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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 

ครั้งท่ี ๑๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดําเนินงานโดย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยรังสิต 

- บทความทุกเรื่องท่ีตีพิมพเผยแพรไดผานการพิจารณาทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (Peer review)  

ในรูปแบบไมมีชือ่ผูเขียน (Double-blind peer review) อยางนอย ๒ ทาน 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพเปนขอคนพบ ขอคิดเห็นและความรับผิดชอบของผูเขียนเจาของผลงาน และผูเขียนเจาของผลงาน 
ตองรับผิดชอบตอผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากบทความและงานวิจัยนั้น 

- ตนฉบับท่ีตีพิมพไดผานการตรวจสอบคําพิมพและเครือ่งหมายตางๆ โดยผูเขียนเจาของบทความกอนการรวมเลม 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ก  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สารจาก อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรังสติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีใหความสําคัญในการหลอหลอมนักศึกษาใหใสใจในการ

ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูท่ีมีประโยชน แตมิไดจํากัดเฉพาะดานเศรษฐกิจ หากครอบคลุมทุกสาขาวิชา

เพื่อความสมดุลของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยรังสิตไดขยายสาขาท้ังในกลุมบริหารและการจัดการ  ศึกษาศาสตร  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรสุขภาพ และศิลปกรรมวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ครอบคลุม

ระดับดุษฎีบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต สงเสริมท้ังทางดานแผนการศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธและแผนการ

ศึกษาคนควาอิสระ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 13 ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งเปนการจัด

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และสมาพันธผู

ใหบริการโลจิสติกสไทย ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น นับเปนการเปดชองทาง

ใหนักวิจัยและนักวิชาการไดรวมกันใชภูมิปญญา ความรู และประสบการณอันทรงคุณคาในการแกไขปญหา 

ผลักดันและขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศใหย่ังยืน ผมจึงขอฝากความหวังไววา 

แนวคิดในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและการพัฒนาท่ีกําลังดําเนินการอยู และท่ีจะริเร่ิมตอไปในอนาคต เพื่อนําไปสู

การประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกทุกฝายอยางเปนรูปธรรม 

“ประโยชนของความรู  มิใชอยูในตํารา 

ข้ึนหิ้งไมนําพา   หลังคนความามากมาย 

แลกเปลี่ยนเรียนจากกัน  ประโยชนพลันมีมากหลาย 

ตอยอดผลิพรรณราย  สรางคาใหไทยพัฒนา” 

  ดร.อาทิตย  อุไรรัตน 

 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สารจาก อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

การจัดงานประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เปนข้ันตอนสําคัญท่ีแสดงถึงมาตรฐาน

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และถือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

สูสาธารณชน อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงานและขอมูลทางวิชาการระหวาง

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของตนเองใหดียิ่งข้ึน   

ดิฉันขอขอบคุณคณะผูจัดงานท่ีไดรวมกันจัดงานประชุมในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทาน 

ท่ีไดรวมงานจะไดสรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูงานวิจัยและสามารถนําองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยไป

ประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพตอสังคมและประเทศชาติในอนาคต 

 รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย  ไทยรุงโรจน 

    อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ข  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ค  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สารจาก ผูบัญชาการ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ ผลิตผลงานวิจัยและงานทางวิชาการตางๆ ท่ี

มีคุณภาพและเปนประโยชน  ตอประชาชน  ภาคเอกชน  และภาครัฐ  โดยการนําผลงานเหลานั้นไปใชให

เกิดประโยชนตอการพัฒนาองคกร สังคม และประเทศในดานตางๆ   สําหรับการประชุมนําเสนอ

ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๑๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ มีแนวคิดหลักในการจัดการ

ประชุม คือ “การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม ดวยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศ” 

ขอช่ืนชมผูสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหมของมหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัย-

หอการคาไทย  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  และ สมาพันธผูใหบริการโลจิสติกสไทยทุกทาน ท่ีได 

มีสวนรวมและผลักดันการขับเคล่ือนกระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ภายใตโมเดล 

ไทยแลนด ๔.๐ นับเปนการสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาประเทศท่ีมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนสืบไป 

  พลเอก  

         (สุรสิทธิ์  ถาวร) 

ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ง  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สารจาก ประธานสมาพันธผูใหบริการโลจิสติกสไทย 

ในปนี้การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี13 ประจําปการศึกษา 2561 

มีวัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอผลงานของนักศึกษาท้ังหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

โดยในปนี้ภาพรวมของการนําเสนอในเร่ือง Digital Transformation for Achieving Thailand 4.0 เปนสิ่งท่ี

ภาคการศึกษาจะตองรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเขาสูโลกยุคดิจิทัล 

โลกกําลังเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเขาสูยุคของโลกดิจิทัลสงผลกระทบอยางรุนแรง

กับธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม ประกอบกับธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไมทันมีอันท่ีจะตองปดตัวลง บางธุรกิจสงผล

ตองปรับตัวอยางเรงดวน  อาจกลาวไดวายุคดิจิตัลกําลังไลลาธุรกิจท่ีไมมีแผนท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

ภาคการศึกษาท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการเรียนการสอนคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับ

ภาคธุรกิจการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลนั้น จะมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากสื่อในแขนงตางๆ ไมจะเปนท่ี

จะตองไปหาขอมูลท่ีสถาบันการศึกษา  นักศึกษามุงเนนท่ีจะเร่ิมตนธุรกิจเองพรอมควบคูไปกับการเรียนใน

สถาบัน อาจจะเปนเพราะในโลกการแขงขันจากเดิมท่ีแขงขันกันเพียงในกลุมเล็กๆ  แตในปจจุบันนั้นการแขงขน

กับตางประเทศภายใตยุคโลกาภิวัฒน แขงขันกับบริษัทตางชาติผานทางโลกของดิจิทัล ไมจําเปนท่ีจะตองมีสาขา

ในประเทศก็สามารถทําการคาไดซึ่งเปนขอไดเปรียบตอผูประกอบการในประเทศ  ในกรณีเดียวกันมหาวิทยาลัย

ตางชาติก็จะบุกเขามาสอนผานการเรียนทางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เชนเดียวกัน 

ทางสมาพันธผูใหบริการโลจิสติกสไทย เปนหนึ่งในหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนการจัดงานนําเสนอผลงาน

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ยังคงยึดมั่นท่ีจะสนับสนุนการจัดงานในคร้ังนี้และขอใหการจัดงานในคร้ังประสบ

ความสําเร็จดังท่ีเจตนารมยของการจัดงาน 

  (วิสาร  ฉันทเศรษฐ) 

     ประธานสมาพนัธผูใหบริการโลจสิติกสไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สารจาก คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 

การจัดงานประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังที่ 13 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนเวที

สําคัญที่เปดโอกาสใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนวิชาการระหวางนักวิจัย คณาจารย 

และนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสอดคลองกับมาตรการที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานของการสําเร็จการศึกษา 

การประชุมนําเสนอผลงานในคร้ังนี้เปนการจัดงานรวมกันเปนเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยมีองคการทางดานวิชาชีพ คือสมาพันธ-          

ผูใหบริการโลจิสติกส รวมเปนเจาภาพในการจัดงานคร้ังนี้ดวย กลุมของงานวิจัยที่นํามาเสนอคร้ังนี้มีดวยกัน 

5 กลุม คือ กลุมบริหารและการจัดการ  กลุมศึกษาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป 

โดยบทความวิจัยทั้งหมดที่นําเสนอในที่ประชุมและตีพิมพในเอกสารการประชุม ไดผานการตรวจสอบ

คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิของสาขาวิชา เพื่อใหบทความวิจัยมีคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หวังเปนอยางย่ิงวาการจัดการประชุมและเอกสารการประชุม

คร้ังนี้  จะเปนประโยชนตอผูเขารวมงานทุกทานอันจะนําไปสูการเปนฐานความรูสําหรับการพัฒนาประเทศ

ไดในอนาคต  และในโอกาสนี้ขอขอบคุณ คณะกรรมการอํานวยการการจัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย

บัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการฝายอ่ืน ๆ ทุกทานที่ทําใหการประชุมวิชาการคร้ังนี้ ประสบผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของการจัดงาน  

 ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สารจาก คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

จากสภาวะความเปล่ียนแปลงและการแขงขันท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน การเตรียมความพรอมและ

การปรับตัวผานแนวคิดรูปแบบใหม (Transformation) รวมถึงการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติ (Practical research) ยอมเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสถาบันการศึกษาควรสนับสนุน

และสงเสริม 

ในฐานะของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีความต้ังใจเปนอยางยิ่งในการ

สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในการ

ประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เพื่อใหสามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนา

ประเทศไทยไดอยางยั่งยืน

ดร.ณัฐพันธ บัววราภรณ 
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โครงการการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 

คร้ังที่ ๑๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
..................................................................... 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีผูสําเร็จการศึกษาท้ังระดับบัณฑิตศึกษาประมาณปละกวา ๖๐๐ คน ท้ังใน

การศึกษาแผน ก และ แผน ข  ผูสําเร็จการศึกษาท้ังมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไดทําวิทยานิพนธอันเปนผลงาน

ชิ้นสําคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหสําเร็จการศึกษา ดังนั้นการสนับสนุนสงเสริมใหมีการ

เผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงเปนบทบาทท่ีสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย  ในการจัดหาเวทีใหผูสําเร็จ

การศึกษาไดเผยแพรผลงานวิจัยตอสังคมและผูสนใจในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน อีกท้ังเพื่อใหเปนไป

ตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดโครงการการนําเสนอ

ผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนเปนประจําทุกป โดยเร่ิมจัดการประชุมวิชาการคร้ังแรกในปการศึกษา ๒๕๔๙ 

และจดัตอเนื่องเปนประจําทุกป  

ในปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดมีการทําบันทึกความตกลงในการจัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย

บัณฑิตศึกษา รวมกันระหวางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

โดยผลัดกันเปนเจาภาพหลักในการจัดงานในแตละป ตอมาในปการศึกษา ๒๕๕๔ และปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ไดรับเกียรติจากสถาบันวิชาการปองกันประเทศ และสมาพันธผูใหบริการโลจิสติกสไทย เปนเจาภาพรวมในการ

จัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาในปตอๆ มา ตามลําดับ 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปนเจาภาพหลักในการจัดการประชุม

นําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๓ โดยมีเจาภาพรวมอีก ๓ หนวยงาน ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และสมาพันธผูใหบริการโลจิสติกสไทย เพื่อเปน

เวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยตอสังคมและผูสนใจในการนําเสนอผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนการเปดโอกาสให

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการ โดยมีแนวคิดหลักและการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใน

หัวขอ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดวยนวัตกรรมในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อยางย่ังยืน 

(Digital Transformation for Achieving Thailand 4.0)” และการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย 

(Oral Presentation) และโปสเตอร (Poster Presentation) ท้ังนี้ ทุกบทความวิจัยท่ีสงเขารวมโครงการจะ

ผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความจํานวน ๒ ทาน ในรูปแบบไมมีชื่อผูเขียน 

(Double-blind Peer Review)  ทุกผลงานท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิใหนําเสนอในการประชุมฯ จะ

ไดรับจดหมายแจงผลการพิจารณาบทความและนําสงทางอีเมลท่ีแจงในระบบ เมื่อผลงานวิจัยไดนําเสนอโดย

ผูวิจัยตามเวลาท่ีกําหนดในการประชุม จะไดรับเกียรติบัตร ๑ ใบตอเร่ืองและตีพิมพเผยแพรบทความฉบับเต็มใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และสามารถนํามา

เปนสวนหนึ่งของเกณฑสําเร็จการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

โค
รง

กา
ร
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วัตถุประสงค 

๑. เพื่อจัดเวทีเผยแพรผลงานวิจัยของผูท่ีกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. เพื่อพัฒนาทักษะการนาํเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา และเปดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาไดนําเสนอผลงานวิจัยตอสังคม และผูสนใจ 

๓. เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูไดเขารวมประชุมและไดแนวทาง ประสบการณ 

เพื่อการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพตอไป 

๔. เพื่อใหเปนไปตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวง- 

ศึกษาธิการ และขอบังคับวาดวยมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.๒๕๕๙ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย      

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และสมาพนัธผูใหบริการโลจสิติกสไทย 

วัน เวลา และ สถานที่ ดําเนินงาน 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารรัตนคุณากร (อาคาร ๑๑) มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูเขารวมโครงการ 

ผูนําเสนอผลงานบัณฑิตศึกษา           ๓๐๐ คน 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ๕๐ คน 

อาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต ๕๐ คน 

อาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ๕๐ คน 

นักศึกษาและบุคลากร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  ๕๐  คน 

บุคลากรสมาพนัธผูใหบริการโลจิสติกสไทย ๑๐   คน 

บุคคลภายนอกท่ีสนใจ ๓๐ คน 

รูปแบบการประชุม 

พิธีเปดการประชุมนําเสนอผลงานฯ  และพิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญผูทรงคุณวุฒิ 

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา เร่ืองละ ๑๕ นาที 

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑. เปนการกระตุน สงเสริม ทักษะการนําเสนอผลการวิจยัท่ีเปนสากล แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. เปนการสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําลงัศึกษา ผูสนใจท่ัวไปท้ังภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยไดรับรู และนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
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กําหนดการ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 

ครั้งท่ี 13 ประจําปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม Auditorium ช้ัน 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------- 

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน 

09:00 – 09:10 น. กลาวรายงาน โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

09:10 – 09:30 น. กลาวตอนรับ และเปดการประชุม  

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรฏฐ  พันธราธร 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

09:30 – 10:00 น. พิธีมอบรางวัลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2560 

10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ หัวขอ Digital Transformation for Achieving Thailand 4.0 

โดย คุณสีหนาท ลํ่าซํา 

ผูชวยผูจัดการใหญ  

ผูบริหารสาย Payments Product Development & Solutions Division 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

11.00 – 12.00 น. พิธีเปดการบรรยายแบบโปสเตอร ช้ัน 14 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 15:30 น. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย/โปสเตอร 

15:30 – 16.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน และปดการประชุม 

หมายเหตุ   1. การมอบเกียรติบัตรจะมอบใหในแตละหองนําเสนอ เมื่อนําเสนอบทความเสร็จสิ้น 

2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กํา
หน

ดก
าร
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย 

(อาคาร 11 ชั้น 3, 4, 7, 8) 

อาคาร 11 ช้ัน 3 

เวลานําเสนอ 
หองนําเสนอภาคบรรยาย 

301 302 303 304 305 306 307 

13:00-13:15 BA-1126 BA-2148 BA-2291 BA-2233 BA-2274 BA-3024 BA-3127 

13:15-13:30 BA-1145 BA-2186 BA-2317 BA-2252** BA-1168 BA-3027 BA-3129 

13:30-13:45 BA-1149 BA-2223* BA-2318 BA-2267* BA-2080 BA-3043 BA-3131 

13:45-14:00 BA-2022 BA-2234 BA-2319 BA-2275 BA-2270 BA-3044 BA-3135 

14:00-14:15 BA-2034 BA-2263 BA-2320 BA-2279 BA-2281 BA-3054 BA-3136 

14:15-14:30 BA-2066 BA-2271 BA-2321 BA-2280* BA-2284 BA-3074 BA-3172 

14:30-14:45 BA-2123 BA-2273 BA-2322 BA-2282 BA-2143 BA-3105 BA-3181 

14:45-15:00 BA-2140 BA-2278 BA-2324 BA-2289 BA-3232 BA-3109 BA-3188 

15:00-15:15 BA-2285 BA-2288 BA-2325 BA-3017 BA-3266 BA-3114 BA-3189 

15:15-15:30 BA-2290 BA-3018 SS-5071 

อาคาร 11 ช้ัน 4 

เวลานําเสนอ 
หองนําเสนอภาคบรรยาย 

401 402 403 404 405 406 407 

13:00-13:15 BA-3021 BA-3251 BA-4037 BA-2272 BA-4104 BA-4200 BA-4244 

13:15-13:30 BA-3191 BA-3258 BA-4028 BA-3237 BA-4132 BA-4202 BA-4245 

13:30-13:45 BA-3207 BA-3260 BA-4031 BA-3238 BA-4152 BA-4203 BA-4256 

13:45-14:00 BA-3208 BA-3261 BA-4040 BA-4077 BA-4156 BA-4206 BA-4259 

14:00-14:15 BA-3214 BA-3265 BA-4048 BA-4079 BA-4158 BA-4216 BA-4269 

14:15-14:30 BA-3218 BA-3277 BA-4049 BA-4082 BA-4161 BA-4221 BA-4286 

14:30-14:45 BA-3229 BA-3283 BA-4052 BA-4094 BA-4164 BA-4224 BA-4287 

14:45-15:00 BA-3230 BA-3292 BA-4057 BA-4097 BA-4165 BA-4241 BA-5025 

15:00-15:15 BA-3242 BA-3293 BA-4073 BA-4101 BA-4182 BA-4243 BA-5047 

15:15-15:30 BA-3246 BA-3323 BA-4076 BA-4194* 

ภา
คบ

รร
ยา

ย
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อาคาร 11 ช้ัน 7 

เวลานําเสนอ 
หองนําเสนอภาคบรรยาย 

701 702 703 704 705 706 707 

13:00-13:15 BA-2254 EN-7003 SS-1038 FA-1171 SS-4059 SS-4139 EN-6299 

13:15-13:30 BA-3153 EN-7011 SS-1064 SS-4005 SS-4065 SS-4141 EN-6300 

13:30-13:45 BA-3154 EN-7012 SS-1086 SS-4006 SS-4072 SS-4146 EN-6301 

13:45-14:00 FA-3010 EN-7013 SS-1124 SS-4007 SS-4083 SS-4151 EN-6302 

14:00-14:15 FA-3015 EN-7068 SS-1125 SS-4008 SS-4090 SS-4157 EN-6304 

14:15-14:30 FA-3019 EN-7084 SS-1147 SS-4009 SS-4095 SS-4167 EN-6303 

14:30-14:45 FA-3050 EN-7085 SS-1204 SS-4020 SS-4096 SS-4183 

14:45-15:00 FA-3159 EN-7103 SS-2060 SS-4030 SS-4107 SS-4195 

15:00-15:15 FA-1002 EN-7137 SS-2187 SS-4042 SS-4111 SS-4215 

15:15-15:30 FA-1056 EN-7228 SS-2196 SS-4051 SS-4119 SS-4315 

 อาคาร 11 ช้ัน 8 

เวลานําเสนอ 
หองนําเสนอภาคบรรยาย 

801 802 803 804 805 806 

13:00-13:15 SS-8029 BA-2087 HS-1160 BA-1061 EN-6305 EN-1075 

13:15-13:30 SS-8033 BA-2100* HS-1185 BA-2070 EN-6306 EN-1120 

13:30-13:45 SS-8035 BA-2112 HS-2162 BA-2091 EN-6307 EN-3133** 

13:45-14:00 SS-8036 BA-2115 HS-1058 HS-6032 EN-6308 EN-3078 

14:00-14:15 SS-8045 BA-2210 HS-4314 HS-6041 EN-6309 EN-3255 

14:15-14:30 SS-8046 SS-5081 HS-5108 HS-6062 EN-6310 EN-3316 

14:30-14:45 SS-8067 SS-5150 HS-5122 HS-6138 EN-6311 EN-4004 

14:45-15:00 SS-8276 SS-5212 HS-5231 SS-4053 EN-6312 EN-4248 

15:00-15:15 SS-5166 SS-6239 EN-6313 EN-4249 

15:15-15:30 SS-5144 SS-6257* 

หมายเหตุ   *  แจ้งขอยกเลิกการนําเสนอผลงาน (ไม่มีบทความฉบบัเตม็ใน Proceedings) 

** ไม่เข้าร่วมการนําเสนอผลงาน (ไม่มีบทความฉบบัเตม็ใน Proceedings) 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 3 หอง 301 กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย                        ประสานงานหอง :  เรือตรี หญิง ฐานิชยา ฐานะกาญจน 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-1126 การจัดการหวงโซอุปทานท่ีสงผลตอความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน ของประกอบการ

เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี 

อํานวย จันทรทอง 

วัชระ เวชประสิทธ์ิ 

กฤตชน วงศรัตน 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี 

13:15-13:30 BA-1145 การศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจ

ในคุณภาพการจัดการการใหบริการโลจิส-

ติกสของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง 

จํากัด ท่ีมีผลตอความผูกพันของลูกคา 

ในประเทศไทย ท่ีใชเม็ดพลาสติกภายใต 

ตราสินคา "Innoplus" 

ปรเมษฐ สุขมูล  

พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-1149 การกําหนดชองทางการกระจายสินคา 

ท่ีเหมาะสมกับการกระจายสินคาทาง

กายภาพของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ

กรณีศึกษาในปจจุบัน 

วิภาดา สาครสถิตย  

นพปฎล สุวรรณทรัพย 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:45-14:00 BA-2022 การศึกษาคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอ

ความภักดีในการใหบริการของธนาคาร

ออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม 

ธนานิษฐ สิริวงศวัชระ 

ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-2034 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมี

ผลตอความผูกพันและความผูกพันของ

พนักงานบริษัท ไอบีเอ็ม โซลูช่ันส ดิลิเวอร่ี 

จํากัด 

คงพล ชวงโชติ  

พนิตา สุระชัยกุลวัฒนา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-2066 แรงจูงใจท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไทยเคียววะ 

ไบโอเทคโนโลยีส จํากัด 

ฐิติพร เสถียรพันธุ 

พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-2123 ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคกร 

กรณีศึกษา บริษัท พลวัฒน เอ็นจิเนียร่ิง 

ซัพพลาย จํากัด 

พัชราภรณ บํารุงพืช 

อนุฉัตร ชํ่าชอง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-2140 การจัดการความขัดแยงท่ีสงผลตอการเปน

องคการแหงการเรียนรูของ บมจ.ธนาคาร 

กรุงไทย สังกัดพ้ืนท่ีกลุมเครือขายภาคกลาง 

วรัญญา  กลัวผิด 

อมรินทร เทวตา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

15:00-15:15 BA-2285 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ

ทํางานกับความผูกพันองคกรของพนักงาน

โรงแรม AAA 

ตะวัน สุวรรณชีพ 

ภูษิต วงศหลอสายชล 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 3 หอง 302 กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.สุขพงศ สุขพิพัฒน และ ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน    ผูประสานงานหอง :   นางสาว โญษดา ออนเนียม 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2148 ผลกระทบของคานิยมตามมิติทางวัฒนธรรม 

ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานขององคกร บริษัท

รับเหมากอสรางจากประเทศญ่ีปุนในสํานักงาน

ประเทศสิงคโปร 

สุวรรณ จําปาคง  

ภาวิณี เพชรสวาง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-2186 อิทธิพลของการจัดการความสัมพันธกับลูกคา

ตอความจงรักภักดีในการใชบริการเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขานาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ศิริกัญญา พรพลทอง 

พิศมร กิเลนทอง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-2223 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

กายภาพของพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีมีผลตอความ 

พึงพอใจพนักงาน กรณีศึกษาอาคาร 

สํานักงานใหญองคกรเซ็นทรัลดีพารทเมนสโตร 

อัครเดช ศรีสุข 

* แจงยกเลิก

การนําเสนอผลงาน * 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

13:45-14:00 BA-2234 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานกลุมธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขต

จังหวัดสมุทรปราการ 

พิชารัตน นุมสวัสด์ิ  

อนุฉัตร ชํ่าชอง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-2263 สภาพปญหาและแนวทางในการพัฒนาในการ

จัดการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคาร 

กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ จังหวัดราชบุรี 

พรนรินทร ลิ้มฐาสิทธิส์กุล 

ปริญญา หรุนโพธ์ิ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

14:15-14:30 BA-2271 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน

กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

บริษัท ไฮท ควอลิต้ี การเมนท จํากัด 

กฤตเมธ เลขาวิจิตร มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-2273 ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลกับประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัล

พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 

ทิชากร รอดแสง 

ภาวิณี เพชรสวาง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-2278 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงานกับ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน  

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด สํานักงานใหญ 

พวงแกว รัตนสุมาวงศ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-2288 แรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานเจาหนาท่ีสหกรณออม

ทรัพย 50 แหง ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี 

นภัส ปญญางามเนตร 

รวิดา วิริยกิจจา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-2290 ความสัมพันธระหวางลักษณะงานกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

กรณีศึกษา บริษัท บัซซี่บีส จํากัด 

วิไลลักษณ พงษสมศักด์ิ 

อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 3  หอง 303  กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด            ผูประสานงานหอง :   ร.ต.หญิง ภีมสินี รัตนออน 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2291 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกร

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของสมาชิก

ชมรมกองกีฬา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วีระยุทธ พินโยภรณ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-2317 ปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจท่ีมีผลกับความภักดี

ตอองคกรของพนักงานบริษัท ฤทธา จํากัด 

สุพัฒนิตย ธัญวิริยโยธิน 

กฤษฎา มูฮัมหมัด 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:30-13:45 BA-2318 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน

ของพนักงานบริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

กิติดา เย็นคํา 

กฤษฎา  มูฮัมหมัด 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:45-14:00 BA-2319 ความพึงพอใจของผูใชบริการ บริษัท โคลอสซอล 

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

สุวิมล จุรีรัตนวนิช 

พัฒน พิสิษฐเกษม 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 BA-2320 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โตะจีนสุนทรีของผูบริโภคในจังหวัดสระบุรี 

กําพล หาสุนทรี  

พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:15-14:30 BA-2321 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกลุมบริษัท ไทยรัฐ กรุป 

ธัณยสิตา รังสิวุฒิวงศ  

พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:30-14:45 BA-2322 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการออมเงิน

ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ธนกิจ บุญลือ 

เฉลิมพร เย็นเยือก 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:45-15:00 BA-2324 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต 

รังสรรค อนันตนรานนท 

พัฒน พิสิษฐเกษม 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:00-15:15 BA-2325 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเช่ือรถยนต บริษัท ควิกมันน่ี จํากัด  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชาติชาย อนุจารวัฒน  

พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ฑ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 3 หอง 304 กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.ปยภรณ ชูชีพ                ผูประสานงานหอง :  ร.ต.หญิง ทฤฒมน ช้ีกิ่ง ร.น. 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2233 กลยุทธการจัดการความตองการของผูประกอบการ

ในการประกอบการธุรกิจคาปลีก ประเภทราน

สะดวกซื้อ ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ปยมาศ ศรประสิทธ์ิ 

อนิวัช แกวจํานงค 

มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

13:15-13:30 BA-2252 กลยุทธในการดาเนินธุรกิจฟารมกลวยไม 

สกุลแวนดา ในจังหวัดกาญจนบุรี 

นิชานันท อยูศรี 

สันติธร ภูริภักดี 

* ไมมานําเสนอผลงาน*

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

13:30-13:45 BA-2267 การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จาก

สถานประกอบการ 

พรทิพย  รอดพน 

* แจงยกเลิก

การนําเสนอผลงาน * 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

13:45-14:00 BA-2275 การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของผูบริโภค 

เพ่ือการยกระดับตราสินคา แปะฮก ในการ

ประกอบธุรกิจรานอาหารไทยรูปแบบครอบครัว 

ภายในศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

ประภาพร ปรีชาวุฒิวัฒน มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-2279 พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

วิภากร  ถนนแกว มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-2280 การศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดในการ

พัฒนาธุรกิจอาหารจานเด่ียวประเภท “ขาวหมูแดง 

–ขาวหมูกรอบ ” ในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองทองธานี

ศิราวุฒิ  กลิ่นนุม 

* แจงยกเลิก

การนําเสนอผลงาน * 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-2282 ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการใช

แอพพลิเคช่ันไลนในการปฏิบัติงานกับความต้ังใจ

ในการใชแอพพลิเคช่ันไลนของพนักงานในองคกร 

เยาวลักษณ พิศเพลิน 

อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-2289 การศึกษาและกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจขายสงผาสตอก: 

กรณีศึกษาของ CN-Fabric Shop 

พวงผกา วรรณการ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3017 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม

การซื้อของผูบริโภคท่ีสงผลตอมูลคาตราสินคา 

Nut Walker กรณีศึกษา เฮอริเทจฟูดส จํากัด 

เปรมฤดี สุวรรณธนาสาร  

สวรส ศรีสุตโต 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-3018 การศึกษาความแตกตางดานพฤติกรรมและความ

พึงพอใจของผูใชบริการระหวาง MYMO และ  

I-Banking กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สํานัก-
พหลโยธิน 

พิริยะดา รอดเพ็ชรภัย 

สวรส ศรีสุตโต 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 3 หอง 305 กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.ปาจรีย เหลี่ยงประดิษฐ             ผูประสานงานหอง :   นางสาว ศรินทิพย พรหมอักษร 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2274 การศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของการ 

เปนผูใหบริการคลาวดอีอารพีซอฟตแวร 

ธนบูรณ เกตุวงศวิริยะ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-1168 การศึกษาระบบสารสนเทศในการจําหนาย 

ต๋ัวเคร่ืองบินผานตัวแทนจําหนาย ในเขตปกครอง

พิเศษเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

วรรษมนต สันติศิริ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช-

มงคลตะวันออก 

13:30-13:45 BA-2080 ความสัมพันธระหวางแรงจงูใจในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 

สายการบินนอรวเีจยีน ประจําประเทศไทย 

กาญจนากร ปนวารี  

ภูษิต วงศหลอสายชล 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-2270 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอสิ่ง-

อํานวยความสะดวกของทาอากาศยานรอง 

ในภูมิภาคของไทย 

พีรันธร พัวเจริญ 

วรรักษ สุเฌอ 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหาร-

ศาสตร 

14:00-14:15 BA-2281 การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ

ทํางานตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

ขายทางโทรศัพท บริษัท โปรมารค สแตรททิจีส 

จํากัด โรงแรมและรีสอรทเครือเซ็นทารา 

เกสรา โรจนานนท 

ผุสดี พลสารัมย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-2284 ความผูกพันตอองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติ 

เขาใหญ 

กัญศิฌา ศรีสุริยงค มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-2143 การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ

การทองเท่ียวในกลุมผูสูงอายุในประเทศไทย 

มันทนา รังษีกุล 

ธนากร รัชตกุลพัฒน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช-

มงคลพระนคร 

14:45-15:00 BA-3232 การแบงกลุมนักทองเท่ียวตางชาติตามระดับความ 

สําคัญสวนประสมการตลาดและกระบวนการ

ตัดสินใจใชบริการโรงแรมชองฟา รีสอรท จังหวัด

พังงา 

อนุพงศ  สงวนนาม 

อริสรา เสยานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3266 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาว

ไทยในการเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

พิมพนิภา  รัตนจันทร 

ณพรรณ  สินธุศิริ  

ผุสดี  นิลสมัคร 

ปยมาภรณ  เทียมจิตร 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

15:15-15:30 SS-5071 แนวการฝกอบรมดานการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางย่ังยืนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

พัทธมน คํานูเอนก 

กนกกานต แกวนุช 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหาร-

ศาสตร 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 3 หอง 306 กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :    ดร.วีระศักด์ิ ประเสริฐชูวงศ         ผูประสานงานหอง :   นางสาว กานตตินันท มงคลปฐมพร 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-3024 พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี

ตอการตัดสินใจใชบริการสลากออมสินออนไลน

ของลูกคาธนาคารออมสินธนาคารออมสินสาขา

สํานักพหลโยธิน 

ชนินทตา บุญสู  

ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-3027 การเปรียบเทียบทัศนคติดานสวนประสมทาง

การตลาดและความภักดีท่ีมีตอธนาคารออมสิน

ระหวางกลุมเจเนเรช่ัน ( B X Y Z) ในเขต

ธนาคารออมสิน ภาค 2 

สุนันทา จันทรแสง 

แสงดาว ประสิทธิสุข 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-3043 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสติกเกอรของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ณธัช พฤกษบุณยปรัท 

สิริพันธ วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-3044 การศึกษาความแตกตางของปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการใชบัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน 

ธีรภัทร ตระกูลกาญจน 

ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-3054 การแบงกลุมลูกคาตามความสําคัญดานปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการ

สินเช่ือเคหะ กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน 

เขตพังงา 

มนัสนันท บุญชัด 

แสงดาว ประสิทธิสุข 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-3074 พฤติกรรมการใชสินเช่ือและความพึงพอใจของ

ลูกคาท่ีใชบริการสินเช่ือท่ีอยูอาศัย ธนาคารออม

สินเขตสุราษฎรธานี 2 จังหวัดสุราษฎรธานี 

วุฒิชัย น่ิมนวล 

จรัชวรรณ  จันทรัตน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-3105 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการและกระบวนการตัดสินใจชําระสินคาดวย 

QR Code ผาน MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

กชภรณ ใจเพชร 

สิริพันธ วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-3109 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและความพึงพอใจ

สวนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจ : 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน จังหวัดสระบุรี 

ปานนรี เนียมหมวก 

จรัชวรรณ จันทรัตน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3114 ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาด

บริการและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช

บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกสในการรับชําระ

คาสินคาและบริการของผูประกอบการในเขตพญาไท 

ธิดารัชต มธุรสวันรัชต 

สิริพันธ วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ด  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 3 หอง 307  กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร                     ผูประสานงานหอง :  นางสาว ชิดชนก อุดแกว  

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-3127 การศึกษาปจจัยภายในท่ีมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจสมัครบัตรกดเงินสด People Card 

ของลูกคาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุขสวัสด์ิ 

ณัฐพร ลอองบัว 

สิริพันธ วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-3129 แรงจูงใจและพฤติกรรมในการใชบริการ 

Mobile-Banking ของธนาคารออมสิน 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน จังหวัดเพชรบูรณ 

ธนพร  คําทิพย 

รวิดา วิริยกิจจา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-3131 อิทธิพลของการตลาดภายในตอความภักดีของ

พนักงานธนาคารออมสิน จังหวัดสระบุรี 

อนุสรา บรรดาศักด์ิ  

นารี วงศเลิศคุณากร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-3135 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการ

และความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน 

สํานักพหลโยธิน 

มยุรา   สาล ี

สิริพันธ  วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-3136 ปจจัยดานแรงจงูใจ และปจจัยดานการรับรูในดาน

สวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีตอกระบวนการ 

ตัดสินใจในการใชบริการ MyMo By GSB ของ

ธนาคารออมสนิ ในเขตพระนครศรีอยุธยา 

สุจิตรา สุโพธ์ิ 

อริสรา เสยานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-3172 การรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

และทัศนคติดานภาพลักษณตราผลิตภัณฑท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ MYMO ของ

ลูกคาธนาคารออมสิน 

วิภาดา มณีโชติ 

สวรส ศรีสุตโต 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-3181 การศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมและความ 

พึงพอใจตอการใชบริการโอนเงนิ ในรูปแบบ

ออนไลนและเคานเตอรของลูกคาธนาคารออมสิน 

สาขาเวียงแหง จังหวดัเชยีงใหม 

อัฒชาพันธ  วรรณสวุงศ 

สิริพันธ วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-3188 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการกับพฤติกรรมการใชบริการ

ของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

กรุงเทพมหานคร 

เชษฐดนัย กลิ่นโชยสุคนธ 

อริสรา เสยานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3189 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ปจจยัดานภาพลักษณตราสนิคาท่ีมีตอ

การตัดสนิใจการใชบริการบัตรเครดิตของธนาคาร

ออมสินของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ณภัทรารัตน  แสงพินิจ 

อริสรา เสยานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ต  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 4 หอง 401  กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง : ดร.สุมาลี สวาง         ผูประสานงานหอง :   จาตรี หญิง ศิวิลัย ลออ 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-3021 พฤติกรรมการใชบริการสลากดิจิทัลท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการสลากดิจิทัลของ

ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน 

ปติพร  เนตรวัชระ 

พิศมร  กิเลนทอง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-3191 อิทธิพลของภาพลักษณตราสินคาตอการ

ตัดสินใจใชบริการ MYMO: กรณีศึกษา ธนาคาร

ออมสินสาขาเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

จิตรา สุริสา 

พิสมร กิเลนทอง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-3207 พฤติกรรมการใชบริการและความตองการสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับ

ธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎรธานี 2 

ณัฐพิฌา พาหมะ 

จรัชวรรณ จันทรัตน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-3208 การวางแผนการสื่อสารการตลาดของ

สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0 

นครินทร  ชานะมัย มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-3214 ปจจัยภายในและปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมี

ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของ

ธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ 

วัลลภา ปนวิรุฬห 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-3218 ความสัมพันธของประชากรศาสตรกับความ 

พึงพอใจผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) 

ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

กิตติพงษ ธนกิจบํารุงสกุล 

ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-3229 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช

บริการชําระเงินผาน QR Code ของธนาคาร

ออมสิน จังหวัดเชียงราย 

ประกายรุง  ไชยศิลป  

อริสรา เสยานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-3230 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรม และความคาดหวังในบริการ MyMo 

ของธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชญานิศ ศิริสมบัติ  

ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3242 ความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาด 

และความภักดีตอการใชบริการ MYMO ของ

ลูกคาธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 

กรวิทย เจริญวิศาล 

อริสรา เสยานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-3246 ปจจัยดานพฤติกรรมของกลุมลูกคาเจนเนเรช่ัน y 

ในการใชบริการธนาคารออมสิน สาขาอําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประภัสสร ลอยเกตุ 

รวิดา วิริยกิจจา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ถ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 4 หอง 402  กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล           ผูประสานงานหอง :  นางสาว รัตนา  บัวบาน  

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-3251 พฤติกรรมการเลือกใชบริการดานนวัตกรรมตอ

การรับรูสวนประสมการตลาดบริการของลูกคา

ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 

วิลาวัณย วิเชียรทศพร 

ผุสดี พลสารัมย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-3258 อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา

การตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการ Mymo 

Pay ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย 

สุจิตรา ต๋ันคํา  

สิริพันธ วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-3260 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ

แบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน 

กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ฐาณัฐ ทับทิมทอง 

จรัชวรรณ จันทรัตน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-3261 การศึกษากลยุทธการตลาดของผูประกอบการ

สงออกขาวหอมมะลิไทยในตลาดฮองกง 

จุฬารัตน เผาสูง 

ผุสดี พลสารัมย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-3265 ปจจัยท่ีมีผลตอความเช่ือมั่นในการใชบริการทาง

การเงิน ผาน Mobile Banking Application 

ของผูใชบริการในจังหวัดลพบุรี 

พรวิมล เวชพานิช 

อริสรา เสยานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-3277 การแบงกลุมผูใชบริการสั่งอาหารสงถึงบาน โดย

ใชรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช

บริการสั่งอาหารสงถึงบาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร กรณีศึกษา พอรโต ชิโน 

พรประภา จิตตวารี มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-3283 การแบงกลุมลูกคาตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

อุปกรณแบดมินตัน จังหวัดสุราษฎรธานี และ

ทัศนคติตอสวนประสมรานคาปลีก 

กฤษฎณัฏฐ แงเจริญกุล 

ปราณี เอ่ียมลออภักดี 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-3292 การรับรูคุณคาตราสินคาสงผลตอความภักดีตอ

ตราสินคาผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจน

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

หน่ึงฤทัย ใจขาน 

รวิดา วิริยกิจจา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3293 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอธุรกิจและกําหนดกล

ยุทธของตลาดสิริพักตรเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

อรวรรณ  แสงศรี มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-3323 สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการพรอมเพย ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วณิชพงศ วณิชปญจพล 

สุมาลี สวาง 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ท  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

หองนําเสนอ ช้ัน 4 หอง 403  กลุมบริหารและการจัดการ   

ประธานหอง :   ดร.กัญญกณิษฐ  กมลกิตติวงศ               ผูประสานงานหอง :   นาวาอากาศเอก มนัสชัย ขวัญวงศ 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-4037 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทน

ของบริษัทธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ

หลักทรัพย 

พิมพนิภา  ลวงพน  

นงนภัส  แกวพลอย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-4028 อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอ

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนหุนคุณคา 

กานต  บุญฤทธ์ิ 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-4031 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย: กลุมอุตสาหกรรมคาปลีก 

โชติรัตน พัวอุดมเจริญ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-4040 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน

และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย: กลุมพลังงาน

และสาธารณูปโภค 

ธนัญภรณ ชูดวงแกว มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-4048 ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีคางชําระ (NPLs) 

ธนาคารออมสิน สาขาภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

อาทิตย แสนจู 

ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-4049 ปจจัยท่ีมีผลตอหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

ของสินเช่ือธุรกิจกับธนาคารออมสินในเขต

อุดรธานี 1 

ชุติมา คํารุง มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-4052 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย: กรณีศึกษา

บริษัทท่ีจดทะเบียน ในกลุมอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ 

สหชาติ จรุงจิตรประชารมย 

ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-4057 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอหน้ีท่ีไม

กอใหเกิดรายได(NPLs) ในกลุมธนาคารพาณิชย 

บุญญภัสร พจนานันทกุล 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-4073 ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีท่ีไมกอใหเกิด

รายไดของสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารออม

สินในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยาใจ ไทพิทักษ 

นงนภัส แกวพลอย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-4076 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปริมาณสินเช่ือเคหะ

ของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโลตัสนาดี 

อุดรธานี 

พิชามญชุ พันธุเดิมวงษ  

ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ธ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 4  หอง 404  กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :   ดร.มนัสชนก บริสุทธิญาณี          ผูประสานงานหอง :   นางสาว สิริกมล บุญรัตน 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2272 การจัดการการใชสื่อท่ีสงผลตอผลการดําเนินงาน

ขององคกร ในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร กลุม

อุปโภคบริโภค และกลุมการเงินการธนาคาร ท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กุลนิษฐ เลาหพิบูลรัตนา 

อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-3237 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเช่ือธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

จงธิดาพา นิตยนรา 

แสงดาว ประสิทธิสุข 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-3238 ปจจัยท่ีสงใหเกิดหน้ีคางชําระของลูกคา

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎรธานี 2 

อภิญญา เสลา 

แสงดาว ประสิทธิสุข 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-4077 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน 

วันทนีย ภิรมยฤกษ 

ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-4079 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณหน้ีท่ีไม

กอใหเกิดรายไดของสินเช่ือโครงการสวัสดิการ

เงินกู ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกําแพงเพชร 

ทินกร ภูมิพนาสัณฑ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-4082 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณเงินฝาก ของ

ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตอุดรธานี 1 

ชาริณี จําปาบรรพ 

นงนภัส แกวพลอย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-4094 Effects of Corporate Governance on 

Dividend Policy: An Evidence from 

Financial Firms listed in the Chinese 

Stock Markets from 2011 to 2016 

Xia Yuan  

Witsaroot 

        Pariyaprasert 

Assumption 

University 

of Thailand 

14:45-15:00 BA-4097 ปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีหุน

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

กชพร บุญเพ็ชร มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-4101 ปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีราคากลุมธนาคารพาณิชย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สุภาพรรณ ชุมเชย 

นงนภัส แกวพลอย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  น  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 4 หอง 405  กลุมบริหารและการจัดการ 

ประธานหอง :  ดร.กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ         ผูประสานงานหอง :   นางสาว วิภาเพ็ญ  จิกเวียง 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-4104 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเกิดสินเช่ือ 

ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน 

สาขาวังสะพุง 

ศิวรักษ พุทซาคํา มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-4132 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สุทธิพงษ กอวิจิตร  

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-4152 ปจจัยท่ีมีผลตอราคาหุน บริษัท ปตท.สํารวจ

และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ธิดารัตน ภิวงค มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-4156 ปจจัยท่ีสงผลตอดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย 

SET HD ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อัครเดช บุญญยุวะ  

ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-4158 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทย 

วีรยา  ทองประไพ 

ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-4161 ปจจัยท่ีสงผลตอหน้ีสินท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอ

สินเช่ือรวมของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 

วิภา ผิวผอง  

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-4164 ปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย SET 

100 และความสัมพันธระหวางตัวแปรตน 

และตัวแปรตาม 

วิสารัตน พันตวน 

ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-4165 ปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 

SET 50 

ปวีณา ศรีนอย  

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-4182 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณการซื้อขาย

หลักทรัพยของกองทุน ETF 

นันทยา ยะแสง  

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-4194 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารออมสิน 

สายพิน  สหัสนา 

* แจงยกเลิก

การนําเสนอผลงาน * 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  บ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

หองนําเสนอ ช้ัน 4 หอง 406  กลุมบริหารและการจัดการ 

  

ประธานหอง :  ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธ์ิ                                      ผูประสานงานหอง : นางสาว ศรมณ เทพแกว 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-4200 อัตราสวนทางการเงินท่ีมีผลตอความสามารถ

ในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยใน 

ประเทศไทย ขนาดใหญ พ.ศ. 2556-2560 

พิมพิกา พงษพานิช มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-4202 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน บริษัท 

ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

สมฤดี  คงตะ 

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-4203 ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดอัตราดอกเบี้ย

สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 

พัชราวดี โสมนัส 

ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-4206 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาคํามวง 

จังหวัดกาฬสินธุ 

ภูริชญา วันทา 

ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-4216 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของธนาคารกสิกรไทย จํากัด

(มหาชน) 

สสิมนต อัคนิบุตร 

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-4221 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหุนกลุมสื่อสาร 

กรณีศึกษาบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

เอกรัตน แหวนทอง  

ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-4224 ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร

ออมสิน 

ระวีวรรณ เจียมจิตร  

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-4241 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยบริษัท ทิพยประภัย จํากัด (มหาชน) 

พิทยา กาญจนพานิช  

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-4243 ปจจัยท่ีมีผลตอราคา Bitcoin ชลธีร จันทรทาจีน มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ป  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

หองนําเสนอ ช้ัน 4 หอง 407 กลุมบริหารและการจัดการ 

  

ประธานหอง :  ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม                                  ผูประสานงานหอง :   เรืออากาศตรี กิตติธัช บุญชัย 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-4244 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

กมลพรรณ ฤทธิเลิศ  

นงนภัส แกวพลอย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-4245 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคาหุนของ

บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) 

ภัชธีญา  บุณยมงคลกุล มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-4256 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยเงินกู

ของธนาคารพาณิชย 

อัจฉรา  นาเมืองรักษ  

สุทธาวรรณ จีระพันธุ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-4259 ปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีราคาหนวยลงทุน 

Property FundและREIT ท่ีจดทะเบียน 

ในประเทศไทย 

สรรเพ็ชร  สุทธิพันธ  

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-4269 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอปริมาณสินเช่ือ

ของธนาคารออมสินสาขาแมริม จ.เชียงใหม 

วัชราพร ตาสิงห มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-4286 ปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย 

กลุมอาหารแชแข็งและแปรรูป ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธัญญรัตน  เฮงสกุล  

ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-4287 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอดัชนี

ราคา SET50 Index 

ธิธารา รุจิพลพัฒน  

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-5025 คุณลักษณะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีถูกจัด

อยูในกลุมท่ีมีการจายเงินปนผลสูงสุด 30 

อันดับแรก 

อภิสิทธ์ิ จาดเชย  

ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:00-15:15 BA-5047 ตนทุนและผลลัพธของการพัฒนานักกีฬายูโด

ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

กาญจนพัฒน จรรยา  

น่ิมนวล วิเศษสรรพ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ผ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 7 หอง 701 กลุมศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ประธานหอง :  รศ.ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน     ผูประสานงานหอง :   จาสิบเอก หญิง อาทิตยา ภวปญญากุล 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2254 อัตลักษณวงดนตรีอิสระ กรณีศึกษาวงดนตรี

อิสระในกรุงเทพมหานคร 

อรรถพล หมั่นเจริญ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

13:15-13:30 BA-3153 การศึกษาสวนประสมการตลาด 

เพ่ือการคาปลีกฮารพแกลูกคาชาวไทย 

อัครพงศ อัครพราหมณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

13:30-13:45 BA-3154 กลยุทธการพัฒนาธุรกิจวงดนตรีอคูสติก 

ในสถานบันเทิง: กรณีศึกษาสถานบันเทิง 

เขตกรุงเทพมหานคร 

พงศธร กุลชล 

นุกูล แดงภูมี 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

13:45-14:00 FA-3010 บทประพันธเพลง เดอะ คอนฟวสชัน อิน 

โซไซต้ี สําหรับแจสออรเคสตรา 

ฐิฏิวัฒน ตรีภพ 

เดน อยูประเสริฐ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 FA-3015 วิเคราะหเปรียบเทียบการอิมโพรไวสของ

บิลล อีแวนส และคีธ จารเร็ตต ในบทเพลง

ไอเลิฟสยูพอรจี 

ศตวรรษ ทองบอ 

เดน อยูประเสริฐ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:15-14:30 FA-3019 การตีความและฝกซอมในบทเพลงเปยโน 

โซนาตาหมายเลข 23 ลําดับท่ี 57  

ของเบโทเฟน 

ธีรพล หลิว  

วิบูลย ตระกูลฮุน 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:30-14:45 FA-3050 วิเคราะหการรองดนสดโดย เอลลา ฟตซ

เจอรัลด ในบทเพลงฟลายอิงโฮม 

วชิรัตน วรรณวิจิตร มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:45-15:00 FA-3159 การแสดงเด่ียวโอโบ ณิชาภัทร ศิริพจนากุล 

ยศ วณีสอน 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

15:00-15:15 FA-1002 การศึกษารูปทรงเพ่ือสรางงานประติมากรรม 

Art Toy 

โกเมศ กาญจนพายัพ มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:15-15:30 FA-1056 การออกแบบเพ่ือสรางโอกาสและการ

ปฏิสัมพันธสําหรับผูปกครองของเด็กท่ีมี

พัฒนาการบกพรอง 

มณศิกานต สารโภค มหาวิทยาลัย

รังสิต 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ฝ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 7 หอง 702  กลุมวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ี

ประธานหอง : ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ และ ดร.สุมามาลย ปานคํา   ผูประสานงานหอง : ร.ท.เนรมิตร อัชฌาอภินันท 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 EN-7003 Context-Awareness on Mobile 

Learning Virtual Private Network 

Areerat 

Songsakulwattana  

Surachai Deeying 

Rangsit 

University 

13:15-13:30 EN-7011 การศึกษาความพรอมในการประยุกตใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแมขายเสมือน สําหรับ

ระบบตรวจวัดขอมูลระยะไกลดานอุทกวิทยา 

ณัฐพล แกนศิริ 

สุทธิศักด์ิ จันทวงษโส 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:30-13:45 EN-7012 ระบบควบคุมหองเรียนอัจฉริยะดวย Internet 

of Things (IOT) ผาน Android และ IOS 

ศรีรุง แกวไพทูรย 

สมชาย เล็กเจริญ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:45-14:00 EN-7013 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการรับรู

ความสามารถของตนเองดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 

ทิพยญาดา พรเดชเดชะ 

สมชาย เล็กเจริญ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 EN-7068 Utilizing of Information Technology for 

Locating Cybercriminal in Computer 

Related-Crime 

Naughtakid 

Phromchan and 

Sanon Chimmanee 

Rangsit 

University 

14:15-14:30 EN-7084 รูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุของการยอมรับ

และการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช

แอปพลิเคชันชอปปงบนสมารทโฟนอาลเีอกส

เพสของประชาชนในประเทศไทย 

อัศนี เปลี่ยนพันธ 

สมชาย เล็กเจริญ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:30-14:45 EN-7085 รูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุของการยอมรับ

เทคโนโลยีท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชสื่อสังคม 

 ในการแบงปนความรูดานกฎหมายการจางงาน

แรงงานตางดาวของนายจางในประเทศไทย 

มนสิชา  คงเอ่ียม 

สุมามาลย ปานคํา 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:45-15:00 EN-7103 ปจจัยท่ีสงผลตอคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา โดยใชเทคนคิการ 

ทําเหมืองขอมูล 

กัญญาภรณ  ศรีไทย 

สมชาย  เล็กเจริญ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:00-15:15 EN-7137 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือ

สินคาแฟชั่นผานอินสตาแกรมของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วรรณวิชา แสงทอง 

สมชาย เล็กเจริญ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:15-15:30 EN-7228 รูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุของการยอมรับ

และการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคเกมแบบดิจิทัลผาน PlayStation Store 

บนเครื่องเลนวดิีโอเกมของประชากรในประเทศ

ไทย 

บูชิตา เช้ือศรี 

สมชาย เล็กเจริญ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  พ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 7 หอง 703 กลุมศึกษาศาสตร 

ประธานหอง :  ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร         ผูประสานงานหอง :  เรืออากาศโท หญิง กานตวลัย อินพรหม 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 SS-1038 ความคดิเห็นและความตองการใชวิธีการอาน

แบบกวางขวางในการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ 

กุสุมา มะแซ 

นิสากร จารุมณี 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

13:15-13:30 SS-1064 การสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปกตะกรอ 

สําหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

กลุมโรงเรยีนบรรพตบูรพา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค เขต 2 

รัตนะ ชาวนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

13:30-13:45 SS-1086 การจัดการเรยีนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะ

ทางวิทยาศาสตรแบบ 5 ขั้น เพ่ือพัฒนาการ

สรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรในวิชาฟสิกส 

เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม ของนักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

เขมรัฐ จุฑานฤปกิจ 

เอกภูมิ จันทรขันตี  

สุรศักด์ิ เชียงกา 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

13:45-14:00 SS-1124 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคํากรยิาท่ีลง

ทายดวย -ed ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 

ดวยเทคนคิเลานิทานรวมกับสื่อประสม 

กรดา โพธิกนิษฐ มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 SS-1125 ผลการใชกระบวนการเรยีนรูแบบสะเต็มศึกษา

พัฒนาความสามารถในการใชไอแพดสรางสรรค

ชิ้นงานจากวัสดุฟวเจอรบอรด ของนักเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปท่ี 5 

ปฐมาภรณ 

จิรพนธโชติการ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:15-14:30 SS-1147 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชกิจกรรม 

การเรียนรูแบบเนนภาระงาน สําหรับนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

เพ็ญนภา ทัพพันธ  

ภัทรธีรา เทียนเพ่ิมพูน 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

14:30-14:45 SS-1204 การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพ่ึงพาตนเอง กับ

ความเขาใจท่ีแทจริงสําหรบัการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

เอษณ ยามาลี   
นันทา เดชธรรมฤทธิ์ 

อิสยาภรณ พิทยาภรณ 

มหาวิทยาลัย

รัตนบัณฑิต 

14:45-15:00 SS-2060 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาใน

วิทยาลยัดนตร ีมหาวิทยาลยัรังสติ 

ฉัตรชัย สุขนิยม  

นิภาพร เฉลิมนิรนัดร 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:00-15:15 SS-2187 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชขอมูลใน 

ชีวิตจริง เพ่ือสงเสริมการรูทางสถติขิองนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

นันทวรรณ เอมโอช 

ทิพยรัตน นพฤทธ์ิ 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

15:15-15:30 SS-2196 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสูความ 

เปนเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาต ิ(TQA) 

นิภาพร ลิ้มเฉลิม 

มิ่งขวัญ คงเจริญ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ฟ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

หองนําเสนอ ช้ัน 7 หอง 704  กลุมนิเทศศาสตร    

ประธานหอง :  ผศ.ดร.ฉลองรัฐ  เฌอมาลยชลมารค            ผูประสานงานหอง : ร.ท.หญิง พิชชาพร  มาระเนตร 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 FA-1171 การออกแบบอัตลักษณองคกรการศึกษา 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ณัฐวดี ศรีคชา มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย 

13:15-13:30 SS-4005 การคอรัปช่ันทางการเมืองท่ีสะทอนผาน

ละครโทรทัศนชุด “เหนือเมฆ” 

วงเดือน ขาวสุข 

ลักษณา คลายแกว 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:30-13:45 SS-4006 การวิจัยและสรางสรรคสื่อวีดิทัศนเพ่ือการ

สอนยิมนาสติกสําหรับกีฬาเชียรลีดด้ิงเด็กเล็ก 

ชาญณรงค คําภูธร  

ลักษณา คลายแกว 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:45-14:00 SS-4007 การวิจัยและสรางสรรคสื่อวีดิทัศนเพ่ือการ

ฝกสอนเชียรลีดด้ิง แบบมีปฏิสัมพันธสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ธํารงกุล โภคทรัพย  

ลักษณา คลายแกว 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 SS-4008 การวิจัยและการสรางสรรคภาพถายแฟช่ัน

แนว วะบิ-ซะบิ 

นพวิทย วิศิษฎวรกุล  

กฤษณ ทองเลิศ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:15-14:30 SS-4009 การสะทอนสังคมไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร

ไทยรวมสมัยรางวัลสุพรรณหงส พ.ศ. 2550-

2559 

นริสร เติมชัยธนโชติ มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:30-14:45 SS-4020 การอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงค

อนุรักษสัตวปาขององคการกองทุนสัตวปา 

สรสิช ชัยกิตติคุณ และ 

กฤษณ ทองเลิศ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:45-15:00 SS-4030 ภาพลักษณประเทศไทยในภาพยนตร 

ฮอลลีวูด 

พลอยชมพู เชาวนปรีชา 

ฉลองรัฐ  

    เฌอมาลยชลมารค 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:00-15:15 SS-4042 การรับรูผานการสื่อสารการตลาดท่ีสงผลตอ

ภาพลักษณเวทีการประกวดมิสแกรนด- 

ไทยแลนด 

โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ  

ธนชาติ จันทรเวโรจน 

มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม 

15:15-15:30 SS-4051 กลยุทธการบริหารและการปรับตัวของคลื่น

วิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุงรักไทย 

พลอยไพลิน  

      แกวประดับจิตร  

ธรรญธร ปญญโสภณ  

มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ภ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

หองนําเสนอ ช้ัน 7  หอง 705 กลุมนิเทศศาสตร    

ประธานหอง :   ผศ.ดร.ฐิติ วิทยะสรณะ                            ผูประสานงานหอง :  นางสาว บุศราภรณ งามมานะ 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 SS-4059 การดํารงอยูของสัญรูปแหงนาคบนงานภาพ

จิตรกรรมฝาผนังไทย 

ณชรต อ่ิมณะรัญ 

กฤษณ ทองเลิศ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:15-13:30 SS-4065 การสื่อสารในรูปแบบของสต๊ิกเกอรไลน

แอพพลิเคช่ันกับการจดจําตราสินคาของ

ธนาคารกรุงเทพ 

ฌาลิสา ฤทธิธรรมกุล  

มัลลิกา ผลอนันต 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

13:30-13:45 SS-4072 การรับรูการสื่อสารตราสินคาผานสื่อดิจิทัล

กับความเช่ือมั่นตอสถาบันการเงินของ

ทายาทนักธุรกิจกลุมมิลเลนเนียล กอนการ

ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ 

เนติรัตน พุทธา 

ธรรญธร ปญญโสภณ 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

13:45-14:00 SS-4083 การวิจัยและการสรางสรรคสื่อเฟซบุกแฟน

เพจเพ่ืองานสื่อสารการตลาด ของสถาบัน

การจัดการปญญาภิวัฒน 

ธัญลักษณ กานตศิริกุล   

ลักษณา คลายแกว 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 SS-4090 การศึกษาความพึงพอใจตอการเปดรับ

รายการพลิกปมขาวสถานีโทรทัศน 

ไทยพีบีเอส ของผูชมในกรุงเทพมหานคร 

สกล เจริญเวช มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

14:15-14:30 SS-4095 การแสดงตัวตนของผูใชสื่อสังคมออนไลน 

บน Facebook ของ Generation C ใน

กรุงเทพมหานคร 

ณฤทธ์ิ พงษศรี 

วิโรจน สุทธิสีมา 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

14:30-14:45 SS-4096 บทบาทผูทรงอิทธิพลทางความงามบนสื่อ

สังคมออนไลน กรณีศึกษา : เจอบเชย 

(Cinnamongal) 

สลิลรัตน   

       อัศวเคนทรกุล 

ลักษณา  คลายแกว 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:45-15:00 SS-4107 กลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือการ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือชางผานสื่อออนไลน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา             

บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) จํากัด 

ปาณิสรา  ดิษฐคําเหมาะ มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

15:00-15:15 SS-4111 การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช 

แบรนด Under  Armour  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จุฑามาศ เต็มใจรัก  

วิโรจน สุทธิสีมา 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

15:15-15:30 SS-4119 พฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการกับการเปดรับสื่อ ท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจของนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

บารมี โกนบาง มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ม  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 7 หอง 706 กลุมนิเทศศาสตร 

ประธานหอง :   รศ.ดร.ลักษณา คลายแกว         ผูประสานงานหอง :   นางสาว กัลยา สังขมาลย 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 SS-4139 การวิเคราะหสัญญะของนักกีฬาใน

ภาพยนตรโฆษณาไทย 

พีรดนย บุญมา 

วิโรจน สุทธิสีมา 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

13:15-13:30 SS-4141 การสื่อสารกับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

ของประชากรในอําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย 

อําภาพร ปงมูล 

วิโรจน สุทธิสีมา 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

13:30-13:45 SS-4146 การสื่อความหมายของตราสัญลักษณทีม

สโมสรวอลเลยบอลไทยแลนดลีก ป พ.ศ. 

2559 – 2560 

รักชาติ สงวนชม 

กฤษณ ทองเลิศ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:45-14:00 SS-4151 ความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีสงผลตอ

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 

(Customization) ของธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน 

อุกฤษ ทองบุญนุม 

พรพรหม ชมงาม 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

14:00-14:15 SS-4157 การรับรู ทัศนคติ และการตอบสนองตอแบ

รนดแคมเปญแฮชแท็ก ผานสื่อสังคม

ออนไลนของธนาคารกสิกรไทย  

ธนาคารกรุงไทย  และบัตรเครดิตวีซา 

ณธีรา ชาญจิตรวิทยา 

ปฐมา สตะเวทิน 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

14:15-14:30 SS-4167 ประสิทธิผลแบรนดเนอรแอด (Banner 

Ads) บนแพลตฟอรมเฟซบุกกรณีศึกษา

แบตเตอร่ีสํารอง ฉุกเฉินแบรนด 

Zuperzup 

ภูริช  นุสิทธ์ิชัยการ 

ปฐมา สตะเวทิน 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

14:30-14:45 SS-4183 การศึกษา การรับรูและการตอบสนองของ

ผูบริโภคตอการสื่อสารในภาวะวิกฤตผาน

สื่อสังคมออนไลนของธุรกิจรานอาหาร : 

กรณีศึกษารานอาหารบารบีคิวพลาซา 

ปทิตตา ธันยนิติกุล 

ชุติมา เกศดายุรัตน 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

14:45-15:00 SS-4195 การใชเพจเฟซบุก บัณฑิต อ้ึงรังษี เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นภกุล พงษจินดา มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

15:00-15:15 SS-4215 รูปแบบรายการพยากรณอากาศทางสื่อ

โทรทัศนในยุคดิจิทัล 

ยศภัค เวชสวรรค มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

15:15-15:30 SS-4315 ประเภทและรูปแบบในการนําเสนอเน้ือหา

เพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสําหรับ

โรงแรมระดับ 5 ดาว 

ณัฐธภา ชัยถิรสกุล 

ปฐมา สตะเวทิน 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ย  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หองนําเสนอ ช้ัน 7 หอง 707 กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(วิศวกรรมการเงิน) 

ประธานหอง :   ดร.อรรจน โกญจนาท    ผูประสานงานหอง :   นางสาว สลักจิตร สมเพ็ชร 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 EN-6299 การวัดผลการดําเนินงานกลยุทธ 

พอรตโฟลิโอท่ีคํานึงถึงความเสี่ยง 

กรพรหม ประทุมทอง 

สมพร ปนโภชา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 EN-6300 ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว

ระหวางดัชนีหลักทรัพยกลุมประกันภัย

กับปจจัยทางเศรษฐกิจ 

กิจสุเมธ พุมมะ 

ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 EN-6301 การพยากรณความผันผวนดัชนีคาเงิน 

ท่ีแทจริงของประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทย 

จิตตฤณ ชลูดดง 

สมพร ปนโภชา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 EN-6302 เปรียบเทียบความผันผวนของใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธของหุน AOT ใน 

แตละชวงเวลาดวยแบบจําลอง 

การประเมินมูลคาออปช่ันแบบไบโนเมียล 

เจี้ยม จันทรอนันต 

ธนโชติ บุญวรโชติ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 EN-6304 การหามูลคาของตราสารอนุพันธ 

สภาพอากาศ (Weather Derivatives) 

ดวยวิธีการของ Monte Carlo 

Simulations 

ธงชัย ศิริจันทรพันธุ 

สมพร ปนโภชา 

บํารุง พวงเกิด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 EN-6303 การประเมินราคาออปชันของอัตรา

แลกเปลี่ยนคูสกุลเงินดอลลาหสหรัฐ 

ตอบาทไทย ประยุกตใชในการบริหาร

ความเสี่ยงของธุรกิจนําเขาและสงออก 

ดนัยภัทร เนตรพิทูร 

สมพร ปนโภชา 

บํารุง พวงเกิด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
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หองนําเสนอ ช้ัน 8 หอง 801 กลุม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
  

ประธานหอง :  ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ                              ผูประสานงานหอง :  รอยตรีหญิง ลภาวี สารโกศล 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 SS-8029 ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติธุรกิจ

รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 

สุรชัย  นาคา 

ญาดา กาศยปนันทน 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:15-13:30 SS-8033 การเปดเสรีสาขาบริการประกันชีวิตภายใต

กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สิรินทร จันทรศร  

ธเนศ สุจารีกุล 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:30-13:45 SS-8035 ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการย่ืนคําขอรับ

ชําระหน้ีในคดีลมละลาย : ศึกษากรณี 

หน้ีโทษปรับทางอาญาของลูกหน้ีในคดี

ลมละลาย 

กนกอร เกษสุพรรณ  

ญาดา  กาศยปนันท 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

13:45-14:00 SS-8036 การกําหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับ 

การใชหมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ 

นิชนันท  พานแกว   

ญาดา  กาศยปนันท 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 SS-8045 มาตรการในการหยุดนับระยะเวลาการปลด

จากลมละลาย ตามพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พุทธศักราช 2483 

ชัยเดช รัตนโกมล  

ญาดา  กาศยปนันทน 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:15-14:30 SS-8046 การกําหนดความผิดเกี่ยวกับการแสดงความ

คิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลน ในประการท่ี

กอใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืน 

กรกริช  มุงสวัสด์ิ  

ญาดา  กาศยปนันทน 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:30-14:45 SS-8067 แนวทางในการนํามาตรการอ่ืนแทนการลงโทษ

จําคุกมาใชเปนทางเลือกในประเทศไทย 

วนัส สําเภาเงิน  

ศิริโรจน รัฐประเสริฐ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:45-15:00 SS-8276 ปญหาองคกรท่ีมีอํานาจกําหนดคาทดแทน

อสังหาริมทรัพย กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ 

ปุญณิศา  เนติกฤษฎา 

ศริญญา  ดุสิตนานนท 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 SS-5166 การทุจริตคอรรัปช่ันในโครงการใน

ตางประเทศและโครงการในประเทศไทย 

ของวงการธุรกิจกอสราง 

วโรตนม  เทศเนตร  

รัตพงษ สอนสุภาพ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

15:15-15:30 SS-5144 ทัศนคติของเยาวชนในพ้ืนท่ี จชต.ท่ีเขารวม

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) 

พงศนรินทร กั่น

เปยมแจม 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 
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หองนําเสนอ ช้ัน 8 หอง 802  กลุมมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร   

ประธานหอง :  ผศ.ดร.รัตพงษ สอนสุภาพ                              ผูประสานงานหอง :   นางสาว สินีนาฏ ภูนอย 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2087 คุณลักษณะภาวะผูนําแบบผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมีผลตอการประเมินคุณภาพผลของการทํางาน

ของพนักงานฝายผลิต บริษัท แซนตา แฟคทอรี่ 

จํากัด 

สุนันตทา พิษณุวงษ 

ภาวิณี เพชรสวาง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-2100 พฤติกรรมการเลือกขอคืนภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา

ผานบริการพรอมเพยของผูยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเนต็ในเขต

พ้ืนท่ีจังหวดันครปฐม 

อณัศยาภา  บุญรอด 

* แจงยกเลิก 

การนําเสนอผลงาน * 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

13:30-13:45 BA-2112 ปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซ้ือเสื้อผาในเขต

ตลาดโบเบของธุรกิจคาปลีก 

ปฏิพาร เพชรศริิ  

อมรินทร เทวตา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

13:45-14:00 BA-2115 ระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิานท่ีสงผลตอความ

ผูกพันของพนักงานตอองคกรและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรในเขตภูมิภาคตะวันตก 

ภูริชญา  เพ็งเอียด 

วัชระ  เวชประสิทธ์ิ  

กฤตชน  วงศรัตน 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

14:00-14:15 BA-2210 ความชืน่ชอบในคุณลักษณะของคอนโดมิเนยีม

ผูสูงอาย ุ: กลุมใกลเกษียณ 

ณภาภัช แสงวิมลมาส 

สุพีชา พาณิชยปฐม 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

14:15-14:30 SS-5081 อัตลักษณของประเพณีบุญเดือนหก (บุญบ้ังไฟ) 

กรณีศึกษา ตําบลบานถอน อําเภอทาบอ จงัหวดั

หนองคาย 

พระพีระพงษ พิชาลี  

ชุลีรัตน เจริญพร 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:30-14:45 SS-5150 เรื่องเลาชวีิตการปรบัตวัและการดํารงอยูของ

เกษตรกรผูปลูกมะพราว หมูบานคลองบางขุน 

อําเภอบางคนที จังหวดัสมุทรสงคราม ในระบบ

เศรษฐกิจแบบการคา 

คทาเทพ สวนชํานิ  

ชิษณุพงศ   

      ศิริโชตินิศากร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

14:45-15:00 SS-5212 บทบาทอาหารฮาลาลในมิติของบัญญัติอิสลาม

และเศรษฐกิจ 

ทวี  นุยผอม 

มะรอนิง  สาแลมิง 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

15:00-15:15 SS-6239 ประสิทธิผลการบริหารจดัการสถานท่ีออกกําลังกาย

ในรม : กรณศีึกษาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม  

700 ป และสนามกีฬาเทศบาลนครเชยีงใหม 

ธรณเทพจรัส เพงพิศ  
นนท นาประทานสุข  

เฉลิมชัย ปญญาดี  

บงกชมาศ เอกเอ่ียม 

มหาวิทยาลัย 

แมโจ 

15:15-15:30 SS-6257 แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑใหประสบ

ความสําเร็จของโรงงานเถาฮงไถ อําเภอเมือง 

จังหวดัราชบุร ี

วันนิมิต สายสิทธ์ิ 

* แจงยกเลิก 

การนําเสนอผลงาน * 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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หองนําเสนอ ช้ัน 8 หอง 803  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ประธานหอง :  ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน   ผูประสานงานหอง :  รอยโทหญิง กนกดารินทร เตชะรวีสรรเพชร 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 HS-1160 The prevalence of carbapenem 

resistant Enterobacteriaceae in the 
lower north region of Thailand 

Farida noothong 
Panyupa pankhong  
Jirapas Jongjitwimol  

Noppadon Jumroon 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

13:15-13:30 HS-1185 Reproductive aging of 
hypothalamus-pituitary-testicular 

axis in middle-aged male rats 

Patteera Wititsuwankul 
Suchinda Malaivijitnond 

Sukanya Jaroenporn 

Taratorn Fainanta 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

13:30-13:45 HS-2162 The Correlation of Bite Force in 
Maximal Intercuspal Position 

between Patient’s Perceptions 

and T-Scan Iii System: A Pilot 

Study 

Nitikarn Ruttitivapanich  
Ratchawan Tansalarak   

Jadesada Palasuk 

Jittima Pumklin 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

13:45-14:00 HS-1058 การคัดเลือกคิลเลอรเซลลท่ีถูกชักนํา

ดวยไซโตไคนตอภาวะตับอักเสบ 

ท่ีถูกทําลายโดยระบบภูมิคุมกันตัวเอง 

ในหนูเมาส 

วรากร ศรีสันติสุข  

จันทรเพ็ญ จันทรเจา  

กิติพงศ สุนทราภา 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

14:00-14:15 HS-4314 ผลของยาไอเวอรเม็คตินตอการฟก 

ของไขยุงลาย 

วรัญญรัชต บัววิสัย 
ทวี สายวิชัย  

มรกต แกวธรรมสอน 

พัชรา ศรีวิชัย 

สุวรรณา เชานรัตนกวี 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

14:15-14:30 HS-5108 ผลของการฝกหายใจดวยกระบังลมและ

กลามเน้ือทรวงอกรวมกับการหายใจ

ออกโดยการหอปาก ตออาการถอน

นิโคติน และอัตราการเลิกบุหร่ี ในผูท่ี

ตองการเลิกบุหร่ี 

สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 

นิภาภัทร ใหมยะ 

นิศารัตน เวชสนิท 

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร-

วิโรฒ 

14:30-14:45 HS-5122 ผลของการกระโดดซ้ําตอความสามารถ

ในการทรงทาในวัยรุนตอนตนท่ีมีภาวะ

อุงเทาแบนชนิดยืดหยุน 

ฐิติยา คลายแกว  

วันวิสาข พานิชาภรณ 

วิทวัส อินตะเสนา 

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร-

วิโรฒ 

14:45-15:00 HS-5231 ผลของการออกกําลังกายตอ

ความสามารถในการเดินรวมกับ 

ทํากิจกรรมในผูสูงอายุเพศหญิง 

วันวิสาข พานิชาภรณ 
ภาณุวัตร พันธสิทธ์ิ  

วทันยา วานิชกมลนันทน 

อาริยา นอยสุวรรณ 

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร-

วิโรฒ 
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หองนําเสนอ ช้ัน 8 หอง 804 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ประธานหอง :  ผศ.ดร.นํ้าออย ภักดีวงศ          ผูประสานงานหอง :  นางสาว สุพรรณี บุญถึง 

เวลานําเสนอ รหัส ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 BA-1061 การจัดการหวงโซคุณคาของอาหารทาง

การแพทยสําหรับผูสูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง: 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลมเหสักข 

กรุงเทพมหานคร 

วิษณุ  ปานจนัทร มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-2070 ความสัมพันธของสิ่งจูงใจท่ีไมใชเงินกับความ

พึงพอใจในงานของพนักงานเจนเนอเรช่ัน

วายและเจนเนอเรช่ันเอกซ กรณีศึกษาฝาย

รังสีวิทยา โรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึง 

วิไลพร ศรีชัวชม  

ภูษิต วงศหลอสายชล 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-2091 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน

กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศรี

บุรินทร 

รัฐพล นิธินันทกุลภัทร 

ภูษิต วงศหลอสายชล 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 HS-6032 ความตองการของผูดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง และปจจัยทํานายความตองการ

ของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

วรรณภา ศรีหาบรรดิษฐ 

นิภา กิมสูงเนิน 

รัชนี นามจันทรา 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 HS-6041 ผลลัพธของการใชแนวปฏิบัติเพ่ือปองกัน

และจัดการทองผูกในผูปวยมะเร็งระยะ

ลุกลามท่ีไดรับประทานยากลุมโอปออยด 

(OPIOIDS) 

จิรภา ปรารมภ  

อําภาพร นามวงศพรหม 

นํ้าออย ภักดีวงศ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:15-14:30 HS-6062 ความสามารถในการดูแลตนเอง และการ

รับรูความรุนแรงของอาการขางเคยีงของ

เคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งลําไสใหญและ

ทวารหนักท่ีไดรับโปรแกรมการสนับสนุน

และใหความรู 

สุชาดา พุฒิเพ็ญ  

อําภาพร นามวงศพรหม 

นํ้าออย ภักดีวงศ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:30-14:45 HS-6138 ประสบการณการมีอาการ วิธีการจัดการ 

และความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง

ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉียบพลัน 

รพีภัทร ชํานาญเพาะ 

หทัยรัตน แสงจันทร  

ทิพมาส ชิณวงศ 

มหาวิทยาลัยสง

ขลานครินทร 

14:45-15:00 SS-4053 การวิจัย และสรางสรรคกระบวนการ

สื่อสารสุขภาพในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

ลลิตา ตอไพบูลย 

ลักษณา คลายแกว 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 
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หองนําเสนอ ช้ัน 8 หอง 805 กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(วิศวกรรมการเงิน) 

ประธานหอง :  ดร.อภิวัฒน สูยะโพธ์ิ                               ผูประสานงานหอง :   รอยโท ชาญชัย ประมูลเฉโก 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 EN-6305 การพยากรณคาความผันผวนของกลุม

ประเทศโลกเกิดใหม ในภูมิภาคประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียง 

นันทนภัส อาทิตยรัตนสกุล มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:15-13:30 EN-6306 คาเหมาะท่ีสุดสําหรับพอรทการลงทุนของ

หลักทรัพยระหวาง Conditional Value 

at Risk กับ Mean-Variance 

พงศสิทธ์ิ อัจฉริยบดี  

สมพร ปนโภชา 

บํารุง พวงเกิด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:30-13:45 EN-6307 การประเมินมูลคาของ Callable Bond 

โดยใช Monte Carlo Simulation 

Techniques 

พิมพชนก แกวชัยเจริญกิจ 

สมพร ปนโภชา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

13:45-14:00 EN-6308 กระบวนการทําธุรกรรมทางการเงินดวย

เทคโนโลยีบล็อกเชนและการสรางสกุลเงิน

ดิจิทัล 

มณฑิรา กําจร 

บํารุง พวงเกิด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:00-14:15 EN-6309 การประมาณอัตราการปองกันความเสี่ยงท่ี

เหมาะสม และประสิทธิภาพในการปองกัน

ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

วรณัน ถิรอมรจินดา 

สมพร ปนโภชา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:15-14:30 EN-6310 วิเคราะหแบบจําลองอนุกรมเวลาท่ี

เหมาะสมในการพยากรณมูลคากองทุน

รวมตามนโยบายการลงทุน 

ศุภกิจ เกลี้ยงชู 

ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:30-14:45 EN-6311 เปรียบเทียบการพยากรณดัชนีหุนกลุม

อสังหาริมทรัพยและกอสรางหมวดวัสดุ

กอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดวยแบบจําลองทางสถิติ 

สุภัตรา ใจเร็ว 

ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

14:45-15:00 EN-6312 วิธีการวัดสภาพการออนไหวของราคา 

ตราสารหน้ีดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีมีความ

แมนยําสูง 

สุวรรณา พวงดอกไม  

สมพร ปนโภชา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

15:00-15:15 EN-6313 การปรับโคแวเรียนตเมทริกซใหมี

คุณสมบัติแบบกึ่งบวกเสมอ และศึกษาการ

จัดสรรการลงทุนภายใตความเสี่ยงตํ่าสุด: 

กรณีศึกษาอัตราผลตอบแทนของ SET50 

อนรรฆนงค แซหลู 

สมพร ปนโภชา 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

 
   

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ส  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

หองนําเสนอ ช้ัน 8  หอง 806  กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

ประธานหอง :  ดร.พิสิทธ์ิ ขันติวัฒนกุล                           ผูประสานงานหอง :   จาสิบเอก หญิง สุนทรี จําเริญ 

เวลานําเสนอ รหัส  ช่ือเร่ือง ผูนําเสนอ สถาบัน 

13:00-13:15 EN-1075 การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ

ยอมและตกแตงสําเร็จโดยหลักการ 

ซิกซ ซิกมา 

วันชาติ แกวยินดี  

คเณศ พันธุสวาส 

กวินธร สัยเจริญ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

13:15-13:30 EN-1120 การศึกษาผลกระทบของความยาวแบร่ิง 

ตอลักษณะการไหลตัวของโลหะใน

กระบวนการอัดรีดอลูมิเนียม 

นิธิ มหรัตนวิโรจน  

วิบุญ ต้ังวโรดมนุกูล 

อุษณีษ คําพูล 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

พระจอมเกลา

ธนบุรี 

13:30-13:45 EN-3133 การศึกษาวัฏจักรชีวิตของการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากการจัดการกากอุตสาหกรรม 

ประเภทไมอันตรายโดยวิธีฝงกลบ อยาง 

ถูกหลักสุขาภิบาลของประเทศไทย 

ปทุมพร มณีรัตน 

* ไมมานําเสนอผลงาน * 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

13:45-14:00 EN-3078 พฤติกรรมการถายแรงลงบนเสาเข็มบาน

แบบผนังรับนํ้าหนักชนิดแผนคอนกรีต

หลอสําเร็จ 

จุลศักด์ิ ทําเนาว  

พิสิทธ์ิ ขันติวัฒนะกูล  

เกียรติศักด์ิ สหะศักด์ิมนตรี 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:00-14:15 EN-3255 Analysis of stress distribution in 

meter gauge railroad tracks 

subjected to moderate axle loads 

and rail speeds 

Kittiya Sutapun  

Pongpipat 

Anantanasakul 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

14:15-14:30 EN-3316 การเคลื่อนไหวการกออิฐ เพ่ือเพ่ิมผลิต

ภาพงานกอสราง โดยการเก็บขอมูลจาก

กลอง Time Lapse 

ประกาศิต  เงินทิพย  

ตอตระกูล ยมนาค 

มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

14:30-14:45 EN-4004 ปจจัยท่ีมีผลตอการผันแปรของหุนกลุม

เทคโนโลยีโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล 

ยศสยา แสงหิรัญ 

สมชาย เล็กเจริญ 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 

14:45-15:00 EN-4248 ระบบการประมวลผลคลาวดดวยโฮสตท่ี

ไมมีฮารดดิสก 

ปกรณ ดวงดี 

ชัยพร เขมะภาตะพันธ 

มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย 

15:00-15:15 EN-4249 การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพอินเกรสคอนโทรลเลอรบน

ระบบคลัสเตอรคูเบอรเนทิส 

อาธิป พวงลําใย 

ชัยพร เขมะภาตะพันธ 

มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย 
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รายชื่อผลงานวิจยับัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร (อาคาร 11 ชั้น 14) 
กลุมบริหารและการจัดการ (กลุมท่ี 1) จํานวน 12 เร่ือง  

  
กรรมการวิพากษ :  ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท, ดร.กัลยรัตน หลอมณีนพรัตน และ ดร.วรวรรณ สุวรรณผาติ 

รหัส ช่ือเร่ือง เจาของบทความ สถาบัน 
  

BA-2173 การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัด

เพชรบุรี 

พงศลัดดา  ปานสุวรรณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

BA-2174 ความพึงพอใจในการทํางาน การจัดการสวัสดิการ และความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานบริหารฝายขายภาคสนาม บริษัท เคที 

อิเล็คโทรนิกส จํากัด 

กัญญาวีรณัฐ ธิมาวรฉัตร 

อนุฉัตร ชํ่าชอง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-2190 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในงานกับความผูกพันตอองคกรท่ีมี

ผลตอการลาออกของพนักงาน บริษัท ปญจพล เปเปอร อินดัสตร้ี 

จํากัด 

ยุทธนา ชาญนอก มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-2268 คุณภาพการบริการและการบริหารความสัมพันธกับผูรับบริการ 

ท่ีสงผลตอความไววางใจ ความพึงพอใจและความภักดีของ

ผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี 

โสรัจจะราช เถระพันธ 

เกษมสันต พิพัฒนศิริศักด์ิ 

นิตนา ฐานิตธนกร 

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

BA-3039 การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการใน

การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน 

สาขาศรียาน กรุงเทพมหานคร 

นิศานาถ  ใจสุข 

ศิริรัตน  รัตนพิทักษ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-3113 พฤติกรรมความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาตอการใชบริการ 

I-Banking และ M-Banking: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 

นฤมล บงกชการ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-3116 ความคิดเห็นดานคุณภาพบริการตอความพึงพอใจในการใชบริการ 

MYMO PAY ของกลุมลูกคาธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ณัฐกิตต์ิ เลงเจะ 

สิริพันธ วงศอินทวัง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-3130 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจในการใชบริการ 

I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ฌิลลิฌา รักษาชล 

พิศมร กิเลนทอง 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-3175 การรับรูในนวัตกรรมของสวนประสมทางการตลาดขนมหวาน 

ในจงัหวัดเพชรบุรี 

กัลยา สมมาตย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

BA-3197 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

อิฐมวลเบาของกลุมชาง และรานคาวัสดุกอสรางในเขตเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

คณัสนันท อัจจุตมานัส 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-3217 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการบัตรเครดิต 

ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม 

ฐิติมา รายไพรี  

ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-3222 ปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการ GSB prompt pay ของ
ธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นิรมล สมพร มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

SS-5227 แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหารกองประจําการ 
ตามหลักพรหมวิหาร 4: ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนสงรักษา-
พระองค 

จาสิบเอก สุชาย  ทะสุวรรณ  

พระราชปริยัติมุนี 
เทียบ สิริญาโณ 

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ภา
คโ

ปส
เต

อร
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กลุมบริหารและการจัดการ (กลุมท่ี 2) จํานวน 11 เร่ือง  

กรรมการวิพากษ :  ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ และ ผศ.ดรวิวรรธน ปาณะสิทธิพันธุ 

รหัส ช่ือเร่ือง เจาของบทความ สถาบัน 

BA-4023 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อ

เรียกและอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR ของธนาคารออมสิน 

ภิญญดา รอดรักษา 

นงนภัส แกวพลอย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4026 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ (MAI Index) 

อาจอง วงศภูกานตนนท 

ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4069 ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 

ทิพวัลย ภาคทรัพยศรี 

ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4093 ปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ปุญญิศา สุขชู 

นงนภัส แกวพลอย 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4099 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารออมสิน 

ธัญลักษณ อุดมสม 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4110 ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณหน้ีคางชําระสินเช่ือเคหะ 

ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 3 

กัญชริญา  รังทะษี มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4198 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 

ในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 

สุพาพร ยันศรีสิริชัย มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4199 ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคาร

ออมสิน กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 

ชินวร เวศยาสิรินทร มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4205 ปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จุฑามาส สุขะ 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

BA-4235 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทไทย

ตอเงินวอนเกาหลี 

กิตติยา หมวดนุม 

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

EN-7193 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการขอมูลโครงการ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ธนภัทร เจิมขวัญ  

ณัฐพงษ ยีหวังเจริญ 

พุฒิธร ตุกเตียน 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 
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ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ (กลุมท่ี 1) จํานวน 10 เร่ือง   

กรรมการวิพากษ :  รศ.ดร.กานดา วองไวลิขิต และ ผศ.ดร.พิศิษฐ นามจันทรา 

รหัส ช่ือเร่ือง เจาของบทความ สถาบัน 

HS-1055 Research’s Title: Candida albicans in gut 

enhanced the severity of dextran sulfate 

solution-induced colitis mouse model 

Pratsanee Hiengrach 

Asada Leelahavanichkul 

Ariya Chindamporn 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

HS-1102 Increasing of microRNA-137as a biomarker for 

encephalopathy 

Peerapat Visitchanakun  

Asada Leelahavanichkul 
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

HS-1121 โปรตีน Mip ของเช้ือ Legionella สามารถกระตุนการ

ตอบสนองทางภูมิคุมกันดานสารนํ้าในกระตายทดลอง 

พลากร เคาแคน  

สรศักด์ิ อินทรสูต  

อมรรัตน อินทรสูต 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

HS-1170 Teratogenic Effects of Chloroquine on 

Developing Chick Embryos 

Oraphan Kalong 

Vasana Plakornku 

Jantima Roongruangchai 

Yadaridee Viravud 

Kesorn Sripaoraya 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

HS-1176 The Teratogenic Effect of Rifampicin on The 

Developing Chick Embryo 

Netchanok Chaisriram 

 Vasana Plakornkul 

Jantima Roongruangchai 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

HS-1177 The Teratogenic Effect of Metformin on The 

Development of Chick Embryo 

Thitima Duangsanit 

Vasana Plakornkul 

Jantima Roongruangchai 
Yadaridee Viravud 

Kesorn Sripaoraya 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

HS-1179 ผลของเมลามีนและกรดไซยานูริคตอการเจริญเติบโต, 

สีผิว และการเปลี่ยนแปลงของเน้ือเย่ือไตในปลาดุก

พันธุผสม 

นัทท นันทพงศ  

สุณีย หวันเหล็ม  

มะลิ บุณยรัตผลิน  

วุฒิพร พรหมขุนทอง 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

HS-1236 Thunbergia laurifolia Lindl. Extract Attenuate 

Motor Impairment in Acute MPTP Mouse 

Models of Parkinson’s Disease 

Thanasit Chaiwut 

Ranida Quiggins 

Chainarong Tocharus 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

HS-1253 Isolation and Purification of Leptospiral 

Extracellular Vesicles 

Eakalak Phanchamnan 

Kanitha Patarakul 
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

HS-1294 การศึกษาประสิทธิผลของการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิด

เขาช้ันใตผิวหนัง ในการรักษาผูปวยโรคผิวหนังอักเสบ

ของตอมไขมันท่ีใบหนา 

ธีรัช ศรีสุวรรณวัฒนา 

รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย 

มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง 
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กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ (กลุมที่ 2) จํานวน 9 เรื่อง      
   

กรรมการวิพากษ :  ดร.ภก.(หญิง) อรวรรณ เฑียรฆพงษ และ ดร.นันทพงศ ขําทอง 

รหัส ช่ือเร่ือง เจาของบทความ สถาบัน 
   

HS-1295 ประสิทธิผลของเคร่ืองพลาสมาแบบไมใชความรอน 

ในการรักษาสิวบริเวณหลัง 

กชกร เจริญผลพิบูลย  

สิรินทิพย ชัยชโลทรกุล 

ทวี สายวิชัย 

มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง 
   

HS-1296 การศึกษาประสิทธิผลของครีม Dipeptide 

Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% 

ในการลดร้ิวรอยบริเวณคอ 

วรรณวลี สุวัติพานิช  

สิรินทิพย ชัยชโลทรกุล  

ทวี สายวิชัย 

มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง 
   

HS-2178 ผลของเพลทเลท ริช ไฟบรินตอการเพ่ิมจํานวนและ

การสรางแคลเซียมของเซลลสรางกระดูกของหนู 

ในหองปฏิบัติการ 

ธนัญญา ธรเสนา  

ดุษฎี หอมดี อรุณ ทีรฆพงศ 

วราภรณ สุวรรณรงค 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 
   

HS-2180 The Methylation Level of Alu in Human 

Dental Pulp Stem Cell-derived Osteoblasts: 

Preliminary Report 

Thitapat Prucksakorn 

Keskanya Subbalekha 

Apiwat Mutirangura 
Prasit Pavasant 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
   

HS-2184 เปรียบเทียบการหายของแผลในสวนของเน้ือเย่ือออน

ทางคลินิกดวยการเสริมสันเหงือกโดยใชกระดูก 

ปลูกถายเอกพันธุและเย่ือกั้นคอลลาเจนรวมกับ 

การใชหรือไมใชเพลทเลท ริช ไฟบริน 

นวลทิพย ตปนียากร  

วราภรณ สุวรรณรงค 

แสงโสม ประจะเนย 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

   

HS-2264 Effects of Erythrosine With/out Nano-TiO2 

Dioxide-Mediated Photodynamic Therapy On 

HGF-1 and HOK Cells By PrestoBlue® 

Viability Assay 

Jirayu Anantawan 
Teerasak Damrongrungruang 

Aroon Teerakapong 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 
   

HS-3001 ประสิทธิผลของการรักษาขอไหลติดแบบผสมผสาน

ดวยการนวดราชสํานักและการใชยาเถาวัลยเปรียง

ชนิดแคปซูล 

สุรศักด์ิ สิงหชัย  

สุพัตรา ศรีไชยรัตน 

สุรีย ศุภลักษณนารี 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 
   

HS-3063 การประเมินฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและความเปนพิษ

เฉียบพลันของตนยานางแดง 

พรพิมล ต้ังเจียวลี้  

นันทพงศ ขําทอง 

ธีรทัศน สุดสาย 

มหาวิทยาลัย

รังสิต 
   

HS-4219 ฤทธ์ิตานมะเร็งของสารสกัดคูซูโนไคนินจากพริกไทย

ดําในหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวนําดวยสาร NMU 

ศิรินภา ดอกดวง 

อามานร เทศอาเส็น 

ศิริพร หมาดหลา 
สมชาย ศรีวิริยะจันทร 

พจนพร ไกรดิษฐ 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 
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กลุมศึกษาศาสตร (13 เร่ือง) 

กรรมการวิพากษ :  ดร.พิมพอุไร ลิมปพัทธ และ ดร.วลัลภา เฉลิมวงศาเวช 

รหัส ช่ือเร่ือง เจาของบทความ สถาบัน 

SS-1088 ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีตอทักษะปฏิบัติและ

เจตคติตอการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ปาณินันท  แตพรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-1089 ผลการสอนโดยใชเพลงประกอบท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ณัฐฐิดา สุขสําราญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-1092 ผลการสอนภาษาจีนโดยใชวีดิทัศนประกอบท่ีมีตอสามารถ

ในการฟงและการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ประภาพร แสนงาม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-1117 ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค เอสทีเอดี ท่ีมี

ตอความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจตอการเรียนวิชา

ภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

วนัทดา ศรีปยะรัต 

พรรณราย เทียมทัน 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-1118 ผลการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสรวมกับการสอน

แบบปฏิบัติการ เร่ืองฮารดแวรและซอฟตแวร ท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ปทมาพร กันสุข 

พรรณราย เทียมทัน 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-1225 ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคซี ไอ อาร ซี ท่ี

มีตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ

และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

วาสนา ขันกสิกรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-2128 แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครสวรรค 

ธาวิต วิริยสกุลทอง มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-2163 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สุรเศรษฐ บุญนก 
สายทิตย ยะฟู 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค 

SS-2192 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน

เฉพาะความพิการ กลุม 5 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิรัตน สุทัศน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-2201 แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

มลจิรา บุญเสริม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-2213 แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด

ชัยนาท สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ภัทราภรณ คลายแกว มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-2247 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

อําเภอบานไร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

จตุฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

SS-2262 ผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายท่ีมีตอพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายและสมรรถภาพทางกาย เพ่ือสุขภาพของ

นักเรียนชวงช้ันท่ี 1 

พลกฤษณ เจริญมูล  

สุนทรา กลาณรงค  
ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ขข  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  คค  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สารบัญ 
หน้า 

สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต  ก 
สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ข 
สารจากบญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  ค 
สารจากประธานสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย  ง 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต  จ 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ฉ 
โครงการการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 13  ประจ าปีการศึกษา 2561  ช 
ก าหนดการการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 13  ประจ าปีการศึกษา 2561  ฌ 
ตารางการน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ภาคบรรยาย  ญ 
รายช่ือผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร์  ฬ 
สารบญั  คค 
บทความวจิยั กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจดัการ  1 

BA1061-การจดัการห่วงโซ่คุณคา่ของอาหารทางการแพทยส์ าหรับผูสู้งอายท่ีุมีโรคเร้ือรัง: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลมเหสกัข ์กรุงเทพมหานคร 2 

วิษณุ ปานจันทร์ และ โรจนศักด์ิ  โฉมวิไลลกัษณ์ 
BA1126-การจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ-  
เศรษฐกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี  12 

อ านวย จันทร์ทอง  วชัระ เวชประสิทธ์ิ  และ กฤตชน วงศ์รัตน์ 

BA1145-การศึกษาความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการใหบ้ริการโลจิสติกส์  
ของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั ท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัของลูกคา้ในประเทศไทยท่ีใช ้    
เมด็พลาสติก ภายใตต้ราสินคา้ “Innoplus”  24 

ปรเมษฐ สุขมลู และ พนิตา สุรชัยกลุวฒันา 

BA1149-การก าหนดช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการกระจายสินคา้ทางกายภาพของ  
ธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศกรณีศึกษาในปัจจุบนั 35 

วิภาดา สาครสถิตย์  และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ 

BA1168-การศึกษาระบบสารสนเทศในการจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจ าหน่ายในเขต  
ปกครองพิเศษเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  47 

วรรษมนต์  สันติศิริ 

BA2022-การศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใหบ้ริการของธนาคารออมสิน         
สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 62 

ธนานิษฐ์ สิริวงศ์วชัระ  และ ศิริรัตน์  รัตนพิทักษ์ 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  งง  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
BA2034-การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัและความผกูพนัของพนกังาน  
บริษทั ไอบีเอม็ โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จ ากดั 71 

คงพล ช่วงโชติ และ พนิตา สุระชัยกลุวฒันา 

BA2066-แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไทยเคียววะ-  
ไบโอเทคโนโลยส์ี จ ากดั 82 

ฐิติพร เสถยีรพันธ์ุ และ พนิตา สุรชัยกลุวฒันา 

BA2070-ความสมัพนัธ์ของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย  
และเจนเนอเรชัน่เอกซ์ กรณีศึกษาฝ่ายรังสีวทิยา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง 90 

วิไลพร ศรีชัวชม และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

BA2080-ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานตอ้นรับ  
บนเคร่ืองบิน สายการบินนอร์วเีจียน ประจ าประเทศไทย 103 

กาญจนากร ปันวารี และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
BA2087-คุณลกัษณะภาวะผูน้ าแบบผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ่การประเมินคุณภาพผลของ  
การท างานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จ ากดั  117 

สุนันต์ทา พิษณุวงษ์ และ ภาวิณี เพชรสว่าง 

BA2091-ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน  
ระดบัปฏิบติัการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  127 

รัฐพล นิธินันท์กลุภัทร และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

BA2112-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตตลาดโบเ๊บข๊องธุรกิจคา้ปลีก  138 
ปฏิพาร์ เพชรศิริ และ อมรินทร์ เทวตา 

BA2115-ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รและ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต        
ภูมิภาคตะวนัตก  148 

ภูริชญา เพง็เอียด  วชัระ เวชประสิทธ์ิ และ กฤตชน วงศ์รัตน์ 

BA2123-ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั พลวฒัน์ เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลาย 
จ ากดั   161 

พัชราภรณ์ บ ารุงพืช  และ อนุฉัตร ช า่ชอง 

BA2140-การจดัการความขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สงักดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  170 

วรัญญา กลวัผิด และ อมรินทร์ เทวตา 

BA2143-การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอาย ุ 
ในประเทศไทย  182 

มนัทนา รังสีกลุ  และ ดร.ธนากร รัชตกลุพัฒน์ 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  จจ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
 BA2148-ผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร                        
บริษทัรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่นในส านกังานประเทศสิงคโปร์  192 

 สุวรรณ์ จ าปาคง  และ ภาวิณี เพชรสว่าง 

 BA2173-การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์  าบลถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  206 
 พงศ์ลดัดา  ป้านสุวรรณ 

 BA2174-ความพึงพอใจในการท างาน การจดัการสวสัดิการ และความผกูพนัต่อองคก์รของ                        
พนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเลค็โทรนิกส์ จ ากดั  213 

 กัญญาวรีณัฐ ธิมาวรฉัตร  และ อนุฉัตร ช า่ชอง 

 BA2186-อิทธิพลของการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝาก        
ธนาคารออมสิน สาขานาวงัจงัหวดัหนองบวัล าภู  227 

 ศิริกัญญา พรพลทอง  และ พิศมร กิเลนทอง 

 BA2190-ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อการลาออก                         
ของพนกังาน บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จ ากดั  237 

 ยทุธนา ชาญนอก 

 BA2210-ความช่ืนชอบในคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมผูสู้งอาย ุ: กลุ่มใกลเ้กษียณ  246 
 ณภาภัช แสงวิมลมาส และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม 

 BA2233-กลยทุธ์การจดัการความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีก                   
ประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  258 

 ปิยมาศ ศรประสิทธ์ิ และ อนิวชั แก้วจ านงค์ 

 BA2234-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง                        
ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  268 

 พิชารัตน์ นุ่มสวสัด์ิ  และ อนุฉัตร ช า่ชอง 

 BA2254-อตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระ กรณีศึกษาวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร  281 
 อรรถพล หมัน่เจริญ 

 BA2263-สภาพปัญหาและแนวทางในการพฒันาในการจดัการคุณภาพการบริการของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี  292 

 พรนรินทร์ ลิม้ฐาสิทธ์ิสกลุ  และ ปริญญา หรุ่นโพธ์ิ 

 BA2268-คุณภาพการบริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัผูรั้บบริการท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ        
ความพึงพอใจ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี  299 

 โสรัจจะราช เถระพนัธ์   เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักด์ิ  และ นิตนา ฐานิตธนกร 

 BA2270-พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง                   
ในภูมิภาคของไทย  310 

 พีรันธร พัวเจริญ และ วรรักษ์ สุเฌอ 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ฉฉ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
BA2271-ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน  
บริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จ ากดั  322 

กฤตเมธ เลขาวิจิตร 

BA2272-การจดัการการใชส่ื้อ ท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององคก์รในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร           
กลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  329 

กลุนิษฐ์ เลาหพิบูลรัตนา และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

BA2273-ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัประสิทธิภาพในการท างานของ         
พนกังานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  340 

ทิชากร รอดแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง 

BA2274-การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการเป็นผูใ้หบ้ริการคลาวดอี์อาร์พีซอฟตแ์วร์  352 
ธนบูรณ์ เกตวุงศ์วิริยะ 

BA2275-การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพื่อการยกระดบัตราสินคา้ แป๊ะฮก  
ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  362 

ประภาพร  ปรีชาวฒิุวฒัน์ 

BA2278-ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั        
ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ากดั ส านกังานใหญ่  374 

พวงแก้ว รัตนสุมาวงศ์ 

BA2279-พฤติกรรมการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  383 
วิภากร  ถนนแก้ว 

BA2281-การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายทางโทรศพัท ์บริษทั โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ จ ากดั โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา  393 

เกสรา โรจนานนท์  และ ผสุดี พลสารัมย์ 

BA2282-ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการปฏิบติังานกบัความตั้งใจ  
ในการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลนข์องพนกังานในองคก์ร  401 

เยาวลกัษณ์ พิศเพลิน และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

BA2284-ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  412 

กัญศิฌา ศรีสุริยงค์ 

BA2285-ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังาน          
โรงแรม AAA  422 

ตะวนั สุวรรณชีพ และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

BA2288-แรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี  431 

นภัส ปัญญางามเนตร  และ รวิดา วิริยกิจจา 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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 BA2289-การศึกษาและก าหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจขายส่ง                        
ผา้สตอ๊ก : กรณีศึกษาของ CN-Fabric Shop  440 

 พวงผกา วรรณการ 

 BA2290-ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ลกัษณะงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร                   
กรณีศึกษา บริษทั บซัซ่ีบีส์ จ ากดั  453 

 วิไลลกัษณ์ พงษ์สมศักด์ิ  และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

 BA2291-ความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ             
สมาชิกชมรมกองกีฬา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  460 

 วรีะยทุธ พินโยภรณ์ 

 BA2317-ปัจจยัค ้าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั  471 
 สุพัฒนิตย์ ธัญวิริยโยธิน  และ ดร.กฤษฎา มฮัูมหมดั 

 BA2318-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน บริษทั โฮมโปรดกัส์  เซ็นเตอร์                       
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  481 

 กิติดา เยน็ค า  และ ดร.กฤษฎา  มูฮัมหมดั 

 BA2319-ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  492 
 สุวิมล จุรีรัตนวนิช และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 

 BA2320-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโตะ๊จีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดั         
สระบุรี   504 

 ก าพล หาสุนทรี  และ พัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

 BA2321-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป  516 
 ธัณย์สิตา รังสิวฒิุวงศ์ และ พัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

 BA2322-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี  528 
 ธนกิจ บุญลือ  และ เฉลิมพร เยน็เยือก 

 BA2324-ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัรังสิต  540 
 รังสรรค์ อนันต์นรานนท์  และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 

 BA2325-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์บริษทั ควกิมนัน่ี จ ากดั                        
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  548 

 ชาติชาย อนุจารวฒัน์ และ ดร.พัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

 BA3017-ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลตอ่                         
มูลค่าตราสินคา้ Nut Walker กรณีศึกษา เฮอริเทจฟู้ดส์ จ ากดั  558 

 เปรมฤดี สุวรรณธนาสาร  และ  สวรส ศรีสุตโต 

 BA3018-การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการระหวา่ง                     
MYMO และ I-Banking กรณีศึกษาธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน  568 

 พิริยะดา รอดเพช็รภัย1 และ สวรส ศรีสุตโต 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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 BA3021-พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั               
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน  577 

 ปิติพร เนตรวชัระ และ พิศมร  กิเลนทอง 

 BA3024-พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสลากออมสิน-            
ออนไลน์ของลูกคา้ธนาคารออมสินธนาคารออมสินสาขาส านกัพหลโยธิน  592 

 ชนินท์ตา บุญสู  และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต 

 BA3027-การเปรียบเทียบทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและความภกัดีท่ีมีต่อธนาคารออมสิน
ระหวา่งกลุ่มเจเนเรชัน่ ( B X Y Z) ในเขตธนาคารออมสิน ภาค 2  601 

 สุนันทา จันทร์แสง และ แสงดาว ประสิทธิสุข 

 BA3039-การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ือ                 
สลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาศรียา่น กรุงเทพมหานคร  609 

 นิศานาถ ใจสุข และ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ 

 BA3043-ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ของวสิาหกิจ             
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร  621 

 ณธัช พฤกษ์บุณยปรัท และ สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

 BA3044-การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิต              
ธนาคารออมสิน  634 

 ธีรภัทร์ ตระกูลกาญจน์ และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต 

 BA3054-การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความส าคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                            
การใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ กรณีศึกษา: ธนาคารออมสินเขตพงังา  649 

 มนัสนันท์ บญุชัด และ แสงดาว ประสิทธิสุข 

 BA3074-พฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั                         
ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  659 

 วฒิุชัย น่ิมนวล  และ จรัชวรรณ  จันทรัตน์ 

 BA3105-ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจ                
ช าระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  671 

 กชภรณ์ ใจเพชร และ  สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั 

 BA3109-ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมและความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ             
สินเช่ือธุรกิจ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี  687 

 ปานนรี เนียมหมวก และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

 BA3113-พฤติกรรมความพึงพอใจ และความภกัดีของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการ I-Banking และ                      
M-Banking: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน  699 

 นฤมล บงกชการ 

  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
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BA3114-ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจ  
ในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ในการรับช าระค่าสินคา้และบริการของ         
ผูป้ระกอบการในเขตพญาไท  712 

ธิดารัชต์ มธุรสวนัรัชต์ และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั 

BA3116-ความคิดเห็นดา้นคุณภาพบริการต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ MYMO PAY 
ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  723 

ณัฐกิตต์ิ เล่งเจ๊ะ และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั 

BA3127-การศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card  
ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ  735 

ณัฐพร ละอองบัว และ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั 

BA3129-แรงจูงใจและพฤติกรรมในการใชบ้ริการ  Mobile-Banking ของธนาคารออมสิน 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน จงัหวดัเพชรบูรณ์  743 

ธนพร  ค าทิพย์ และ ดร.รวิดา วิริยกิจจา 
BA3130-การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking 
ธนาคารออมสิน สาขาพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  759 

ฌิลลิฌา รักษาชล  และ ดร.พิศมร กิเลนทอง 

BA3131-อิทธิพลของการตลาดภายในต่อความภกัดีของพนกังานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี  772 
อนุสรา บรรดาศักด์ิ และ ดร.นารี วงศ์เลิศคุณากร 

BA3135-ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ  
Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน  784 

มยรุา  สาลี และ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั 

BA3136-ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีต่อ   
กระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน ในเขต           
พระนครศรีอยธุยา  794 

สุจิตรา สุโพธ์ิ  และ อริสรา เสยานนท์ 

BA3153-การศึกษาส่วนประสมการตลาดเพ่ือกิจการคา้ฮาร์พแก่ลูกคา้ชาวไทย  806 
อัครพงศ์ อัครพราหมณ์ 

BA3154-กลยทุธ์การพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิง:กรณีศึกษาสถานบนัเทิงเขต
กรุงเทพมหานคร  814 

พงศธร กลุชล และ ดร.นุกูล แดงภูม ี

BA3172-การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  826 

วิภาดา มณีโชติ และ ผศ.ดร.สวรส ศรีสุตโต 
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หน้า 
BA3175-การรับรู้ในนวตักรรมของส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานในจงัหวดัเพชรบุรี  835 

กัลยา  สมมาตย์ 

BA3181-การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโอนเงินในรูปแบบ          
ออนไลน์และเคาน์เตอร์ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  841 

อัฒชาพันธ์ วรรณสุวงศ์ และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั 

BA3188-ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร  856 

เชษฐ์ดนัย กล่ินโชยสุคนธ์ และ อริสรา เสยานนท์ 

BA3189-  ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้  
ท่ีมีต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขต          
กรุงเทพมหานคร  868 

ณภัทรารัตน์  แสงพินิจ  และ อริสรา เสยานนท์ 

BA3191-อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ MYMO: กรณีศึกษา ธนาคาร  
ออมสินสาขาเลย อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  880 

จิตรา สุริสา และ ดร.พิสมร กิเลนทอง 

BA3197-ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออิฐมวลเบาของกลุ่มช่าง 
และร้านคา้วสัดุก่อสร้างในเขตเมือง จงัหวดันครราชสีมา  889 

คณัสนันท์ อัจจุตมานัส และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 
BA3207-พฤติกรรมการใชบ้ริการและความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสงักดัเขตสุราษฎร์ธานี 2  900 

ณัฐพิฌา พาหมะ และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

BA3208-การวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิทลัในยคุประเทศไทย 4.0  916 
นครินทร์  ชานะมยั 

BA3214-ปัจจยัภายในและปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
ของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ  924 

วลัลภา ป่ินวิรุฬห์ และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 
BA3217-ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิต ธนาคารออมสิน  
สาขาสมุทรสงคราม  933 

ฐิติมา ร้ายไพรี และ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ 

BA3218-ความสมัพนัธ์ของประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) 
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาพนุพิน  943 

กิตติพงษ์  ธนกิจบ ารุงสกลุ และ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ฎฎ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
BA3222-ปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการ           
ตดัสินใจใชบ้ริการ GSB prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  955 

นิรมล  สมพร 

BA3229-การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระเงินผา่น QR Code  ของ  
ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย  966 

ประกายรุ้ง ไชยศิลป์ และ อริสรา เสยานนท์ 

BA3230-ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการ  MyMo  
ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  976 

ชญานิศ ศิริสมบัติ  และ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต 

BA3232-การแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติตามระดบัความส าคญัส่วนประสมการตลาดและ  
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จงัหวดัพงังา  990 

อนุพงศ์  สงวนนาม  และ อริสรา เสยานนท์ 

BA3237-ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  1002 

จงธิดาพา นิตย์นรา  และ แสงดาว ประสิทธิสุข 

BA3238-ปัจจยัท่ีส่งใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2  1013 
อภิญญา เสลา และ แสงดาว ประสิทธิสุข 

BA3242-ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด และความภกัดีต่อการใชบ้ริการ MYMO 
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  ส านกังานใหญ่  1023 

กรวิทย์ เจริญวิศาล  และ อริสรา เสยานนท์ 

BA3246-ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน  
สาขาอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  1035 

ประภัสสร ลอยเกต ุและ ดร.รวิดา วิริยกิจจา 

BA3251-พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมต่อการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการ  
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่  1046 

วิลาวณัย์ วิเชียรทศพร และ ดร.ผสุดี พลสารัมย์ 

BA3258-อิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย  1058 

สุจิตรา ตั๋นค า และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั 

BA3260-ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน 
กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  1070 

ฐาณัฐ ทับทิมทอง, จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

BA3261-การศึกษากลยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบการส่งออกขา้วหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง  1084 
จุฬารัตน์ เผ่าสูง และ ดร.ผสุดี พลสารัมย์ 
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BA3265-ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงิน ผา่น Mobile Banking Application 
ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี  1090 

พรวิมล เวชพานิช  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา เสยานนท์  
BA3266-ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว  
ชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  1103 

พิมพ์นิภา รัตนจันทร์, ณพรรณ สินธุศิริ, ผสุดี นิลสมคัร และ ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร 

BA3277-การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารส่งถึงบา้น โดยใชรู้ปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรม  
การใชบ้ริการสัง่อาหารส่งถึงบา้น ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร กรณีศึกษา พอร์โต ้ชิโน่  1113 

พรประภา จิตต์วารี 

BA3283-การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือ อุปกรณ์แบดมินตนั จงัหวดั สุราษฎร์ธานี  
และทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีก  1123 

กฤษฎ์ณัฏฐ์ แง้เจริญกลุ  และ ปราณี เอ่ียมลออภักดี 
BA3292-การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคอลลาเจน
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  1129 

หน่ึงฤทัย ใจขาน และ รวิดา วิริยกิจจา 
BA3293-การศึกษาระดบัความพึงพอใจของตลาดสิริพกัตร์เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน่  1137 

อรวรรณ แสงศรี 

BA3323-ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยใ์นจงัหวดั  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  1148 

วณิชพงศ์ วณิชปัญจพล  และ ดร.สุมาล ีสว่าง 

BA4023-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียกและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 
ของธนาคารออมสิน  1159 

ภิญญดา รอดรักษา และ นงนภัส แก้วพลอย 

BA4026-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI Index)  1169 
อาจอง วงศ์ภูกานต์นนท์  และ ประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

BA4028-อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของการลงทุนหุน้คุณค่า  1183 
กานต์ บุญฤทธ์ิ และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

BA4031-ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน  
หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก  1194 

โชติรัตน์ พัวอุดมเจริญ 

BA4037-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ
หลกัทรัพย ์  1205 

พิมพ์นิภา ล่วงพ้น  และ นงนภัส แก้วพลอย 
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 BA4040-ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน                
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กลุ่มพลงังานและ               
สาธารณูปโภค  1217 

 ธนัญภรณ์  ชูดวงแก้ว 

 BA4048-ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน จงัหวดั                  
ขอนแก่น  1226 

 อาทิตย์ แสนจู และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

 BA4049-ปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน                      
ในเขตอุดรธานี 1  1237 

 ชุติมา ค ารุ้ง 

 BA4052-การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษทั                   
ท่ีจดทะเบียน ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์  1249 

 สหชาติ จรุงจิตรประชารมย์ และ ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

 BA4057-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ในกลุ่ม                                
ธนาคารพาณิชย ์  1261 

 บุญญภัสร์ พจนานันทกลุ และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

 BA4069-ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  1270 
 ทิพวลัย์ ภาคทรัพย์ศรี  และ  ประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

 BA4073-ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน              
ในเขตกรุงเทพมหานคร  1281 

 ยาใจ ไทพิทักษ์  และ นงนภัส แก้วพลอย 

 BA4076-ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี                 
อุดรธานี   1289 

 พิชามญช์ุ พันธ์ุเดิมวงษ์  และ ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

 BA4077-ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน  1300 
 วนัทนีย์ ภิรมย์ฤกษ์, ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

 BA4079-ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการ                            
สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตก าแพงเพชร  1312 

 ทินกร ภูมิพนาสัณฑ์ 

 BA4082-ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝาก ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัเขตอุดรธานี 1  1324 
 ชาริณี จ าปาบรรพ์ และ ดร.นงนภัส แก้วพลอย 

 BA4093-ปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์                                        
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  1332 

 ปุญญิศา  สุขชู และ นงนภัส  แก้วพลอย  
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 BA4094- Effects of Corporate Governance on Dividend Policy: An Evidence from Financial Firms                   

listed in the Chinese Stock Markets from 2011 to 2016  1344 
 Xia Yuan1 and Witsaroot Pariyaprasert 
 BA4097-ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์  1356 

 กชพร บุญเพช็ร์ 

 BA4099-ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ                   
ธนาคารออมสิน  1366 

 ธัญลกัษณ์ อุดมสม และ ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

 BA4101-ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  1377 
 สุภาพรรณ ชุ่มเชย และ นงนภัส แก้วพลอย 

 BA4104-ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ (NPL) ของสินเช่ือ                        
โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพงุ  1384 

 ศิวรักษ์  พทุซาค า 
 BA4110-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งช าระสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3  1396 

 กัญชริญา  รังทะษ ี

 BA4132-ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  1408 
 สุทธิพงษ์ กอวิจิตร และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

 BA4152-ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  1420 
 ธิดารัตน์ ภิวงค์ 

 BA4156-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  1431 
 อัครเดช  บุญญยวุะ และ ประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

 BA4158-ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย  1442 
 วรียา  ทองประไพ และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

 BA4161-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้่อสินเช่ือรวมของธนาคารออมสิน                               
เขตนนทบุรี 2  1451 

 วิภา ผิวผ่อง และ ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 

 BA4164-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 และความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้              
และตวัแปรตาม  1460 

 วิสารัตน์ พันต่วน และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

 BA4165-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50  1471 
 ปวณีา  ศรีน้อย และ บุญเลิศ  จิตรมณีโรจน์ 

 BA4182-ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF  1479 
 นันทยา ยะแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 
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BA4198-ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค-        
บริโภค   1490 

สุพาพร ยนัศรีสิริชัย 

BA4199-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษาพ้ืนท่ี  
จงัหวดัล าพนู  1500 

ชินวร เวศยาสิรินทร์ 

BA4200-อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์ 
ในประเทศไทย ขนาดใหญ่ พ.ศ. 2556-2560  1512 

พิมพิกา พงษ์พานิช 

BA4202-ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  1523 
สมฤดี  คงต๊ะ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

BA4203-ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน  1536 
พัชราวดี โสมนัส และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

BA4205-ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย-์  
แห่งประเทศไทย  1549 

จุฑามาส สุขะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

BA4206-ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสินสาขาค าม่วง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  1557 

ภูริชญา วนัทา และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

BA4216-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  1569 

สสิมนต์ อัคนิบุตร และ ผศ. ดร.บญุเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

BA4221-ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้กลุ่มส่ือสาร กรณีศึกษาบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
(มหาชน) บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)  1581 

เอกรัตน์ แหวนทอง และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
BA4224-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน  1593 

ระววีรรณ เจียมจิตร  และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

BA4235-การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลี  1604 
กิตติยา  หมวดนุ่ม และ ผศ. ดร.บญุเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

BA4241-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ทิพยประภยั จ ากดั (มหาชน)  1610 
พิทยา กาญจนพานิช และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

BA4243-ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา Bitcoin  1621 
ชลธีร์ จันทรท่าจีน 
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BA4244-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)  1629 

กมลพรรณ ฤทธิเลิศ  และ ดร.นงนภัส แก้วพลอย 

BA4245-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  1641 
ภัชธีญา  บุณยมงคลกลุ 

BA4256-ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์  1651 
อัจฉรา นาเมืองรักษ์ และ ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ 

BA4259-ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REIT ท่ีจดทะเบียน  
ในประเทศไทย  1659 

สรรเพช็ร  สุทธิพันธ์  และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

BA4269-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่  1666 
วชัราพร ตาสิงห์ 

BA4286-ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารแช่แขง็และแปรรูป 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  1679 

ธัญญรัตน์  เฮงสกลุ และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

BA4287-ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index  1687 
ธิธารา รุจิพลพัฒน์  และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

BA5025-คุณลกัษณะทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อนัดบัแรก  1697 

อภิสิทธ์ิ จาดเชย  และ ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 

BA5047-ตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานกักีฬายโูดของมหาวทิยาลยัรังสิต  1707 
กาญจนพัฒน์ จรรยา และ น่ิมนวล วิเศษสรรพ์ 

บทความวจิยั กลุ่มสาขาวชิา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1718 
SS1038-ความคิดเห็นและความตอ้งการใชว้ธีิการอ่านแบบกวา้งขวางในการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ 1719 

กสุุมา มะแซ และ นิสากร จารุมณี 

SS1064-การสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค ์เขต 2 1730 

รัตนะ  ชาวนา 

SS1086-การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น เพ่ือพฒันา  
การสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ในวชิาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ของนกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 1741 

เขมรัฐ จุฑานฤปกิจ, เอกภูมิ จันทรขันต ีและ สุรศักด์ิ เชียงกา 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ดด  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
SS1088-ผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อทกัษะปฏิบติัและเจตคติตอ่การเรียนวชิา  
การงานอาชีพและเทคโนโลยขีองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 1754 

ปาณินันท์  แตพรม 

SS1089-ผลการสอนโดยใชเ้พลงประกอบท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาจีน  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 1762 

ณัฐฐิดา สุขส าราญ 

SS1092-ผลการสอนภาษาจีนโดยใชว้ดิีทศันป์ระกอบท่ีมีต่อสามารถในการฟังและการพดู  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 1773 

ประภาพร แสนงาม 

SS1117-ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน  
เพ่ือความเขา้ใจต่อการเรียนวชิาภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 1784 

วนัทดา ศรีปิยะรัต และ พรรณราย เทียมทัน 

SS1118-ผลการสอนโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัการสอนแบบปฏิบติัการ เร่ือง    
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 1793 

ปัทมาพร  กันสุข และ ดร.พรรณราย  เทียมทัน   
SS1124-การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงค ากริยาในอดีตรูปปกติโดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทาน  
ร่วมกบัการใชส่ื้อประสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 1800 

กนกรดา  โพธิกนิษฐ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด 

SS1125-การพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคช้ิ์นงานโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้  
แบบสะเตม็ศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 1807 

ปฐมาภรณ์  จิรพนธ์โชติการ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด 

SS1147-การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรม    
การเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 1816 

เพญ็นภา ทัพพันธ์ และ ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล 

SS1204-การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพ่ึงพาตนเอง กบัความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงส าหรับการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในประเทศไทย 1828 

เอษณ ยามาล,ี นันทา เดชธรรมฤทธ์ิ และ อิสยาภรณ์ พิทยาภรณ์ 

SS1225-ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ท่ีมีต่อความสามารถใน การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 3 กรณีศึกษาโรงเรียนขาณุวทิยา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร    1842 

วาสนา  ขันกสิกรรม 

SS2060-ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 1854 
ฉัตรชัย สุขนิยม และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ตต  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
SS2128-แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดันครสวรรค ์ 1869 

ธาวิต  วิริยสกลุทอง 

SS2163-แนวทางการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 1880 

สุรเศรษฐ์ บญุนก และ ดร.สายทิตย์ ยะฟู 
SS2187-การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลในชีวติจริง เพ่ือส่งเสริมการรู้ทางสถิติของนกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 1893 

นันทวรรณ เอมโอช และ ทิพย์รัตน์ นพฤทธ์ิ 

SS2192-แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 
ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1902 

วิรัตน์ สุทัศน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 

SS2196-แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑร์างวลั        
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) 1917 

นิภาพร ลิม้เฉลิม และ ม่ิงขวญั คงเจริญ2 

SS2201-แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาชยันาท 1929 

มลจิรา  บุญเสริม 

SS2213-แนวทางการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท สงักดัส านกังาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 1941 

ภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว 

SS2247-แนวทางการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ อ าเภอบา้นไร่ สงักดั  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 1951 

จตฤุทธ์ิ  สัมฤทธ์ิ 

SS2262-ผลการจดัโปรแกรมกิจกรรมทางกายท่ีมีต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายและ  
สมรรถภาพทางกาย เพ่ือสุขภาพของนกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 1 1963 

พลกฤษณ์  เจริญมลู, สุนทรา  กล้าณรงค์ และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

SS4005-การคอรัปชัน่ทางการเมืองท่ีสะทอ้นผา่นละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” 1977 
วงเดือน ขาวสุข  และ รศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 

SS4006-การวจิยัและสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์เพื่อการเรียนการสอนยมินาสติกส าหรับ กีฬาเชียร์ลีดด้ิง-        
เด็กเลก็  1988 

ชาญณรงค์ ค าภูธร  และ ลกัษณา คล้ายแก้ว 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ถถ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
 SS4007-การวจิยัและสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง แบบมีปฏิสมัพนัธ์                        
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 2000 

 ธ ารงกลุ โภคทรัพย์ และ ลกัษณา คล้ายแก้ว 

 SS4008-การวจิยัและการสร้างสรรคภ์าพถ่ายแฟชัน่แนว วะบิ-ซะบิ 2012 
 นพวิทย์ วิศิษฎ์วรกลุ  และ กฤษณ์ ทองเลิศ  
 SS4009-การสะทอ้นสงัคมไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยร่วมสมยัรางวลัสุพรรณหงส์                          
พ.ศ. 2550-2559 2021 

 นริสร  เติมชัยธนโชติ 

 SS4020-การอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพื่อการรณรงคอ์นุรักษส์ตัวป่์าขององคก์ารกองทุนสตัวป่์า 2031 
 สรสิช ชัยกิตติคุณ และ  กฤษณ์ ทองเลิศ 

 SS4030-ภาพลกัษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวดู 2040 
 พลอยชมพู เชาวนปรีชา  และ ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค 

 SS4042-การรับรู้ผา่นการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวด                                   
มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 2052 

 โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ  และ ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ 

 SS4051-กลยทุธ์การบริหารและการปรับตวัของคล่ืนวทิยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 2061 
 พลอยไพลิน แก้วประดับจิตร์, ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ และ ดร.มนฑิรา ธาดาอ านวยชัย 

 SS4053-การวจิยั และสร้างสรรคก์ระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 2073 
 ลลิตา ต่อไพบูลย์ และ ลกัษณา คล้ายแก้ว 

 SS4059-การด ารงอยูข่องสญัรูปแห่งนาคบนงานภาพจิตรกรรมฝาผนงัไทย 2084 
 ณชรต อ่ิมณะรัญ  และ กฤษณ์ ทองเลิศ 

 SS4065-การส่ือสารในรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่กบัการจดจ าตราสินคา้                            
ของธนาคารกรุงเทพ 2094 

 ฌาลิสา ฤทธิธรรมกุล และ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มลัลิกา ผลอนันต์ 

 SS4072-การรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลักบัความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงินของ                      
ทายาทนกัธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ 2105 

 เนติรัตน์ พทุธา  และ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ 

 SS4083-การวจิยัและการสร้างสรรคส่ื์อเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่องานส่ือสารการตลาดของ                           
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 2117 

 ธัญลกัษณ์ กานต์ศิริกลุ และ ลกัษณา คล้ายแก้ว 

 SS4090-การศึกษาความพึงพอใจต่อการเปิดรับรายการพลิกปมข่าวสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส                  
ของผูช้มในกรุงเทพมหานคร 2128 

 สกล เจริญเวช 
 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ทท  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
SS4095-การแสดงตวัตนของผูใ้ชส่ื้อสงัคมออนไลน์บน Facebook ของ Generation C 
ในกรุงเทพมหานคร 2136 

ณฤทธ์ิ พงษ์ศรี  และ ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา 

SS4096-บทบาทผูท้รงอิทธิพลทางความงามบนส่ือสงัคมออนไลน์  กรณีศึกษา: เจ๊อบเชย 
(Cinnamongal) 2143 

สลิลรัตน์  อัศวเคนทร์กลุ และ ลกัษณา  คล้ายแก้ว 
SS4107-กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์  
ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จ ากดั 2153 

ปาณิสรา  ดิษฐค าเหมาะ 

SS4111-การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชแ้บรนด ์UNDER ARMOUR ในเขต  
กรุงเทพมหานคร 2164 

จุฑามาศ เตม็ใจรัก  และ  วิโรจน์ สุทธิสีมา 

SS4119-พฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัการเปิดรับส่ือ ท่ีส่งผลต่อ  
การตดัสินใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 2173 

บารม ีโกนบาง 

SS4139-การวเิคราะห์สญัญะของนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย 2182 
พีรดนย์ บุญมา  และ  วิโรจน์ สุทธิสีมา 

SS4141-การส่ือสารกบัการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพของประชากรในอ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย 2194 
อ าภาพร ปิงมลู  และ  วิโรจน์ สุทธิสีมา 

SS4146-การส่ือความหมายของตราสญัลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนดลี์ก ปี พ.ศ. 
2559-2560 2203 

รักชาติ สงวนชม และ กฤษณ์ ทองเลิศ 

SS4151-ความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล 
(CUSTOMIZATION) ของธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน 2214 

อุกฤษ ทองบุญนุ่ม  และ  พรพรหม ชมงาม 

SS4157-การรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนดแ์คมเปญแฮชแท็ก ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์        
ของธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และบตัรเครดิตวซ่ีา 2224 

ณธีรา ชาญจิตรวิทยา  และ  ปฐมา สตะเวทิน 

SS4167-ประสิทธิผลแบรนดเ์นอร์แอด (Banner Ads) บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก กรณีศึกษา  
แบตเตอร่ีส ารอง ฉุกเฉินแบรนด ์Zuperzup 2232 

ภูริช  นุสิทธ์ิชัยการ และ ผศ.ดร.ปฐมา  สตะเวทิน 
SS4183-การศึกษา การรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวกิฤตผา่นส่ือ  
สงัคมออนไลนข์องธุรกิจร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า 2242 

ปทิตตา ธันยนิติกลุ  และ  ชุติมา เกศดายรัุตน์ 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ธธ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
 SS4195-การใชเ้พจเฟซบุ๊ก บณัฑิต อ้ึงรังษี เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 2253 

 นภกลุ พงษ์จินดา 
 SS4215-รูปแบบรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั 2263 

 ยศภัค เวชสวรรค์ 

 SS4315-ประเภทและรูปแบบในการน าเสนอเน้ือหาเพ่ือการส่ือสารการตลาดดิจิทลัส าหรับ                 
โรงแรมระดบั 5 ดาว 2271 

 ณัฐธภา ชัยถิรสกลุ  และ  ปฐมา สตะเวทิน 

 SS5071-แนวทางการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืส าหรับองคก์รปกครอง                
ส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2280 

 พัทธมน ค านูเอนก  และ  กนกกานต์ แก้วนุช 

 SS5081-อตัลกัษณ์ของประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) กรณีศึกษา ต าบลบา้นถ่อน อ าเภอท่าบ่อ                 
จงัหวดัหนองคาย 2294 

 พระพีระพงษ์ พิชาล ี และ ชุลรัีตน์ เจริญพร 

 SS5144-ทศันคติของเยาวชนในพ้ืนท่ี จชต.ท่ีเขา้ร่วมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) 2304 
 พงศ์นรินทร์  กั่นเป่ียมแจ่ม 

 SS5150-เร่ืองเล่าชีวติการปรับตวัและการด ารงอยูข่องเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว หมู่บา้นคลองบางขนุ         
อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ในระบบเศรษฐกิจแบบการคา้ 2311 

 คทาเทพ สวนช านิ  และ  ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 

 SS5166-การทุจริตคอร์รัปชัน่ในโครงการในต่างประเทศและโครงการในประเทศไทยของวงการ                   
ธุรกิจก่อสร้าง 2318 

 วโรตนม์ เทศเนตร  และ  รัตพงษ์ สอนสุภาพ 

 SS5212-บทบาทอาหารฮาลาลในมิติของบญัญติัอิสลามและเศรษฐกิจ 2333 
 ทว ี นุ้ยผอม และ มะรอนิง สาแลมิง 

 SS5227-แนวทางการสร้างขวญัและก าลงัใจของทหารกองประจ าการตามหลกัพรหมวหิาร 4:                
ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์ 2345 

 จ่าสิบเอก สุชาย  ทะสุวรรณ์ และ พระราชปริยติัมนีุ (เทียบ สิริญาโณ) 
 SS6239-ประสิทธิผลการบริหารจดัการสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม: กรณีศึกษาสนามกีฬา                
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 2354 

 ธรณ์เทพจรัส เพ่งพิศ, นนท์ น้าประทานสุข, เฉลิมชัย ปัญญาดี และ บงกชมาศ เอกเอ่ียม 

 SS8029-ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 2365 
 สุรชัย  นาคา และ ญาดา  กาศยปนันทน์ 
 SS8033-การเปิดเสรีสาขาบริการประกนัชีวติภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2373 

 สิรินทร จันทร์ศร และ ธเนศ สุจารีกลุ 
 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  นน  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
 SS8035-ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการยืน่ค  าขอรับช าระหน้ีในคดีลม้ละลาย : ศึกษากรณี                         
หน้ีโทษปรับทางอาญาของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 2383 

 กนกอร เกษสุพรรณ์ และ ดร.ญาดา  กาศยปนันท์ 

 SS8036-การก าหนดความผิดและโทษเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ 2393 
 นิชนันท์  พานแก้ว  และ ญาดา กาศยปนันท์ 

 SS8045-มาตรการในการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย 
พทุธศกัราช 2483 2404 

 ชัยเดช รัตนโกมล และ  ญาดา กาศยปนันทน์ 

 SS8046-การก าหนดความผิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ในประการท่ี              
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น 2414 

 กรกริช  มุ่งสวัสด์ิ และ ญาดา กาศยปนันทน์ 

 SS8067-แนวทางในการน ามาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกมาใชเ้ป็นทางเลือกในประเทศไทย 2423 
 วนัส ส าเภาเงิน และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 SS8276-ปัญหาองคก์รท่ีมีอ านาจก าหนดค่าทดแทนอสงัหาริมทรัพย ์กรณีศึกษาเปรียบเทียบ                     
ประเทศไทยกบัประเทศองักฤษ 2432 

 ปุญณิศา  เนติกฤษฎา และ ศิริญญา  ดสิุตนานนท์ 
 

บทความวจิยั กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิติรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์   2442  
 FA1002-การศึกษารูปทรงเพื่อสร้างงานประติมากรรม Art Toy 2443 

 โกเมศ กาญจนพายพั 

 FA1056-การออกแบบเพื่อสร้างโอกาสและการปฏิสมัพนัธ์ส าหรับผูป้กครองของเด็กท่ีมีพฒันาการ
บกพร่อง 2458 

 มณศิกานต์ สารโภค 

 FA1171-การออกแบบอตัลกัษณ์องคก์รการศึกษา กรณีศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2469 
 ณัฐวดี ศรีคชา 
 FA3010-บทประพนัธ์เพลง เดอะ คอนฟิวส์ชนั อิน โซไซต้ี ส าหรับแจ๊สออร์เคสตรา 2480 

 ฐิฏิวฒัน์ ตรีภพ  และ  เด่น อยู่ประเสริฐ 

 FA3015-วเิคราะห์เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต ์ในบทเพลง                 
ไอเลิฟส์ยพูอร์จี 2489 

 ศตวรรษ ทองบ่อ  และ  เด่น อยู่ประเสริฐ 

 FA3019-การตีความและฝึกซอ้มในบทเพลงเปียโนโซนาตาหมายเลข 23 ล าดบัท่ี 57 ของเบโทเฟน 2498 
 ธีรพล หลิว และ วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น 

 FA3050-วเิคราะห์การร้องดน้สดโดย เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลดใ์นบทเพลงฟลายอิงโฮม 2507 
 วชิรัตน์ วรรณวิจิตร 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  บบ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
FA3159-การแสดงเด่ียวโอโบ 2515 

ณิชาภัทร ศิริพจนากลุ  และ  ยศ วณีสอน 

บทความวจิยั กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  2528 
EN1075-การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการยอ้มและตกแต่งส าเร็จโดยหลกัการซิกซ์ ซิกม่า 2529 

วนัชาติ แก้วยินดี, คเณศ พันธ์ุสวาส และ กวินธร สัยเจริญ 

EN1120-การศึกษาผลกระทบของความยาวแบร่ิงต่อลกัษณะการไหลตวัของโลหะในกระบวนการ  
อดัรีดอลูมิเนียม 2537 

นิธิ มหรัตนวิโรจน์, วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล และ อุษณีษ์ ค าพูล 

EN3078-พฤติกรรมการถ่ายแรงลงบนเสาเขม็บา้นแบบผนงัรับน ้ าหนกัชนิดแผน่คอนกรีตหล่อส าเร็จ 2550 
จุลศักด์ิ ท าเนาว์, ดร.พิสิทธ์ิ ขันติวฒันะกูล, ดร.เกียรติศักด์ิ สหะศักด์ิมนตรี 

EN3255- ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTION IN METER GAUGE RAILROAD TRACKS 

SUBJECTED TO MODERATE AXLE LOADS AND RAIL SPEEDS 2563 
Kittiya S. and Pongpipat A., Ph.D. 

EN3316-การเคล่ือนไหวการก่ออิฐ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยการเก็บขอ้มูลจากกลอ้ง 
TIME LAPSE 2572 

ประกาศิต เงินทิพย์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค 

EN4004-ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผนัแปรของหุน้กลุ่มเทคโนโลยโีดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล 2582 
ยศสยา แสงหิรัญ และ สมชาย เลก็เจริญ 

EN4248-ระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก์ 2591 
ปกรณ์ ดวงดี และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ 

EN4249-การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบประสิทธิภาพอินเกรสคอนโทรลเลอร์บน  
ระบบคลสัเตอร์คูเบอร์เนทิส 2601 

อาธิป พวงล าใย และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ 

EN6299-การวดัผลการด าเนินงานกลยทุธ์พอร์ตโฟลิโอท่ีค านึงถึงความเส่ียง 2610 
กรพรหม ประทุมทอง  และ สมพร ป่ันโภชา2 

EN6300-ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหวา่งดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยักบัปัจจยั  
ทางเศรษฐกิจ 2623 

กิจสุเมธ พมุมะริน และ ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

EN6301-การพยากรณ์ความผนัผวนดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงของประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย 2644 
จิตตฤณ ชลดูดง และ สมพร ป่ันโภชา 

EN6302-เปรียบเทียบความผนัผวนของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของหุน้ AOT ในแต่ละช่วงเวลา  
ดว้ยแบบจ าลองการประเมินมูลคา่ออปชัน่แบบไบโนเมียล 2656 

เจีย้ม จันทร์อนันต์ และ ธนโชติ บุญวรโชติ 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา
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หน้า 
EN6303-การประเมินราคาออปชนัของอตัราแลกเปล่ียนคู่สกลุเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย 
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารความเส่ียงของธุรกิจน าเขา้และส่งออก 2665 

ดนัยภัทร เนตรพิทูร, สมพร ป่ันโภชา และ บ ารุง พ่วงเกิด   
EN6304-การหามูลค่าของตราสารอนุพนัธ์สภาพอากาศ (Weather Derivatives) ดว้ยวธีิการของ 
Monte Carlo Simulations 2673 

ธงชัย ศิริจันทร์พันธ์ุ, สมพร ป่ันโภชา, และ บ ารุง พ่วงเกิด 

EN6305-การพยากรณ์ค่าความผนัผวนของดชันี MSCI ของกลุ่มประเทศโลกเกิดใหม่ ในภูมิภาค  
ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 2685 

นันท์นภัส อาทิตยรัตน์สกลุ และ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

EN6306-ค่าเหมาะท่ีสุดส าหรับพอร์ทการลงทุนของหลกัทรัพย ์ระหวา่ง Conditional Value at Risk 
กบั Mean-Variance 2692 

พงศ์สิทธ์ิ อัจฉริยบด,ี สมพร ป่ันโภชา และ บ ารุง พ่วงเกิด 

EN6307-การประเมินมูลค่าของ Callable Bond โดยใช ้Monte Carlo Simulation Techniques 2703 
พิมพ์ชนก แก้วชัยเจริญกิจ และ สมพร ป่ันโภชา 

EN6308-กระบวนการท าธุรกรรมทางการเงินดว้ยเทคโนโลยบีลอ็กเชนและการสร้างสกลุเงินดิจิทลั 2714 
มณฑิรา ก าจร และ ดร.บ ารุง พ่วงเกิด 

EN6309-การประมาณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม และประสิทธิภาพในการป้องกนั   
ความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2734 

วรณัน ถิรอมรจินดา  และ สมพร ป่ันโภชา 
EN6310-วเิคราะห์แบบจ าลองอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่ากองทุนรวมตามนโยบาย  
การลงทุน 2746 

ศุภกิจ เกลีย้งชู และ ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

EN6311-เปรียบเทียบการพยากรณ์ดชันีหุน้กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง  
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยแบบจ าลองทางสถิติ 2777 

สุภัตรา ใจเร็ว  และ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

EN6312-วธีิการวดัสภาพการอ่อนไหวของราคาตราสารหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีมีความแม่นย  าสูง 2791 
สุวรรณา พวงดอกไม้ และ สมพร ป่ันโภชา 

EN6313-การปรับโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ใหมี้คุณสมบติัแบบก่ึงบวกเสมอ และศึกษาการจดัสรร  
การลงทุนภายใตค้วามเส่ียงต ่าสุด: กรณีศึกษาอตัราผลตอบแทนของ SET50 2805 

อนรรฆนงค์ แซ่หลู่ และ สมพร ป่ันโภชา 
EN7003- Context-Awareness on Mobile Learning Virtual Private Network 2822 

Areerat Songsakulwattana  and Surachai Deyhing 
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EN7011-การศึกษาความพร้อมในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ส าหรับระบบ
ตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวทิยา 2827 

ณัฐพล แก่นศิริ และ สุทธิศักด์ิ จันทวงษ์โส 

EN7012-ระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะดว้ย Internet of Things (IOT) ผา่น Android และ IOS 2839 
ศรีรุ่ง แก้วไพทูรย์  และ สมชาย เลก็เจริญ 

EN7013-การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลย ี 
สารสนเทศและการส่ือสารของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ 2853 

ทิพย์ญาดา พรเดชเดชะ และ ผศ.ดร.สมชาย เลก็เจริญ 

EN7068- Utilizing of Information Technology for Locating Cybercriminal in 
Computer Related-Crime 2864 

Naughtakid Phromchan and Sanon Chimmanee 

EN7084-รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรม 
การใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสของประชาชนในประเทศไทย 2872 

อัศนี เปลีย่นพันธ์  และ สมชาย เลก็เจริญ 

EN7085-รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใช ้         
ส่ือสงัคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทย 2883 

มนสิชา  คงเอ่ียม และ สุมามาลย์ ปานค า 
EN7103-ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ของมหาวทิยาลยั  
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา โดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล 2895 

กัญญาภรณ์  ศรีไทย  และ สมชาย  เลก็เจริญ 

EN7137-โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของประชากร  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2903 

วรรณวิชา แสงทอง  และ สมชาย เลก็เจริญ 

EN7193-การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อจดัการขอ้มูลโครงการบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏั-  
สงขลา  2913 

ธนภัทร เจิมขวญั, ณัฐพงษ์ ยหีวงัเจริญ และ พฒิุธร ตกุเตียน 

EN7228-รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรม 
การบริโภคเกมแบบดิจิทลัผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมของประชากรใน           
ประเทศไทย 2923 

บูชิตา เชือ้ศรี  และ สมชาย เลก็เจริญ 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า  ฝฝ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

หน้า 
บทความวจิยั กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ    2934 

HS1055- CANDIDA ALBICANS IN GUT ENHANCED THE SEVERITY OF DEXTRAN SULFATE 

SOLUTION-INDUCED COLITIS MOUSE MODEL 2935 
Pratsanee Hiengrach, Asada Leelahavanichkul, and Ariya Chindamporn 

HS1058-การคดัเลือกคิลเลอร์เซลลท่ี์ถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์ต่อภาวะตบัอกัเสบท่ีถูกท าลาย  
โดยระบบภูมิคุม้กนัตวัเองในหนูเมาส์ 2943 

วรากร ศรีสันติสุข, จันทร์เพญ็ จันทร์เจ้า  และ กิติพงศ์ สุนทราภา 

HS1102- INCREASING OF MICRORNA-137AS A BIOMARKER FOR ENCEPHALOPATHY 2950 
Peerapat Visitchanakun and Asada Leelahavanichkul 

HS1121-โปรตีน Mip ของเช้ือ Legionella สามารถกระตุน้การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดา้นสารน ้ า  
ในกระต่ายทดลอง 2958 

พลากร เค้าแคน, สรศักด์ิ อินทรสูต  และ อมรรัตน์ อินทรสูต 

HS1160- THE PREVALENCE OF CARBAPENEM RESISTANT ENTEROBACTERIACEAE IN        

THE LOWER NORTH REGION OF THAILAND 2964 
Farida noothong, Panyupa pankhong, Jirapas Jongjitwimol and Noppadon Jumroon 

HS1170- TERATOGENIC EFFECTS OF CHLOROQUINE ON DEVELOPING CHICK EMBRYOS 2973 
Oraphan Kalong, Vasana Plakornkul, D.V.M., M.Sc.,  
Jantima Roongruangchai, D.D.S., Ph.D., Yadaridee Viravud, D.D.S., M.Sc. 
and Kesorn Sripaoraya, M.Sc. 

HS1176- THE TERATOGENIC EFFECT OF RIFAMPICIN ON THE DEVELOPING CHICK 

EMBRYO 2981 
Netchanok Chaisriram, Vasana Plakornkul, D.V.M., M.Sc.,  
Jantima Roongruangchai, D.D.S., Ph.D., Yadaridee Viravud, D.D.S., M.Sc., 
and Kesorn Sripaoraya, M.Sc. 

HS1177- THE TERATOGENIC EFFECT OF METFORMIN ON THE DEVELOPMENT OF CHICK 

EMBRYO 2988 
Thitima Duangsanit, Vasana Plakornkul, D.V.M, M.Sc.,  
Jantima Roongruangchai, D.D.S., Ph.D., Yadaridee Viravud, D.D.S., M.Sc., 
and Kesorn Sripaoraya, M.Sc. 

HS1179-ผลของเมลามีนและกรดไซยานูริคต่อการเจริญเติบโต, สีผิว และการเปล่ียนแปลงของ  
เน้ือเยือ่ไตในปลาดุกพนัธ์ุผสม 2995 

นัทท์ นันทพงศ์, สุณีย์ หวนัเหลม็, มะลิ บุณยรัตผลิน และวฒิุพร พรหมขนุทอง 
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หน้า 
 HS1185- Reproductive aging of hypothalamus-pituitary-testicular axis in middle-aged male rats 3003 

 Patteera Wititsuwankul, Suchinda Malaivijitnond, Sukanya Jaroenporn  
 and Taratorn Fainanta 

 HS1236- THUNBERGIA LAURIFOLIA LINDL. EXTRACT ATTENUATE MOTOR IMPAIRMENT             

IN ACUTE MPTP MOUSE MODELS OF PARKINSON’S DISEASE 3012 
 Thanasit Chaiwut, Ranida Quiggins and Chainarong Tocharus 

 HS1253- ISOLATION AND PURIFICATION OF LEPTOSPIRAL EXTRACELLULAR VESICLES   3019 
 Eakalak Phanchamnan and Kanitha Patarakul 
 HS1294-การศึกษาประสิทธิผลของการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเขา้ชั้นใตผ้ิวหนงั ในการรักษา                  
ผูป่้วยโรคผิวหนงัอกัเสบของต่อมไขมนัท่ีใบหนา้ 3028 

 นายแพทย์ธีรัช ศรีสุวรรณวฒันา  และ นายแพทย์รัสม์ิภูมิ สุเมธีวิทย์  
 HS1295-ประสิทธิผลของเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนในการรักษาสิวบริเวณหลงั 3042 

 กชกร เจริญผลพิบูลย์, สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกลุ และ ทว ีสายวิชัย 

 HS1296-การศึกษาประสิทธิผลของครีม Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4%                  
ในการลดร้ิวรอยบริเวณคอ 3049 

 วรรณวล ีสุวติัพานิช , สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกลุ และ ทว ีสายวิชัย 

 HS2162- THE CORRELATION OF BITE FORCE IN MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION                 

BETWEEN PATIENT’S PERCEPTIONS AND T-SCAN III SYSTEM: A PILOT STUDY 3058 
 Nitikarn Ruttitivapanich, Ratchawan Tansalarak, Jadesada Palasuk,and Jittima Pumklin 

 HS2178-ผลของเพลทเลท ริช ไฟบรินต่อการเพ่ิมจ านวนและการสร้างแคลเซียม ของเซลล ์                          
สร้างกระดูกของหนูในหอ้งปฏิบติัการ 3066 

 ธนัญญา ธรเสนา, ดษุฎ ีหอมด,ี อรุณ ทีรฆพงศ์ และ วราภรณ์ สุวรรณรงค์ 

 HS2180- The Methylation Level of Alu in Human Dental Pulp Stem Cell-derived Osteoblasts: 
Preliminary Report 3080 

 Thitapat Prucksakorn, Keskanya Subbalekha, Apiwat Mutirangura and Prasit Pavasant 
 HS2184-เปรียบเทียบการหายของแผลในส่วนของเน้ือเยือ่อ่อนทางคลินิกดว้ยการเสริมสนัเหงือก                  
โดยใชก้ระดูกปลูกถ่ายเอกพนัธ์ุและเยือ่กั้นคอลลาเจนร่วมกบัการใชห้รือไม่ใชเ้พลทเลท ริช ไฟบริน 3089 

 นวลทิพย์ ตปนียากร, วราภรณ์ สุวรรณรงค์  และ แสงโสม ประจะเนย์ 

 HS2264- Effects of Erythrosine With/out Nano-TiO2 Dioxide-Mediated Photodynamic Therapy                
On HGF-1 and HOK Cells By PrestoBlue® Viability Assay 3100 

 Jirayu Anantawan, Teerasak Damrongrungruang and Aroon Teerakapong 

 HS3001-ประสิทธิผลของการรักษาขอ้ไหล่ติดแบบผสมผสานดว้ยการนวดราชส านกัและการใช ้                    
ยาเถาวลัยเ์ปรียงชนิดแคปซูล 3112 

 สุรศักด์ิ  สิงห์ชัย,  สุพัตรา  ศรีไชยรัตน์ และ สุรีย์ ศุภลกัษณ์นารี 
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HS3063-การประเมินฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและความเป็นพิษเฉียบพลนัของตน้ยา่นางแดง 3122 

พรพิมล ตั้งเจียวลี,้ นันทพงศ์ ข าทอง และ ธีรทัศน์ สุดสาย 

HS4219-ฤทธ์ิตา้นมะเร็งของสารสกดัคูซูโนไคนินจากพริกไทยด าในหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าดว้ยสาร 
NMU  3131 

ศิรินภา ดอกดวง, อามานร์ เทศอาเส็น, ศิริพร หมาดหล้า, สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ 
และ พจนพร ไกรดิษฐ์ 

HS4314-ผลของยาไอเวอร์เมค็ตินต่อการฟักของไข่ยงุลาย 3143 
วรัญญรัชต์  บัววิสัย, ทว ี สายวิชัย, มรกต  แก้วธรรมสอน, พัชรา ศรีวิชัย 
และ สุวรรณา  เชาน์รัตนกว ี
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บทคัดย่อ 
             งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการจดัการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของการบริหาร
จดัการอาหารทางการแพทยส์ าหรับผูสู้งอายุโรคเร้ือรังของโรงพยาบาลมเหสักข์ การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรส าคญัในระบบห่วงโซ่
คุณค่าอาหารทางการแพทยส์ าหรับผูสู้งอายท่ีุมีโรคเร้ือรังท่ีมารับการบริการท่ีโรงพยาบาลมเหสักข์ และแบบสอบถาม
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายโุรคเร้ือรัง ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางการแพทยใ์นผูสู้งอายุ
โรคเร้ือรังนั้น แพทยป์ระจ าตวัและผูดู้แลผูสู้งอายุเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (69.49%)  ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ การส่ือสารการตลาด (79.65%)   การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
กิจกรรมต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่าแลว้นั้น พบว่าในกิจกรรมหลกั  กิจกรรมท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนอยา่งเร่งด่วนเพ่ือหาทาง
เพ่ิมคุณค่า ได้แก่กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมการขายและการตลาด  ส่วนกิจกรรม
สนบัสนุนไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาเทคโนโลยี, กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง และ กิจกรรมพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ค าส าคญั : ห่วงโซ่คุณค่า, อาหารทางการแพทย,์ ผูสู้งอาย ุ 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were to study the value chain process including developing plan for increasing 

value of medical blenderized diet for the elderly with chronic diseases in Mahaesak hospital. The research 
methodology was both quantitative and qualitative design and the research instruments were composed of 2 
method, the deep interview for personnels who involved in value chain system for medical blenderized diet and the 
questionnaire for elderly people with chronic diseases who were treated at Mahaesak hospital. The results found 
that consumer behavior and buying decision were mostly depended on the physicians and caregivers (69.49%). 
Factor that had most influent for the purchase decision was the marketing communication (79.65%) The deep 
interview of value chain personnels shown that in the primary activity ,inbound logistic process, operation process 
and sales and marketing process were need the urgency renovation, and  also in the secondary activity, technology 
development process, procurement and human resource development process were need respectively. 
Keywords :  value chain, medical blenderized diet, elderly  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1. บทน า
ปัจจุบนัสังคมไทย โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ก าลงัจะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายมุากข้ึน ซ่ึงมีสัดส่วนผูสู้งอายุเม่ือ

เทียบกบัประชากรทั้งหมดเพ่ิมมากข้ึน โดยขอ้มลูของกรมกิจการผูสู้งอายใุนปี พ.ศ. 2559 พบว่า กรุงเทพมหานครนั้น
มีผูสู้งอายุ 936,865 คน (คิดเป็น 16.47%) และตามหลกัฐานทางการแพทยจ์ากวารสารทางวิชาการของ American 
Journal of Public Health (AJPH) ปี ค.ศ. 2011 โดย TL Bush และ SR Miller พบว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของผูสู้งอายุจะ
พบมีโรคเร้ือรังร่วมดว้ยอยา่งนอ้ย 1 โรคดงันั้น จากการประมาณการจะพบว่า ในกรุงเทพมหานครนั้น จะมีผูสู้งอายุท่ี
มีโรคเร้ือรังอยา่งนอ้ย 234,216 คน (กรมกิจการผูสู้งอายแุละส านกัอนามยัผูสู้งอายุ, 2560)  ซ่ึงโรงพยาบาลมเหสักข์ได้
เล็งเห็นความส าคญัของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมจ านวนข้ึนเร่ือยๆ   

อาหารทางการแพทยมี์ความส าคญักับผูสู้งอายุท่ีมีโรคเร้ือรังร่วมดว้ยอย่างมาก  เพราะจะท าให้ผูสู้งอายุท่ี
ไดรั้บการบริโภคอาหารทางการแพทยเ์สริมกบัอาหารท่ีรับประทานตามปกติมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  และสามารถหายจาก
โรคประจ าตวัได ้ทางโรงพยาบาลมเหสักข์ไดจ้ดัจ  าหน่ายอาหารทางการแพทยแ์ก่ผูสู้งอายุ แต่พบว่า มีอาหารทาง
การแพทยเ์หลือตกคา้งอยูใ่นคลงัเป็นจ านวนมาก จากขอ้มลูพบว่า ผูสู้งอายรัุบอาหารทางการแพทยไ์ปบริโภคเพียงคร้ัง
แรกคร้ังเดียว และไม่ไดม้ารับอาหารทางการแพทยไ์ปบริโภคอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ี ท่ีจะวิเคราะห์ถึง
ปัญหาของอาหารทางการแพทยท่ี์เหลือคา้ง ว่าเป็นเพราะอะไร และจะมีการเพ่ิมยอดจ าหน่ายและมลูค่าของอาหารทาง
การแพทยข์องโรงพยาบาลมเหสักขไ์ดอ้ยา่งไร   

อาหารทางการแพทย ์: (Medical Nutrition) : เป็นอาหารท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใชง้านเฉพาะดา้น ให้เหมาะสมกบัโรค
ต่างๆ โดยท่ีอาหารธรรมดาทัว่ไปไม่สามารถท าได ้ คุณสมบติัของอาหารทางการแพทยต์ามขอ้ก าหนดของ US-FDA 
(United State Food and Drug Administration) ปี ค.ศ. 2014 คือ ตอ้งสามารถให้รับประทานทางปาก (กิน/ด่ืม) หรือให้
ทางสายยางได ้ มีการระบุการใชง้านเฉพาะโรคอยา่งชดัเจนและตอ้งใชภ้ายใตก้ารควบคุมดูแลของทีมแพทย ์  

ปัจจุบนัมีการน าระบบห่วงโซ่คุณค่ามาใชใ้นทางธุรกิจมากข้ึน เพราะสามารถวิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการ
ตั้งแต่ตน้น ้ าไปยงัปลายน ้า เพ่ือหาทางพฒันาปรับปรุง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเพ่ิมมลูคา้ของสินคา้ต่างๆและท าให้
ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีอยา่งย ัง่ยนื โดยงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการวิเคราะห์ จดัการและพฒันาระบบห่วงโซ่คุณค่าของ
อาหารทางการแพทยโ์รงพยาบาลมเหสักขใ์ห้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย
1. เพ่ือท าการวิเคราะห์เชิงลึกเก่ียวกบั ปัจจยัต่างๆของผูสู้งอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง ท่ีจะมีผลต่อการบริโภคอาหาร

ทางการแพทย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของกลุ่มผูสู้งอายุ แนวคิด ทศันคติและความเช่ือ  พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทางการแพทยใ์นผูสู้งอายุ และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทางการแพทยเ์พ่ือไปบริโภค ซ่ึง
จะน าไปสู่การวางแผนดา้นการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดจ าหน่ายและลดการเหลือตกคา้งของสินคา้ 

2. เพ่ือวางแผนการจดัการระบบห่วงโซ่คุณค่า ของอาหารทางการแพทยแ์ละก าหนดกระบวนการในการเพ่ิม
คุณค่าในระบบห่วงโซ่คุณค่า 
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แผนภาพไดด้งัแสดงในรูป 
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พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 

Value ท่ีเพ่ิมข้ึน 
Margin/Certification 

การปรับปรุงพฒันาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าของ
ระบบห่วงโซ่ 
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เม่ือน ามาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลิตอาหารทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมเหสักข์ จะสามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 
 

กจิกรรม
สนับสนุน 

1.โครงสร้างพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ แผนกบริหารงานทัว่ไปและงานการเงินและการบญัชี 
2. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ งานพฒันาอบรมบุคลากรขององคก์ร 
3. การพฒันาเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การวิจยัและพฒันาอาหารทางการแพทย ์
4. การจดัซ้ือวตัถุดิบและอาหารทางการแพทยส์ าเร็จรูป 

กจิกรรมหลกั 1. โลจิสติกส์ขาเขา้ ไดแ้ก่ การน าเขา้วตัถุดิบและอาหารทางการแพทยส์ าเร็จรูป 
2. การด าเนินงาน ไดแ้ก่ การผลิตตราสินคา้ช่ือ MBD ของโรงพยาบาลมเหสักข ์
3. โลจิสติกส์ขาออก ไดแ้ก่ การจดัการสินคา้คงคลงัและการวางแผนสต๊อก 
4. การตลาดและการขาย ไดแ้ก่ ส่วนผสมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด (การแบ่งส่วน
ตลาด  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย   การวางต าแหน่งทางการตลาด) 
5. การบริการ ไดแ้ก่ การบริการให้ความรู้ค าแนะน าก่อนการใช ้และแผนกลูกคา้สัมพนัธ์  เพ่ือ
ติดตามการตอบสนองของลูกคา้ต่อการใชสิ้นคา้  

       
          HITAP (Health Intervention and Technology Assessment Program) (2553) ไดส้รุปบทบาทและความส าคญั
ของอาหารทางการแพทย ์พบว่า การบริโภคอาหารทางการแพทย ์จะมีความคุม้ค่าในการป้องกนัโรคแทรกซ้อนจาก
โรคเร้ือรัง หรือภาวะนอนโรงพยาบาลนาน  ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารทางการแพทย ์จะน้อยกว่าค่าใชจ่้ายใน
การรักษาหรือแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นจากโรคต่างๆไดอ้ย่างมีนัยส าคญั  ณัฐกฤตา  นันทะสิน (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยั
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภกัดีคือ ทศันคติท่ีดีต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค , ช่องทางการจ าหน่ายท่ีสะดวก
รวดเร็วและการส่งเสริมการตลาด ส าหรับงานวิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ทางการแพทย ์มีการศึกษาของสุพิมพา เบญจ
รัตนานนท์  (2557) พบว่า การส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสม  ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย  
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างแพทยแ์ละตวัแทนจ าหน่าย   ความน่าเช่ือถือของโรงพยาบาล มีผลต่อยอดจ าหน่ายยาตัว
ใหม่ๆ ท่ีออกวางตลาด  
          ส าหรับงานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือนั้น ชลธิชา บุญเนตร์ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยข์องผูป่้วยสูงอาย ุ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดแ้ก่ คุณภาพของตราสินคา้  ความ
ปลอดภยั  การส่งเสริมการตลาดต่างๆ และการบริการหลงัการขาย โดยผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือคือ
ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ
  

3. การด าเนินการวจิัย 

3.1 กลุ่มตวัอย่าง ในการศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัท่ีใชก้ารผสมผสานระหว่างงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบ
กรณีศึกษา ใชก้ารเก็บขอ้มูลทั้ง 2 แบบ คือขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลดงัน้ี  ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ไดแ้ก่ขอ้มลูจากผูสู้งอายท่ีุมีโรคเร้ือรังท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลมเหสักข์ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 30 
เดือนกนัยายน 2560 ตอบแบบสอบถาม 177 รายโดยสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง และ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การ



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 6 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สัมภาษณ์เชิงลึกในผูสู้งอายโุรคเร้ือรัง 5 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบห่วงโซ่คุณค่า
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  แพทยป์ระจ าโรงพยาบาล   เภสัชกร   นกัโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ 
            3.2 เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามส าหรับผูสู้งอายุโรคเร้ือรัง ซ่ึงมี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนขอ้มูล
พ้ืนฐาน, ส่วนพฤติกรรมการซ้ืออาหารทางการแพทยแ์ละส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหารทางการแพทย ์และแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับผูสู้งอายโุรคเร้ือรังท่ีไดรั้บการคดัเลือกอยา่งเฉพาะเจาะจง กบัแบบสัมภาษณ์บุคลาการท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระบบห่วงโซ่คุณค่าอาหารทางการแพทยโ์รงพยาบาลมเหสักข ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบ Structured Interview 
               3.3 การเก็บข้อมูล ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  การสังเกต , การ
อภิปรายกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รายงาน
ประจ าปี บริษทัโรงพยาบาลมเหสักข ์จ  ากดั และเวชระเบียนผูป่้วยนอกและผูป่้วยในโรงพยาบาลมเหสักข ์  
               3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัแบบผสมระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผสมผสานกบัการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในระบบห่วงโซ่คุณค่าอาหารทาง
การแพทย ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 1. แสดงกรอบกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มลูและน าไปสู่ผลการวิจยั 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ร่วมกบัวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการ
ตดัสินใจซ้ือ 

มลูค่าท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการพฒันาระบบห่วงโซ่คุณค่า  

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ระบบห่วงโซ่คุณค่าของอาหารทางการแพทย์
โรงพยาบาลมเหสักข ์

พนัธกิจ วิสัยทศัน์ และ
เป้าหมายของโรงพยาบาล 
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4. ผลการวจิัย  
              ผลการวิจยัไดแ้ยกออกเป็น 2 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ืออาหาร
ทางการแพทยส์ าหรับผูสู้งอายุโรคเร้ือรัง 2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอาหารเสริมทางการแพทย ์ของ
โรงพยาบาลมเหสักข ์รวมไปถึงกระบวนการเพ่ิมมลูค่าในแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของอาหารทางการแพทย ์
4.1 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซื้ออาหารทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุโรคเร้ือรังข้อมูลจาก
แบบสอบถามจ านวน 177 ราย 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ             
 ตารางท่ี 1. แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามเพศ 
        เพศ              ชาย             หญิง 
        จ  านวน (ราย/ร้อยละ)            85 (48.02%)           92 (51.98%) 
                                                 
 ตารางท่ี 2. แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามอาย ุ

อาย ุ 60-70 ปี 71-80  ปี 81 ปีข้ึนไป 
จ านวน (ราย/ร้อยละ) 53 (29.94%) 72 (40.68%) 52 (29.38%) 

                 ประชากรประกอบไปดว้ยเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั และอายอุยูใ่นช่วง 71-80 ปีมากท่ีสุด 
 
 ตารางท่ี 3. แสดงการให้คะแนนรสชาติของอาหารทางการแพทยต์ราสินคา้ของโรงพยาบาลมเหสักข ์(MBD) 

คะแนนของรสชาติ 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1-4 คะแนน 
(รสชาติไม่ดี) 

5-7 คะแนน 
(รสชาติธรรมดา) 

8-10 คะแนน 
(รสชาติดี) 

จ านวน (ราย/ร้อยละ)          10 (5.65%)          28 (15.82%)       139 (78.53%) 
           การให้คะแนนของรสชาติอาหารทางการแพทยต์ราสินคา้ของโรงพยาบาลมเหสักข ์(MBD) พบว่า  78.53% 
ให้คะแนน 8-10 คะแนน เป็นตวับ่งบอกว่าอาหารทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมเหสักขมี์รสชาติดี อร่อย เป็นท่ีช่ืน
ชอบของผูบ้ริโภค  
                
ตารางท่ี 4. แสดงจ านวนผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูสู้งอาย ุ

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้               จ  านวน (ราย/ร้อยละ) 
    ตนเอง        11 (6.21%) 
    ผูดู้แล        57 (32.20%) 
    ผูป่้วยคนอ่ืนๆ        22 (12.43%) 
    แพทยผ์ูดู้แลรักษา        66 (37.29%) 
    เภสัชกร        12 (6.78%) 
    นกัโภชนาการ         9  (5.08%) 
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 ส าหรับผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ แพทยผ์ูดู้แลรักษา 37.29% 
ซ่ึงแพทยผ์ูดู้แลรักษานั้น ผูท่ี้มีอิทธิพลรองลงมาคือ ผูดู้แลผูป่้วย (บุตรหลาน ญาติ หรือคู่สามีภรรยา) 32.20%   ผูสู้งอายุ
คนอ่ืนๆ จ านวน 12.43% ส่วนผูมี้อิทธิพลนอ้ยท่ีสุดคือ นกัโภชนาการ  
 
ตารางท่ี 5. แสดงคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการส าหรับอาหารทางการแพทย ์

คุณสมบติัส าคญัท่ีสุด รสชาติดี ราคาถูก 
มีคุณค่าทาง    
อาหารสูง 

สะดวกในการ
บริโภค 

จ านวน (ราย/ร้อยละ)    75 (42.37%)    52 (29.38%)     34 (19.21%)    16 (9.04%) 
                  ผูสู้งอายมีุความเห็นวา่ อาหารทางการแพทยน์ั้นจะตอ้งมีรสชาติท่ีดี น่าพึงพอใจ สามารถบริโภคไดต่้อเน่ือง
เป็นระยะเวลานาน มีราคาถูกและมีคุณค่าทางอาหารสูง  
 
ตารางท่ี 6. แสดงช่องทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

การส่งเสริม 
การขาย 

การโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ 

การขายโดย
พนกังานขาย 

การบอกต่อในกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ

จ านวน (ราย/ร้อยละ)      45 (25.42%)     69 (38.98%)      27 (15.25%)      36 (20.34%) 
              จากตาราง พบว่า การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณายงัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ 
 
ตารางท่ี 7. แสดงความคิดเห็นของผูสู้งอายโุรคเร้ือรังเก่ียวกบัอาหารทางการแพทย(์แยกเป็นเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย) 

ค าถาม สรุปความคิดเห็น 
อาหารทางการแพทยมี์ประโยชน์ สามารถช่วยท าให้โรคประจ าตวัดีข้ึนหรือหายได ้ เห็นดว้ย 88.14% 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารทางการแพทยแ์ละค าแนะน าควรมาจากแพทย  ์ เห็นดว้ย 90.40% 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารทางการแพทยแ์ละค าแนะน าควรมาจากเภสัชกร เห็นดว้ย 71.18% 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารทางการแพทยแ์ละค าแนะน าควรมาจากนกัโภชนาการ เห็นดว้ย 55.93% 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารทางการแพทยแ์ละค าแนะน าควรมาจากส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น แผน่
พบั ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ หรือ งานประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

เห็นดว้ย 74.01% 

อาหารทางการแพทยจ์  าเป็นส าหรับตวัท่าน เห็นดว้ย 61.58% 
อาหารทางการแพทยท่ี์ผลิตโดยโรงพยาบาลคุณภาพดีเท่ากบัสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ เห็นดว้ย 61.02% 
อาหารทางการแพทย ์MBD มีราคาสูงเกินไป ไม่สามารถบริโภคไดต่้อเน่ืองเป็น
ระยะเวลายาวนานได ้

ไม่เห็นดว้ย 87.57% 
 

ท่านรู้สึกเบ่ือถา้ตอ้งรับประทานอาหารทางการแพทยต่์อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เห็นดว้ย 37.85% 
ไม่เห็นดว้ย 62.15% 

โรงพยาบาลจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์หรือกิจกรรมพิเศษเพ่ือช่วยให้ความรู้เก่ียวกบั
อาหารทางการแพทย ์

เห็นดว้ย 96.04% 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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          ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบส ารวจความคิดเห็นร่วมกบัการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูสู้งอายโุรคเร้ือรัง มีดงัน้ี 

 1. การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของอาหารทางการแพทย ์ พบว่า การท่ีไดมี้ประสบการณ์พบเห็นผูท่ี้รับอาหาร
ทางการแพทยค์วบคู่ไปกับยารักษาโรค มีสุขภาพท่ีดีข้ึน แข็งแรงข้ึน มีโรคแทรกซ้อนน้อย มีผลท าให้มีการเห็น
ความส าคัญและตระหนักมากข้ึน และเม่ือไดข้้อมูลเพ่ิมเติมหรือค าแนะน าจากแพทย ์จะท าให้ผูสู้งอายุ ให้หันมา
บริโภคอาหารทางการแพทยม์ากข้ึนตามไปดว้ย 

2. พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือ อาหารทางการแพทยต์ราสินคา้ของโรงพยาบาลมเหสักข์มี
รสชาติดี ผูบ้ริโภคให้ความเช่ือถือและยอมรับในคุณภาพว่าเท่าเทียมกันกับอาหารทางการแพทยท่ี์น าเข้าจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งพบว่า ผูดู้แลและแพทยป์ระจ าตวัเป็นผูสู้งอาย ุเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ท าให้สามารถ
วางแผนการส่ือสารการตลาดให้เขา้ถึงผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือได ้และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สามารถซ้ือหาอาหาร
ทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมเหสักขม์าบริโภคได ้เน่ืองจากมีราคาท่ีสมเหตุผล ไม่คิดว่าแพงมากจนเกินไป 

3. ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากโรงพยาบาลมเหสักข ์คือ การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้และขอ้มลูท่ีถูกตอ้งอย่าง
สม ่าเสมอ อาหารทางการแพทยท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการจะตอ้ง รสชาติดี สามารถรับประทานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานได ้
ราคาไม่แพงมาก  มีคุณค่าทางอาหารสูง และง่ายต่อการบริโภค 

 
4.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอาหารเสริมทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมเหสักข์   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่า วิเคราะห์แยกตามกิจกรรมไดด้งัน้ี 
 - กิจกรรมหลกั พบว่า การน าเขา้สินคา้ส าเร็จรูปจากต่างประเทศก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีสูง อีกทั้งองค์กรมี
บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงท่ียงัไม่ไดใ้ชง้านให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี รวมถึงมีการส่ือสารการตลาดน้อยเกินไป จึงเกิด
แนวคิดดงัน้ี 
           1. การลดการน าเขา้อาหารส าเร็จรูปแลว้หันมาผลิตอาหารท่ีเป็นตราสินคา้ของโรงพยาบาลให้มากข้ึน โดยเน้น
ท่ีสูตรอาหารจะตอ้งมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้นและรสชาติถูกใจผูบ้ริโภค  
         2. จดัทีมงานส าหรับการส่ือสารการตลาดบรูณาการและทีมลูกคา้สัมพนัธ์ให้ท  าหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ี  
 - กิจกรรมสนบัสนุน กิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงไดแ้ก่ 
        1. การพฒันาเทคโนโลย ีทางผูบ้ริหารมีความเห็นว่าจ  าเป็นตอ้งลงทุนในเทคโนโลยีเคร่ืองมือเก็บรักษาคุณภาพ
อาหาร 
        2. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พบว่า ทางโรงพยาบาลจ าเป็นจะตอ้งมีนกัโภชนาการเพ่ิมข้ึนอีก 1-2 ต าแหน่ง และ 
นกัวิจยัอาหารหรือนกัวิทยาศาสตร์ทางดา้นอาหารเพ่ิม 1 ต าแหน่ง รวมถึงจ าเป็นตอ้งมีทุนส าหรับการศึกษาฝึกอบรม
ให้บุคลากรท่ีมีอยูเ่ดิมมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
 
5. การอภปิรายผล 
 แพทยผ์ูดู้แลผูสู้งอาย ุเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยความตอ้งการของผูบ้ริโภคคือตอ้งการอาหาร
ทางการแพทยท่ี์มีประโยชน์ รสอร่อย และราคาไม่แพงมาก ซ่ึงบทบาทของแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึนจะตอ้งเป็นการให้ความรู้
และความส าคญัของอาหารทางการแพทยใ์ห้กบัผูสู้งอายแุละผูดู้แลทุกราย ไปพร้อมๆ กบัการดูแลรักษาโรคประจ าตวั  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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นอกจากน้ีจะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการพฒันาปรับปรุงระบบห่วงโซ่คุณค่าของอาหารทางการแพทยต์ั้งแต่ตน้น ้ า กลาง
น ้าและปลายน ้า โดยเนน้ไปท่ีกระบวนการผลิต  การพฒันาเทคโนโลย ีการขายและการตลาด  โดยหวงัผลโดยรวมคือ
การเพ่ิมมลูค่าต่างๆ เพ่ือท าให้อาหารทางการแพทยเ์ป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคให้การยอมรับและอยู่ในใจผูบ้ริโภค และ
ผลลพัธ์สูงสุดท่ีตามมาคือ ผลการรักษาโรคเร้ือรังดีข้ึน  ยอดจ านวนผูม้ารับบริการรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน  ผลก าไรจาก
การขายสินคา้อาหารทางการแพทยแ์ละผลก าไรจากการรักษาพยาบาลผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึน 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
     สรุปผลการวจิัย   

  1. ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไดแ้ก่ แพทยป์ระจ าตวั และผูดู้แล (ครอบครัว คู่สมรส ญาติพ่ีน้อง หรือ
ลูกหลาน) โดยท่ีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองนั้นมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด   

  2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ การส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์  การ
โฆษณา ,การส่งเสริมการขาย และการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

  3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรสชาติของอาหารทางการแพทย์ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โรงพยาบาลมเหสักขแ์ละมีความเช่ือมัน่ว่า คุณภาพของอาหารทางการแพทยท่ี์ผลิตในประเทศไทย โดยโรงพยาบาล
ในประเทศไทย มีคุณสมบติัและประโยชน์ไม่แตกต่างจากสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  

  4. ในกิจกรรมหลักของระบบห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมท่ีต้องปรับเปล่ียนเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ได้แก่ กิจกรรม-                
โลจิสติกขาเขา้  กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมการขายและการตลาด  ส่วนกิจกรรมสนับสนุนไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันา
เทคโนโลย ี กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง และ กิจกรรมพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 ข้อเสนอแนะ  โรงพยาบาลจะตอ้งให้ความส าคญักบัผูดู้แลผูสู้งอายุ โดยพิจารณาให้แพทยป์ระจ าตวัเป็นผู ้
เช่ือมโยงเป็นตวักลาง เพ่ือให้เกิดการส่ือสารกบัผูสู้งอายุอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งด าเนินการเร่ือง การส่ือสาร
การตลาดแบบบรูณาการให้มีรูปแบบท่ีชดัเจนและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายคือผูสู้งอายุโรคเร้ือรังอย่างเร่งด่วน โดยแพทย์
จ  าเป็นตอ้งให้ความรู้กบัผูสู้งอายทุุกรายในเร่ืองของความส าคญัของอาหารทางการแพทยใ์นระหว่างการตรวจรักษา
ผูป่้วยทั้งแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน นอกจากน้ี โรงพยาบาลจ าเป็นตอ้งมีกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์   กิจกรรม
การเปิดตวัสินคา้ใหม่  การโฆษณาในรูปของเอกสารแผน่พบัแจก   ส่ือทางโทรทศัน์ภายในบริเวณโซนรอตรวจ มีการ
ส่งเสริมการขายอ่ืนๆ เช่น แจกสินคา้ตวัอย่างให้ทดลองด่ืมฟรี หรือให้ส่วนลดกบัลูกคา้ประจ าของโรงพยาบาลหรือ
การสั่งซ้ือในปริมาณมาก เป็นตน้  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  เม่ือสามารถจดัการเพ่ิมมูลค่าระบบห่วงโซ่คุณค่าของอาหารทาง
การแพทยแ์ล้ว น าผลลพัธ์ท่ีได้ ได้แก่ จ  านวนยอดขายอาหารทางการแพทยต์ราสินคา้โรงพยาบาล ,ปริมาณผูม้ารับ
บริการท่ีเพ่ิมข้ึนและผลก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนมายืนยนั  และเปรียบเทียบกบัผลวิจัยในคร้ังน้ีเพ่ือหาวิธีการแกไ้ขปรับปรุง
พฒันากิจกรรมต่างๆ ต่อไป รวมถึงการขยายขอบเขตของผลิตภณัฑข์องโรงพยาบาลอ่ืนๆ หรือ ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ เช่น 
การวิจยัตลาดของอาหารทางการแพทยท่ี์เฉพาะส าหรับผูป่้วยหลงัผา่ตดั หรือ อาหารเสริมส าหรับผูสู้งอาย ุเป็นตน้  
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การจัดการห่วงโซ่อปุทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

ของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี  

The Supply Chain Management affects Competitive Advantage 

Of Enterprise Community Economic in Phetchaburi Province 

อํานวย จันทร์ทอง1 วัชระ เวชประสิทธ์ิ2 และ กฤตชน วงศ์รัตน์3 
1 นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี (J.aumnuay66@gmail.com) 

2, 3
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

--------------------------------- 
 

 บทคัดย่อ  
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และผล

การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน

ท่ีมีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีส่งผลต่อผลการ

ดาํเนินงาน และ 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีผลต่อผลการดําเนินงาน การวิจยัน้ีใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มลูซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.969 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 150 กิจการ ใชว้ิธีในการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พหุคูณ 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรีมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ประกอบไปด้วย ด้านกระบวนการวางแผน ด้านการจัดหาวตัถุดิบ ด้านการบริหาร

คลงัสินคา้ ดา้นการบริหารการผลิตและการแปรรูป และดา้นการส่งมอบสินคา้ ส่วนความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นทั้งดา้นการสร้างความแตกต่าง 

ดา้นตน้ทุน และดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงัพบว่าผลการดาํเนินงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด

เช่นกนั 2) การทดสอบสมมติฐานพบว่า การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

มีค่าพยากรณ์ไดร้้อยละ 82 และยงัพบว่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงาน โดยมี

ค่าพยากรณ์ไดร้้อยละ 85 นอกจากน้ียงัพบว่าการจดัการห่วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงาน โดยมี

ค่าพยากรณ์ไดร้้อยละ 86 

 ขอ้คน้พบจากงานวิจยัฉบบัน้ีแสดงให้เห็นถึงระดบัสมรรถนะของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการจดัการห่วงโซ่

อุปทานในธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นกระบวนการดาํเนินงานทางธุรกิจท่ีมีความสําคัญสําหรับผูป้ระกอบการ

เศรษฐกิจชุมชน ดงันั้นหากผูป้ระกอบการมีสมรรถนะในการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีดีจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อนัจะส่งผลต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขันและการสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดีของธุรกิจเศรษฐกิจ

ชุมชนได ้
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 ABSTRACT  

 The purposes of this research are 1) to study the effected Competitive advantage and Performance from 

Supply Chain Management of enterprises community economic in Petchaburi Province  2) to study the influence of 

Supply Chain Management which affects the Competitive advantage of enterprises community economic in 

Petchaburi Province 3) to study the influence of Competitive advantage which affects the Performance of 

enterprises community economic in Petchaburi and 4) to study the influence of Supply Chain Management which 

affects the Performance of enterprises community economic in Petchaburi Province. 

 The result of this study revealed that 1) Supply Chain Management of enterprises economic community in 

Petchaburi Province include Procurement Process, Warehouse Management, Production Management and Delivery 

are average is all aspects. The Competitive advantage of enterprises economic community include Competitive 

differentiation, Cost leadership and Quick response are average is all aspect. 2)To test the hypothesis that Supply 

Chain Management has a positive influence on Competitive advantage that forecast it about 82 percent. 3) The 

Competitive advantage has a positive influence on Performance that forecast it about 85 percent. And 4) The 

Supply Chain Management has a positive influence on Performance that forecast it about 86 percent 

This study of this research demonstrates the level of operation of the supply chain management in the 

community economic. That is the basis of the business process. Which to showed define a Supply Chain 

Management plan for enterprise community economic and Government agencies working in support and 

development of business. The strategy can be effectively and effectively implemented. This will affect the 

competitive advantage and build the business performance. 

Keywords:  Supply Chain Management, Competitive Advantage, Community Economic 

 

1. บทนํา 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงมีหลกัการพฒันาโดย ยึดหลกั 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาท่ียงัยนื และคนเป็นศูนยก์ลางพฒันา โดยมีประเด็นท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาคือ การ

พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานรากให้มีความครอบคลุมมากข้ึน เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดาํเนินการ

ควบคู่ไปกบัการพฒันาและส่งเสริมสังคมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งเสริมผูป้ระกอบการท่ีผลิตไดแ้ละขายเป็น (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) โดยปัจจุบนัชุมชนมีความสามารถในการผลิตสินคา้ท่ีเป็น

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  และยงัสามารถสร้างเป็นวิสาหกิจชุมชน จึงรวมเรียกว่า เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงในการ

ดาํเนินธุรกิจในชุมชนส่ิงท่ีสาํคญัในการอยู่รอดของธุรกิจ เกิดการพฒันาต่อยอด และเป็นวตัถุประสงค์สําคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนก็คือ ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

 ผลการดาํเนินงานธุรกิจเป็นเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยมีการประเมินผล

การดาํเนินงานในการดาํเนินงานธุรกิจ ซ่ึงถือวา่เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีจะทาํให้เศรษฐกิจชุมชนไดเ้รียนรู้ตนเอง ใน

ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การกาํหนดทิศทาง  การวางแผนการดาํเนินงาน การดาํเนินงานดา้นการตลาด วิเคราะห์ผลการ
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ดาํเนินงาน การบริหารสมาชิก ซ่ึงจะใช้เป็นเคร่ืองมือหลักให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานได้เขา้ไปรับทราบศกัยภาพของ

วิสาหกิจชุมชน เพ่ือชักนาํไปเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้และพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 

2561) เพ่ือสร้างผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 การแข่งขนัของเศรษฐกิจชุมชนข้ึนอยู่กบัความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

วิสาหกิจชุมชนไดม้ากน้อยเพียงใดนั้ นก็ข้ึนอยู่กับความสามารถของกลุ่มผูป้ระกอบการและสมาชิกในการพฒันา

สินคา้และบริการของชุมชน เช่น การจดัการตลาดเชิงกลยทุธ์ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด และดา้นราคามีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในจงัหวดัเชียงราย 

(ณภทัร ทิพยศ์รี และคณะ, 2558)  

 กลยทุธ์ท่ีสามารถเขา้มาช่วยพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีจะทาํ

ให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ก็คือแนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์

สมยัใหม่ท่ีสามารถช่วยในการลดตน้ทุนและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้

เทคนิคทางดา้นการบริหารการดาํเนินงานและเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพ่ือให้ทนัต่อการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั โดยการนาํ

การจดัการห่วงโซ่อุปทานใชเ้รียกการจัดการหน่วยงานท่ีอยู่ในสายธุรกิจ กล่าวคือ ทุกหน่วยงานร้อยเรียงกนัของ

กระบวนการ การเช่ือมโยงกนัของธุรกิจในสายเดียวกนั เพ่ือให้วตัถุดิบส่งผ่านจากหน่วยแรก ไปยงัหน่วยท่ี 2 ท่ีทาํ

หนา้ท่ีผลิตสินคา้ และส่งไปยงัหน่วยงานต่อไปเพ่ือจาํหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงการจดัการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจ

ชุมชนนั้น ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทางการเกษตร อาจกล่าวไดว้่า เป็นการเสาะหาพนัธุ์ เพาะเล้ียง เก็บผลผลิตไดว้ตัถุดิบ 

ขายหรือแปรรูปท่ีมีกระบวนการผลิต และจดัจาํหน่ายสินคา้สู่มือผูบ้ริโภคอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการแปรรูปถือเป็นการ

เพ่ิมมลูค่าในตวัสินคา้ทาํให้มีราคาสูงข้ึนไดก้าํไรมากข้ึน (อญัชลี หิรัญแพทย,์ วราภร สารินมลู และทมนี สุขใน, 2560)   

 จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ

ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพ่ือสร้างผลการดาํเนินงาน 

มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็นท่ีผูว้ิจัยสนใจ คือ              

การจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีประกอบดว้ย การวางแผน การจดัหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต กระบริหารคลงัสินคา้ และ

การส่งมอบสินคา้  ท่ีมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีจะสร้างความแตกต่าง สร้างความไดเ้ปรียบดา้น

ตน้ทุน และความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของเศรษฐกิจชุมชน 
  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และผลการดาํเนินงานของ

ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี 

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ

เศรษฐกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี 

 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจ

ชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี 
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3. การดําเนินการวจิัย 

 ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ผูว้ิจัยต้องการศึกษาถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี” โดยมีประชากรเป็นผูป้ระกอบการแปรรูปเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดั

เพชรบุรี จาํนวน 197 แห่งโดยผูว้ิจยัเลือกวิธีในการกาํหนดขนาดตวัอย่างดว้ยสูตรคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ โดยการ

ใช้สูตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐานโดยกาํหนดให้มีความคาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของประชากร 

(Yamane, 1973, อา้งถึงในกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2556 : 74) ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 132 แห่ง ซ่ึงผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า

ควรมีการเก็บขอ้มลูให้มีความละเอียดยิ่งข้ึนซ่ึงจะส่งผลให้งานวิจยัมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงใชข้นาดตวัอย่างจาํนวน  

150 แห่ง และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยแบ่งตามพ้ืนท่ีแต่ละอาํเภอในจงัหวดั

เพชรบุรีในพ้ืนท่ีการวิจยัให้ไดต้ามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวเ้ป็นสัดส่วน 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  

 งานวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงต้องใช้เคร่ืองมือในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม 

(Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1  เป็นข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง 

รายได ้และระยะเวลาในการดาํเนินงานธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน 

 ส่วนท่ี  2  เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน  

 ส่วนท่ี  3  เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน 

 ส่วนท่ี 4  เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน  

 ส่วนท่ี 5 เป็นขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามสาํหรับการศึกษาวิจยัไปทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือ

มนั (Reliability) ดงัน้ี 

 1.ในการทดสอบหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ไปตรวจสอบตามเน้ือหาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

 2. นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC  มากกว่า 0.5  มาใชเ้ป็นขอ้

คาํถามจากผูเ้ชียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามแลว้เห็นว่าแบบสอบถามเท่ียงตรง

ต่อเน้ือหา  สามารถวดัไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ครอบคลุมเน้ือหาทุกดา้น ซ่ึงไดค่้าความสอดคลอ้งของเน้ือหาของ

แบบสอบถามเท่ากบั 0.969 

 3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนท่ี          

จ.เพชรบุรี และมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 40 แห่ง 

 4. ขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชเ้กณฑท่ี์ยอมรับไดท่ี้ 0.7 ข้ึนไป (กษมาพร  พวงประยงค ์

2554) ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.918  
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 5. เม่ือตรวจสอบแบบสอบถามโดยนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข จึงสามารถนาํแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูล

จริงต่อไป 
  

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงผูว้ิจัยจะนําขอ้มูลท่ีได้

รวบรวมจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ในการแสดงค่าขอ้มลูเป็นร้อยละ (percentage) ค่าความถ่ี 

(frequency) และค่าเฉล่ีย (X�) เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มลู 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  

 เป็นการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และผลการ

ดาํเนินงาน ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) 

 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคุณลกัษณะของตวัแปร ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เป็น

การทดสอบค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีใช้การวิจัยคร้ังน้ี โดยกาํหนดให้มีค่า

ความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.05   
 

4. ผลการวจิัย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษาถึงการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของเศรษฐกิจ

ชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจาํนวน 150 

แห่ง สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการเศรษฐกจิชุมชน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน X� S.D. ระดับการปฏบิัต ิ

ดา้นกระบวนการวางแผน 4.44 0.32 มากท่ีสุด 

ดา้นการจดัหาวตัถุดิบ 4.51 0.40 มากท่ีสุด 

ดา้นการบริหารคลงัสินคา้ 4.51 0.46 มากท่ีสุด 

ดา้นการบริหารการผลิตและการแปรรูป 4.66 0.50 มากท่ีสุด 

ดา้นการส่งมอบสินคา้ 4.50 0.45 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.52 0.43 มากท่ีสุด 

  

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่าระดบัการปฏิบติัการจดัการห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นการบริหารการผลิตและการแปรรูปมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X� = 4.66) 

ด้านการส่งมอบสินค้า ด้านการจัดหาวตัถุดิบและด้านการบริหารคลังสินค้ามีระดับการปฏิบติังานอยู่ในระดับ         

มากท่ีสุด (X� = 4.51) ดา้นการส่งมอบสินคา้มีค่าเฉล่ีย (X� = 4.50) และดา้นกระบวนการวางแผนมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด            

(X� = 4.44) 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเศรษฐกจิชุมชน 

ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน   X� S.D. ระดับความคดิเห็น 

ดา้นการสร้างความแตกต่าง 4.47 0.32 มากท่ีสุด 

ดา้นตน้ทุน 4.48 0.37 มากท่ีสุด 

ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 4.47 0.27 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.47 0.32 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 2 ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นตน้ทุน (X� = 4.48) ซ่ึงดา้นการสร้างความ

แตกต่างและดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็วมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (X� = 4.47) 
 

ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการเศรษฐกจิชุมชน 

ผลการดําเนินงาน  X�  S.D. ระดับความคดิเห็น 

สามารถระบุกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดช้ดัเจน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

สินคา้มีมาตรฐานรับรอง 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

เพ่ิมยอดขายสินคา้จากช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ 4.53 0.54 มากท่ีสุด 

มีเครือข่ายลูกคา้ในการติดต่อส่ือสาร 4.48 0.50 มากท่ีสุด 

สามารถพฒันาผูผ้ลิตปัจจยัการผลิตเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 4.50 0.57 มากท่ีสุด 

สามารถสร้างรายไดจ้ากการรักษาฐานลูกคา้เดิม 4.65 0.56 มากท่ีสุด 

มีกาํไรเพียงพอต่อการปันผลให้กบัสมาชิก 4.45 0.54 มากท่ีสุด 

มีอตัราเพ่ิมข้ึนของสมาชิกในทุก ๆ ปี 3.16 0.87 ปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน  X�  S.D. ระดับความคดิเห็น 

เกิดการเรียนรู้ในชุมชน พฒันาความสามารถ ทกัษะ 4.56 0.56 มากท่ีสุด 

สร้างความสามคัคี ความเขม้แข็ง ยกระดบัคุณภาพชีวิต 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.44 0.55 มากท่ีสุด 

 
   

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 ขอ้มลูผูว้ิจยัพบว่า ผลการดาํเนินงานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด      

ทุกขอ้ ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาเหตุจาก

ความสามารถในการสร้างผลการดาํเนินงานทั้งท่ีเป็นกาํไรจากการดาํเนินงาน การสร้างเครือข่ายของธุรกิจ และการ

สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เพ่ือให้เกิดความสามคัคีท่ีจะส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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ตารางที ่4 การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเศรษฐกิจ

ชุมชน จังหวดัเพชรบุรี 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ค่าสัมประสิทธิ์ของ

สมการ ( β ) 
Beta ค่า t ค่านัยสําคญั (sig) 

Constant 0.983 

 

6.662 0.000** 

ดา้นกระบวนการวางแผน 0.170 0.212 5.446 0.000** 

ดา้นการจดัหาวตัถุดิบ 0.188 0.289 6.649 0.000** 

ดา้นการบริหารคลงัสินคา้ 0.142 0.248 5.014 0.000** 

ดา้นการบริหารการผลิตและการแปรรูป 0.170 0.325 6.729 0.000** 

ดา้นการส่งมอบสินคา้ 0.102 0.177 3.034 0.003** 

 R = 0.909, R2 = 0.826, Adjusted R2  = 0.819 

F = 25.136, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.11043 

  
 

     จากตารางท่ี 4 สรุปไดว้่าการจดัการห่วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 82 
 

ตารางที ่5 ความได้เปรียบทางการแข่งขันทีส่่งผลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการเศรษฐกจิชุมชนแปรรูป 

จังหวดัเพชรบุรี 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ค่าสัมประสิทธิ์ของ

สมการ (     ) 
Beta ค่า t ค่านัยสําคญั (sig) 

 Constant 0.237 

 

1.567 0.119 

ดา้นการสร้างความแตกต่าง 0.230 0.276 6.603 0.000** 

ดา้นตน้ทุน 0.352 0.490 12.502 0.000** 

ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 0.357 0.367 9.832 0.000** 

 R = 0.924, R2 = 0.853, Adjusted R2  = 0.850 

F = 43.596, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.10154 

 

 จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปไดว้่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของ

ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 85 
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ตารางที ่ 6 การจัดการห่วงโซ่อุปทานทีส่่งผลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการเศรษฐกจิชุมชนแปรรูป 

จังหวดัเพชรบุรี 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ค่าสัมประสิทธิ์ของ

สมการ (     ) 
Beta ค่า t ค่านัยสําคญั (sig) 

 Constant 0.733 

 

5.572 0.000** 

ดา้นกระบวนการวางแผน 0.251 0.310 9.044 0.000** 

ดา้นการจดัหาวตัถุดิบ 0.149 0.227 5.927 0.000** 

ดา้นการบริหารคลงัสินคา้ 0.113 0.196 4.476 0.000** 

ดา้นการบริหารการผลิตและการแปรรูป 0.160 0.304 7.114 0.000** 

ดา้นการส่งมอบสินคา้ 0.147 0.251 4.881 0.000** 

 R = 0.930, R2 = 0.864, Adjusted R2  = 0.859 

F = 20.035, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.09846 

  การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดั

เพชรบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 86 

 

5. อภปิรายผล 

 ผลการศึกษาระดบัของการจดัการห่วงโซ่อุปทานผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรีมีระดบัการ

ปฏิบติัการการจดัการห่วงโซ่อุปทานภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริหารการผลิต

และการแปรรูป รองลงมาคือ ด้านการจัดหาวตัถุดิบ ด้านการบริหารคลังสินค้า ด้านการส่งมอบสินค้า และด้าน

กระบวนการวางแผน ตามลาํดบั ซ่ึงระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เกิดจากการทาํธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนเป็น

ตั้งแต่การเร่ิมก่อตั้งเป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยไดรั้บการฝึกอบรมจากหน่วยงานรัฐท่ีเขา้มาช่วยพฒันาการจดัการตลอดห่วงโซ่

อุปทานในการดาํเนินธุรกิจจนเป็นกลุ่มท่ีเขม้แข็ง จากโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ พฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชน 

โดยเฉล่ียส่วนใหญ่ธุรกิจได้ดาํเนินการมาแล้วมากกว่า 5 ปี ถึงร้อยละ 78 สอดคล้องกับ ธันยธร ติณภพและคณะ 

(2559) ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือให้ดาํเนินกิจการได้

อยา่งเขม้แข็ง พึงพาตนเองได ้ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษ์เชิงลึก ทาํให้ไดแ้นวทางการจดัการห่วงโซ่

อุปทานท่ีเก่ียวกบัดา้นการจดัการบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลูกคา้  ดา้นเครือข่าย และดา้นการจดัการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งอยู่

ในทุกกระบวนการของผลการวิจยั 

 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความได้เปรียบทางการแข่งขันภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นตน้ทุน รองลงมาโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือดา้นการสร้างความแตกต่างและดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว เหตุเพราะจงัหวดัเพชรบุรีเป็นพ้ืนท่ี

ท่ีมีวตัถุดิบในชุมชนท่ีใกลเ้คียงกนัทาํให้การสร้างความแตกต่างและด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว น้อยกว่าดา้น

ต้นทุนท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีเดียวกัน สอดคล้องกับ รัฐนันท ์                

พงศ์วิรินธ์ิธร และเบญญาภา กันทพวงศ์วาร (2554) ได้ศึกษาถึงการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ือ
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ความสําเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการวดัผลปฏิบติังานแบบดุลยภาพ ในเขต

ภาคเหนือของประเทศไทย มีผลการวิจยัโดยมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัความย ัง่ยืนของความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัเก่ียวกบัการผลิตท่ีมีตน้ทุนตํ่า คุณภาพ การบริการลูกคา้ และการจาํช่ือลูกคา้ได ้ท่ีสอดคลอ้งถึงระดบัความ

คิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีให้ความสําคัญกบัตน้ทุน การสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพและการบริการลูกคา้ได้

อยา่งรวดเร็ว 

 ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สาเหตุ

จากการเล็งเห็นถึงความสาํคญัในผลการดาํเนินงานของธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนทั้งท่ีเป็นกาํไรท่ีจะทาํให้ธุรกิจสามารถ

ดาํเนินธุรกิจต่อไปไดเ้พ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และดา้นการสร้างความสามคัคี ความเขม้แข็งให้กบั

ชุมชน สร้างการเรียนรู้ให้กบัคนในชุมชนตามภูมิปัญญาชาวบา้น สอดคลอ้งกบั บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2557 : 220 ) 

ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การประเมินโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์: แนวคิด 3 P ซ่ึงพบว่าโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์เป็นโครงการท่ีมีความสําเร็จ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาถึงค่าเฉล่ียในมิติทางดา้นการบรรลุวตัถุประสงค์

ของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์พบว่าบรรลุในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการประเมินโครงการบรรลุตา

เป้าหมาย ของโครงการ คือ สร้างงานให้ประชาชน ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ชุมชนมีความเขม้แข็ง มีการส่งเสริมภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินส่งเสริมทรัพยากรมนุษย ์เม่ือเปรียบเทียบทศันคติในการประเมินความสาํเร็จทั้ง 3 กลุ่ม (Public official, 

Producer, People: 3 P) มีแนวคิดสอดคลอ้งกนั คือ โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์มีความสาํเร็จในระดบัมาก โดย

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ 3 ระดบั คือ ระดบันโยบาย ระดบัการแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัและระดบั กลุ่มเป้าหมาย

ผูไ้ดรั้บประโยชน์  

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจ

ชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี เหตุจากการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความ

เช่ือมโยงการในทุกกระบวนการทาํให้เกิดคุณภาพของสินคา้ ควบคุมตน้ทุนในการผลิตไดดี้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบั

ขอ้มูลสินคา้อย่างชดัเจนทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบทางแข่งขนัของธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนทั้งด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ

แตกต่าง ดา้นตน้ทุนและสามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภคมน กิจนุสนธ์ิ (2559: 24) ได้

ศึกษาถึงการเพ่ิมความรวดเร็วให้กบัธุรกิจโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ทาํให้

เกิดความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานอยา่งเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั ตน้ทุนลดลง สามารถเพ่ิม

ยอดขาย สามารถผลิตไดท้นัเวลาพอดี คุณภาพสินคา้ดีข้ึน เกิดส่วนแบ่งการตลาดท่ีดี เพ่ิมกาํไรให้ธุรกิจสรุปไดว้่าการ

จดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีทาํให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน ผูผ้ลิตรายเล็ก 

สามารถแข่งขนักบัองคก์รขนาดใหญ่ได ้

 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทั้งการสร้างความแตกต่าง ดา้นตน้ทุน และดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี เหตุจากเม่ือผูป้ระกอบการมี

การจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีดีท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีสามารถสร้างผลการดาํเนินงานจากการ

รักษาฐานลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดรายไดท่ี้นาํมาดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองไปไดแ้ละส่งผลถึงความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน

ท่ีจะสร้างความสามคัคีและความเขม้แข็งของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสรวิศ ป่ินรัตนานนท ์(2555 : 89) ซ่ึงไดศึ้กษาถึง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถของผูป้ระกอบการต่อความสําเร็จทางธุรกิจการท่องเท่ียวของ
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ประเทศไทยพบว่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จทางการตลาดท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 

ดา้น ดา้นการสร้างความแตกต่าง ดา้นผูน้าํตน้ทุน ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็วและการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดั

เพชรบุรี เหตุจากความสามารถของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้สินคา้และ

การบริการลูกค้ามีคุณภาพ ทาํให้ธุรกิจสามารถจัดการด้านการตลาดได้ก็สามารถรักษาฐานลูกค้าและสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้ส่งผลให้ธุรกิจเกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีให้กบัธุรกิจท่ีเป็นรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการและ

คนในชุมชน เพ่ือการพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ของคนในชุมชนในการดาํเนินธุรกิจตามภูมิปัญญาชาวบา้น สร้าง

ความสามคัคีและความเข้มแข็งของชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับโรลนอล และ ซาละซาร์ (2012 : 73) ได้ศึกษาถึง

ผลกระทบของกระบวนการจดัการห่วงโซ่อุปทานภายในความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและผลการดาํเนินงานของ

ผูบ้ริหารในองคก์รธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกสภาการจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยศึกษา 3 ดา้นดา้นการจดัการความสัมพนัธ์ 

การจดัการการผลิต และการพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชยพ์บวา่ทั้ง 3 ดา้นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัและผลการดาํเนินงานขององคก์ร 

 

6. บทสรุป 

 การปฏิบติังานของผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรีมีการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีดี ในแต่ละ

กระบวนการมีการเช่ือมโยงของกระบวนการการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีคุณภาพ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย ด้าน

กระบวนการวางแผน ดา้นจดัหาวตัถุดิบ ดา้นการบริหารคลงัสินคา้ ดา้นการบริหารการผลิตและการแปรรูป และดา้น

การส่งมอบสินคา้ ทาํให้กลยุทธ์ในการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานในแต่ละกระบวนการในการดาํเนินงานให้เกิด

ความคล่องตวั นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นตน้ทุนตํ่าในการผลิตและการดาํเนินงาน ดา้นการ

สร้างความแตกต่างถึงแมมี้ทรัพยากรท่ีใกล้เคียงกนัแต่ผูป้ระกอบการยงัสามารถปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์

และคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ ให้เกิดความแตกต่างท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นจุด

แข็งของธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายใหญ่ในพ้ืนท่ีได้ ทาํให้ธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนมีผลการ

ดาํเนินงาน ท่ีเป็นกาํไรสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่ีดียิ่งข้ึน สร้างความเข้มแข็ง ความสามคัคีของชุมชน 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของคนในชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ 

 1. ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคัญกับกระบวนการวางแผน การเตรียมการวางแผนเก่ียวกับระบบ

คลงัสินคา้ก่อนปฏิบติังานจริง โดยมีการวางแผนการดาํเนินงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานไดจ้ริง 

 2. ดา้นการจดัหาวตัถุดิบเก่ียวกบัการกาํหนดช่วงเวลาและปริมาณการสั่งซ้ือ ผูป้ระกอบการควรกาํหนด

วตัถุดิบขั้นตํ่าท่ีเก็บ ปริมาณวตัถุดิบท่ีซ้ือต่อคร้ัง  และคาํนึงถึงระบบคลงัสินคา้ในการเก็บ เพ่ือการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดเ้อยา่งรวดเร็ว 
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 3. ผูป้ระกอบการควรวางแผนดาํเนินการดา้นการส่งมอบสินคา้ การเก็บขอ้มูลลูกคา้เช่น รายช่ือ จาํนวนคร้ัง

ในการสั่งซ้ือ รายละเอียดสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลนั้นสามารถนาํมาใชใ้นการกระตุน้การตลาด โดยการเก็บ

จาํนวนคร้ังในการสั่งซ้ือของลูกคา้แต่ละรายมาเป็น โปรโมชัน่ในการขายสินคา้ หรือการจดจาํรายละเอียดสินคา้ท่ี

ลูกคา้ตอ้งการสามารถนาํมาปรับปรุงพฒันาสินคา้เดิมให้มีคุณภาพยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยในอนาคต 

   1. ควรมีการวจิยัเชิงทดลองในระดบัการปฏิบติัการการจดัการห่วงโซ่อุปทานก่อนและหลงัการให้ความรู้ใน

การดาํเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน พฒันาต่อยอดในการดาํเนินงานธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน  

 2. วิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงไม่สามารถบอกถึงลกัษณะหรือวธีิการการจดัการห่วงโซ่อุปทาน

ของเศรษฐกิจชุมชนในเชิงลึก ดงันั้นควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม ทศันคติ สภาพแวดลอ้มในการ

ดาํเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างเป็นแนวทางการในการพฒันาการดาํเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 
 

8. กติตกิรรมประกาศ   

 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.โสภาพร กลํ่าสกุล ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 

และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.วชัระ เวชประสิทธ์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.กฤตชน วงศรั์ตน์ ท่ี

เสียสละเวลาให้คาํแนะนาํทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวดัเพชรบุรีทุกท่านท่ีได้สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ยิง่ คาํแนะนาํและการสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพ่ือนาํมาประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการการ

ให้บริการโลจิสติกส์ของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของลูกคา้ท่ีใชเ้มด็พลาสติก

ภายใตต้ราสินคา้ “Innoplus”  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ ลูกคา้ในประเทศของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

ระดับผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ ัดการ หรือ ผูจ้ ัดการ) จาํนวน 267 ราย ซ่ึงเลือกกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้ความน่าจะเป็น 

(Probability sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและทาํการวเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของ    แต่ละกลุ่มดว้ย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการ  

โลจิสติกส์ของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ในระดบั “มาก” สามารถเรียงลาํดบัความพึงพอใจจากมากไป

หานอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ (3) ดา้นความมัน่ใจ (4) ดา้นความ

ใส่ใจ และ (5) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ตามลาํดบั และพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเพศต่างกนั อายุท่ีต่างกนั ระดบัการศึกษา

ท่ีต่างกัน ตาํแหน่งงานท่ีต่างกัน และอายุงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนักบับริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนประเภทของกิจการท่ีต่างกนัจะมีความผกูพนักบับริษทัฯ              

ไม่แตกต่างกัน และจากการศึกษายงัพบว่า ชุดของตัวแปรอิสระด้านความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการการ

ให้บริการโลจิสติกส์ของลกูคา้ทั้ง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อความผกูพนักบับริษทัฯ และสามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์ตวั

แปรตามท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนักบับริษทัฯไดด้ว้ย 
 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ ความผกูพนั โลจิสติกส์ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to understand how the PTT Polymer Marketing Co., Ltd. customers’ 

satisfaction of the company’s logistics management affected overall relationships between customers and the 

company.  The study conducted survey from managers and owners of 267 customers which were selected based on 

simple method of probability sampling.  Data analysis was performed with the use of frequency percentage and 
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mean of deviation.  The differentiation among samples were then analyzed through t-test one-way variance analysis 

and multiple regression analysis. 

The results showed that the samples’ overall satisfaction level was “excellent”. The samples’ satisfactions 

can be ranked from highest to lowest as follow: (1) Physical appearance (2) Reliability (3) Assurance (4) Empathy 

and (5) Responsiveness.  The results also showed that gender, age, educational level, position, and work experience 

significantly affected customer’s brand’s engagement at the statistic level of 0.05.  On the other hand, the difference 

in business type did not affect significantly to customer’s engagement.  In addition, the results showed that 

satisfying customers in these five aspects of logistics management had a significant influence in customer’s 

engagement.  With this statistics relationship, the satisfaction level in logistics management can be used further to 

forecast the level of customer’s engagement. 
 

Keywords:  Satisfaction Engagement Logistics  

 

1. บทนํา 

จากการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีทิศทางดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัผลกัดนัมาจากภาคการส่งออก

ท่ีขยายตวัเร่งข้ึนกว่าท่ีคาดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปรับดีข้ึนต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลก การท่ีภาคส่งออกกลบัมามี

บทบาทขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดม้ากข้ึน มีส่วนทาํให้ภาคเศรษฐกิจอ่ืนปรับดีข้ึนตาม ทั้งภาคการผลิตท่ีพลิกกลับมา

ขยายตวั การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟ้ืนตัวหลังจากท่ีทรงๆมากว่า 3 ปี (ธนาคารทหารไทย, ศูนยว์ิเคราะห์

เศรษฐกิจ, 2560: paragraph 1)  ปัจจุบนัการแข่งขนัของภาคธุรกิจ (Competition Landscape) ส่วนใหญ่ไดย้กระดบัจาก

การแข่งขนัท่ีระดบัหน่วยธุรกิจหรือบริษทัเด่ียวไปสู่การแข่งขนัท่ีระดบัโซ่อุปทาน ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจะสร้าง

หรือรักษาความสามารถในการแข่งขนัของตนเอง จะไม่มองเพียงแค่กิจกรรมท่ีดาํเนินการภายในหรือโดยบริษทัของ

ตนเอง แต่จะตอ้งมองไกลไปถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการของตนเองให้ตลอดทั้งโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้ง

ในแง่ของตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีรับจากผูข้าย (Suppliers) ประสิทธิภาพการผลิตหรือการประกอบการอย่างบูรณาการ 

และความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ของบริษทั ตลอดจนลูกคา้คนสุดทา้ยในโซ่อุปทานว่า

ทั้งหมดเหล่าน้ีมีส่วนต่อการกาํหนดความสามารถของธุรกิจในการสร้างและเก็บเก่ียวมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากโซ่

คุณค่า (Value Chain) ของตนเอง  การขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงท่ีผา่นมาไดมี้ส่วน

สาํคญัในการสร้างความตระหนกัดงักล่าวในวงกวา้งให้กบัผูป้ระกอบการไทยท่ีดาํเนินธุรกิจในระดบัประเทศระดบั

ภูมิภาคและระดบัโลกไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการใชก้ารบริหารจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมี

ประสิทธิภาพมาเป็นปัจจยัในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและบางส่วนเร่ิมมองเห็นและตระหนักว่าการ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหรือการเพ่ิมความสามารถในการสร้างหรือดึงมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากห่วงโซ่

คุณค่าของตนเองนั้น จะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมมากข้ึนในการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการอ่ืน หรือการ

ควบคุมกิจกรรมอ่ืนๆในโซ่อุปทาน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: 2-3)  

ธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัวตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ  

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (PTTPM) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

มีบทบาทสําคัญในการดาํเนินธุรกิจทางการตลาดและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ เม็ด
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พลาสติกโพลีเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) เม็ดพลาสติกโพลีเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นตํ่า (LDPE) 

เม็ดพลาสติกโพลีเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น (LLDPE) เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) และเม็ด

พลาสติกโพลีสไตรีน (PS) กาํลงัการผลิตโพลีเมอร์รวมกว่า 3 ลา้นตนัต่อปี  ปัจจุบนั บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง 

จาํกดั (PTTPM) มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี่ 45% โดยมีคู่แข่งสาํคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ SCG Chemical และผูน้าํ

เขา้ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกในประเทศ  นอกจากน้ียงัมีคู่แข่งสาํคญัจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเม็ดพลาสติกจากกลุ่ม

ประเทศตะวนัออกกลางท่ีมีตน้ทุนการผลิตจากวตัถุดิบท่ีราคาตํ่า เช่น SABIC Exxon และ GAMA เป็นตน้ และยงัมี

ผูผ้ลิตเมด็พลาสติกจากภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงมีตลาดร่วมกนั ทาํให้การเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการระหว่างกนัอย่างเสรี 

เน่ืองจากแนวโนม้จาํนวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการให้บริการโลจิสติกส์ของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

เพ่ิมสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการส่งมอบสินคา้ไม่ตรงเวลา ความไม่ถูกตอ้งดา้นการจดัส่ง ความไม่ถูกตอ้งของขอ้มูล

การสั่งซ้ือสินคา้ ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการวางแผนจดัส่ง ฯลฯ ประกอบกบัธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีแนวโน้ม

เติบโตข้ึนดว้ย  ส่ิงหน่ึงท่ีธุรกิจตอ้งให้ความสาํคญัภายใตก้ารแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ คือ การจดัการการ

ให้บริการโลจิสติกส์อยา่งมีคุณภาพ เพ่ือก่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ การอยู่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ โดย

การยกระดบัความสามารถในการขนส่งสินคา้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ิมความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือในกระบวนการนาํส่งสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้ง

อาศัยการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบการอ่ืนๆทั้งระบบ ทั้ งน้ีเพ่ือทาํให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในกระบวนการดา้นโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอีกทั้งยงัทาํให้ธุรกิจปรับตัวรองรับการ

เปล่ียนแปลง การเปิดเสรีทางการคา้และสามารถเพ่ิมกิจกรรมสาํคญัในการสนับสนุนการขายสินคา้และบริการ ธุรกิจ

จึงมีความจาํเป็นตอ้งสร้างให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ  การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้เป็นกลยุทธ์พ้ืนฐานในการ

รักษาลูกคา้เก่าให้อยูก่บัองคก์รนานเท่านานและกลายเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดลูกคา้ใหม่ๆมาสู่องคก์รจนกลายเป็นความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) ทาํให้ลูกคา้เกิดความผกูพนัระยะยาวกบัองค์กรหรือตราสินคา้ขององค์กร 

ลูกคา้จะนึกถึงองคก์รนั้นเป็นรายแรก และอีกทั้งยงัชกัชวนคนรอบขา้งให้มาซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ ทาํให้ส่งผลต่อ

ยอดขายท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพการ

จดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของลูกคา้ โดย

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ในประเทศไทยของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีใชเ้ม็ดพลาสติกภายใต้

ตราสินคา้ “Innoplus”  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 

มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มลูประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของลูกคา้ในประเทศไทยท่ีใช้

เมด็พลาสติกภายใตต้ราสินคา้ “Innoplus” 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโล  จิสติกส์ของ บริษทั พี

ทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของลูกคา้ในประเทศไทยท่ีใชเ้มด็พลาสติกภายใตต้ราสินคา้ 

“Innoplus” 
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กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. การดําเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตามทีจ่ะศึกษา 

ความผกูพนัของลูกคา้ในประเทศไทยท่ีใชเ้มด็

พลาสติกภายใตต้ราสินคา้ “Innoplus” ท่ีมีต่อ   

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั            

1) การซ้ือสินคา้ซํ้ าอีกในอนาคต                                 

2) การซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต        

3) การปกป้องและแนะนาํดา้นต่างๆ ให้กบับริษทั         

4) การบอกต่อสินคา้ให้กบับุคคลอ่ืน 

ขอ้มลูเชิงลกัษณะ : 

ขอ้มลูประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) ระดบัการศึกษา 

4) ประเภทกิจการ 

5) ตาํแหน่งงาน 

6) อายงุาน 

ขอ้มลูเชิงลกัษณะ : 

ความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการ      

การให้บริการโลจิสติกส์ของ              

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  

1) ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

2) ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ 

3) ความมัน่ใจ 

4) ความใส่ใจ 

5) การตอบสนองลูกคา้ 

ตวัแปรต้นทีจ่ะศึกษา 
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3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ในประเทศไทย ของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกัด 

จาํนวน 805 บริษทั (สํารวจเดือนธันวาคม 2560) การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการคาํนวณตามสูตร Taro 

Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ดังนั้นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี มีจาํนวน 267 บริษทั จากนั้นใช้การสุ่ม

ตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ง่าย (Simple random sampling) เลือกลูกคา้ในประเทศไทยระดบัผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ผูจ้ดัการ) ของ 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั จาํนวน 267 บริษทั จากจาํนวนทั้งส้ิน 805 บริษทั 

เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิจากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัแจกโดยตรงให้กบักลุ่มตวัอยา่งบริษทัละ1 ท่าน ช่วงระหว่างวนัท่ี 11-

16 กุมภาพนัธ์ 2561 จาํนวน 267 บริษทั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถิติดงัน้ี  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของกิจการ 

ตาํแหน่งงาน อายุงาน ใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นการแสดงค่าความถ่ีของข้อมูล และค่าร้อยละ 

(Percentage)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการการให้บริการโลจิสติกส์ของ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั โดยกาํหนดใชค่้าสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) 

2) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานสถิติ มีดงัน้ี 

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ t-test ซ่ึง 2 กลุ่มดงักล่าว เป็น

อิสระต่อกนั (Independent Sample) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างเพศ ประเภทของกิจการ และ

ตาํแหน่งงานกบัระดบัความผกูพนัของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั                       

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ตามตัวแปร อายุ ระดับ

การศึกษา อายุงาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) กบัระดบัความ

ผกูพนัของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  

ทดสอบความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั กบั ความผกูพนัของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

regression analysis)  

 

4. ผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา ประเภท

ของกิจการ ตาํแหน่งงาน อายงุาน โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency)  สามารถแสดงค่าความถ่ีของขอ้มูล และค่า

ร้อยละ (Percentage) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามขอ้มลูประชากรศาสตร์ 

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

(267) 
ร้อยละ 

เพศ ชาย                                                   

หญิง 

179                          

88 

67 

33 

อาย ุ ตํ่ากว่า 20 ปี 

20 – 29 ปี 

30 – 39 ปี 

40 – 49 ปี  

50 – 59 ปี    

60 ปีข้ึนไป 

0 

11 

42 

137 

56 

21 

0.0                        

4.1                      

15.7                   

51.3 

21.0 

7.9 

ระดบัการศึกษา ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี 

ระดบัปริญญาตรี 

ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

22 

129 

116 

8.2 

48.3 

43.4 

ประเภทของกิจการ บริษทัผลิตสินคา้จากเมด็พลาสติก 

บริษทัตวัแทนจาํหน่ายเมด็พลาสติก 

253 

14 

94.8 

5.2 

ตาํแหน่งงาน กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการ 

116 

151 

43.4 

56.6 

อายงุาน ไม่ถึง 5 ปี 

5 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 

10 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 15 ปี 

15 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 20 ปี 

20 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 25 ปี 

25 ปีข้ึนไป 

23 

59 

59 

30 

24 

69 

8.6 

22.1 

22.1 

11.2 

9.0 

25.8 

 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ67.00 อายุระหว่าง 

40-49 ปี จาํนวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.30  การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.30  

ประเภทของกิจการเป็นบริษัทผลิตสินค้าจากเม็ดพลาสติก จาํนวน 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.80  ตาํแหน่งงาน 

ผูจ้ดัการ จาํนวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.6  อายงุาน มากกว่า 25 ปีข้ึนไป จาํนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.8   

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิส ติกส์ของ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั โดยกาํหนดใชค่้าสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการ

จดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

รายการคุณภาพการให้บริการ x̄ S.D ระดบัความพึงพอใจ ลาํดบัท่ี 

1. ด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

1. เป็นบริษทัท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีไดม้าตรฐาน 

2. เป็นหน่วยงานให้บริการดา้นโลจิสติกส์ครบวงจร (Full Service) 

3. นาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอนัทนัสมยัมาใชใ้นธุรกิจ 

4. มีความสะดวกในการชาํระค่าสินคา้ผา่นช่องทางต่างๆ 

ภาพรวมด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

 

4.04 

4.00 

4.27 

4.22 

4.13 

 

0.835 

0.882 

0.638 

0.813 

0.792 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

3 

4 

1 

2 

2. ความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจ 

1. พนกังานปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีมีการตกลงไว ้

2. พนกังานสามารถให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ดาํเนินการดา้นเอกสารทางการเงินไดถ้กูตอ้ง รวดเร็ว ครบถว้น 

4. การออกเอกสารรับรองสินคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 

ภาพรวมด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจ 

 

4.18 

4.28 

4.07 

4.15 

4.17 

 

0.731 

0.678 

0.810 

0.724 

0.736 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

2 

1 

4 

3 

3. ด้านความมั่นใจ 

1. การสร้างระบบความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ต่อการรับบริการ 

2. พนกังานสามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ 

3. ความถูกตอ้งของสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 

4. คุณภาพของสินคา้ท่ีส่งมอบอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ครบถว้น 

ภาพรวมด้านความมัน่ใจ 

 

4.15 

3.96 

4.48 

4.24 

4.21 

 

0.690 

0.769 

0.621 

0.638 

0.680 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

3 

4 

1 

2 

4. ด้านความใส่ใจ 

1. พนกังานมีกิริยามารยาทและการแต่งกายท่ีสุภาพ เรียบร้อย 

2. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ 

3. มีช่องทางหลากหลายในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ

ให้ลูกคา้ทราบและรับขอ้ร้องเรียนจากลกูคา้ 

4. จาํนวนและประสิทธิภาพของพนกังานลงสินคา้และขบัรถ 

ภาพรวมด้านความใส่ใจ 

 

4.25 

3.94 

3.93 

 

4.02 

4.04 

 

0.693 

0.759 

0.877 

 

0.741 

0.768 

 

มาก 

มาก 

     มาก 

 

มาก 

มาก 

 

1 

3 

4 

 

2 

5. ด้านการตอบสนองลูกค้า 

1. ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ในกรณีเร่งด่วน 

2. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาการร้องเรียนเร่ืองสินคา้ 

3. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งสินคา้ 

4. ความรวดเร็วในการดาํเนินการดา้นเอกสารการขนส่งสินคา้ 

ภาพรวมด้านการตอบสนองลูกค้า 

 

3.78 

4.07 

3.98 

4.20 

4.01 

 

0.883 

0.665 

0.820 

0.679 

0.762 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

4 

2 

3 

1 
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของ

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ในระดบั “มาก” ทุกดา้น โดยเรียงตามลาํดบัความพึงพอใจไดด้งัน้ี ไดแ้ก่ 1) 

ดา้นความมัน่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 3) ดา้นรูปลกัษณ์ทาง

กายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 4) ดา้นความใส่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และ 5) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.01 และการศึกษาขอ้มลูทัว่ไปท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั โดยการ

ใชส้ถิติการแจกแจงแบบ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างเพศ ตาํแหน่งงาน และ ประเภทของ

กิจการ กับระดบัความผกูพนัของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั พบว่า เพศท่ีต่างกัน และ ตาํแหน่งงานท่ี

ต่างกนั จะมีระดบัความเห็นต่อความผกูพนักบับริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ขณะท่ีประเภทของกิจการท่ีต่างกนั จะมีความผกูพนักบับริษทั พีทีที     โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั ไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างอายุ ระดบัการศึกษา และอายุงาน กบัระดบั

ความผกูพนัของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกัด โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีอายตุ่างกนั อายงุานต่างกนั และระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีระดบัความเห็น

ต่อความผกูพนักบับริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ

ทดสอบสมมติฐานดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของลูกคา้ในประเทศไทยท่ีใชเ้มด็

พลาสติกภายใตต้ราสินคา้ “Innoplus” สัมพนัธ์กบัความผกูพนัของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั โดยใชก้าร

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบว่า ชุดของตวัแปรอิสระดา้นความพึงพอใจในคุณภาพ

การจดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของลูกคา้ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 2) ความน่าเช่ือถือหรือ

ไวว้างใจ 3) ความมัน่ใจ 4) ความใส่ใจ และ 5) การตอบสนองลูกคา้ ลว้นมีอิทธิพลต่อความผกูพนักบั บริษทั พีทีที โพลี

เมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การซ้ือสินคา้ซํ้ าอีกในอนาคต 2) การซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนอีกใน

อนาคต 3) การปกป้องและแนะนาํดา้นต่างๆให้กบับริษทั และ 4) การบอกต่อสินคา้ใหก้บับุคคลอ่ืน 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของ 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของลูกคา้ในประเทศไทยท่ีใชเ้ม็ดพลาสติกภายใตต้รา

สินคา้ “Innoplus” สามารถสรุปประเด็นสาํคญัท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์และอภิปรายผลไดต้ามหัวขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิสติกส์ของ บริษทั  

พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิ

สติกส์ของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ในระดบั “มาก” ทั้ง 5 ดา้น โดยเรียงตามลาํดบัความพึงพอใจได้

ดงัน้ี ไดแ้ก่ 1) ดา้นความมัน่ใจ 2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ 3) ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 4) ดา้นความใส่ใจ 

และ 5) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) ท่ีไดช้ี้ให้เห็นดว้ย

ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นการให้บริการท่ีมากกว่าหรือตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการ

ประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นเลิศของการบริการในลกัษณะของภาพรวมในมิติของการรับรู้

ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจประการหน่ึงก็คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้ น หมายถึง การให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอ  ดงันั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพนัธ์โดยตรง
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กบัการทาํให้เป็นไปตามความคาดหวงัหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั (confirm or disconfirm expectation) ของ

ผูบ้ริโภคนัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบซัเซลและเกลล ์Buzzell & Gale (1987) คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ือง

ท่ีไดรั้บความสนใจและมีการให้ความสาํคญัอย่างมากดงัท่ีกล่าวไปแลว้นั้น มีผลงานวิจัยท่ีคน้ควา้พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคและผลของความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ซ่ึงพบว่าคุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนข้ึนอยู่กบัการมอง

หรือทศันะของผูบ้ริโภคท่ีเราเรียกกนัทัว่ไปว่า “ลูกคา้” 

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูจากการทดสอบสมมติฐานดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโล-    

จิสติกส์ของลูกคา้ในประเทศไทยท่ีใชเ้มด็พลาสติกภายใตต้ราสินคา้ “Innoplus” มีความ สัมพนัธ์กบัความผกูพนัของ 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัของผูบ้ริโภค/ลูกคา้ 

(Consumer Engagement) Vivek, S. D., Beatty, S. E., and Morgan, R. M. (2012) ท่ีกล่าวว่า ความผกูพนั กระบวนการ

เกิดซํ้ าเร่ิมจากความพึงพอใจของลูกคา้และปิดทา้ยดว้ยความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีเปล่ียนผา่นเส้นทางจากความมุ่งมัน่

ทางอารมณ์ ความไว ้วางใจ การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของลูกคา้ การท่ีลูกคา้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตราสินคา้

หรือองค์กรต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยความผกูพนัของลูกคา้มี

พ้ืนฐานมาจากความพึงพอใจท่ีมีต่อสินคา้ความรู้สึกท่ีดีให้กบัตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์และบริการ  ระดบัความผกูพนั

ของลกูคา้สามารถแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ เช่ือมัน่ ซ่ือสัตย ์จริงใจ ภาคภูมิใจและหลงใหล และ ความผกูพนั

ทางอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง การเปล่ียนใจลูกคา้จึงเป็นส่ิงท่ียาก ถา้หากพวกเขามีความรู้สึกผกูพนั ดงันั้น

องค์กรควรพยายามรักษาลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และองค์กรนั้นไวป้ระโยชน์ความผกูพนัของลูกค้า 

ไดแ้ก่ 1) ความภกัดีต่อตราสินคา้เพ่ิมข้ึน 2) ปัญหาของลูกคา้ลดลง 3) ตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจลดลง 4) โอกาสทาง

ธุรกิจเพ่ิมข้ึน ทาํให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนหรือขายสินคา้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง 5) ลูกคา้ท่ีสร้างผลกาํไรให้แก่องค์กรยงัคงผกูพนั

อยู ่และ 6) องคก์รสามารถเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

3.การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั พบว่า 

เพศท่ีต่างกนั ตาํแหน่งงานท่ีต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีอายตุ่างกนั อายงุานต่างกนั และระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีระดบั

ความเห็นต่อความผกูพนักบั บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ขณะท่ีประเภทของกิจการท่ีต่างกนั จะมีความผกูพนักบั บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wong Foong Yee and YahYah Sidek (2008) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “Influence of Brand 

Loyalty on Consumer Sportswear” พบว่า มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ทั้งหมด 7 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ตรา

สินคา้ 2) คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 3) ราคา 4) รูปแบบของชุด 5) การส่งเสริมการขาย 6) คุณภาพการบริการ และ                   

7) ส่ิงแวดลอ้มของคลงัสินคา้  โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยปัจจยัทางดา้นตรา

สินคา้เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด  ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัทางดา้นรูปแบบของ

ชุดเป็นปัจจยัเดียวท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

6) บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจยัน้ีมีขอบเขตของงานวิจยัท่ีจาํกดั คือ ศึกษาจากลูกคา้ในประเทศไทยของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 

มาร์เก็ตต้ิง จาํกัด เท่านั้ น จึงเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าในประเทศไทยของคู่แข่งท่ี

ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัเพ่ิมเติม หรือ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ  
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2 . การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการสํารวจและเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) จึงควรมีการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group discussion) ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน่าจะนาํมาใชป้ระกอบการวิจยั เน่ืองจากการสนทนากลุ่มจะทาํให้ไดข้อ้มูลเชิง

ลึก และผลการวิจยัท่ีมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 

3. งานวิจยัในอนาคต ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัของลูกคา้กับบริษทัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 

เช่น SCG Chemical และ GAMA เป็นต้น เพ่ือเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนัและแนวโน้มของ

อุตสาหกรรมธุรกิจ สามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ของบริษทั เช่น ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัใน

ตราสินคา้เม็ดพลาสติกตราสินคา้อ่ืนๆของคู่แข่ง เช่น ตราสินคา้ QAMAR ของ GAMA และ ตราสินคา้ EL-LENE 

ของ SCG Chemical เป็นตน้ เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมและอาจทาํการวเิคราะห์ถึงส่วนแบ่งการตลาดท่ีสําคญัของตลาด

เมด็พลาสติกในตราสินคา้ต่างๆ 

4. ควรนาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการวิจยั มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานต่างๆท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัของลูกค้าของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั อย่างมีนัยโดยเร่งด่วน เช่น กาํหนด

มาตรฐานกระบวนการทาํงานในการวางแผนส่งสินค้าล่วงหน้า เพ่ือแกปั้ญหาการส่งมอบสินค้าไม่ตรงเวลา นํา

เทคโนโลยทีนัสมยั เช่น เทคโนโลย ีRFID และ Barcode มาใชใ้นการบริหารจดัการระบบคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั 

เพ่ือความถูกตอ้งแม่นยาํในการจดัส่งสินคา้ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. งานวิจยัในอนาคต ควรทาํการวิจยัเชิงผสม ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากปรัชญาปฏิบติันิยมท่ีใช้

วิธีวิทยาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกนัในการดาํเนินการวิจยั เพ่ือหาคาํตอบของการวิจยัท่ีมีความครอบคลุม 

ลุ่มลึกและชัดเจนมากข้ึน ทั้งน้ีในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยอาจเลือกใช้เก็บข้อมูลโดยการใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) และเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้วยการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน

ประมาณ 7-12 คน  จากประชากรท่ีตอ้งการศึกษามาร่วมวงสนทนากนั เพ่ืออภิปรายพูดคุยกนั โดยมุ่งประเด็นการ

สนทนาไปยงัเร่ืองท่ีสนใจศึกษาในการจัดการสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะต้องมีผูด้ ําเนินการสนทนา 

(Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือ

แนวทางการสนทนาอยา่งกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง มีผูจ้ดบนัทึกเป็นผูจ้ดย่อเน้ือหาการสนทนา และมีเทปบนัทึกเสียง

บนัทึกรายละเอียดของการพดูคุย เม่ือเสร็จส้ินการสนทนา ผูบ้นัทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการวิเคราะห์ต่อไป 

2. เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัหลกัการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) เลือกเฉพาะระดบั

ผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ และ ผูจ้ดัการ) เท่านั้น ซ่ึงอาจไดข้อ้มลูการรับบริการโลจิสติกส์ไม่ครบถว้น และชดัเจน

เท่ากบัพนกังานระดบัปฎิบติัการ ผูท่ี้ไดรั้บการบริการโลจิสติกส์จาก บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั โดยตรง  

ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังหนา้ การสุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีตอ้งการศึกษา อาจจะสุ่มตวัอย่างจากพนักงานระดบัปฎิบติั

การ ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บบริการโลจิสติกส์โดยตรง เพ่ือให้การวิจยัไดข้อ้มลูท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุม และมีความละเอียดมากข้ึน  
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3. นอกจากศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการการให้บริการโลจิสติกส์แลว้ ควรทาํการศึกษาปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนักบั บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั เพ่ือนาํปัจจยัต่างๆ เหล่านั้น มาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาสินคา้และบริการต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีใชก้ระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) โดยการสํารวจความคิดเห็นจาก

ผูเ้ช่ียวชาญในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งของธุรกิจจาํนวน 5 ราย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการจดัลาํดบัปัญหาสําคญัท่ีเกิดข้ึนใน

การกระจายสินคา้ทางกายภาพของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศในกรณีศึกษา และกาํหนดช่องทางการกระจายสินคา้ท่ี

เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาการกระจายสินคา้ทางกายภาพของธุรกิจได ้โดยขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการสํารวจเพ่ือ

จดัลาํดบันั้น ไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจากผลการจดัหลกัเกณฑ์ปัญหา พบว่า 

ปัญหาท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดในการกระจายสินคา้ทางกายภาพของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศในกรณีศึกษา คือ ปัญหา

ดา้นสินคา้คงคลงั (38.35%) ปัญหาดา้นการขนส่ง (38.28%) และปัญหาคลงัสินคา้ (23.38%) ตามลาํดบั ซ่ึงช่องทาง

การกระจายสินคา้ท่ีจะช่วยเร่ืองสินคา้คงคลงัไดม้ากท่ีสุดคือ การจดัจาํหน่ายโดยตรงกบัโครงการ คิดเป็น 61% จาก

ทั้งหมด 3 ช่องทาง และ ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีจะช่วยเร่ืองการขนส่งไดม้ากท่ีสุดคือ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ คิด

เป็น 48% จากทั้งหมด 3 ช่องทาง และสุดทา้ย ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีจะช่วยเร่ืองคลงัสินคา้ไดม้ากท่ีสุดคือ การ

จดัจาํหน่ายโดยตรงกบัโครงการ คิดเป็น 54% จากทั้งหมด 3 ช่องทาง  

 

คาํสําคญั: การกระจายสินคา้ทางกายภาพ, ช่องทางการกระจายสินคา้, Analytic Hierarchy Process 

 

ABSTRACT 

This research had the objectives to rank the importance physical distribution problems which occurred in 

a case study air-conditioner business and to select the suitable distribution channel which can solve the physical 

distribution problems for the business by opinions surveying from the 5 concerned professionals in the business 

then using Analytic Hierarchy Process (AHP).  The data which were used at the surveying to rank was summarized 

from a literature review and professional’s interview. After ranked the criteria, the most importance physical 

distribution problems for the case study air-conditioner business is an Inventory problems (38.35%) then 

Transportation problems (38.28%) and Warehouse problems (23.38%) respectively. The distribution channel which 

can be solved an Inventory problem as most is a Project distribution which has 61% weight from 3 channels, the 
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distribution channel which can be solved a Transportation problem as most is a Modern trade which has 48% 

weight from 3 channels and the distribution channel which can be solved a Warehouse problem as most is a Project 

distribution which has 54% weight from 3 channels. 

 

Keywords:  PHYSICAL DISTRIBUTION, DISTRIBUTION CHANNEL, Analytic Hierarchy Process 

 

1. บทนํา 

เคร่ืองปรับอากาศ เป็นหน่ึงในสินคา้อุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมียอดการ

ผลิตและจดัจาํหน่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยู่ตลอด โดยพ้ืนท่ีตั้ งของธุรกิจขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองใน

ประเทศไทยนั้นพบว่า ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คิดเป็นอตัราส่วนท่ี 45% ภาคกลาง 25% และ ภาค

ตะวนัออก 8% ตามลาํดบั (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2560) ซ่ึงการกระจายสินคา้เคร่ืองปรับอากาศจากโรงงานผูผ้ลิต 

หรือผูข้าย ไปยงัร้านขายเคร่ืองปรับอากาศทั้งรายใหญ่และรายย่อยท่ีตั้งอยู่ตามแต่ละภูมิภาคทัว่ประเทศโดยนั้นตอ้ง

ผา่นกระบวนการผลิต จดัเก็บ เคล่ือนยา้ย ขนส่ง ให้รวดเร็วถูกตอ้งตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ รวมถึงตอ้งดาํเนินการให้สภาพ

สินคา้อยูใ่นลกัษณะท่ีสมบรูณ์ท่ีสุด และเน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศเป็นสินคา้ท่ีผูใ้ชง้านไม่สามารถซ้ือหามาติดตั้งได้

เอง จาํเป็นตอ้งมีคาํแนะนาํจากผูข้าย หรือช่างผูช้าํนาญการในการเลือกซ้ือให้เหมาะกบัสภาพห้องและการใช้งาน 

อุปกรณ์เฉพาะทางในการติดตั้งท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการซ่อมบาํรุง ทาํให้ตวัสินคา้มีช่องทางการกระจายสินคา้ใน

รูปแบบท่ีต่างออกไปจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัน้ี เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในการกระจายสินคา้ทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ และ ช่องทางการกระจายสินค้า

ประเภทเคร่ืองปรับอากาศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือกําหนดว่าช่องทางใดท่ีเหมาะจะใช้ในการกระจายสินค้า

เคร่ืองปรับอากาศไดโ้ดยเกิดปัญหาในการกระจายสินคา้นอ้ยท่ีสุด   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1) ศึกษาโครงสร้างการกระจายสินคา้ของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ 

2) ศึกษาปัญหาในการกระจายสินคา้ทางกายภาพของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศในกรณีศึกษา 

3) เพ่ือจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาในการกระจายสินคา้ทางกายภาพในธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศดว้ย

หลกัเกณฑก์ระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) 

4) เพ่ือกาํหนดช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีเป็นทางเลือกสําหรับแต่ละหลกัเกณฑ์ปัญหาในการกระจาย

สินค้าทางกายภาพของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศกรณีศึกษาด้วยกระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 

(Analytic Hierarchy Process : AHP) 

 

3. การดําเนินการวจิัย                

หลกัเกณฑว์ิธีการดาํเนินงานสาํหรับการวิจยัน้ีประกอบไปดว้ย 

1) การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั : กลุ่มตวัอยา่ง 30 เร่ือง 
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ตารางท่ี 1 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัญหาทัว่ไปในการกระจายสินคา้ 

 
 

2) สรุปกรอบแนวคิดจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม : หลกัเกณฑอ์งค์ประกอบการกระจายสินคา้

ทางกายภาพ (ชยัวฒัน์ ชูตระกรู, 2560) 

 
 

รูปท่ี 1 ปัญหาและปัจจยัในการกระจายสินคา้ทางกายภาพ 

 

 

 

1 2558 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 2560 ✓ ✓ ✓

3 2552 ✓ ✓ ✓ ✓

4 2555 ✓ ✓ ✓

5 2557 ✓ ✓ ✓

6 2559 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 2557 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 2555 ✓ ✓ ✓

9 2555 ✓

10 2558 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 2553 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 2552 ✓ ✓ ✓

13 2548 ✓ ✓ ✓

14 2540 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 2551 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 2549 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

17 2555 ✓ ✓ ✓ ✓

18 2555 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19 2556 ✓ ✓ ✓

20 2553 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21 2550 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

22 1997 ✓ ✓ ✓ ✓

23 2558 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

24 2546 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

25 2540 ✓ ✓ ✓ ✓

26 2555 ✓ ✓ ✓ ✓

27 2555 ✓ ✓ ✓

28 2549 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

29 2556 ✓ ✓ ✓ ✓

30 2556 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ปี
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Toyota Seisan Hoshiki wo Kangaeru Kai

พิภพ ลลิตาภรณ์

ชัชสรัญ รอดยิ้ม

Kuriyama, Hosoda, & Yoshimoto

ภัทรียา สราญบุตร

วิรัฐฏยา สุขศรี

ยงยศ เกียรติกุล

วิเชียร ทบแท่ง

ชินภัทร อ่อนฉิม

ธเนศ สิริสุวรรณกิจ

ศิริธันว์ บุญไชย์

อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา

มาโรจน์ วนานันท์

ศิวพร จุลาภา

วีระพล คูณทวีเทพ

กนกกาญจน์ รักษานนท์

ประจักษ์ พรมงาม, ศักดิ์ กองสุวรรณ และ เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

ฉมามาศ ประยงค์

ชานนท์ รุ่งเรือง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อัจฉรา โพธิ์ดี และ จิตติมา กันตนามัลลกุล

กลยุทธ์การใช้ไอทีบริหารคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ

นฤมล สุวรรณสมบัต,ิ มนัสพิชา เรืองสวัสดิ� และวิกาญดา เจริญสุข

สิทธิชัย ดํารงแดน

ชนม์ธิชา จันระวงศ์

ประกาศิต เจริญหิรัญ

รติกร รสฟุ้ง

พาหนะในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายสูง พื้นที่คลังสินค้า

รูปแบบการกระจายสินค้า บรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียน ความเสียหายของสินค้า

การบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าและสินค้าไม่เต็มคัน ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด

ต้นทุนการขนส่ง ระบบการบริหารคลังสินค้า

เส้นทางและสภาพการคมนาคม การจัดเก็บ, เข้าถึงและจัดส่งตัวสินค้า

การบริหารจัดการผู้ให้บริการการขนส่ง ความถูกต้อง/ชัดเจนของข้อมูล

ระบบควบคุมการขนส่ง

ความถูกต้องในการจัดส่ง

การส่งมอบตามกําหนดเวลา

ระดับสินค้าคงคลัง ความเสียหายของสินค้า

การจัดเก็บที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า ระบบลําเลียงสินค้า

สินค้าคงคลัง (Inventory)

บรรจุภัณฑ์ (Packing)

การจัดการวัสดุ (Material Handling)

การขนส่ง (Transportation)

ปัญหา และ ปัจจัยในการกระจาย

สินค้าทางกายภาพ

คลังสินค้า (Warehouse)
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3) ทาํการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือยนืยนัแนวคิดและขอบเขตงานวิจยัท่ีได ้: กลุ่มตวัอยา่ง 3 ราย 

 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถตัดปัจจัยปัญหาบางประการออกไปได้เพราะ ผูเ้ช่ียวชาญลง

ความเห็นว่า เป็นปัญหาท่ีไม่เคยเจอ หรือไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงในการกระจายสินคา้เคร่ืองปรับอากาศของธุรกิจกรณีศึกษา 

คือ ปัญหาเร่ืองระบบการบริหารควบคุมคลงัสินคา้ ปัญหาค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ และปัญหาเร่ืองระบบควบคุม

การขนส่ง อีกทั้ง บางปัจจยัปัญหาก็เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดก้บัทุกช่องทางการกระจายสินคา้อยูแ่ลว้ในระดบัท่ีใกลเ้คียง

กนั หรือบางหัวขอ้ก็มีการลงความเห็นว่าควรรวมเป็นปัจจยัเดียวกนัไปเลย ซ่ึงจากขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์ สามารถ

สรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัใน รูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 ปัญหาและปัจจยัในการกระจายสินคา้ทางกายภาพของ 

ธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศกรณีศึกษา 

 

4) จดัทาํแบบประเมินเพ่ือสาํรวจปัญหาและช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม 

โดยการจดัทาํแบบประเมินเพ่ือเปรียบเทียบความสาํคญัเป็นคู่ตามหลกัการ AHP ดงัรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 ตวัอยา่งแบบประเมินการเปรียบเทียบเป็นคู่ 

 

5) ทาํการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินด้วยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับ

วตัถุประสงค ์(IOC) : กลุ่มตวัอยา่ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลจิสติกส์ จาํนวน 3 ราย  

ผลออกมามีค่าความสอดคลอ้งเป็น 1 คือ แบบประเมินในการเปรียบเทียบคู่หลกัเกณฑ์ท่ีไดจ้าก

การสรุปกรอบแนวคิดตามหลกัการ AHP ดงัในรูปท่ี 4 มีความเหมาะสม สามารถนาํไปดาํเนินการวิจยั

ต่อได ้

พาหนะในการขนส่ง ระดับสินค้าคงคลัง

เงื่อนไขในการกระจายสินค้า การจัดเก็บที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า

การบริหารจัดการผู้ให้บริการการขนส่ง

ความถูกต้องในการจัดส่ง

พื้นที่คลังสินค้า

ความถูกต้อง/ชัดเจนของข้อมูล

การขนส่ง (Transportation) สินค้าคงคลัง (Inventory)

ปัญหา และ ปัจจัยในการ

กระจายสินค้าทางกายภาพ

ของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ
คลังสินค้า (Warehouse)
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รูปท่ี 4 แผนภาพ AHP ในการกาํหนดช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการกระจายสินคา้ 

ทางกายภาพของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศกรณีศึกษาในปัจจุบนั 

 

6) ส่งและรวบรวมแบบประเมินท่ีไดรั้บการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ : กลุ่มตวัอยา่ง 5 ราย 

  ทาํการส่งแบบประเมินให้กบัผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจกรณีศึกษาในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 5 ราย 

เพ่ือทาํการให้ค่านํ้ าหนักจากการเปรียบเทียบความสําคัญของหลักเกณฑ์เป็นคู่  โดยจํานวนคู่ ท่ี

เปรียบเทียบนั้ นจะเป็นไปตามสูตร 
𝑛2−𝑛
2

 โดยจะต้องการทาํการเปรียบเทียบทั้งส้ิน 3 คู่  สําหรับ

หลกัเกณฑ์หลกั 6 คู่ สาํหรับหลกัเกณฑ์ย่อยการขนส่ง 1คู่ สําหรับหลกัเกณฑ์ย่อยสินคา้คงคลังและ

คลังสินค้า และทาํการเปรียบเทียบช่องทางการกระจายสินค้าสําหรับแต่ละหลักเกณฑ์หลักอีก 

หลกัเกณฑล์ะ 3 คู่ 

7) วิเคราะห์จดัลาํดับความสําคัญของปัญหาและคัดเลือกช่องทางการกระจายสินค้าท่ีเหมาะสมด้วย

กระบวนการ AHP 

  การวิเคราะห์ขอ้มลู จะใชE้xcel ในการคาํนวณและสรุปหาค่านํ้ าหนกัของแต่ละหลกัเกณฑ์ของผู ้

ประเ มินแต่ละราย รวมไปถึงการหาค่า เฉล่ียเรขาคณิต  (Geometric Mean)  โดยใช้สูตร

 เพ่ือสรุปหาค่านํ้ าหนกัรวมของผูป้ระเมินทั้ง 5 ราย รวมไปถึง ค่าλmax เพ่ือดูความ

สอดคลอ้งการวินิจฉยัในเกณฑน์ั้น ค่า C.I. (Consistency Index) หรือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง และ ค่า 

C.R. (Consistency Ratio) หรือ ค่าสัดส่วนความสอดของ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของคาํตอบท่ี

ได ้ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 5 และทาํการสรุปความสาํคญัของแต่ละคู่หลกัเกณฑ์ออกมาเพ่ือทาํการจดัลาํดบั

ความสาํคญัและสรุปงานวิจยัต่อไป 

ความถูกต้องในการ

จัดส่ง

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
จําหน่ายโดยตรงกับ

โครงการ

เงื่อนไขในการกระจาย

สินค้า

การจัดเก็บที่ก่อให้เกิด

ความสูญเปล่า

ความถูกต้อง/ชัดเจน

ของข้อมูล

การบริหารจัดการผู้

ให้บริการการขนส่ง

ช่องทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมกับการกระจายสินค้าทางกายภาพ

ของธุรกิจเครื่องปรับอากาศกรณีศึกษาในปัจจุบัน

การขนส่ง 

(Transportation)

สินค้าคงคลัง 

(Inventory)

คลังสินค้า 

(Warehouse)

พาหนะในการขนส่ง ระดับสินค้าคงคลัง พื้นที่คลังสินค้า
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รูปท่ี 5 ตวัอยา่งการสรุปผลการประเมิน 1 

 

4. ผลการวจิัย 

จากงานวิจยั สามารถสรุปออกมาไดต้าม ตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการจดัลาํดบัปัญหาและช่องทางในการกระจายสินคา้ทางกายภาพของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ

กรณีศึกษา 

 

จากตารางสามารถสรุปไดว้่า หลกัเกณฑ์ปัญหาการกระจายสินคา้ทางกายภาพท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความสําคญั

มากท่ีสุดคือ 1) หลกัเกณฑ์ดา้นสินคา้คงคลงั มีค่านํ้ าหนักเท่ากบั 38.35% 2) หลกัเกณฑ์ดา้นการขนส่ง มีค่านํ้ าหนัก

เท่ากบั 38.28% และ 3) หลกัเกณฑค์ลงัสินคา้ มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 23.38% ตามลาํดบั ซ่ึงในหลกัเกณฑค์ลงัสินคา้ จะให้

ความสาํคญักบัเร่ืองการจดัเก็บท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่า มากกว่า เร่ืองระดบัสินคา้คงคลงัดว้ยอตัราท่ี 59:41 และ ใน

หลกัเกณฑก์ารขนส่ง จะให้ความสาํคญักบัเร่ืองการบริหารจดัการผูใ้ห้บริการการขนส่งมากท่ีสุด คิดเป็น 36% ตามมา

ดว้ย เร่ืองความถูกตอ้งในการจดัส่ง 24% เง่ือนไขในการกระจายสินคา้ 21% และ พาหนะในการขนส่ง 19% และ

หลกัเกณฑห์ลกัสุดทา้ย ดา้นคลงัสินคา้นั้น ผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญักบัเร่ืองความถูกตอ้ง/ชดัเจนของขอ้มูลมากกว่า

พ้ืนท่ีคลงัสินคา้อยูท่ี่ 60:40 ซ่ึงสาํหรับช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีจะเกิดปัญหาดา้นสินคา้คงคลงัไดน้้อยท่ีสุดตามท่ี

1.00 0.96 1.70 0.3828
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อันดับ หลักเกณฑ์ปัญหาย่อย อันดับ ช่องทางการกระจายสินค้า

1 การจัดเก็บที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า 1 ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยตรงกับโครงการ (Project)

2 ระดับสินค้าคงคลัง 2 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

3 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)

1 การบริหารจัดการผู้ให้บริการการขนส่ง 1 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

2 ความถูกต้องในการจัดส่ง 2 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)

3 เงื่อนไขในการกระจายสินค้า 3 ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยตรงกับโครงการ (Project)

4 พาหนะในการขนส่ง 

1 ความถูกต้อง/ชัดเจนของข้อมูล 1 ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยตรงกับโครงการ (Project)

2 พื้นที่คลังสินค้า 2 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)

3 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 21%
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ผูเ้ช่ียวชาญลงความเห็นคือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยตรงกบัโครงการ ท่ีมีค่านํ้ าหนกัอยูท่ี่ 61% และหากเป็นดา้นการ

ขนส่ง จะเป็นช่องทางการกระจายสินคา้ผ่านร้านค้าปลีกสมยัใหม่ อยู่ท่ี 48% และในหลักเกณฑ์คลังสินค้าเอง ก็

สามารถสรุปไดว้่า ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีจะเกิดปัญหาไดน้อ้ยท่ีสุดในหลกัเกณฑน้ี์ก็คือ การจดัจาํหน่ายโดยตรง

ผา่นโครงการ 

 

5. การอภปิรายผล 

1) ความสําคญัในการกระจายสินค้าทางกายภาพกบัหลกัเกณฑ์สินค้าคงคลงั (Inventory) 

จากการศึกษาหลัก เกณฑ์ของปัญหาท่ี เ กิด ข้ึนในการกระจายสินค้าทางกายภาพของธุรกิจ

เคร่ืองปรับอากาศกรณีศึกษา พบว่าปัญหาท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ปัญหาดา้นสินคา้คงคลงั ท่ีมีค่า

นํ้ าหนกัอยูท่ี่ 38.35% จากทั้งหมด 3 หลกัเกณฑ ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญลงความเห็นว่าเป็นปัญหาสําคญัของธุรกิจ

กรณีศึกษา สอดคลอ้งกบัท่ี คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2537) กล่าวไวว้่า การจดัการสินคา้คงคลงัให้อยู่ในระดบัดีท่ีสุด 

คือ 1 ใน หลกั 4M (Manpower Machine Materials Money) ท่ีเป็นใชใ้นการจดัการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ แต่

ขดัแยง้กบัท่ี Yuasa Kazuo (2009) กล่าวเอาไวว้่า การเกิดสินคา้ในสต๊อกเป็นส่ิงท่ีฝ่ายขาย กบัหน่วยงานจดัส่งไม่ได้

ตระหนกัถึง เพราะจะให้ความสําคญักบัการเกิดสินคา้ไม่เพียงพอมากกว่า แต่ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการ

สัมภาษณ์  และประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีทาํงานในแผนกการตลาด และแผนกขนส่ง ซ่ึงผลจากการประเมินปรากฏ

ว่า ผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญักบัหลกัเกณฑย์อ่ยเร่ืองการจดัเก็บท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าในกลุ่มหลกัเกณฑ์หลกัดา้น

สินคา้คงคลงัมากกว่า หลกัเกณฑย์อ่ยดา้นระดบัสินคา้คงคลงั โดยให้ค่านํ้ าหนักถึง 59% อีกทั้ง จากงานวิจยัของ ภทัรี

ยา สราญบุตร (2558) ก็ระบุว่าการเกิดปัญหาสินค้าคงคลัง ทาํให้สินค้าหมดอายุ (Dead Stock) ซ่ึงทาํให้ตอ้งเกิด

กระบวนการทาํลายสินคา้เกิดข้ึน และมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

 2) ความสําคญัในการกระจายสินค้าทางกายภาพกบัหลกัเกณฑ์การขนส่ง (Transportation) 

จากการศึกษาพบว่าหลกัเกณฑก์ารขนส่ง ก็เป็นปัญหาหลกัท่ีผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจให้ความสําคญัรองลงมา

ในค่านํ้ าหนกัท่ีใกลเ้คียงกบัสินคา้คงคลงั อยูท่ี่ 38.28% โดยประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑ์ย่อยดา้น 1) การบริหารจดัการ   

ผูใ้ห้บริการการขนส่ง ท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญัมากท่ีสุดอยูท่ี่ 36% 2) ความถูกตอ้งในการจดัส่ง 24% 3) เง่ือนไขใน

การกระจายสินคา้ 21% และ 4) พาหนะในการขนส่ง 19% ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัในงานวิจยัของ ศิริธนัว ์บุญไชย ์

(2556) ท่ีกล่าวถึงความสาํคญัเร่ืองการขนส่งสินคา้เอาไวว้่า ความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้จะทาํให้เกิดตน้ทุนใน

การจดัส่งสินคา้ท่ีสูงข้ึน จากการตอ้งส่งของชดเชย ถูกลูกคา้เรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาด ซ่ึงสามารถ

ระบุสาเหตุของความผิดพลาดได้ทั้งหมด 3 ขอ้ คือ 1) ความหลากหลายของสินคา้ และช่ือสินคา้ท่ีใกลเ้คียงกนั 2) 

สภาพแวดลอ้ม วิธีการทาํงาน การจดัวางสินคา้ และลาํดบัก่อนหลงั 3) ความบกพร่องท่ีเกิดจากการกระทาํของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงในงานวิจยัของ ประจกัษ์ พรมงาม, ศกัด์ิ กองสุวรรณ และ เชษฐภ์ณัฏ ลีลาศรีสิริ (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า 

ปัญหาดา้นการส่งมอบสินคา้ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั มีนาทรานสปอร์ต จาํกดั ท่ีเป็นบริษทักรณีศึกษาในช่วงเวลา 6 เดือน

ในปี 2558 นั้น 1) เกิดจากการส่งสินคา้ไม่ตรงเวลา ทั้งส้ิน 46.3% 2) เกิดจากการส่งสินคา้ไม่ครบตามปริมาณ 23.46% 

3) เกิดจากสภาพยานพาหนะ 21.6% และ 4) เกิดจากการส่งสินคา้ไม่ถูกสถานท่ี 8.64% ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การ

บริหารจดัการผูใ้ห้บริการในการขนส่ง หลกัเกณฑ์ความถูกตอ้งในการจดัส่ง และ หลกัเกณฑ์พาหนะในการจดัส่งท่ี

สรุปไดใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 41 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 3) ความสําคญัในการกระจายสินค้าทางกายภาพกบัหลกัเกณฑ์คลงัสินค้า (Warehouse) 

     จากการศึกษาพบว่าหลกัเกณฑ์หน่ึงท่ีผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจให้ความสําคัญในการกระจายสินค้าทาง

กายภาพสาํหรับธุรกิจ คือ หลกัเกณฑค์ลงัสินคา้ ท่ีมีค่านํ้ าหนักอยู่ท่ี 23.38% จากทั้งหมด 3 หลกัเกณฑ์หลกัท่ีสรุปได้

จากงานวิจยัเล่มน้ี ซ่ึงจากงานวิจัยของ อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยธุยา (2556) เอง ก็ได้กล่าวถึงความสําคัญของ

คลงัสินคา้เอาไวว้่า การท่ีพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้มีอยู่จาํกดั และหากไม่มีการบริหารจดัเก็บสินคา้ท่ีดีพอ จะทาํให้

ระบบการจดัเก็บสินคา้ขาดประสิทธิภาพ ทาํให้ใชเ้วลาและระยะทางในการหยิบงานแต่ละคร้ังมากเกินกว่าท่ีควรจะ

เป็น และไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายสินคา้แบบมาก่อนใชก่้อน (First-In First-Out) ได ้ทาํให้สินคา้เส่ือมสภาพและ

ไม่สามารถนาํออกมาจาํหน่ายได ้ซ่ึงในการศึกษานั้น ไดใ้ชท้ฤษฎี ABC Classification และ ทฤษฎีการจดั Layout มา

ทาํการพิจารณา และหน่ึงในหลกัเกณฑย์อ่ยของหลกัเกณฑค์ลงัสินคา้ก็คือหลกัเกณฑค์วามถูกตอ้ง/ชดัเจนของขอ้มูลท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญให้ค่านํ้ าหนกัมากกว่าอีกหน่ึงหลกัเกณฑ์อยู่ท่ี 60% ซ่ึง สุพีรยา งามเลิศ และวีระศกัด์ิ ศิริกุล (2558) กล่าว

เอาไวว้่าการจดัการคลงัสินคา้ คือการบรูณาการทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้ดาํเนินกิจการคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ตามวตัถุประสงค์ของคลงัสินค้า โดยมีแนวคิดในการจดัแบ่งพ้ืนท่ีคลงัออกเป็น 3 ส่วนคือ พ้ืนท่ีสําหรับสินคา้ไม่

เคล่ือนไหว สินค้าเคล่ือนไหวรายเดือน และสินคา้เคล่ือนไหวรายวนั โดยให้จดัตาํแหน่งท่ีใกล้ประตูท่ีสุดสําหรับ

สินคา้ท่ีมีความถ่ีในการเคล่ือนไหวมากๆ และหน่ึงในปัญหาท่ีส่งผลให้การส่งมอบงานให้ลูกคา้เกิดความล่าชา้นั้ น 

ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีฝ่ายคลงัสินคา้ไม่สามารถหาสินคา้ในคลงัให้พบได ้ทาํใหใ้ชเ้วลานานในการคน้หา ซ่ึงจากตรงน้ี

ทาํให้สามารถกล่าวไดว้่า การเกิดปัญหาดา้นความถูกตอ้ง/ชดัเจนในคลงัสินคา้ อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาดา้นการ

ส่งมอบตามมาได ้

4) ช่องทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศกรณีศึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการ

กระจายสินค้าทางทางกายภาพของธุรกจิ 

     จากผลการวิจยัปรากฏว่า ช่องทางการกระจายสินคา้โดยตรงกบัโครงการ เป็นช่องทางท่ีสามารถช่วย

แกปั้ญหาสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ไดม้ากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกั 61% และ 54% ตามลาํดบั แต่พบว่าเป็นช่องทางท่ีช่วย

แกไ้ขปัญหาดา้นการขนส่งไดน้อ้ยท่ีสุดหากเทียบกบัอีก 2 ช่องทางการกระจายสินคา้ คือ การกระจายสินคา้ผา่นร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ และ การกระจายสินคา้ผา่นร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ซ่ึงถา้หากตอ้งการจะแกไ้ขปัญหาดา้นการขนส่งนั้น 

จะต้องนําช่องทางการกระจายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงมีค่านํ้ าหนักมากท่ีสุดอยู่ท่ี 48% เขา้มาใช้ แต่

เน่ืองจากในการวิจยัพบวา่ปัญหาสินคา้คงคลงั เป็นปัญหาการกระจายสินคา้ทางกายภาพท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดอยู่ท่ี 

38.35% จึงขอสรุปว่า ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาการกระจายสินคา้ทางกายภาพของธุรกิจ

เคร่ืองปรับอากาศกรณีศึกษาไดม้ากท่ีสุดคือ ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้โดยตรงกับโครงการ ท่ีนอกจากจะแกไ้ข

ปัญหาดา้นสินคา้คงคลงัไดแ้ลว้ ยงัสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นคลงัสินคา้ไดอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญว่า การจาํหน่ายสินค้าโดยตรงกบัโครงการ เป็นช่องทางท่ีจะมีเวลาในการเตรียมการผลิต

เน่ืองจากการประมลู หรือ ทาํสัญญากบัโครงการจะตอ้งทาํล่วงหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหลายเดือนทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้ง

มีการทาํสต๊อกสินคา้เกินความจาํเป็น และกลวัปริมาณจะไม่พอหากเทียบกบัร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมและสมยัใหม่ และ

ยงัช่วยให้สามารถวางแผนจดัการคลงัสินคา้ไดล่้วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพดว้ย อย่างไรก็ตาม การใชช่้องทางการ

จาํหน่ายโดยตรงกบัโครงการน้ีจากผลการวิจยัแลว้ อาจตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาปรับปรุงเร่ืองประสิทธิภาพการขนส่ง
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ควบคู่ไปด้วย เน่ืองจากช่องทางการกระจายสินค้าโดยตรงกับโครงการ มีค่านํ้ าหนักท่ีน้อยท่ีสุดในการจัดลาํดับ

ความสาํคญัเก่ียวกบัช่องทางการกระจายสินคา้ในหลกัเกณฑปั์ญหาการกระจายสินคา้ทางกายภาพดา้นการขนส่ง 

อยา่งไรก็ดี ช่องทางการกระจายสินคา้เคร่ืองปรับอากาศของธุรกิจกรณีศึกษานั้น ยงัคงมีการกระจายสินคา้

ผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม เป็นช่องทางหลักในการดาํเนินการ เพราะเหตุผลข้อจาํกัดด้านลักษณะเฉพาะของ

เคร่ืองปรับอากาศ รวมไปถึงรูปแบบ หรือกลยทุธ์ทางการขายขององค์กรท่ีทาํให้ยงัคงตอ้งคงรูปแบบการจดัจาํหน่าย

ทั้ง 3 ช่องทางเอาไว ้จึงทาํให้ไม่สามารถเลือกช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะทาํการแกไ้ขปัญหาการ

กระจายสินคา้ทางกายภาพเพียงอยา่งเดียวได ้แต่ยงัตอ้งศึกษาในปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัในการกระจายสินคา้ ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นการตลาด ดา้นความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือดา้นอ่ืนๆ เพ่ือนาํมาตั้งเป็นกลยุทธ์การขายท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัธุรกิจ

ต่อไป 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณาสําหรับผู้ประกอบการ 

 1) ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลลพัธ์เก่ียวกบัการจดัลาํดบัปัญหาดา้นการกระจายสินคา้ทางกายภาพ ท่ี

เกิดข้ึนกบัในแต่ละช่องทางการกระจายสินค้าท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี ไปพิจารณาปรับปรุง และทาํการคน้หากลยุทธ์ท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการแกปั้ญหาท่ีตรงจุด ยกตวัอยา่ง เช่น การคน้หาสาเหตุการเกิดปัญหาดา้นสินคา้คงคลงั อนัเป็น

ปัญหาท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้ความสําคญัมากท่ีสุด เพ่ือทาํการพิจารณาปรับปรุง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ดงักล่าวต่อไป 

 2) ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ หรือ เป็น

เหตุผลสนบัสนุนในการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมขององคก์รได ้โดยอาจตอ้งพิจารณาร่วมกบั

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั มุมมองดา้นการตลาดและการขาย หรือ นโยบายองค์กร

ต่างๆ 

 3) ผูป้ระกอบการอาจทาํการเก็บขอ้มลู และสาํรวจเพ่ิมเติมในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ หรือกวา้งข้ึน 

หากตอ้งการผลลพัธท่ี์แน่นอนกว่าในการกาํหนดทางเลือกสาํหรับองคก์ร 

 4) ผูป้ระกอบการอาจลองศึกษาเก่ียวกับปัญหาการกระจายสินคา้ท่ีไม่ใช่ด้านกายภาพในลักษณะ

เดียวกนั เพ่ือศึกษาให้ครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีจะส่งผลกบัการกระจายสินคา้ของธุรกิจในแต่ละช่องทาง ให้สามารถทาํ

การกาํหนดช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมของธุรกิจได ้

6.2 ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณาสําหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 

 1) อาจทาํการศึกษาหลายๆ องค์กรในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือยืนยนัผลการวิจยัสําหรับกลุ่ม

ธุรกิจเดียวกนั 

 2) อาจทาํการศึกษา หาทางเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการกระจายสินค้าทางกายภาพของธุรกิจ

เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือคน้หา และกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการกระจายสินคา้อ่ืนๆ นอกเหนือจาก

การกาํหนดช่องทางการกระจายสินคา้ 

 3) อาจมีการนาํแนวคิด หรือวิธีการวิจยัในงานวิจยัฉบบัน้ีไปทาํการประยุกตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวคิดหรือ

วิธีการในการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองหรือหัวขอ้อ่ืนๆ เพ่ือให้เหมาะสมกบัเน้ือหาของธุรกิจและองค์กรเป้าหมาย รวมไป

ถึงเพ่ือทาํการศึกษาวิจยัในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป 
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การศึกษาระบบสารสนเทศในการจําหน่ายต๋ัวเคร่ืองบินผ่านตัวแทนจําหน่าย 

ในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

The Study of Information Technology in Selling Air Ticket from Agents in Pattaya City 

วรรษมนต์ สันติศิริ 

สถาบนัเทคโนโลยกีารบิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, wsantisiri@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตั๋วเคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่าย ในเขตปกครองพิเศษเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค์ของงานวิจยัคือ 1) เพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน

ตวัแทนจาํหน่าย (Agent) ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี 2) เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจการจาํหน่ายตัว๋

เคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Agent) ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี วิธีดาํเนินงานวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู คือ วิธีสัมภาษณ์ (Interview) โดยสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) และทาํการเลือก

กลุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ผลการวิจัยพบว่าตัวแทนจาํหน่ายใช้ ระบบ Amadeus มากท่ีสุด 

รองลงมาคือระบบ Galileo และระบบ Abacus โดยมีลกัษณะระบบในการติดตั้งฟรี เม่ือสมคัรเป็นตวัแทนจาํหน่ายตอ้ง

เขา้อบรม Software ก่อนการใชง้าน มีการบาํรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง ไม่มีอายุการใชง้านตราบเท่าท่ีตวัแทนจาํหน่ายยงั

เป็นสมาชิกอยู ่ 

กลุ่มลูกคา้กลุ่มท่ี 1 ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ประจาํและกรุ๊ปทวัร์ ท่ีกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า โดยตวัแทน

จาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินนั้นจะใชท้ฤษฎีการขายเน้นการเอาใจใส่ลูกคา้ผ่านช่องทาง Social Network และ Email โดยให้

ความสนใจลูกคา้ประจาํพิเศษ เนน้การอาํนวยความสะดวกอยูเ่สมอเพ่ือให้เกิดการตกลงใจซ้ือ มีช่องทางการชาํระเงิน

รองรับหลายรูปแบบและการติดตามความพึงพอใจบริการหลงัการขาย กลุ่มลูกคา้กลุ่มท่ี 2 กลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติมาใช้

บริการในรูปแบบนักท่องเท่ียว ตวัแทนจาํหน่ายจะใชท้ฤษฎีการขายท่ีเน้นเอาใจลูกคา้เช่นเดียวกบักลุ่มลูกคา้ประจาํ

และกรุ๊ปทวัร์ จาํหน่ายตัว๋ท่ีพกั โรงแรม รถเช่า แบบครบวงจร กลุ่มลูกคา้กลุ่มท่ี 3 กลุ่มลูกคา้ขาจร (Walk-In) เป็นกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการในลกัษณะสอบถามราคาเพ่ือเปรียบเทียบราคาตัว๋เคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่ายกบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินผา่น Application ของตนเองหากพบว่ามีราคาตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่ายมีราคาท่ีถูกกว่าก็จะทาํการใช้

บริการเป็นคร้ังคราวเท่านั้น  
 

คาํสําคญั: ระบบสารสนเทศ, ตวัแทนจาํหน่าย, ตัว๋เคร่ืองบิน 

ABSTRACT 

           The study of information technology in selling ticket via agents in Pattaya City, Chonburi province has 

objective 1) to study information technology in selling ticket via agents in Pattaya City, Chonburi province 2) to 

analyze customer in selling ticket via agent in Pattaya City, Chonburi province. The method in collocate data is 

interview by use sample random sampling and choose sample by snowball sampling method, the sampling has 12 

sampling which registered in Yellow Page Pattaya and Tourism Authority of Thailand (TAT). Result has found that 

Amadeus system is the most population system next one is Galileo and Abacus respectively. All system that 
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mentioned are free of charge when agent apply to be a distributor but agent must training before selling  and must 

maintenance and keep always update, in issue tickets via agents can issue more than 120 airlines 

           The first group of customers is almost loyalty customers and group tour who repeat to purchase the ticket. 

Agents use customer – orientate method via social network and E-mail to achieve customer’s satisfaction. Payment 

method can be done by cash, credit card and bill within 30 days with after sale service. The second group of 

customers is foreigner in Russian and Europe who is Traveler agents by use customer -  orientate the same as 

loyalty customer and group tour but agents will improve in English and Russian language and agent will provide 

hotel and rent car for complete customer’s need and the third group of customer is walk- in customers who will 

come for ask price for compare ticket price with price from in smart application after they found the ticket price 

from is cheaper they will by form agents 
 

Keywords:  Information Technology, Agents, Air Ticket  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทหลายภาคส่วนและในธุรกิจ ยงันาํมาใชเ้พ่ือ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างธุรกิจทางดา้นสายการบิน ยงันําระบบการสํารอง ท่ีนั่งของสายการบินมา

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงตวัแทนจาํหน่ายตัว๋ไดเ้ขา้มามีบทบาทและ  มีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือท่ีนั่งของ

สายการบินมากข้ึนกบัระบบสาํรองท่ีนัง่ผา่นคอมพิวเตอร์ (Computerize Reservation System: CRS) ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

หน่ึงในภาคพ้ืนยโุรป คือ ระบบอะมาดิอุส (Amadeus) แต่ละสายการบินมีระบบสํารองท่ีนั่งแตกต่างกนั ทาํให้มีการ

ลม้ละลายของแต่ละสายการบินข้ึน มีการสํารองท่ีนั่งสายการบินเพ่ือเปิด การเช่ือมต่อกับตัวแทนจาํหน่ายตัว๋และ 

ปิดกั้นคู่แข่งโดยให้ลูกคา้ทาํสัญญาการเดินทางในการจองตัว๋บริการความสะดวกให้ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋สามารถเช่ารถ

และจองห้องพกัของโรงแรมให้ลูกคา้ได ้รูปแบบสารสนเทศท่ีนาํมาใชว้ิธีจองผา่นระบบจองตัว๋เคร่ืองบินมีอยู่ 2 ระบบ 

ซ่ึงใชก้นัในทุกสาย การบินในประเทศไทย 1) ระบบ Amadeus มีความสะดวกมากไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลมากมายแค่ช่ือ 

นามสกลุ ก็เพียงพอแลว้ การจ่ายเงินผ่าน EPAY ในระบบโดยใชบ้ตัรเครดิต หลงัจากไดรั้บการอนุมติั ในเวลาเพียง

ไม่ก่ีวินาทีก็สามารถใชไ้ดเ้ลย 2) ระบบ Abacus สามารถเช็คราคาไดล่้วงหน้าและจองราคา promotion ของทางสาย

การบินไดแ้ต่ยงัคงตอ้งกรอกขอ้มลูผูโ้ดยสารเหมือนใน website การจ่ายเงินผา่นบตัรเครดิตและตอ้งรอการยืนยนัจาก

ทางสายการบินผา่น อีเมลล ์เท่าท่ีใชม้ายงัไม่เคยเจอปัญหาอีกเช่นกนัใน การจองผา่นระบบน้ีแต่ตอ้งทาํการจองภายใน 

24 ชัว่โมงซ่ึงเป็นการจองแบบ E-ticket (Electronic Ticket) หรือจองผ่านระบบออนไลน์ การจองตัว๋เคร่ืองบินผ่าน

ตวัแทนจาํหน่าย (Agent) วีธีการจองตัว๋โดยสารและการชาํระเงินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent) ในปัจจุบนัไดถู้กพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นระบบสารสนเทศทาํให้มีหลายช่องทางในการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว    

          การจองตั๋วเคร่ืองบินผ่านตัวแทนจาํหน่าย (Agent) วีธีการจองตั๋วโดยสารและการชาํระเงินผ่านตัวแทน

จาํหน่าย (Agent) ในปัจจุบนัได้ถูกพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านระบบสารสนเทศ  ทาํให้มีหลายช่องทางในการ

ให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วในแต่ละสายการบินมีช่องทางในการจองตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัมีดงัน้ี 1) การจองผ่านเว็บ

ไซน์บนคอมพิวเตอร์ (Computer) 2) การจองผ่าน เว็บไซน์บนมือถือ (Mobile) 3) การจองผ่านคอลเซ็นเตอร์ (Call 

Center) 4) การจองผ่านเคาเตอร์สนามบิน (Counter Airline) 5) การจองผ่านแอปพลิเคชัน่ (Application) 6) การจอง
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ผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent) จากฐานขอ้มลูจงัหวดัภาคตะวนัออก ดา้นการท่องเท่ียวของขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจพบว่า 

จงัหวดัชลบุรีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว       
                                                                                                                                                                                                                                                      

ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนของผูม้าเยีย่มเยอืน (นกัท่องเท่ียวชาวไทย) จาํแนกตาม

หมวดค่าใชจ่้ายต่างๆ ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

ค่าใช้จ่ายรายหมวด นักท่องเที่ยว ผู้เย่ืยมเยือน 

มกราคม - มีนาคม 2558 2557 %Change 2558 2557 %Change 

1. ค่าที่พกั 780.73 720.47 + 8.36 711.77 665.57 + 6.94 

2. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 777.73 710.90 + 9.40 761.64 700.38 + 8.75 

3. ค่าซ้ือสินคา้และของทีร่ะลึก 581.72 507.22 + 14.69 560.24 492.99 + 13.64 

4. ค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิง 581.17 499.04 + 16.46 549.84 477.60 + 15.13 

5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจงัหวดั 213.75 198.56 + 7.65 212.41 194.28 + 9.33 

6. ค่าพาหนะเดินทางในจงัหวดั 268.04 256.44 + 4.52 260.40 249.53 + 4.36 

7. ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ 131.09 125.87 + 4.15 128.63 123.57 + 4.09 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน 3,334.23 3,018.50 + 10.46 3,184.93 2,903.92 + 9.68 

ที่มา : การท่องเที่ยว สถิตินกัท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2558 (จาํแนกตามภูมิภาคและจงัหวดั)  

 

  นอกจากจงัหวดัชลบุรีจะเป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการท่องเท่ียวสูงสุดเป็นอนัดบั 1  ของภาคตะวนัออกแลว้นั้น 

ปัจจยัสาํคญัหน่ึงในนั้นคือ จงัหวดัชลบุรีมีเขตปกครองพิเศษ ไดแ้ก่  เมืองพทัยาเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหน่ึงในเขต

จงัหวดัชลบุรี มีระดบัเทียบเท่าเทศบาลนคร จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 

เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีหาดทรายและชายทะเลซ่ึงมีช่ือเสียงระดบันานาชาติอยูใ่นความดูแลและรับผิดชอบขององค์การ

บริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) เป็นบริเวณท่ีมีธุรกิจการบริการหนาแน่น 

ทั้งแหล่งอาหาร เคร่ืองด่ืม ห้างสรรพสินคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ตลอดจนแหล่งบนัเทิงเริงรมยต่์าง ๆ มากมาย และ

บริเวณใกลเ้คียงตวัเมืองพทัยายงัเต็มไปดว้ย สถานท่ีท่องเท่ียวหลายรูปแบบให้นักท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืนใจจึงมีการ

จดัทาํทวัร์แพค็เกจไวค้อยบริการ อยา่งครบวงจร ทั้งการจองโรงแรม การเช่ารถ แลกเงิน และการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน 

(Agent) (เมืองพทัยา.http://www.pattaya.go.th/history/ ประวติัเมืองพทัยา (ออนไลน์) [เขา้ถึง] 16 มีนาคม 2560 

  ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอยา่งกา้วกระโดดของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในรูปแบบ  การท่องเท่ียวยุค 

4.0 ซ่ึงเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวบนฐานนวัตกรรม ท่ีต้องทาํการตลาดสมัยใหม่ เช่น ผ่านทาง

แอพพลิเคชัน่ โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงมีผลต่อตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินในพทัยาลดลง จากการถูกพฒันาของระบบ

สารสนเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใชบ้ริการ   ในการจองตัว๋ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึน แต่

จากการสาํรวจพบว่า ในการลงพ้ืนท่ีในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา ยงัพบว่าธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินยงัคง

มีอยูจ่าํนวนมาก ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋

เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent) ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี โดยการหาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ

สารสนเทศของตัวแทนจาํหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน (Agent) ในเมืองพทัยาเพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับผลกระทบของระบบ

สารสนเทศผา่นตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยาและวิเคราะห์ผลกระทบและ

กลุ่มลูกคา้ในเขตปกครองพิเศษ เมืองพทัยา จ.ชลบุรี  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent) ในเขตปกครอง

พิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี  

2) เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent) ในเขตปกครอง

พิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

           3.1 ฐานข้อมูลของกลุ่มผู้วจิัยใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 กลุ่มผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง (Agents) ท่ีดาํเนิน

ธุรกิจผา่นระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี  

โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างท่ีจดทะเบียนใน Yellow Page 

Pattaya Travel และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา) ทั้งหมด 17 (Agents) และ

เลือกใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ในการเก็บขอ้มลู 

            3.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง 

โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

                1) แบบสัมภาษณ์ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มลูพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  

                2) การสัมภาษณ์ขอ้มลูระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย  

                3) แบบสัมภาษณ์ตอนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีใชท้ฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

                    - ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory)  

                    - ทฤษฎีดา้นผสมทางการตลาด (4P’s Theory)  

                4) การสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเชิงพฒันาระบบสารสนเทศทางการบินผา่นตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน  

           3.3 การรวบรวมข้อมูล 

ทางกลุ่มผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูและทบทวนเอกสารรวมทั้งทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     หัวขอ้งานวิจยั การศึกษาระบบ

สารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี เพ่ือนาํมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดแนวคิด     และการออกแบบเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

               1) ศึกษารวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศในการจาํหน่าย  ตัว๋เคร่ืองบินผา่น

ตวัแทนจาํหน่าย  

               2) ศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทย 

    - ระบบ Amadeu  - ระบบ Abacus 

               3) เลือกวิเคราะห์ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัหัวขอ้งานวิจยัเร่ือง การศึกษาระบบสารสนเทศ  ในการจาํหน่ายตัว๋

เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่ายในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา โดยเลือกใชท้ฤษฎีดงัน้ี 

                   - ทฤษฎี Agency Theory  - ทฤษฎี AIDAS Theory  - ทฤษฎี 4Ps Theory 
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4. ผลการวจิัย 

     กราฟท่ี 4.1 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
   

จากกราฟท่ี 4.1 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน พบว่า  มีจาํนวน 12 Agents ท่ีทาํ

การสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีพทัยาใต ้ซอยบวัขาว 6 Agents ซอยไปรษณีย ์4 Agents อีก 2 Agents อยู่ในส่วน

ของ Avenue และ Tesco Lotus 
  

   กราฟท่ี 4.2 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
  

จากกราฟท่ี 4.2 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) พบว่ามีประสบการณ์

ประกอบธุรกิจ Agents มากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 30 ปี 29 ปี และ 20 ปีตามลาํดบั 

 

  กราฟท่ี 4.3  ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
  

จากกราฟท่ี 4.3 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) พบว่า ลกัษณะธุรกิจมาก

ท่ีสุดเป็นแบบ บริษทัจาํกดั 6 Agents ธุรกิจส่วนตวั 4 Agents และธุรกิจครอบครัว 2 Agents ตามลาํดบั 
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   กราฟท่ี 4.4 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
  

จากกราฟท่ี 4.4 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) พบว่า  มีจาํนวนลูกค้า

ชาวต่างชาติมากท่ีสุด 10 Agents ลูกคา้ประจาํ 6 Agents Walk-In 2 Agents และกรุ๊ปทวัร์ 1 Agents 

 

 กราฟท่ี 4.5  ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
  

จากกราฟท่ี 4.5 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent)  พบว่า  มีการจ่ายดว้ยเงิน

สดมากท่ีสุด 11 Agents และบตัรเครดิต 8 Agents ตามลาํดบั 

 

กราฟท่ี 4.6 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
  

จากกราฟท่ี 4.6 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent)  พบว่า การออกตัว๋

เคร่ืองบินสามารถออกไดท้นัทีทั้ง 12 Agents 
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กราฟท่ี 4.7 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
 

จากกราฟท่ี 4.7 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent)  พบว่า   มีจาํนวน Agents 

ท่ีเลือกใชร้ะบบ Amadeus มากท่ีสุด 8 Agents ระบบ Galileo 7 Agents ระบบ Abacus 7 Agents และมี 1 Agents ท่ีใช้

ระบบอ่ืน (True X) ตามลาํดบั 

 

กราฟท่ี 4.8  ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (Agent) 

 
 

จากกราฟท่ี 4.8 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน พบว่า  ลกัษณะการจาํหน่ายตัว๋

ส่วนใหญ่มากกว่า 90 สายการบินชั้นนาํ สามารถออกไดทุ้กสายการบิน ตามลาํดบั     

 

กราฟท่ี 4.9 ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents)  

 
 

จากกราฟท่ี 4.9  ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agents เมือง

พทัยา พบว่า ระบบ Amadeus มีจาํนวนใชม้ากท่ีสุด 8 Agents ระบบ Galileo  7 Agents  ระบบ Abacus 6 Agents และ

มี 1 Agents ท่ีใชร้ะบบอ่ืนๆ (True X)  
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กราฟท่ี 4.10 ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents)  

 
 

จากกราฟท่ี 4.10 ขอ้มลูจากแบบสัมภาษณ์ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agents เมือง

พทัยา พบว่า ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการจาํหน่ายตั๋วเคร่ืองบินส่วนใหญ่ติดตั้ งระบบฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย และมี 1 

Agents ติดตั้งระบบจาํหน่ายตัว๋เอง ตามลาํดบั 

กราฟท่ี 4.11 ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents)  

 
 

จากกราฟท่ี 4.11 ขอ้มลูจากแบบสัมภาษณ์ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agents เมือง

พทัยา พบว่า มีการอบรม Software ก่อนการใชง้านมากท่ีสุด 11 Agents มีคู่มือให้ก่อนการใชง้าน 4 Agents และมี 1 

Agents ท่ีมีตวัแทนมาดูแล ตามลาํดบั 

 

กราฟท่ี 4.12 ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents)  

 

  จากกราฟท่ี 4.12 ขอ้มลูจากแบบสัมภาษณ์ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agents เมือง

พทัยา พบว่า ระบบสารสนเทศ ท่ีใชใ้นการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินส่วนใหญ่มีการ Update ระบบเองอตัโนมติั และมี 1 

Agents ท่ีจะมีเจา้หนา้ท่ีมา update ระบบให้ก่อนการใชง้าน ตามลาํดบั 
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มเีจ้าหน้าทีม่า Update 

ระบบ 

มกีาร Update อตัโนมตั ิ
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กราฟท่ี 4.13 ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents)  

 

  จากกราฟท่ี 4.13 ขอ้มลูจากแบบสัมภาษณ์ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่น Agents เมือง

พทัยา พบว่า ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน 

 

กราฟท่ี 4.14 ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents)  

 

จากกราฟท่ี 4.14 ขอ้มลูจากแบบสัมภาษณ์ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agents เมือง

พทัยา พบว่า ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินส่วนใหญ่จาํนวน 12 Agents ไม่มีอายุการใช้งาน

สามารถใชง้านไดต้ลอดชีพ และมีจาํนวน 4 Agents ท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียน  Password  ของระบบทุกๆ 3 เดือน 

 

กราฟท่ี 4.15 ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents)  

 
จากกราฟท่ี 4.15 ขอ้มลูจากแบบสัมภาษณ์ระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agents เมือง

พทัยา พบว่า มีจาํนวน 9 Agents ท่ีสามารถจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่านตวัแทนไดม้ากกว่า 90 สายการบินทัว่โลก มี 1 

Agents ท่ีสามารถจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินไดม้ากกว่า 120 สายการบินทัว่โลก มี 1 Agents ท่ีสามารถจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน

ไดทุ้กสายการบินทัว่โลก มี 1 Agents สามารถจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินได ้4 สายการบิน และมี 1 Agents ท่ีสามารถ

จาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินไดเ้ฉพาะ 1 สายการบินเท่านั้น 
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สารสนเทศ 

มกีารเปลีย่น Pasword 

ทุกๆ 3 เดอืน 

ไมม่อีายกุารใช้งาน 
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แผนภูมิข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปเก่ียวกับตัวแทนจําหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน (Agent) : จาํนวนสายการบินที่จาํหน่าย 

1 สายการบนิ 
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กราฟท่ี 4.16 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) : ความเอาใจใส่ 

 
จากกราฟท่ี 4.16 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) ตวัท่ี 1 ความเอาใจใส่ (Attention) พบว่า มีจาํนวน 4 

Agents เลือกส่งขอ้มูลตัว๋เคร่ืองบินให้กบัลูกคา้ทาง E-mail ติดตามลูกคา้ผ่านทางโทรศพัท ์E-mail Social Network 

จาํนวน 4 Agents ติดตามลูกคา้ผ่านโทรศพัทจ์าํนวน 2 Agentsติดตามลูกคา้ทาง E-mail ภาคสนาม จาํนวน 1 Agents 

และติดตามลูกคา้ผา่นทาง Social Network จาํนวน 1 Agents ตามลาํดบั 

กราฟท่ี 4.17 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) : ความสนใจ 

 
จากกราฟท่ี 4.17 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) ตวัท่ี 2 ความสนใจ (Interest) พบว่า มีจาํนวน 8 Agents มี

การติดตามลูกค้ายื่นข้อเสนอพิเศษ มีการติดตามลูกค้าเป็นบางคร้ังจาํนวน 2 Agents มีการติดตามลูกคา้เก่ียวกับ

พฤติกรรมการซ้ือจาํนวน 1 Agents และมีการแนะนาํบริการลูกคา้ว่ามีการบริการดา้นใดบา้งจาํนวน 1 Agents ตามลาํดบั 

กราฟท่ี 4.18 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) : ความปรารถนา 

 
  จากกราฟที่ 4.40 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) ตวัที่ 3 ความปรารถนา (Desire) พบวา่ การเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติมี

จาํนวน 4 Agents การบริการทีร่วดเร็วมีจาํนวน 4 Agents การอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้มีจาํนวน 3 Agents การประชาสัมพนัธ์ป้าย

หน้าร้านมีจาํนวน 2 Agents และรองรับความตอ้งการในการจาํหน่ายไดสู้งสุดในเมืองพทัยาจาํนวน 1 Agents ตามลาํดบั 
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เฉพาะลกูค้าตา่งชาต ิ

ครบวงจร 

ประชาสัมพนัธ ์
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กราฟท่ี 4.19 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) : ตกลงใจซ้ือ 

 
  จากกราฟท่ี 4.19 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) ตวัท่ี 4 ตกลงใจซ้ือ (Action) พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ตกลง

ใจซ้ือชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต/เงินสด มีจาํนวน 7 Agents ลูกคา้ตกลงใจซ้ือดว้ยการชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 3 Agents 

ลูกคา้ตกลงใจซ้ือดว้ยการชาํระเงินสด/วางบิล 30 วนั จาํนวน 1 Agents  และชาํระเงินผา่นช่องทาง Application จาํนวน 

1 Agents ตามลาํดบั 

กราฟท่ี 4.20 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) : ความพึงพอใจ 

 
จากกราฟท่ี 4.42 ทฤษฎีการขาย (AIDAS Theory) ตวัท่ี 5 ความพึงพอใจ (Satisfaction) พบว่า มีจาํนวน 5 

Agents มีการบริการหลงัการขาย มีการให้บริการลูกคา้ในลกัษณะยืดหยุ่นไดจ้าํนวน 4 Agents มีการบริการท่ีครบ

วงจรให้กบัลูกคา้จาํนวน 2 Agents และมีการลงพ้ืนทีแกไ้ขการให้บริการจาํนวน  1 Agents ตามลาํดบั 

กราฟท่ี 4.21 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Product 

 
จากกราฟท่ี 4.21 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Product พบว่า มีการนาํเสนอขอ้มลูตัว๋

เคร่ืองบินให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด 6 Agents มีการให้ขอ้มลูตัว๋เคร่ืองบินสาํหรับชาวต่างชาติ 3 Agents มีการออกตัว๋

เคร่ืองบินไดค้รอบคลุมทุกฟังกช์ัน่ 2 Agents และมี 1 Agents  ท่ีไม่มีการนาํเสนอขอ้มลูตัว๋เคร่ืองบิน ตามลาํดบั 
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แผนภูมิข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกบัตัวแทนจําหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน (Agent) : AIDAS Theory ตกลงใจซื้อ 

Application

วางบลิ 30 วนั 

เงนิสดเทา่นั้น 
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ลงพืน้ทีแ่ก้ไข 
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ไมม่กีารนําเสนอขอ้มูล 

ตัว๋เครือ่งบนิครบวงจร 
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กราฟท่ี 4.22 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Price 

 
  จากกราฟท่ี 4.22 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Price พบว่า มีการแจง้ ตัว๋เคร่ืองบินราคา

พิเศษให้กบัลูกคา้ทั้งหมด 12 Agents และมี 1 Agents ท่ีมีการแจง้ราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ราคาพิเศษให้กบัชาวต่างชาติ

เท่านั้น  ตามลาํดบั 

 

กราฟท่ี 4.23 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Place 

 
  จากกราฟท่ี 4.23 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Place พบว่า  มีการจดัจาํหน่ายเป็นหนา้

ร้านทั้งหมด 12 Agents และมีการจดัจาํหน่ายผา่นทางเวบ็ไซตด์ว้ย 7 Agents ตามลาํดบั 

 

กราฟท่ี 4.24 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Promotion 

 
  จากกราฟท่ี 4.24 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) : Promotion พบว่า มีการส่งเสริมการขาย

ตัว๋เคร่ืองบินให้กบัลูกคา้เป็นส่วนมากมีจาํนวน 11 Agents และมี 1 Agents ท่ีไม่มีการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากเนน้

ลูกคา้ขาจร (Walk-In) 
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ตัว๋เครือ่งบนิเฉพาะ

ชาวตา่งชาตเิทา่นั้น 
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ผา่นเว็บไซต ์

มหีน้าร้าน 
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แผนภูมิข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปเกีย่วกบัตัวแทนจําหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน (Agent) : 4P’s Theory : Promotion  

ไมม่กีารส่งเสรมิการขาย 

มกีารส่งเสรมิการขาย 
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กราฟท่ี 4.25 สรุปทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory)  

 
จากกราฟท่ี 4.25 สรุปทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Theory) พบว่า มีการใชท้ฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาด (4P’s Theory) ทั้งหมด 12 Agents ครบทั้ง (4P’s Theory)  Product 11 Agents Price 11 Agents และ 

Promotion 11 Agents ตามลาํดบั 

 

กราฟท่ี 4.26 สรุปขอ้มลูผลกระทบในปัจจุบนัในพฒันาระบบสารสนเทศทางการบิน  

 

 จากกราฟท่ี 4.26 สรุปขอ้มลูผลกระทบในปัจจุบนัในพฒันาระบบสารสนเทศทางการบิน พบว่า มีจาํนวน 9 

Agents ท่ีไดรั้บผลกระทบในปัจจุบนัในการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบิน และมีจาํนวน 3 Agents ท่ีไม่มี

ผลกระทบในคร้ังน้ี 
 

5. การอภปิรายผลและบทสรุป 

  ผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตั๋วเคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่าย 

(Agent) ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ี ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋

เคร่ืองบิน จาํนวน 12 Agent จดทะเบียนอยู่ใน Yellow Page Travel Pattaya และจดทะเบียนภายใตก้ารท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย พ้ืนท่ีประกอบธุรกิจการจําหน่ายตั๋วเคร่ืองบินผ่านตัวแทนจําหน่าย (Agents) อยู่ในพ้ืนท่ีพทัยาใต้

เน่ืองจากเป็นจุดศนูยก์ลางแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทย  ธุรกิจการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน

ผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Agents) มีประสบการณ์สูงสุด 30 ปี ลักษณะธุรกิจท่ีนิยมแบบ บริษทั จาํกัด กลุ่มนิยมซ้ือตั๋ว

เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agents) ดว้ยการจ่ายเงินสดมากท่ีสุดและธุรกิจดงักล่าวน้ีสามารถออกตัว๋เคร่ืองบินได้

ทนัที 

ตามวตัถุประสงคข์อ้ 1) ศึกษาระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Agents) 

ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการจาํหน่ายตั๋ว
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แผนภูมิข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปเกีย่วกบัตัวแทนจําหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน (Agent) : 4P’s Theory :  

สรุปทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด    
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แผนภูมิข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไปเกีย่วกบัตัวแทนจําหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน (Agent) : 4P’s Theory :ผลกระทบในปัจจุบัน    

ไมไ่ด้รบัผลกระทบ 

ได้รบัผลกระทบ 
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เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่ายในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา (พทัยาใต)้ นั้นคือระบบ Amadeus มากท่ีสุด รองลงมา

คือระบบ Galileo และระบบ Abacus โดยระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินมีลกัษณะระบบในการติดตั้ง

ระบบฟรีเม่ือสมคัรเป็นตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเขา้อบรม Software ก่อนการใช้

งาน มีการบาํรุงรักษาอย่างต่อเน่ืองดว้ยการ (Update) ระบบ และส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายในการใชง้านระบบ ระบบ

สารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่ายนั้นจะไม่มีอายุการใชง้านตราบเท่าท่ีตวัแทนจาํหน่ายยงั

เป็นสมาชิกอยู ่การออกตัว๋ตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent) สามารถรองรับสายการบินชั้นนาํไดม้ากกว่า 120 

สายการบิน ในส่วนของวตัถุประสงค์ข้อ 2) เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่านตวัแทน

จาํหน่าย (Agent) ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา จ.ชลบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี กลุ่มลูกคา้กลุ่มท่ี 1 ลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ประจาํและกรุ๊ปทวัร์ ท่ีกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า โดยตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินนั้นจะใชท้ฤษฎีการ

ขายเนน้การเอาใจใส่ลูกคา้ผา่นช่องทาง Social Network และ Email โดยให้ความสนใจลูกคา้ประจาํพิเศษเพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด เนน้การอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้อยู่เสมอเพ่ือให้เกิดการตกลงใจซ้ือ มีช่องทางการชาํระ

เงินรองรับหลายรูปแบบสามารถชาํระเงินสดไดท้นัทีครอบคลุมถึงการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตและวางบิล 30 วนั  

มีการติดตามความพึงพอใจให้กับลูกค้าประจําในเร่ืองของบริการหลังการขาย กลุ่มลูกค้ากลุ่มท่ี 2 กลุ่มลูกค้า

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นประเทศรัสเซียและแถบยโุรปซ่ึงมาใชบ้ริการในรูปแบบนกัท่องเท่ียว ตวัแทนจาํหน่ายจะใช้

ทฤษฎีการขายท่ีเนน้เอาใจลูกคา้เช่นเดียวกบักลุ่มลูกคา้ประจาํและกรุ๊ปทวัร์ แต่จะมีการพฒันาในเร่ืองของภาษาองักฤษ

และภาษารัสเซียมาเพ่ือใชร้องรับในการจาํหน่ายตัว๋ใหก้บักลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติและจะเพ่ิมการให้บริการในเร่ืองของ

ทีพกั โรงแรม รถเช่า เพ่ือให้เกิดความครบวงจรในการให้บริการเพ่ิมข้ึน กลุ่มลูกคา้กลุ่มท่ี 3 กลุ่มลูกคา้ขาจร (Walk-In) 

เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการในลกัษณะสอบถามราคาเพ่ือเปรียบเทียบราคาตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจาํหน่ายกบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินผา่น Application ของตนเองหากพบว่ามีราคาตัว๋เคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่ายมีราคาท่ีถูกกว่าก็จะ

ทาํการใชบ้ริการเป็นคร้ังคราวเท่านั้น  

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า การศึกษาระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่านตวัแทนจาํหน่าย 

(Agent) ในเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุพฒัน์ พวงไม.้2557. เร่ืองความพึงพอใจ

ของพนกังานภาคพ้ืนในการตรวจรับบตัรโดยสารก่อนข้ึนเคร่ือง ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการให้บริการภายหลังการใช้งานระบบ Amadeus System ในส่วนของระบบสารสนเทศในการจาํหน่ายตั๋ว

เคร่ืองบินผา่นระบบ Amadeus ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความนิยมในการใชง้านจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินและประสิทธิภาพในการ

ทาํงานอีกทั้งสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ได ้โดยเป็นระบบท่ีมีความเสถียรสูง ในส่วนของการวิเคราะห์การจาํหน่าย

ตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agent พบว่า มีการใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s Theory (Product Price Place 

Promotion) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชพรรณ เจริญลพ.2554. เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือบตัรโดยสารผ่านช่องทาง

ต่างๆของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยท่ีโดยสารสายการบินประเภทตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ โดยมีการใช้ส่วนผสมทาง

การตลาดครบทั้ง 4 ดา้น (Product Price Place Promotion) ในการจาํหน่ายตัว๋โดยสารผ่านช่องทางต่างๆ เน้นการแจง้

โปรโมชัน่และการส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้ทาง Email เป็นประจาํเช่นเดียวกบัการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินผ่าน Agent 

และสรุปการวิเคราะห์ผลการวิจยัจากแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเชิงพฒันาระบบสารเทศทางการบินผา่นตวัแทนจาํหน่าย 

(Agent) 1) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจะเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีมีความรวดเร็วและเร่ือง

ของการจดัโปรโมชัน่ของสายการบินตน้ทุนตํ่า (0 บาท) ซ่ึงส่งผลต่อรายไดข้อง (Agent) ในบางคร้ัง 2) แนวทางการ
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พฒันาระบบสารสนเทศผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent) ไดเ้สนอแนวทางให้มีการอพัเดตระบบอยู่เสมอเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงของระบบสารสนเทศในปัจจุบนั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

  1) สามารถนาํผลการวิจยั จากงานวิจยัน้ีไปเป็นขอ้มลูในการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเก่ียวกบั

ตวัแทนจาํหน่าย (Agents) ตัว๋เคร่ืองบินขององคก์รตนเอง เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการกบักลุ่มลกูคา้ในปัจจุบนั 

  2) สามารถนาํขอ้มลูจากการวิจยัเล่มน้ีไปเป็นประโยชน์ทางดา้นการศึกษา หรือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม  

บุคคล ท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการการบินให้เกิดประโยชน์ต่อไปได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคาร

ออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ เก็บตวัอย่างจาก

ประชาชนผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย Independent samples  

t-test  การวิเคราะห์ความถดถอยทางสถิติ ( Regression Analysis )  และสถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  53.25  ของจาํนวน

ตวัอยา่งทั้งหมด  มีช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และเม่ือใชก้ารวิเคราะห์แบบ Regression พบว่าปัจจยัความพึง

พอใจคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)  ดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)  และดา้น

ความรับผิดชอบ (Responsiveness)  มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้  

ส่วนปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นความมัน่ใจ (Assurance) และดา้นความใส่ใจ (Empathy) ไม่มีอิทธิพลในเชิงบวก

ต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, ความภกัดี, ธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the quality of services that affect the service loyalty of the 

Government saving Bank at Thanon Phetchaburitudmai Branch. The questionnaire was used as a tool to collect 

data. Samples were collected from 400 people in Bangkok. The statistics used in the data analysis were descriptive 

statistics, percentage, mean and standard deviation. The inferential statistics included independent samples t-test, 

regression analysis, and reference statistics used to test the hypothesis at the significance level of 0.05. The results 

showed that the majority of respondents were female, accounting for 53.25% of all samples. Age range from 31-40 

years old, occupation as a government official / state enterprise. Average monthly income HB 15,001-25,000. 
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When using regression analysis, it was found that satisfaction factor in quality of service is reliability tangible and 

responsiveness has a positive influence on the service loyalty of the Government saving Bank at Thanon 

Phetchaburitudmai Branch  the statistical significance at 0.05. In the same direction is positive, which is consistent 

with the assumptions set. Assurance and empathy factor did not have a positive influence on the service loyalty of 

the Government saving Bank at Thanon Phetchaburitudmai Branch. No statistical significance. 
 

Keywords: Satisfaction, Service of Quality, Loyalty, Government Saving Bank Thanon Phetchaburitudmai Branch 

 

1. บทนํา 

ดว้ยสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจของสถาบนัการเงินท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง  ทาํให้สถาบนัการเงิน

ต่างๆตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการให้บริการและการดาํเนินธุรกิจต่างๆเพ่ือความอยู่รอด ทั้งการปรับปรุงภาพลกัษณ์ 

รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และพฒันาความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในดา้นการ

ใหบ้ริการ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินของตนเอง  เน่ืองดว้ยทุกสถาบนัการเงินต่างตระหนักดีว่า

ลูกคา้คือแหล่งรายไดท่ี้สําคญัของธุรกิจ จึงพยายามทุกวิถีทางในการสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการให้มาก

ท่ีสุด  เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวแ้ละหาช่องทางในการขยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมเติม  ดงันั้นหัวใจสําคญัของธุรกิจ

งานให้บริการคือ การสร้างคุณภาพการบริการให้เป็นท่ีประทบัใจ  ให้ลูกคา้รู้สึกว่าตนนั้นเป็นบุคคลพิเศษของธุรกิจ

นั้นๆ  นอกเหนือไปจากการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจให้ประชาชนมีความคุน้เคย และไวว้างใจต่อธุรกิจ  ดงันั้นหาก

ธนาคารตอ้งการเป็นท่ียอมรับของประชาชนผูใ้ชบ้ริการและสร้างความจงรักภกัดีให้ผูใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าท่ี

ธนาคารอยา่งสมํ่าเสมอและย ัง่ยนืต่อไปนั้น  ธนาคารจึงตอ้งให้ความสาํคญัต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการเป็นอยา่ง

มาก    ฉะนั้ นผูว้ิจัยจึงทาํการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน              

สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่  เพ่ือให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธนาคารไดรั้บทราบและนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการ

วางแผนการตลาดและสร้างกลยทุธ์ต่างๆ ในการพฒันาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ เพ่ือนาํไปสู่การ

ขยายฐานลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินให้มากท่ีสุด  จาํนวนผูม้าใชบ้ริการท่ีธนาคาร

ออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  โดยเฉล่ียมีจาํนวนผูม้าใช้บริการ 300 รายต่อวนั (ศรศกัด์ิ เจติยะวรรณ, 26 

เมษายน 2561, ผูจ้ ัดการธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่. สัมภาษณ์) จากนั้นนาํขอ้มูลผลการวิจยัและ

ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน 

สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ เพ่ือสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดข้ึนในใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป                                                                  

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง     

Parasuraman et al. (1988) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality Theory) คือ การให้บริการท่ีสอดคลอ้ง

กบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการอย่างสมํ่าเสมอเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวงั (Expectation 

Service) กับการบริการท่ีรับรู้จริง (Perception Service) จากผูใ้ห้บริการ  ดงันั้นความพึงพอใจต่อการบริการจึงมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการทาํให้เป็นไปตามความคาดหวงัหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภคนัน่เอง  

Parasuraman ได้พฒันาปัจจัยพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการกาํหนดคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 1)  ความ
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น่าเช่ือถือ (Reliability) 2)  ความมัน่ใจ (Assurance)  3)  การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) 4)  ความใส่ใจ 

(Empathy) และ 5)  ความรับผดิชอบ (Responsiveness)   

 วีณา โฆษิตสุรังคกุล (2554)  ความจงรักภกัดี คือ ความสัมพนัธ์ท่ีลูกคา้มีต่อบริษทั ถา้มีความจงรักภกัดี

ลูกคา้จะเลือกติดต่อกบับริษทัเราโดยไม่สนใจคู่แข่งรายอ่ืน ไม่ว่าคู่แข่งขนัจะมีสินคา้หรือบริการท่ีดีกว่าเราหรือไม่ก็

ตาม  บางคร้ังลูกคา้ท่ีดีของบริษทัรู้จกัสินคา้ดีกว่าพนกังานขายของเราเสียอีก แถมยงักลายเป็นผูส้นับสนุนสินคา้ของ

เราทางออ้ม โดยการแนะนาํแบบปากต่อปาก (Viral  Marketing)ไปยงับุคคลอ่ืน   

Johnson, Herrmann & Huber (2006)  ความจงรักภกัดีแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี   

1) ความภักดีด้านทัศนคติ (Attitudinal Loyalty)  คือความผูกพันทางความรู้สึก เป็นปัจจัยท่ีสร้าง

ความสัมพนัธ์ให้มีความเหนียวแน่นในคุณค่าของตราสินค้านั้นๆ เป็นปัจจัยท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

พฤติกรรมการซ้ือหรือการใชบ้ริการซํ้า  ความพึงพอใจในตราสินคา้  การบอกต่อแบบปากต่อปาก (Viral Marketing)  

และเอกลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้ เป็นตน้    

 2) ความภกัดีดา้นพฤติกรรม (Behavioral Loyalty)  คือพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้หรือบริการ เป็น

การพิจารณาถึงการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ เช่น การซ้ือซํ้ า  การกลบัมารับบริการซํ้า  การยอมรับหรือไม่

ยอมรับในผลิตภณัฑ์ เป็นต้น   สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ผุดผ่อง ตรีบุบผา (2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์

ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริการและความภกัดีต่อการบริการ  ผลสรุปว่าการรับรู้คุณภาพของการบริการมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีต่อการบริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในทุกบริการ  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ หมะหมดู หะยหีมดั และก่อพงษ ์พลโยราช (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

ผลสรุปว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงในตราสินคา้ตอ้งประกอบไปดว้ยความภกัดีทั้งในดา้นทศันคติและความ

ภกัดีในดา้นพฤติกรรม  ความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าและความพึงพอใจในตราสินคา้แลว้

จึงนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือนัน่เอง                                                                               

 

กรอบแนวคิด  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการเลือกใชบ้ริการ

ธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร  

        ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา                                                                     ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)    

2. ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) 

3. ดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)    

4. ดา้นความใส่ใจ (Empathy)  

5. ดา้นความรับผดิชอบ (Responsiveness) 

               

ความภกัดี (Loyalty) ในการใชบ้ริการธนาคาร

ออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

1. ความภกัดีเชิงทศันคติ (Attitudinal Loyalty) 

2. ความภกัดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการของผูใ้ห้บริการธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

จ.กรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการธนาคารออมสิน 

สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ ประชาชนผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ท่ีอาศยัอยู่

ในเขต จ.กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง  15-50 ปีข้ึนไป โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่

ทราบจาํนวนประชากรโคแครน (Cochran, 1977 : p.2)  การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู:  การวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การรวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่งดว้ยกนั ดงัน้ี    

1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ศึกษาวิจยัขอ้มูลผ่านการออกแบบสอบถามสําหรับลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จาํนวน 400 คน  โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่  จ. 

กรุงเทพมหานคร 

2) แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากเอกสารรายงานประจาํปีของธนาคาร งานวิจยั 

บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ต วารสารและรายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํขอ้มูล

ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการทาํวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถามใช้ค ําถามปลายปิด (Closed-Ended 

Question)  แบบให้เลือกคาํตอบโดยใช้ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับประเด็นท่ีตอ้งศึกษาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลู:  ในการวิเคราะห์ขอ้มลูนั้น ไดมี้การนาํสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา: สาํหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

      1.1 ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ระดบัรายได ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี

ใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติัและแบบจดัอนัดบั  เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมลูค่าไดแ้ละผูว้ิจยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้

ทราบถึงจาํนวนตวัอยา่งจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้นสถิติท่ีเหมาะสมคือ ค่าความถ่ี(จาํนวน) และค่าร้อยละ 

      1.2  ตวัแปรดา้นระดบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ

ภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่  จ.กรุงเทพมหานคร  เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดั

อนัตรภาค  เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดบั และผูว้ิจยัตอ้งการทราบจาํนวนตวัอย่างและค่าเฉล่ีย

คะแนนในแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่งสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาน้ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีในเร่ืองการศึกษา

คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จ.

กรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง หรือ สถิติเชิงอนุมาน: สําหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอย่างเพ่ือ

ทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค กบัตวัแปร

ตามหน่ึงตวั คือ ความภกัดีในการให้บริการ ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระ

ดงักล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม   ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี 

Enter Method  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง หรือ สถิติเชิงอนุมานน้ีสามารถตอบ

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีในเร่ืองปัจจยัความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภักดีในการ

ให้บริการธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร และอิทธิพลของความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร 
 

4. ผลการวจิัย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จ.

กรุงเทพมหานคร ทั้ ง เพศหญิงและเพศชายท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีใกล้เ คียงสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  จ .

กรุงเทพมหานคร  ช่วงอายรุะหว่าง  15-50 ปีข้ึนไป  โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก  จาํนวน  400 ตวัอยา่ง 

 

ตารางท่ี 1: แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานถึงระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของผูใ้ห้บริการธนาคารออมสิน สาขา

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  จ. กรุงเทพมหานคร  ปรากฏผลดงัตารางน้ี 

ตวัแปรตน้:  ความพึงพอใจคุณภาพบริการ X S.D. n 
แปลผล 

ความพึงพอใจ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 3.698 0.019 400 มาก 

ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) 3.733 0.011 400 มาก 

ดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) 3.880 0.011 400 มาก 

ดา้นความใส่ใจ (Empathy) 3.685 0.010 400 มาก 

ดา้นความรับผดิชอบ (Responsiveness) 3.680 0.019 400 มาก 

 

จากการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)  

ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)  ดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม  (Tangible)   ดา้นความใส่ใจ (Empathy)  และดา้น

ความรับผดิชอบ (Responsiveness)  อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นการสร้าง

บริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.880  รองลงมาคือดา้นความมัน่ใจ (Assurance)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.733 และอนัดบัท่ี 3 คือดา้นความน่าเช่ือถือ (Responsiveness) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.698 
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ตารางท่ี 2: แสดงความสัมพนัธ์ปัจจยัความพึงพอใจคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการ

ของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตน้ b Std.Error ß t p-value 

ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.129 0.065 0.127 1.969 0.050 

ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) 0.047 0.122 0.027 -0.388 0.698 

ดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) 0.468 0.087 0.288 5.363 0.000 

ดา้นความใส่ใจ (Empathy) 0.159 0.097 0.125 1.638 0.102 

ดา้นความรับผดิชอบ (Responsiveness) 0.614 0.109 0.369 5.655 0.000 

*** a = 3.020 ; SEM = 2.452 ; R = 0.806 ; R² = 0.649 ; F = 145.925 

 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความพึงพอใจคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการ

ของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร   ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการ

สร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)  และดา้นความรับผิดชอบ (Responsiveness) มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความ

ภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  ยกเวน้ปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นความมัน่ใจ (Assurance) และดา้นความใส่ใจ (Empathy) ท่ีไม่มี

อิทธิพลในเชิงบวกต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร 

อยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ   โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากบั 0.806  และสามารถร่วมกัน

พยากรณ์ความภกัดีต่อการให้บริการ ไดร้้อยละ 64.9  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (SEM) ในการพยากรณ์ เท่ากบั 2.452  ค่านํ้ าหนักความสําคัญแต่ละด้านของด้านความน่าเช่ือถือ 

(Reliability)  ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)  ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)   ดา้นความใส่ใจ 

(Empathy)  และดา้นความรับผิดชอบ (Responsiveness)  ในรูปคะแนนดิบ (b) มีค่าตั้งแต่ -0.047 ถึง 0.614   ค่า (b)   

ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) มีค่าเท่ากบั  -0.047  หมายความว่า จาํนวนของความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการดา้น

ความมัน่ใจ(Assurance)  เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย  ความภกัดีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่                            

จ. กรุงเทพมหานคร จะลดลง 0.047  และในรูปคะแนนมาตรฐาน(ß) มีค่าตั้ งแต่ -0.027  ถึง 0.369  เม่ือพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอย (b) ของตวัพยากรณ์ พบว่ามีปัจจยัความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการดา้นความมัน่ใจ           

( p-value มีค่าเท่ากบั 0.698 ) และดา้นความใส่ใจ ( p-value  มีค่าเท่ากบั 0.102 ) ท่ีไม่สามารถพยากรณ์ความภกัดีต่อ

การให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร ได ้

   

5. การอภปิรายผล 

การศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใหบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรี

ตดัใหม่   จ. กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร ใน

ภาพรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อกลุ่มตวัแปรอิสระคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการ

สร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) และดา้นความรับผดิชอบ (Responsiveness)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 67 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.806  ส่งผลให้ผูม้าใชบ้ริการยงัคงเลือกใชบ้ริการและมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารออมสิน สาขา

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนววิจยัของ ผดุผอ่ง ตรีบุบผา. (2547) ท่ีไดศึ้กษา

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการและความภกัดีต่อการให้บริการ  ผลสรุปว่าการรับรู้คุณภาพการ

บริการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความภกัดีในการให้บริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในทุกบริการ  และสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ หมะหมดู หะยหีมดั และ ก่อพงษ์ พลโยราช. (2556)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) ผลสรุปว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงในตราสินคา้ตอ้งประกอบไปดว้ยความภกัดีในดา้นทศันคติและ

ความภกัดีในดา้นพฤติกรรม  ความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าและความพึงพอใจในตราสินคา้

แลว้จึงนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

       6.1  ขอ้สรุปตามวตัถุประสงค ์ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

6.1.1  ระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการของผูใ้ห้บริการธนาคารออมสิน  สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

จ. กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยเฉพาะดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) นั้นเป็นด้านท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดโดยเฉพาะเร่ือง ธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดข้อมูล

ประกอบการบริการต่างๆให้ลูกคา้ทราบอยา่งชดัเจน 

6.1.2  ปัจจยัความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน 

สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อคุณภาพการบริการดา้น

ความน่าเ ช่ือถือ (Reliability) ด้านการสร้างบริการให้ เป็นรูปธรรม (Tangible) และด้านความรับผิดชอบ 

(Responsiveness) อยา่งมากซ่ึงคุณภาพการบริการทั้ง 3 ดา้นน้ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน 

สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

6.1.3  อิทธิพลของความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคาร 

ออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. กรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

ดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)  และดา้นความรับผดิชอบ(Responsiveness)  ทั้ง 3 ดา้นน้ีมีอิทธิพลใน

เชิงบวกต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนปัจจยัในคุณภาพการให้บริการดา้นความมัน่ใจ(Assurance) และดา้นความใส่ใจ

(Empathy) ไม่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ. 

กรุงเทพมหานคร อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ   

         6.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัในปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) p-value  มีค่าเท่ากบั 0.007 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)  p-value มีค่าเท่ากับ 0.000 และด้านความรับผิดชอบ

(Responsiveness) p-value  มีค่าเท่ากบั 0.000  ปัจจัยทั้ง 3 ด้านน้ีมีอิทธิพลในเชิงบวกท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการ

ให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05  ผูว้ิจยั

เห็นว่าธุรกิจท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน  สามารถนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 68 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

6.2.1  ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible)  พบว่า ลูกคา้ให้ความสําคัญในประเด็นเร่ืองมี

รายละเอียดขอ้มลูประกอบการบริการต่างๆให้ลูกคา้ทราบอยา่งชดัเจนมากท่ีสุด  ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีหน้าท่ีในการ

จดัเตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ลูกคา้จะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมต่อการใชง้านและเพียงพอต่อความ

ตอ้งการอยูเ่สมอ เช่น ธนาคารควรเพ่ิมตูอิ้เล็กทรอนิกส์ทางการเงินต่างๆ เช่น ตูเ้อทีเอ็ม ตูรั้บฝากเงินเพ่ิม สําหรับการ

ทาํธุรกรรมฝาก-ถอนทัว่ไปท่ีไม่มีความซบัซอ้น เพ่ือพนกังานจะไดมี้เวลาดูแลใส่ใจ ให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่ลูกคา้ราย

อ่ืนๆไดอ้ยา่งเต็มท่ี  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานและผูใ้ชบ้ริการของธนาคาร หรือเอกสาร แผน่พบัเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑห์รือโปรโมชัน่ต่างๆของธนาคารจะตอ้งถูกจดัวางในท่ีท่ีลูกคา้พบเห็นง่ายท่ีสุดและหยิบใชง้านสะดวกท่ีสุด  

ขอ้มลูข่าวสารท่ีนาํเสนอให้ลกูคา้พบเห็นนั้นจะตอ้งเป็นปัจจุบนัเสมอ  หรือการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ตอ้งใชภ้าษา

ในการส่ือความท่ีสั้น  กระชบั และเขา้ใจง่าย เพ่ือให้ขอ้ความท่ีส่ือสารนั้นเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายท่ีสุด  เน้นสร้าง

การจดจาํไดต้ั้งแต่คร้ังแรกท่ีผา่นประสาทสัมผสั 

6.2.2  ดา้นความรับผดิชอบ (Responsiveness) พบว่า ลูกคา้ให้ความสําคญัในประเด็นเร่ือง พนักงานมีความ

กระตือรือร้นในการให้บริการลูกคา้มากท่ีสุด  ดังนั้น ผูท่ี้เก่ียวข้องท่ีมีหน้าท่ีดูแลและให้บริการลูกคา้โดยตรงควร

ให้บริการและดูแลลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  เน่ืองจากแสดงถึงความเอาใจใส่ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการและทาํ

ให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการใหบ้ริการของธนาคาร มีการจดัอบรมดา้นบุคลิกภาพ การเพ่ิมทกัษะความรู้เก่ียวกบัการ

ให้บริการท่ีรวดเร็ว ทนัใจ ใส่ใจทุกงานบริการ และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัต่อสถานการณ์  รวมถึงการ

ส่ือสารแบบเป็นกนัเอง การโนม้นา้วจิตใจลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน ทาํให้ลูกคา้

เกิดความมัน่ใจ อยากกลบัมาใชบ้ริการอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย กระตุน้ลูกคา้ให้เกิดความภกัดีต่อธนาคารให้มากท่ีสุด 

6.2.3  ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) พบว่า ลูกคา้ให้ความสําคญัในประเด็นเร่ือง พนักงานตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเอกสารลูกคา้อยา่งละเอียดครบถว้นมากท่ีสุด  ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและให้บริการลูกคา้

โดยตรงควรมีความละเอียด รอบคอบในการให้บริการแก่ลูกคา้  เน่ืองจากธนาคารจะเป็นสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ

หรือไม่นั้น  พนกังานผูใ้ห้บริการโดยตรงมีความสําคญัอย่างมาก เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดลูกคา้มากท่ีสุด ภาพลกัษณ์

ขององคก์รในสายตาลูกคา้จะบวกหรือลบนั้น ข้ึนอยู่พนักงานส่วนน้ีเป็นสําคญั ฉะนั้นการปฏิบติังานของพนักงานผู้

ให้บริการของธนาคารนั้น ควรมีความตั้งใจท่ีจะให้บริการ ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ และละเอียดถ่ีถว้นอยู่เสมอ 

เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดพฤติกรรมการบอกต่อถึงการบริการและการปฏิบติังานท่ีมี

ความน่าเช่ือถือน้ี  นอกจากน้ียงัสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรดว้ย เพราะความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่าง

มากในธุรกิจสถาบนัการเงิน  และเม่ือลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อธนาคารจะส่งผลลพัธ์ท่ีดีต่อธนาคารไดใ้นระยะยาว

และมีความย ัง่ยืนมากกว่าการเน้นให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ ความเช่ือถือต่อองค์กรผ่านส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์

ต่างๆ  อีกทั้งยงัช่วยให้องคก์รประหยดัตน้ทุนทางการตลาดในการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รไดอี้กดว้ย  
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน

บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอร่ี จาํกัด โดยมีนายคงพล ช่วงโชติ ดาํรงตาํแหน่งเจา้หน้าท่ีระบบอาวุโส เป็นผู ้

รวบรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานจาํนวนทั้งส้ิน 200 คน ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยั

ท่ีมีผลความผกูพนัของพนักงานในองค์กร, เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนั, เพ่ือศึกษาความผกูพนัและ

ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัความผกูพนัในองคก์ร และเพ่ือศึกษาความผกูพนัและระดบัความคิดเห็นในองคก์ร จาก

การศึกษาพบว่า 1) พนักงานของบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั มีความพึงพอใจต่อองคก์รโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 2) ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผกูพนัท่ี

มีต่อองคก์รพบว่า มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 

คาํสําคญั:  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั, ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ี

มีผลความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร, ความคิดเห็นต่อความผกูพนั 

 

ABSTRACT 

This research are study the relationship between factors affecting employee engagement of IBM Solution 

Delivery Co., Ltd. The samples participated in this research included 200 employees. The statistical analysis 

included percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA and Pearson's correlation coefficient. The 

purpose of this research are study about the relationship between factors affecting employee engagement and 

engagement in the organization, to study the level of opinions on engagement, to study the engagement and the 

level of opinion toward the engagement factors and study the engagement and level of feedback in the organization. 

The results showed 1) Employees of IBM Solutions Co., Ltd. had a high level of satisfaction with the organization. 

2) Overall organizational commitment was at a high level. 3) The relationship between satisfaction and engagement 

with the organization are positive relationship. 

Keywords:  the relationship between factors affecting employee engagement, the relationships between the level of 

feedback and the factors influencing employee engagement in the organization, the engagement feedback 
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1. บทนํา 

บริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2528 โดยมีผูบ้ริหาร และ

พนกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์รจาํนวนกว่า 415 คน และเป็นบริษทัเอาทซ์อร์สซ่ิงดา้นไอทีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

ในปีพ.ศ. 2559 บริษทัดา้น IT จากประเทศจีนไดเ้ขา้มามีบทบาทในธุรกิจ IT มากข้ึน ลูกคา้ส่วนใหญ่จึงเลือกผลิตภณัฑ์

จากประเทศจีน เพราะเน่ืองจากราคาไม่แพง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั 

ลดลง จึงทาํให้ผลประกอบการของบริษทัลดลง รวมถึงส่งผลให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการของบริษทัฯ ลดลงอีกทั้งมี

การเสนอค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีจากบริษทัคู่แข่ง ทาํให้พนกังานท่ีมีความสามารถลาออกไปอยู่กบับริษทัคู่แข่ง 

อีกทั้งเน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาํให้ตอ้งมีการซ้ือระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เพ่ือให้กา้วทนัเทคโนโลยีอยู่เสมอ ลูกคา้จึงหันไปใชผ้ลิตภณัฑ์จากประเทศจีนมากข้ึน เน่ืองจากอายุการใช้งานไม่

ยาวนาน ทาํให้สามารถเปล่ียนระบบไดบ่้อย และไดรั้บเทคโนโลยใีหม่ๆตลอดเวลา 

จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีผลความ

ผกูพนัของพนักงานในองค์กร, ศึกษาระดบัความความคิดเห็นต่อความผูกพนั, ศึกษาความผกูพนัและระดบัความ

คิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยความผกูพนัในองค์กร และศึกษาความผูกพนัและระดับความคิดเห็นในองค์กร โดยกาํหนด

ขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งพนักงาน

ของบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั จากทั้งหมด 3 แผนกจาํนวน 200 คน และ 2.ขอบเขตดา้นธุรกิจ ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัและความผกูพนัของพนักงานบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี 

จาํกดั ท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรท่ีใชศึ้กษา ดงัน้ี 1.ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายได ้และระยะเวลาท่ีอยูก่บับริษทั, 2.ความผกูพนั (ตามแนวคิดของ Hewitt Associates), 3.ความเช่ือมัน่ใน

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร, 4.ความตอ้งการท่ีคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร และ 5.ความ

ทุ่มเทเพ่ือคงไวป้ระโยชน์ขององคก์ร 

จากการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัและความผกูพนัของพนักงาน

บริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั สามารถนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ปเสนอต่อผูบ้ริหาร เพ่ือท่ีจะร่วมมือหาแนวทางใน

การปรับปรุง และพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อนัจะช่วยส่งเสริมให้

พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร และลดจาํนวนการลาออกของพนกังาน 

 

คาํนิยามศพัท ์

1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในดา้นบวกของบุคคลท่ีผลกัดนัให้เกิดความกระตือรือร้น มีขวญัและ

กาํลงัใจ ทาํให้การทาํงานบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองค์กร อาทิ ความจงรักภกัดี การ

ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม วฒันธรรมขององคก์ร และการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 

3. ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีกาํหนดแนวนโยบายและบริหารงานภายในองคก์ร ซ่ึงมีผล

โดยตรงต่อรูปแบบในการบริหารงานและการทาํงานของคนในองคก์ร 

4. วฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Culture Purpose) หมายถึง ส่ิงยดึเหน่ียวให้คนในองคก์รสามารถ

ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เช่น ในกรณีศึกษาน้ี หมายถึง การสร้างความผูกพัน 
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ให้เกิดข้ึนกบับุคคลภายในองคก์ร กล่าวคือเม่ือพนกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองค์กร ก็จะส่งผลทาํให้เกิดแรงผลกัดนั 

แรงจูงใจ และกระตุน้ให้พนกังานพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งสุดความสามารถให้กบัองคก์ร 

5. ลกัษณะงาน (Work activity) หมายถึง ลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บจากการส่งมอบผลการ

ทาํงาน 

7. คุณภาพชีวิต (Quality of life) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มและการใชชี้วิตในการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัของ

พนกังาน 

8. โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) หมายถึง การท่ีพนกังานไดมี้โอกาสไดรั้บการยกย่องหรือการไดรั้บโอกาส

ให้เป็นส่วนหน่ึงของทีม หรือกระทั้งการไดรั้บโอกาสท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันางานหรือชีวิตส่วนตวั 

9. ความสัมพนัธ์ (Relationship) หมายถึง การท่ีพนักงานได้รับความสัมพนัธ์ท่ีดี ทั้งต่อหัวหน้า เพ่ือน

ร่วมงาน ลูกนอ้ง ลูกคา้ หรือในทีมงาน 

10. ความเช่ือมัน่อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายของค่านิยมขององค์กร หมายถึง พนักงานยอมรับในแนว

ปฏิบติัและค่านิยมของตนให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร 

11. พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยามยามในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร หมายถึง การใช้

ความสามารถ ความพยายามของตนอยา่งเต็มท่ี เพ่ือให้งานในองคก์รประสบผลสาํเร็จ 

12. ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงการเป็นสมาชิกขององคก์ร หมายถึง ความตอ้งการของพนกังานท่ีมี

ความสมคัรใจท่ีจะอยูป่ฏิบติังานในองคก์รถึงแมว้่าจะไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีกว่าจากองคอ่ื์นพนกังานก็จะไม่คิดหรือตอ้งการ

ท่ีจะลาออกจากองคก์ร 

13. องคก์ร หมายถึง บริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั 

14. พนกังาน หมายถึง พนกังานบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีผลความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความความคิดเห็นต่อความผกูพนั 

3. เพ่ือศึกษาความผกูพนัและระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัความผกูพนัในองคก์ร 

4. เพ่ือศึกษาความผกูพนัและระดบัความคิดเห็นในองคก์ร 

 

สมมุติฐาน 

1. พนกังานของบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั มีความพึงพอใจต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 
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กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเห็นดว้ยของพนกังานตามแนวคิดของบริษทั เฮวิทธกบัความผกูพนัท่ีมี

ต่อองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั 

กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ พนักงาน บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอร่ี จาํกัด โดยการกาํหนดกลุ่มตัวอย่างใน

งานวิจยัน้ี ไดอ้า้งอิงจากตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน 

โดยใชอ้ตัราส่วนตามความจริง เก็บขอ้มลูแต่ละแผนก โดยคาํนวณตามสัดส่วนท่ีเกิดข้ึนในประชากรจริง ซ่ึงสามารถ

จาํแนกตามตารางดงัน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม ความเห็นดว้ยของพนกังานท่ี

มีต่อบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกัด โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี 1.ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ

ระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังานมา รวมทั้งหมด 6 ขอ้, 2.ขอ้มลูเก่ียวกบัความเห็นดว้ยท่ีมีต่อองค์กรของกลุ่มตวัอย่าง รวม 32 

ขอ้ ซ่ึงใชม้าตราวดัของลิเดิร์ทสเกล (Likert Scale) โดยคาํถามท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล ในส่วนน้ีจะเป็นแบบให้เลือก 5 

ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  3.เป็นคาํถามเก่ียวกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กรของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ซ่ึงจะเป็นแบบให้เลือก 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงการศึกษาหัวขอ้น้ีตอ้งการ

ศึกษาว่าค่าดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ระหว่างความเห็นดว้ยกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กร หรือไม่ และ 4.ขอ้เสนอแนะ 

รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และได้

นาํมาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาตามกรอบแนวคิด โดยผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูการศึกษา ดงัน้ี 1.ดาํเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมกลบัคืนภายใน 14 วนั โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 แผนก และรับแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับคืนด้วยตัวเอง 
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2.ช่วงเวลาท่ีไปแจกแบบสอบถามประมาณ 9.00 น. และไปรับแบบสอบถามคืนประมาณ 16.00 น., 3.ตรวจสอบความ

สมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ จาํนวน 200 ชุด และ 4.นาํขอ้มลูท่ีไดม้าลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือ

วิเคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลูในคร้ังน้ีจะใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มลู โดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ เบ้ืองตน้จะใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยใชส้ถิติใน

การวิเคราะห์ดงัน้ี 1.ค่าความถ่ี (Frequency) ใชใ้นการอธิบายความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยแยก

ส่วนไดอ้ยา่งชดัเจน  2.ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง (Sample Mean) ใชใ้นการอธิบายค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 2 และเป็นค่าหลกัท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นอ่ืนๆ  3.ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใชอ้ธิบายความแปรปรวนของขอ้มลูในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ และส่วนท่ี 3, 4.การทดสอบดว้ย t-test 

ใชใ้นการเทียบตวัแปรระหว่างความเห็นดว้ยทั้งหมดของปัจจยัส่วนบุคคลหน่ึงกบัอีกปัจจยัส่วนบุคคลหน่ึง ซ่ึงไดจ้าก

การทดสอบสมมุติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการเทียบกนั

ระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ี 3 กลุ่ม  5.การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Efficiency) ใชส้ําหรับ

วิเคราะห์และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณกบัตวัแปรตามท่ีเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ ว่าปัจจยัใดมี

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญักนั โดยสามารถกาํหมดให้ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และ 6.การทดสอบดว้ย One-Way 

ANOVA เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 

1.1. ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และระยะเวลา

ท่ีอยูก่บับริษทั 

1.2. ปัจจยัดา้นความผกูพนั (ตามแนวคิดของ Hewitt Associates) ไดแ้ก่ 

1.2.1. ภาวะผูน้าํ (Leadership) 

1.2.2. วฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Culture Purpose) 

1.2.3. ลกัษณะงาน (Work Activity) 

1.2.4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 

1.2.5. คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

1.2.6. โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) 

1.2.7. ความสัมพนัธ์ (Relationship) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น คือ 

2.1. ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

2.2. ความตอ้งการท่ีคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 

2.3. ความทุ่มเทเพ่ือคงไวป้ระโยชน์ขององคก์ร 

 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 75 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

4. ผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การ

แจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียวดว้ยสถิติ (One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 

60.50 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 39.50 อายตุ ํ่ากว่า 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือช่วงอาย ุ31 - 40 ปี และช่วง

อาย ุ41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ 6.50 ตามลาํดบั และอายมุากกว่า 51 ปีข้ึนไป มีน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.50 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 69.50 รองลงมาคือสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 29.00 และสถานภาพม่าย/

หยา่ร้างมีนอ้ยสุดคิดเป็นร้อยละ 1.50 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้จบการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี / ปวส.มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาเป็นผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี / ปวช.คิด

เป็นร้อยละ 23.00 และผูท่ี้จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีนอ้ยสุดคิดเป็นร้อยละ 5.00 ซ่ึงมีรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาท

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีรายไดร้ะหว่าง 20,001 - 30,000 บาทและรายไดร้ะหว่าง 10,001 - 

40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 21.00 และ 12.00 ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกว่า 40,001 บาทมีนอ้ยท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 8.00 อีกทั้งมีระยะเวลาท่ีอยู่กบับริษทัระหว่าง 1-5 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาเป็นผูท่ี้มี

ระยะเวลาท่ีอยูก่บับริษทัระหว่าง 6 - 10 ปี และระหว่าง 11 - 15 ปีคิดเป็นร้อยละ 21.50 และ 12.50 ตามลาํดบั และกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูก่บับริษทัระหว่าง 16 - 20 ปีมีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 2.50 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร ของกลุ่มตวัอย่างดา้นความเป็น

ผูน้าํ พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ลาํดบัแรกมากท่ีสุดคือ พนกังานคิดว่าองคก์รมีคณะผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รองลงมาคือ

ผูบ้ริหารระดับสูงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นผูน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ และพนักงานคิดว่าองค์กรมีคณะผูบ้ริหารท่ีมี

ความสามารถในการบริหารจดัการในระดบัสูง, ดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์ร พบวา่ค่าเฉล่ีย 3 ลาํดบัแรก

มากท่ีสุดคือพนกังานมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร รองลงมาคือวฒันธรรมขององคก์รเป็นส่ิงท่ีเห็น

ดว้ยและยอมรับ และเป้าหมายของการปฏิบติังานในองค์กรสอดคลอ้งกบัแนวคิด, ดา้นลกัษณะงาน พบว่าค่าเฉล่ีย 3 

ลาํดับแรกมากท่ีสุดคือคือ พนักงานมีความพึงพอใจกบังานท่ีทาํอยู่เพราะทาํให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ 

รองลงมาคือพนักงานมีโอกาสกาํหนดวิธีการทาํงานในหน้าท่ีของตนเอง และพนักงานสามารถใช้วิจารญาณของ

ตนเองในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทนัที, ด้านค่าตอบแทนโดยรวม พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ลาํดับแรกมากท่ีสุดคือคือ 

เงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บในปัจจุบนัเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ รองลงมาคือสวสัดิการและผลประโยชน์

อ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและรายได้พิเศษท่ีพนักงานได้รับในปัจจุบนัมีความเหมาะสมและน่าพึงพอใจ และ

เงินเดือนท่ีพนักงานไดรั้บในปัจจุบนัเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีและปริมาณท่ีรับผิดชอบ, ดา้นคุณภาพชีวิต พบว่า

ค่าเฉล่ีย 3 ลาํดบัแรกมากท่ีสุดคือคือ พนกังานสามารถมีเวลาให้กบัครอบครัวได ้รองลงมาคือพนักงานสามารถลางาน

เพ่ือพกัผอ่นไดอ้ยา่งอิสระตามสิทธิท่ีควรไดรั้บ และองคก์รให้ความสาํคญักบัสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานเป็น

อยา่งมาก, 2.6 ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ลาํดบัแรกมากท่ีสุดคือ งานท่ีพนักงานไดรั้บ

มอบหมายเป็นงานท่ีสําคญั รองลงมาคืองานท่ีทาํให้พนกังานมีโอกาสจะไดร่้วมงานกบัหน่วยงานอ่ืน และงานท่ีทาํ

ภายในหน่วยงานจะได้ทาํงานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ, 2.7 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
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และผูบ้งัคบับญัชา พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ลาํดบัแรกมากท่ีสุดคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น 

รองลงมาคือพนักงานได้รับความร่วมมือในการทาํงานกับเพ่ือนร่วมงาน และพนักงานได้รับคําปรึกษาจาก

ผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาในการทาํงาน 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นทางดา้นความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กรของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากสุดคือ การ

ทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร รองลงมาคือการยอมรับเป้าหมายนโยบายขององค์กร และความ

ตอ้งการในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององค์กร, ดา้นการยอมรับเป้าหมายและโยบายขององค์กร พบว่าค่าเฉล่ีย 3 

ลาํดบัแรกมากท่ีสุดคือ พนกังานรู้สึกไม่พอใจเป็นอยา่งมากหากมีคนกา้วพาดพิงหรือวิพากษว์ิจารณ์องคก์รในทางท่ีไม่

ดี รองลงมาคือพนักงานรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจหากมีโอกาสไดแ้นะนาํองค์กรให้กบัเพ่ือนท่ีกาํลงัมองหางาน และ

พนกังานรู้สึกภูมิใจทุกคร้ังท่ีไดบ้อกผูอ่ื้นว่าทาํงานท่ีองคก์รแห่งน้ี, ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ของ

องคก์ร พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ลาํดบัแรกมากท่ีสุดคือ พนกังานยนิดีทุ่มเทเวลาและความพยายามในการทาํงานอย่างเต็มท่ีจน

สุดกาํลงัเพ่ือผลกัดนัเป้าหมายความสาํเร็จขององค์กร รองลงมาคืองานให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการทาํกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร และพนกังานรู้สึกผดิหวงัและเสียใจอยา่งมากหากปีใดผลการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร

ไม่ประสบผลสาํเร็จตามท่ีไดว้างไว,้ ดา้นความตอ้งการในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององคก์ร พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ลาํดบั

แรกมากท่ีสุดคือ ถึงแมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัองค์กรพนักงานก็ยงัคงจะทาํงานท่ีน่ีต่อไป รองลงมาคือ

พนกังานวางอนาคตและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตการทาํงานไวท่ี้องคก์รแห่งน้ี และถึงแมว้่าพนกังานมีโอกาสท่ีจะไดไ้ป

ทาํงานท่ีอ่ืนแต่พนกังานก็ยงัเลือกท่ีจะทาํงานท่ีน่ีต่อไป 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กรของกลุ่ม

ตวัอยา่ง พบว่าดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายองค์กร คือรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจหากมีโอกาสไดแ้นะนาํองค์กร

ให้กบัเพ่ือนท่ีกาํลงัมองหางาน (r = 0.44) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีสําคญั ส่วน

ความภูมิใจท่ีไดบ้อกผูอ่ื้นว่าทาํงานท่ีองคก์รแห่งน้ี (r = 0.43) ความรู้สึกไม่พอใจมีคนกล่าวพาดพิงหรือวิพากษ์วิจารณ์

องคก์รในทางท่ีไม่ดี (r = 0.39) และดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร (r = 0.36) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ

ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้สดงให้เห็นว่าเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ, ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ของ

องค์กร คือการอาสาตัวรับผิดชอบงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร (r = 0.42) มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชว้ิจารณญาณของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที ดา้นการทุ่มเทเวลาและ

ความพยายามในการทาํงานอยา่งเต็มท่ีจนสุดกาํลงัเพ่ือองค์กร (r = 0.38) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีโอกาสใน

การกาํหนดวิธีการทาํงานในหน้าท่ีของตนเองได้ ด้านการเสนอตัวช่วยองค์กรอยู่เสมอแมจ้ะไม่ใช่งานในความ

รับผดิชอบโดยตรง (r = 0.38) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบังานท่ีทาํ ทาํให้มีโอกาสไดร่้วมงานกบัหน่วยงานอ่ืนอยู่เสมอ 

ดา้นการให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ (r = 0.38) กบัความรู้สึกผิดหวงัและเสียใจหากผลการดาํเนินธุรกิจ

ขององคก์รไม่ประสบผลสาํเร็จ (r = 0.33) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันโยบายของ

องคก์ร, ดา้นความตอ้งการในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององคก์ร คือการท่ีพนกังานตั้งใจหวงัอนาคตและเป้าหมาย

การทาํงานไปท่ีองค์กรแห่งน้ี (r = 0.50) กบัความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะทาํงานท่ีองค์กรแห่งน้ีต่อไปจนเกษียณอายุ (r = 

0.45) และดา้นถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัองคก์รพนักงานก็จะทาํงานท่ีน่ีต่อไป (r = 0.44) มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ส่วนดา้นการมีโอกาสท่ีจะไดไ้ปทาํงานท่ีองค์กรอ่ืนแต่พนักงานก็ยงั
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เลือกท่ีจะทาํงานท่ีน่ีต่อไป (r = 0.42) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นการใชว้ิจารณญาณของตนเองในการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กรของกลุ่มตวัอย่าง 

พบว่า เพศ ดา้นการยอมรับเป้าหมายนโยบายขององคก์รและดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร 

ต่างเพศกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ดา้นความตอ้งการในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององค์กร (ใน

หัวข้อความตั้ งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะทาํงานท่ีองค์กรแห่งน้ีต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เกษียณอายุ) ต่างเพศกนัจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั, อาย ุดา้นการยอมรับเป้าหมายนโยบายขององค์กร (ในหัวขอ้ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง

ขององค์กร) ด้านการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร (ในหัวข้อการให้ความร่วมมือในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ กบัความรู้สึกผดิหวงัเสียใจหากผลการดาํเนินธุรกิจขององคก์รไม่ประสบผลสําเร็จ) ดา้นความตอ้งการ

ในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององค์กร (ในหัวขอ้ท่านพร้อมท่ีจะเปล่ียนงานทนัทีหากมีโอกาส) พนักงานท่ีมีอายุ

ต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั, ระดบัการศึกษา โดยแบ่งเป็นดา้นการยอมรับเป้าหมายนโยบายของ

องคก์ร ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั, ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์

ขององคก์รในหัวขอ้การทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพ่ือองค์กร ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความผกูพนั

ต่อองคก์รแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 พบว่ากลุ่มระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีมีระดบัความผกูพนัแตกต่างกนั

คือ กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี / ปวช. จะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี / ปวส. 

และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ขณะท่ีกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี / ปวส. จะมีระดบัความผกูพนัตํ่า

กว่ากลุ่มระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี, ในหัวขอ้ความรู้สึกผดิหวงัและเสียใจหากผลการดาํเนินธุรกิจขององค์กร

ไม่ประสบผลสําเร็จ ระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนัเวน้วรรคท่ีระดบันัยสําคญั .05 

พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีมีระดบัความผกูพนัแตกต่างกนัคือ กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี / 

ปวช. จะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากวา่กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี / ปวส. และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

ขณะท่ีกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี / ปวส. จะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี, ใน

หัวขอ้การเสนอตวัช่วยองคก์รอยูเ่สมอแมจ้ะไม่ใช่งานในความรับผิดชอบโดยตรง ระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัเวน้วรรคท่ีระดบันยัสาํคญั .05 พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาของพนักงานท่ีมีระดบัความ

ผกูพนัแตกต่างกนัคือ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี / ปวส. จะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี / ปวช. และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ขณะท่ีกลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี / ปวช. จะ

มีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี, ดา้นความตอ้งการในการดาํรงความเป็นสมาชิกของ

องคก์รในหัวขอ้ถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัองคก์รก็ยงัจะทาํงานท่ีน่ีต่อไป ระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความ

ผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญั .05 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาของพนักงานท่ีมีระดบัความผกูพนั

แตกต่างกนัคือ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี / 

ปวส. และกลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี / ปวช. ขณะท่ีกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี / ปวส. จะมีระดบั

ความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี / ปวช., รายไดด้า้นการยอมรับเป้าหมายและนโยบายของ

องคก์ร รายไดแ้ตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั, ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ของ

องคก์รในหัวขอ้การทุ่มเทเวลาและความพยายามในการทาํงานเพ่ือองคก์ร รายไดต่้างกนัจะมีความผกูพนัต่อองค์กรท่ี

แตกต่างกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญ .05  พบว่า ก ลุ่มรายได้ของพนักงานท่ีมีระดับความผูกพันแตกต่างกันคือ 
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กลุ่มรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,001 บาทและกลุ่มรายได ้30,001 ถึง 

40,000 บาท นอกจากน้ีกลุ่มรายได ้20,001 ถึง 30,000 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,001 

บาทและกลุ่มรายได้ 30,001 ถึง 40,000 บาท, ในหัวขอ้การเสนอตวัช่วยองค์กรอยู่เสมอแมจ้ะไม่ใช่งานในความ

รับผดิชอบโดยตรง รายไดต่้างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 พบว่า กลุ่มไดไ้ดข้อง

พนกังานท่ีมีระดบัความผกูพนัแตกต่างกนัคือ กลุ่มรายได ้20,001 ถึง 30,000 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่ม

รายไดสู้งกว่า 40,001 บาทและกลุ่มรายได ้30,001 ถึง 40,000 บาท นอกจากน้ีกลุ่มรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาทจะมีระดบั

ความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,001 บาทและกลุ่มรายได ้30,001 ถึง 40,000 บาท, ดา้นความตอ้งการในการ

ดาํรงความเป็นสมาชิกขององคก์รในหัวขอ้การวางอนาคตหมายการทาํงานไวท่ี้องคก์รแห่งน้ี รายไดต่้างกนัจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 พบว่ากลุ่มรายไดข้องพนักงานท่ีมีระดบัความผกูพนัแตกต่างกนั

คือ กลุ่มรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่า 30,001 ถึง 40,000 บาทและกลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,001 

บาท นอกจากน้ีกลุ่มรายได ้20,001 ถึง 30,000 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มรายได ้30,001 ถึง 40,000 บาท

และกลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,000 บาท, ในหัวขอ้ถึงแมว้่าจะมีโอกาสไดไ้ปทาํงานท่ีอ่ืนแต่ก็ยงัเลือกท่ีจะทาํงานท่ีน่ีต่อไป 

รายไดต่้างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญั .05 พบว่ากลุ่มรายไดข้องพนักงานท่ีมีระดบั

ความผกูพนัแตกต่างกนัคือ กลุ่มรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มรายได ้20,001 ถึง 30,000 

บาทและกลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,001 บาท นอกจากน้ีกลุ่มรายได ้30,001 ถึง 40,000 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่า

กลุ่มรายได ้20,001 ถึง 30,000 บาทและกลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,001 บาท, ในหัวขอ้ท่านพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงงาน

ทนัทีหากมีโอกาส รายไดต่้างกนัจะมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญั .05 พบว่ากลุ่มรายไดข้อง

พนกังานท่ีมีระดบัความผกูพนัแตกต่างกนัคือ กลุ่มรายไดสู้งกว่า 40,001 บาทจะมีระดบัความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มรายได ้

20,001 ถึง 30,000 บาทและกลุ่มรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาท นอกจากน้ีกลุ่มรายได ้30,001 ถึง 40,000 บาทจะมีระดบั

ความผกูพนัตํ่ากว่ากลุ่มรายได ้20,001 ถึง 30,000 บาทและกลุ่มรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาท, ระยะเวลาท่ีอยู่กบับริษทั

แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัทั้งในดา้นการยอมรับเป้าหมายนโยบายขององค์กร ดา้นการทุ่มเท

ความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความตอ้งการในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

 

5. การอภปิรายผล 

สรุปผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัและความผกูพนั ของ

พนกังานบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ไอบีเอ็ม โซลูชัน่ส์ ดิลิเวอร่ี จาํกดั พบว่า 

ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดบัมากปัจจยัท่ีพนักงานรู้สึกว่าทาํให้มีความผกูพนักบัองค์กรคือ 

การทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร รพนักงานยินดีทุ่มเทเวลาและความพยายามในการทาํงานอย่าง

เต็มท่ีจนสุดกาํลงัเพ่ือผลกัดนัเป้าหมายความสาํเร็จขององคก์ร พนกังานให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการทาํกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร ส่วนในดา้นการยอมรับเป้าหมายนโยบายขององค์กร ซ่ึงเม่ือพิจารณาความรู้สึกของ

พนกังาน พนกังานมีความรู้สึกไม่พึงพอใจเป็นอยา่งมากหากมีคนกล่าวพาดพิงหรือวิพากษว์ิจารณ์องคก์รในทางท่ีไม่ดี 

พนกังานรู้สึกยนิดีและภาคภูมิใจหากมีโอกาสไดง้านทาํองคก์รท่ีทาํงานให้กบัเพ่ือนท่ีกาํลงัมองหางาน และดา้นความ

ตอ้งการในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององค์กร ถึงแมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัองคก์รพนักงานยงัคงจะ

ทาํงานท่ีน่ี พนกังานวางแผนอนาคตและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตการทาํงานท่ีองค์กรแห่งน้ี ซ่ึงผลท่ีไดอ้อกมาเป็นไป
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ตามแบบจาํลองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ Steers (1977: 48) คือผลของความผกูพนัต่อองค์กร (Outcomes of 

Commitment) ไดแ้ก่ ความปรารถนาความมุ่งมัน่ท่ีจะอยูก่บัองค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร การธาํรงรักษาบุคลากร

ขององคก์ร และศกัยภาพในการทาํงาน ผลของการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญช่วย คลา้เอม (2551) ไดศึ้กษา

ความผกูพนัขององคก์รของพนกังานบริษทั บี.พี.เอ็น. ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั จาํนวน 92 คน โดยมีเคร่ืองมือท่ี

ใชคื้อ แบบสอบถาม และจากผลการวิจยัพบว่า 1. พนกังานมีความผกูพนัองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือองคก์ร การความรู้สึกภาคภูมิใจในองคก์รของตน ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ใน

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความต้องการดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์กรของตน 2. 

พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัมีความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนพนักงานท่ีมีเพศ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความผกูพนัองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจัยขอเสนอขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการนําผลการวิจยัไปใช้ โดย

แบ่งเป็น 1.ดา้นการยอมรับเป้าหมายและนโยบายขององคก์ร ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้สดงให้

เห็นอยา่งชดัเจนว่าเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ (r = 0.43) จะทาํให้พนกังานเกิดความศรัทธาและมุ่งมัน่ทาํงานเพ่ือองค์กร 

ดงันั้นองคก์รควรมีแผนในการพฒันาผูน้าํข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ืองเวน้วรรคเพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจให้พนักงาน

มุ่งมัน่ทาํงานเพ่ือองคก์ร และจากการวิจยัพบว่า ถา้พนกังานไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานท่ีสําคญั (r = 0.44) จะทาํให้มี

ความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน เน่ืองจากไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสร้างความกา้วหน้าให้องค์กร รู้สึกถึง

ความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร พนกังานจะทาํงานดว้ยความใส่ใจ และพฒันาแนวทางในการทาํงานใหม่ๆ อยูเ่สมอ, 2.

ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององคก์ร :ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า ถา้พนกังานไดมี้โอกาสใชว้ิจารณญาณ

ของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที (r = 0.42) จะทาํให้พนักงานมีความผกูพนัในดา้นท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร เพราะไดร่้วมตดัสินใจและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน และจากการวิจยัพบว่า การมีความ

คิดเห็นสอดคลอ้งกนันโยบายขององคก์ร (r = 0.38) จะ ทาํให้พนักงานมีความผกูพนัในดา้นท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

เพ่ือผลประโยชน์ของ องค์กร เพราะมีความศรัทธาในนโยบายเดียวกนั ควรทาํให้องค์กรเป็นท่ีท่ีพนักงาน สามารถ

แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัปัญหาการทาํงาน ควรเปิดกวา้งให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ในทุกๆ 

ดา้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจการขององค์กร และดา้นความตอ้งการในการดาํรงความ

เป็นสมาชิกขององคก์ร ซ่ึงจากการวจิยัพบว่า ถา้พนกังานมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งให้สูงข้ึน (r = 0.50) จะ

ทาํให้มีความผกูพนัต่อองค์กรมากข้ึน เน่ืองจากการไดแ้สดงออกถึงความสามารถในการทาํงานและใชท้กัษะท่ีมีอยู่

ช่างสรรคผ์ลงาน ทาํให้พนกังานเกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน ไม่เบ่ือหน่ายกบังานท่ีทาํ และสุดทา้ยผลของงาน

ท่ีทาํจะทาํให้พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจและทาํงานกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และจากผลการวิจยัพบว่า การสร้างความพึง

พอใจในการข้ึนเงินเดือนให้ไม่ไดมี้ผลทาํให้พนักงานมีความผกูพนักับองคก์รมากข้ึนแต่อย่างใด องค์กรจึงตอ้งให้

ความสาํคญัในการข้ึนเงินเดือนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังถดัไป ผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจในการ

ทาํงาน ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือดูความเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองค์กรหรือไม่อย่างไรและควรศึกษาตวัแปร
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บทคดัย่อ 

บทความวิจยั เร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไทยเคียววะ ไบ

โอเทคโนโลยส์ี จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมี

ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยส์ี จาํกดั จาํนวนทั้งหมด 130 

ตวัอย่าง ซ่ึงมาจากการเลือก (Selection) กลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงมาศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยการวิเคราะห์ใชว้ธีิการ

ทดสอบสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

ผลของงานวิจยัน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจงูใจดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไทยเคียววะไบโอเทคโนโลยีส์ จาํกัด โดยปัจจัยจูงใจดา้นลกัษณะงาน 

ดา้นความกา้วหน้า ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นความสําเร็จในงาน และปัจจยัคํ้ าจุนดา้นค่าตอบแทน ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (เพ่ือนร่วมงาน) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (ผูบ้งัคบับญัชา) ดา้นนโยบายและการ

บริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

คาํสําคญั:   แรงจูงใจ, ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัคํ้าจุน 

  

ABSTRACT 

The research topics of “Motivation factors affect to satisfaction level of the personnel of THAI KYOWA 

BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.”. The purpose of the research was investigated motivation factors affect to 

satisfaction level of the personnel of THAI KYOWA BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. The sample of the research 

comprised amount 130 personnel from selection focus groups by using questionnaire was used as an analytical tool. 

The statistic used to analyze data was Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) by statistic analytical 

method (Multiple Linear Regression) at the significant level of .05 
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The results of the research found that motivation factor and hygiene factor affect to satisfaction level of 

the personnel of THAI KYOWA BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. Motivation factors about the job characteristic, 

progress, respect, achievement and hygiene factors about relationship (with colleagues), relationship (with 

supervisor), policy and management, working condition and job stability affect to satisfaction level of the personnel 
 

Keywords: Motivation, Motivation factors, Hygiene factors 

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรงในทุกๆอุตสาหกรรมทั้งในระดบัประเทศ 

และระดบันานาชาติ ดงันั้นองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ท่ีกาํลงัจะ

เปล่ียนแปลงไปทั้งในดา้นความเส่ียงและความสามารถในการแข่งขนั โดยจะตอ้งมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการ

ส่ือสารขอ้มูลท่ีรวดเร็ว การบริหารจดัการและการมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลของผูบ้ริหารตลอดจนการบริหารทรัพยากร

มนุษยเ์พ่ือธาํรงไวซ่ึ้งทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด จากสภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวทางบริษทั ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จาํกดั ท่ี

ดาํเนินการผลิตเก่ียวกบักรดอะมิโนซ่ึงใชใ้นกระบวนการผลิตอาหาร เคร่ืองสําอาง และเป็นส่วนประกอบทางเภสัช

กรรมโดยการผลิตจะมีการใชเ้คร่ืองจกัรและกระบวนการท่ีมีความทนัสมยัซ่ึงในปัจจุบนัลูกคา้มีความใส่ใจในคุณภาพ

และตระหนกัถึงความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก ในการดาํเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่าย

ผลิต ฝ่ายประกนัคุณภาพ ตลอดจนฝ่ายสนับสนุนอ่ืนๆ จึงตอ้งใชค้วามรู้ ความชาํนาญ และทกัษะเฉพาะทางในการ

ปฏิบติังาน ดงันั้นบุคลากรของทุกส่วนงานจึงมีความสําคญัต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง และในปัจจุบนัองค์กรมียอดการ

สั่งซ้ือกรดอะมิโนเขา้มาเป็นจาํนวนมากทาํให้ตอ้งมีการขยายขนาดโรงงานเพ่ือเพ่ิมจาํนวนสายการผลิตและเคร่ืองจกัร

เพ่ือให้มีกาํลงัการผลิตท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ทาํให้องคก์รตอ้งใชบุ้คคลากรในการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน 

แต่ปัญหาท่ีพบตามมาพบว่าพนกังานมีจาํนวนลดลงในทุกปีทาํให้เกิดความขาดแคลนพนักงานภายในองค์กร สาเหตุ

เน่ืองมาจากมีจาํนวนพนักงานลาออกเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ โดยมีสถิติการลาออกในปีพ.ศ.2558 จาํนวน 3 คน, 

พ.ศ.2559 จาํนวน 5 คน และพ.ศ.2560 จาํนวน 13 คน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมากทั้ง

ในดา้นค่าใชจ่้ายในการสรรหาพนักงาน ในการจดัอบรม ตลอดจนทาํให้องค์กรขาดความเช่ือมัน่ในการดาํเนินงาน

เพราะขาดพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงทั้งหมดทั้งมวลท่ีกล่าวมานั้น การตัดสินใจลาออกหรือการจะธํารงอยู่ใน

องค์กรของพนักงานนั้นข้ึนอยู่กับแรงจูงใจในการทาํงาน ทางบริษทั ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จาํกดั จึงตอ้ง

แสวงหากลยุทธ์ในการจูงใจเพ่ือผลักดันให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีการปฏิบติังานอย่างมี

ความสุข มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ึงจะส่งผลให้การทาํงานบรรลุไดต้ามเป้าหมาย ถา้บริษทัฯ ไม่มีความใส่ใจใน

เร่ืองของแรงจูงใจนั้นยอ่มส่งผลให้พนกังานขาดแรงจูงใจในการทาํงานซ่ึงอาจจะมีการแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น 

การขาดงาน การปฏิบติังานไม่ไดต้ามเป้าหมาย ตลอดจนการลาออกจากงาน การกระทาํเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลเสียต่อ

องคก์รทั้งส้ิน ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นการสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถตรงต่อความตอ้งการของ

บริษทัฯเพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีได้นําความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่มาบริหารจัดการและสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดจนการธาํรงไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความสามารถให้อยู่ในองค์กรไดน้านท่ีสุดเพ่ือความอยู่รอดและ

ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไทยเคียววะ ไบโอ

เทคโนโลยส์ี จาํกดั  

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไทยเคียววะ ไบโอ

เทคโนโลยส์ี จาํกดั  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีได้แก่ พนักงานประจาํของบริษัท ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จาํกัด 

จาํนวน 130 คน ซ่ึงมาจากการเลือก (Selection) กลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงตามโครงสร้างองคก์รของบริษทั ไทยเคียววะ ไบ

โอเทคโนโลยส์ี จาํกดั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการออกแบบสอบถามใช้การคาํนวณจากสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane   )  

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 45) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ตามสูตรคาํนวณ ดงัน้ี   

     n   =    
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

โดยกาํหนดให้  n = จาํนวนขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

N = จาํนวนพนกังานประจาํของบริษทั ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยส์ี  จาํกดั 

e = ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึน กาํหนดให้ความคลาดเคล่ือน เท่ากบั .05 

จากสูตรการคาํนวณดงักล่าวสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

     n    =     
      

     n  =           
      

     n  =  98.11   

จากการคาํนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 98 ตวัอย่าง ดงันั้นเพ่ือป้องกันความผดิพลาดทางผูว้ิจยัจึงเพ่ิม

ขนาดตวัอยา่งเป็น 130 ตวัอยา่ง ซ่ึงมาจากการเลือก (Selection) กลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง  (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553: 

137) ตามโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ มาศึกษาเพ่ือใหค้รอบคลุมถึงจาํนวนพนักงานประจาํทั้งหมดของบริษทั ไทย

เคียววะ ไบโอเทคโนโลยส์ี จาํกดั  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  

ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบแบบสอบถามชนิดเลือกตอบโดยอ้างอิงปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้ าจุนจากทฤษฎีของ 

Herzberg ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชข้อ้มลูในการศึกษาวิจยั 2 ประเภท คือ 

1.  ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานประจาํ

ของบริษทั ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยส์ี จาํกดั จาํนวน 130 คน และนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ 

130
1.325 
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2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร ตาํรา บทความ 

รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูล (Editing) เพ่ือเช็คความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัด

แบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออกเพ่ือนาํขอ้มลูท่ีสมบรูณ์ไปใชง้านในขั้นตอนถดัไป 

2. นาํแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์มาลงรหัส (Coding) และบนัทึกขอ้มลูลงในโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือเตรียมการ

ประมวลผล 

3. ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

3.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ 

สมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ Multiple linear Regression 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัโดยใชส้ถิติ Multiple linear Regression 

 

4. ผลการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นลกัษณะของงานมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

พบว่า ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นลกัษณะของงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน คือ หน่วยงานมีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 

สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความรับผิดชอบมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความรับผดิชอบไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความกา้วหน้ามีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน คือ พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริม

ให้มีการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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 พบว่าปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน คือ ความคิดเห็นต่างๆท่ีไดเ้สนอแนะไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน คือ งานท่ีรับผดิชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจงูใจดา้นค่าตอบแทนมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน คือ เงินเดือน สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นสภาพชีวิตส่วนตวัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจัยคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจด้านสภาพชีวิตส่วนตัวไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน  

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (เพ่ือนร่วมงาน) มี

ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (เพ่ือนร่วมงาน) มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน คือ พนักงานมีความสุขท่ีได้ปฏิบติังานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน เพราะ

เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกนั สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้

สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (ผูบ้งัคบับญัชา) มี

ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (ผูบ้งัคบับญัชา) มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการให้คาํปรึกษาเม่ือพนักงานมีปัญหาและให้ความ

ช่วยเหลืออยา่งจริงใจ 

สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นนโยบายและการบริหารมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นนโยบายและการบริหารมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน คือ ฝ่ายบริหารมีการส่ือสารท่ีดีเก่ียวกบันโยบายองคก์รให้พนกังานทราบ 

สมมติฐานท่ี 2.6 ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นสภาพการทาํงานมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นสภาพการทาํงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน คือ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหน่วยงานอยา่งเพียงพอ 
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สมมติฐานท่ี 2.7 ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นความมัน่คงในงานมีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน 

 พบว่าปัจจัยคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจด้านความมั่นคงในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน คือ การทาํงานกบับริษทัทาํให้รู้สึกปลอดภยัและมีความมัน่คง 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไทยเคียววะ-        

ไบโอเทคโนโลยส์ี จาํกดั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 

1. สาํหรับปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั 

ถือ และดา้นความสาํเร็จในงาน มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น เน่ืองจาก

เม่ือพนกังานปฏิบติังานตามความรู้ ความสามารถและงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้า พนักงานก็จะทุ่มเทพยายาม

ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถเพ่ือให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายออกมาดีท่ีสุด นั่นหมายถึงการไดรั้บคาํชมเชย ความ

น่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ ตลอดจนการเล่ือนตาํแหน่งจากหัวหนา้งานซ่ึงก็จะทาํให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน

ดว้ยเช่นกนั ผลท่ีตามมากจ็ะทาํให้พนกังานตอ้งการท่ีจะทาํงานในองค์กรต่อไปโดยไม่คิดเปล่ียนงาน ในทางกลบักนั

หากพนกังานทุ่มเททาํงานอยา่งเต็มความสามารถแต่องคก์รกลบัไม่เห็นความสาํคญั หัวหนา้งานไม่ใหก้ารยอมรับ การ

ทาํงานของพนกังานก็จะไม่เกิดผลสําเร็จ ดงันั้นองค์กรควรให้ความสําคญักบัความสามารถของพนักงาน ไม่ปิดกั้น

ความคิดต่างๆของพนักงานเพ่ือให้พนกังานเกิดความกา้วหน้าในงานและก่อประโยชน์ให้กบัองค์กรซ่ึงจะส่งผลให้

องค์กรเกิดความก้าวหน้าในการดาํเนินธุรกิจด้วยเช่นกนั ซ่ึงชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ได้กล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง 

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา บริษทั บางกอกกล๊าส จาํกดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานีผลการวิจยัว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อาย ุ ระดบัการศึกษา และรายได)้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น

ปัจจยัจูงใจของการยอมรับนบัถือ  

2. ปัจจยัคํ้ าจุนดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน) ดา้น

นโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในงาน ท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจท่ีทาํให้เกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น ถา้องค์กรมีการมอบหมายงานอย่างเพียงพอ และให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีการจดัสถานท่ีทาํงานอย่างเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการทาํงาน มีอุปกรณ์ในการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็นในการกาํหนด

นโยบายการปฏิบติังานและการบริหารจะยิง่ช่วยใหพ้นกังานเกิดความยนิดีในการปฏิบติังานตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์กร และมัน่ใจว่านโยบายและการบริหารขององค์กรนั้นสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีให้กบัตวัเองได ้

โดยรู้สึกยนิดีท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รแห่งน้ีต่อไปโดยไม่คิดเปล่ียนงานถึงแมจ้ะมีโอกาสก็ตาม ซ่ึงอรวรรณ จนัทร์ช่ืน 

(2550) ไดก้ล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานสวนสนุกดรีมเวิล์ด 

ว่าปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีผลการวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มโดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานในระดบัท่ี

มาก โดยปัจจยัแวดลอ้มดา้นสภาพการทาํงานเป็นดา้นท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากท่ีสุด 

 อย่างไรก็ตามปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้ าจุนส่วนใหญ่นั้ นมีทัศนคติในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานทั้งน้ีข้ึนอยู่กับงานท่ีปฏิบติันั้นสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยส่ิงท่ีทาง
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ผูบ้ริหารองค์กรควรจะคาํนึงถึง คือ การเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อความ

ตอ้งการและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้ดียิ่งข้ึนอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก 

(Robbins, & Coulter, 2005, : 395-396) กล่าวไวว้่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีปัจจยัท่ีทาํให้มีผลทาง

จิตใจ เช่น ความสาํเร็จ และการยอมรับนบัถือ จากผลการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์กพบว่า ความพึงพอใจและแรงกระตุน้

ของพนกังานส่วนใหญ่เกิดจากลกัษณะของงาน ดงันั้นองค์กรควรจดัให้มีองค์ประกอบดา้นการกระตุน้เก่ียวกบังาน 

ซ่ึงอาจจะทาํไดใ้นหลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น การอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการทาํงาน แต่วิธีท่ีไดรั้บการยอมรับมากวิธี

หน่ึง คือ การกระจายงาน การโอนยา้ย การหมุนเวียนงาน หรือแมแ้ต่การสร้างงานท่ีมีความทา้ทายมากข้ึน เพ่ือไม่ให้

พนกังานทาํงานอยูใ่นบทบาทเดิมซํ้ าๆ ซ่ึงจะทาํให้พนักงานรู้สึกมีความพึงพอใจ อีกทั้งพนักงานอาจมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นการทาํงานท่ีแปลกไปจากเดิมทาํให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รข้ึนอีกดว้ย 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไทยเคียววะไบ

โอเทคโนโลยส์ี จาํกดั นั้น พบว่า ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความสาํเร็จในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน และปัจจยัคํ้ าจุน

ท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (เพ่ือนร่วมงาน) ดา้นความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล (ผูบ้งัคบับญัชา) ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในงานมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

สาํหรับผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบลล-์ราวดท์รี, คาโรลีน (Bell Roungtree, & Carolyn, 

2004) พบว่าลูกจ้างมีระดับความพึงพอใจต่อองค์กรสูงข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูน้าํองค์กร และ

งานวิจยัพบว่าระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนกบัความพึงพอใจในงานของลูกจา้งเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํให้

เกิดความพึงพอใจในงาน คือ ลกัษณะของงาน ค่าตอบแทน โอกาสความกา้วหน้า ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน โดยปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานทุกระดบัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติแต่ความสัมพนัธ์ของปัจจยัคํ้าจุนมีมากกว่าปัจจยัจูงใจในดา้นค่าตอบแทนและโอกาสความกา้วหนา้ 

 จากผลการวิจยัผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือยกระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึง

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 1. ดา้นค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ ของพนักงานควรมีการสํารวจความตอ้งการของพนักงานใน

องคก์ร เช่น เงินเดือน รถตูส้าํหรับรับ-ส่งพนกังาน, Sport club, ประกนักลุ่ม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ รวมถึงสวสัดิการ

อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น เป็นตน้ เพ่ือให้สวสัดิการท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการของพนกังานมากท่ีสุดเพ่ือจะไดเ้ป็นการสร้าง

กาํลงัใจให้กบัพนกังานภายในองคก์ร โดยองคก์รจะตอ้งพยายามท่ีจะลดปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในดา้น

ค่าตอบแทนให้นอ้ยท่ีสุด  

 2. ดา้นลกัษณะงาน ควรมีการหมุนเวียนงานภายในแผนกเพ่ือให้เกิดความรู้และความหลากหลายในการ

ทาํงาน เปิดโอกาสให้พนกังานไดรั้บประสบการณ์จากการทาํงานใหม่และเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 
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 3. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน ควรจดัให้มีการพฒันางานในสายงานนั้นๆ เช่น ส่งเสริม

ให้มีการฝึกอบรมตามตาํแหน่งงาน เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และควรมีการระบุหลกัเกณฑใ์นความกา้วหน้า

ในสายงานอยา่งชดัเจน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานตามสายงานท่ีพนกังานไดท้าํอยู ่

 4. ดา้นสภาพของการทาํงาน หรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ควรมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงเพ่ือให้

เกิดความปลอดภยัในการทาํงาน บริษทัควรจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัขั้นพ้ืนฐานท่ีไดม้าตรฐานให้กบัพนักงานเพ่ือความ

ปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน และจะตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัคอยตรวจสอบความปลอดภยัใน

การทาํงาน รวมถึงนโยบายความปลอดภยั และจะตอ้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพของพนกังานเป็นประจาํทุกปี 
 

กติตกิรรมประกาศ   

บทความวิจยัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.พนิตา สุรชยักุลวฒันา อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีไดใ้ห้

ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแก้ไขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลังใจในการทาํบทความวิจัยน้ีให้มีความสมบูรณ์ 

ครบถว้นจนสาํเร็จไดด้ว้ยดี  

ขอขอบพระคุณ Mr.Akira Tsukihashi ประธาน บริษทั ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จาํกดั ท่ีไดเ้ปิด

โอกาสให้ทาํการวิจยัเก่ียวกบัองคก์ร รวมถึงพนกังานทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแสดง

ความคิดเห็น ซ่ึงทาํใหบ้ทความวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูท่ี้มีพระคุณอย่างยิ่งในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต ขอขอบคุณเพ่ือนๆ 

พ่ีๆ ท่ีคอยให้กาํลงัใจ สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ และเป็นกาํลงัใจให้เสมอมาจนสามารถทาํให้

บทความวิจยัน้ีประสบความสาํเร็จ 

สุดทา้ยน้ีทางผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าบทความวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ และเป็นแนวทาง

ในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัพนกังาน หากบทความวจิยัน้ีมีขอ้ผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขอ

อภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

เอกสารอ้างองิ 

ชูเกียรติ ยิม้พวง. (2554). แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จาํกัด โรงงานจังหวัด

ปทุมธานี. (การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี). 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2553). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย SPSS. พิมพค์ร้ังท่ี 11. กรุงเทพมหานคร: บิส

ซิเนสอาร์แอนดดี์. 

สมชาย วรกิจเกษมสกลุ. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 2 .อุดรธานี: 

อกัษรศิลป์การพิมพ.์ 

อรวรรณ จนัทร์ช่ืน. (2550). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานสวนสนุกดรีมเวิล์ล. (การ

คน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี). 

Bell Roungtree & Carolyn. (2004). Does manager behavior influence knowledge worker job satisfaction and 

organizational commitment attitudes A validation of kouzes and Posner’s transformational leadership 

theory. (Ph.D., The University of Alabama in Huntsville). 

Robbins, & Coulter. (2005). Management. Edition 11. pp. 395-396. 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 89 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ความสัมพนัธ์ของส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่เงินกับความพึงพอใจในงานของพนักงานเจนเนอเรช่ันวาย 

และเจนเนอเรช่ันเอกซ์ กรณศึีกษาฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง  

The relationship of non-financial incentives to job satisfaction for Generation-Y and  

Generation-X employees in case study radiology department in a private hospital 

วิไลพร ศรีชัวชม1
 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

2
 

1 นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, อีเมล:์ wilaipornsr@gmail.com 

2 อาจารยท์ี่ปรึกษา กลุ่มวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, อีเมล:์ dr.phusit@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน ระดบัความพึงพอใจใน

งาน และความสัมพนัธ์ของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินกบัความพึงพอใจในงานของพนักงานเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอ

เรชัน่เอกซ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ พนกังานฝ่ายรังสีวิทยาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง จาํนวน 168 ตวัอย่าง

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายและเอกซ์ อายงุานมากกว่า 10 ปี เป็นกลุ่ม

พนกังานท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัส่ิงจูงใจท่ี

ไม่ใช่เงินในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32  และมีความพึงพอใจในงานโดยรวมในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.29 ผลการวิเคราะห์ดว้ย t-Test และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 พบว่าค่าเฉล่ียของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินและความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงานเจน

เนอเรชัน่วายและเจนเนอเรชัน่เอกซไ์ม่แตกต่างกนัโดยส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ

ในงานโดยรวมของเจนเนอเรชัน่วายคือ ลกัษณะงานท่ีทาํ โอกาสกา้วหนา้ในงาน และความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและ

การทาํงานเป็นทีม ส่วนของเจนเนอเรชัน่เอกซ์ คือ ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีมและการส่ือสาร 
 

คาํสําคญั:  ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน, ความพึงพอใจในงาน, เจนเนอเรชัน่ 

 

ABSTRACT 

This study aims to study the level of opinion about non-financial incentives, overall job satisfaction score 

and the relationship of non-financial incentives to job satisfaction for generation Y and generation X staffs. The 

sample consisted of 168 radiology staffs of a private hospital. The results showed that the major responders who 

replied the questionnaires were female in generation Y and X, more than 10 years of service, clinical staff and more 

than 30,000 Baht average monthly income. The sample agreed with the non-financial incentives at the average level 

and mean score was 3.32. The mean score of job satisfaction is 3.29 at the average level. Data analyzing with t-Test 

and the hypothesis testing with multiple linear regression analysis at significant implication level of .05 showed that 

the mean score of the non-financial incentives and the overall job satisfaction of generation Y are not different from 

generation X. The non-financial incentives that are positively correlated with overall job satisfaction for generation-
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Y are working conditions, career opportunities and relationships with colleagues and teamwork, for generation-X 

are relationship with colleagues and teamwork and communication. 
 

Keywords:  Non-financial incentives, Job satisfaction, Generation 

 

1. บทนํา 

 สําหรับธุรกิจโรงพยาบาล การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นปัจจยัสําคัญ

ปัจจัยหน่ึงท่ีทาํให้ไดผ้ลลัพธ์ท่ีดีกับผูม้ารับบริการตรวจ-รักษา ซ่ึงจะส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจในท่ีสุด

ปัจจุบนัพบว่าธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล กาํลงัอยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากร อนัเน่ืองมาจากปริมาณการผลิต

บุคลากรทางการแพทยน์อ้ยกว่าความตอ้งการของภาคธุรกิจ และมีอตัราการลาออกสูง ส่งผลให้การสรรหาบุคลากร

เขา้มาทดแทนทาํไดย้ากและเกิดการแย่งตวับุคลากรเขา้ทาํงาน สําหรับกรณีศึกษาน้ีก็ประสบปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรเช่นเดียวกนั องคก์รจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมากกบัการบริหารจดัการบุคลากร มีการกระตุน้ให้บุคลากรท่ี

มีอยู่ให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เทคนิคการจูงใจในการ

ทาํงาน ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น ส่ิงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน และส่ิงจูงใจท่ีไม่ใชเ้งิน เช่น บรรยากาศในการทาํงานท่ีเป็นมิตร 

การไดรั้บการยอมรับจากหัวหนา้และเพ่ือนร่วมงาน เป็นตน้  

 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินสามารถใชจู้งใจให้บุคลากรสร้างผลงานไดใ้นระยะสั้นเท่านั้น หากจะสร้างแรงจูงใจใน

ระยะยาว ตอ้งสร้างแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวัคนทาํงาน กล่าวไดว้่าส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมีผลต่อจิตใจของบุคลากร ซ่ึง

สามารถสร้างความพึงพอใจในงานไดใ้นระยะยาว (ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 2556)  

 ปัจจุบนัพบว่า องคก์รต่างๆมีสัดส่วนของพนักงานงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเพ่ิมข้ึนทั้งจาํนวนและบทบาท

ความรับผดิชอบ การสร้างแรงจูงใจในงานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายจึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมองขา้มไม่ได ้จาก

ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย มีความแตกต่างจากกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่เอกซ์ คือ เจนเนอเรชัน่วายให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการเงิน ความรับผิดชอบในงาน โอกาสกา้วหน้า

ในเส้นทางอาชีพ และการไดรั้บการยอมรับในความสามารถ เป็นแรงจูงใจลาํดบัแรกๆ ส่วนกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอกซ์ให้

ความสนใจกบัการดูแลสวสัดิภาพในการทาํงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงานและการไดรั้บการยอมรับ (เดชา เดชะวฒันไพศาล, 2552) 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 

 “ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน หรือผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซ่ึงเกิด

จากการทาํงาน โดยมีผลกระทบหนักแน่นต่อพฤติกรรมของพนักงาน” (กลัยาณี คูณมี, 2552 อา้งถึงในโชติรส ดาํรง

ศานติ, 2554)              

 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) กล่าวถึงปัจจัย 2 ประการท่ีมีความ 

สัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ (1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ได้แก่

ความสําเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า (2) ปัจจยั    

คํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ประกอบดว้ย เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบาย

และการบริหาร สภาพการทาํงาน ชีวิตส่วนตวั ความมัน่คงในงาน และการปกครองบงัคบับญัชา 
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 จากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีไม่ตอ้งใชเ้งิน 

และเป็นปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีโรงพยาบาลในกรณีศึกษาน้ีมีใชอ้ยู่จริง ดงันั้นจึงใชปั้จจยัในทฤษฎีสองปัจจยัของ

เฮอร์ซเบิร์กเป็นตน้แบบ โดยเลือกเฉพาะปัจจยัหรือส่ิงจูงใจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินท่ีมีอยู่จริงในกรณีศึกษาน้ี และเป็นปัจจยัท่ี

หน่วยงานสามารถนาํไปพฒันาปรับปรุงต่อไปได ้ปัจจยัท่ีดดัแปลงใชเ้ป็นตวัแปรตน้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ส่ิงจูงใจท่ี

ไม่ใช่เงิน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานและความสาํเร็จในการทาํงาน ความกา้วหนา้หรือโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าใน

อนาคต ความสัมพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการบริหาร และการส่ือสาร  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน 

 ศุภลกัษ ์แลปรุรัตน์ (2557:42) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทาํงาน เป็นทศันคติ อารมณ์ความรู้สึกดา้นบวก

ของบุคคลซ่ึงไม่ใช่มีต่อเน้ือหาของงานเท่านั้น แต่รวมไปถึงความพอใจในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการทาํงานอีก

ดว้ย ความพึงพอใจส่งผลต่อการกาํหนดพฤติกรรมในการทาํงาน  

 กล่าวไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง การไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือไดรั้บ

ปัจจยัต่างๆท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือแรงกระตุน้ในการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดกาํลงัใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน ทาํงาน

อยา่งมีความสุข ซ่ึงทาํให้ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์(Hierarchy of Needs) คือ ทฤษฎีลาํดบัขั้นของความตอ้งการ

ของมนุษย ์โดยตั้งสมมติฐานว่า มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีส้ินสุด เม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือ

พึงพอใจอยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้ ความตอ้งการส่ิงอ่ืนๆ มกัเกิดข้ึนมาอีก ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น

จากตํ่าสุดไปหาสูงสุด แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 1. ความตอ้งการทางปัจจยัส่ี  2. ความตอ้งการความปลอดภยั 3. ความ

ตอ้งการดา้นสังคม ความรัก ความพอใจ 4. ความตอ้งการช่ือเสียงและการยกยอ่ง 5. ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต

 เน่ืองจากความพึงพอใจในงานเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจนถึงความ

ตอ้งการระดบัสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของมาสโลว ์ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงเลือกวดัความพึงพอใจในงานซ่ึงเป็นตวั

แปรตาม โดยอา้งอิงจากทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์และดดัแปลงเป็นคาํถามในแบบสอบถามเพ่ือ

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 แนวคิดเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่ 

 เชียงใหม่นิวส์ 2 กุมภาพนัธ์ 2558 เร่ือง “อยูเ่จนเนอเรชัน่ไหน” กล่าวถึงโครงสร้างสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยูเ่สมอ มีผลให้คนแต่ละยุคแตกต่างกนัในหลายดา้น เช่น พฤติกรรม ทศันคติและแนวทางการดาํเนินชีวิต เป็นตน้

สามารถแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 8 เจเนอเรชัน่ สาํหรับการศึกษาน้ีเก่ียวขอ้งกบั 4 เจเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ 

 1. เบบ้ีบมูเมอร์ (Baby Boomer) เกิดระหว่าง พ.ศ. 2489-2507 เป็นคนท่ีมีชีวิตเพ่ือการทาํงาน เคารพกฎเกณฑ์

กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กบัการทาํงานและองคก์รมาก    

 2. เจเนอเรชัน่เอกซ์ (Generation X) เกิดช่วง พ.ศ. 2508-2522 เป็นคนท่ีชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ตอ้งเป็นทางการ 

ให้ความสาํคญักบัความสมดุลระหว่างงานกบัครอบครัว มีแนวคิดและการทาํงานในลกัษณะรู้และทาํทุกอย่างไดโ้ดย

ไม่ตอ้งพ่ึงพาใคร เป็นตวัของตวัเองสูง มีความคิดเปิดกวา้ง สร้างสรรค ์

 3. เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) เกิดช่วง พ.ศ. 2523-2540 มีลกัษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีอิสระใน

ความคิด ไม่ชอบถูกบงัคบัให้อยูใ่นกรอบ ชอบเสพข่าวสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ตอ้งการความชดัเจนใน

การทาํงานวา่ส่ิงท่ีทาํมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอยา่งไร และชอบทาํงานเป็นทีม  
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              4. เจเนอเรชัน่ซี (Generation Z) เกิดหลงั พ.ศ. 2540 มีความสามารถใชง้านเทคโนโลยต่ีางๆ และเรียนรู้เร็ว  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วฒันพล ลีลาวิไลลกัษณ์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่

วาย กรณีธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ พบว่า ปัจจยัในการทาํงานทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจ

ในการทาํงาน โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดคือ ดา้นความเสมอภาค ความมัน่คงในงานและลักษณะงาน

ตามลาํดบั  และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ตํ่าท่ีสุดคือปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 อจัจิมา บาํเพญ็บุญ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานกลุ่มเจน

วาย พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ วฒันธรรมและบรรยากาศในการทาํงาน โดย

การไดรั้บการยอมรับนับถือและสามารถเขา้กบัเพ่ือนร่วมงานไดมี้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือการท่ีเพ่ือนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชายนิดีให้ความช่วยเหลือ ช้ีให้เห็นว่าการไดรั้บความช่วยเหลือก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ร หรือการไดท้าํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของกลุ่มพนกังาน Gen Y อยา่งมาก 

 Cennamo & Gardner (2008) ศึกษาเร่ือง Generational differences in work values, outcomes and person-

organisation values fit ผลการศึกษาพบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายให้ความสําคญักบัสถานะและอิสระในงาน

มากกว่ากลุ่มเจนเนอเรชัน่เอกซ์ และ เบบ้ีบมูเมอร์ ซ่ึงมีความหมายในทางปฏิบติั คือ ค่านิยมมีความสําคญัในการช้ีนาํ

พฤติกรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจการทาํงาน องคก์รตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของพนักงาน

และตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพนกังานในเร่ือง คุณค่าของงานและความคาดหวงัท่ีองคก์รตอ้งการ 
 

 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรต้นทีศึ่กษา  ตวัแปรตามทีศึ่กษา 

สถานภาพของพนกังาน 

     1. เพศ                                   2. เจเนอเรชัน่ (Generation) 

     3. อายงุาน                  4. กลุ่มงาน  

     5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 

    1. ลกัษณะงาน 

    2. นโยบายและการบริหารจดัการ 

    3. โอกาสกา้วหนา้ในงาน 

    4. ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม 

    5. การส่ือสาร 

 

 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 

 

 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ีอศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินของพนกังานในฝ่ายรังสีวิทยา 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานในฝ่ายรังสีวิทยา 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานเจนเนอเรชัน่

วายและเจนเนอเรชัน่เอกซ ์
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3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใช ้คือพนกังานฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง จาํนวน 185 คน คาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง 

ท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยสูตร ทาโร ยามาเน่ คือ 126 ตวัอย่าง โดยแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานทุกคนและรวบรวม

เก็บขอ้มลูซ่ึงมีความครบถว้นสมบรูณ์ไดจ้าํนวน 168 ตวัอยา่ง จึงใชข้อ้มลูทั้งหมดในการวิเคราะห์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนักงานต่อส่ิงจูงใจในงาน ซ่ึงเป็นคาํถามท่ี

อา้งอิงและดดัแปลงจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 5 ดา้น 

และคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม ซ่ึงอา้งอิงทฤษฎีของมาสโลว ์(ตารางท่ี 1) ส่วนตอนท่ี 3 เป็นคาํถาม

ปลายเปิด 
 

ตารางท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อส่ิงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงานโดยรวม 

ส่ิงจูงใจทีไ่ม่ใช่เงิน คาํถามเกีย่วกบัส่ิงจูงใจทีไ่ม่ใช่เงิน 

ลกัษณะงานท่ีทาํ 

 

• งานท่ีขา้พเจา้ทาํมีคุณคา่ มีความหมาย และทา้ทาย 

• ขา้พเจา้รู้สึกสนุกกบังานท่ีทาํ 

• ขา้พเจา้คิดแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

นโยบายและการ

บริหารจดัการ 

• ขา้พเจา้เตม็ใจปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลและแผนก 

• ขา้พเจา้สามารถบริหารเวลาสําหรับเร่ืองส่วนตวัและงานไดอ้ยา่งเหมาะสมเสมอๆ 

• การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้พเจา้ มีความยติุธรรม 

โอกาสกา้วหนา้ใน

งาน 

 

• ขา้พเจา้มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพการงานท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี 

• ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีมีคุณคา่เก่ียวกบัโอกาสเติบโตในสายงานของขา้พเจา้ 

• ผลการปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีจากหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานส่วน

ใหญ่ในแผนก 

ความสัมพนัธ์ต่อ

ผูร่้วมงาน และการ

ทาํงานเป็นทีม 

• ขา้พเจา้รู้สึกว่าบรรยากาศในการทาํงานมีความเป็นมิตรและช่วยเหลือกนัดี 

• ขา้พเจา้มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีและไวใ้จไดใ้นแผนก 

• ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ในหน่วยงานของขา้พเจา้ ใส่ใจในความรู้สึกของขา้พเจา้และเพ่ือนร่วมงาน 

การส่ือสาร • ขา้พเจา้ไดรั้บข่าวสารเพียงพอและทนัเหตุการณ์อยา่งสมํ่าเสมอ 

• แผนกมีช่องทางการส่ือสารเพียงพอกบัความตอ้งการของขา้พเจา้ เช่น Line การประชุม  เป็นตน้ 

• ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของขา้พเจา้ไดรั้บการรับฟังจากหวัหนา้งาน 

คาํถามเกีย่วกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม 

• ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานท่ีน่ี 

• ขา้พเจา้รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของทีม และเป็นเจา้ของผลงานของแผนก 

• ขา้พเจา้ไดรั้บรายไดเ้หมาะสมกบัปริมาณงานท่ีทาํและความสามารถของขา้พเจา้ 

• ขา้พเจา้พึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีโรงพยาบาล/แผนกจดัให ้

• ความพึงพอใจในงานโดยรวมของขา้พเจา้ 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล : วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลทาํโดยการแจกแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กโทรนิค ผ่าน

ทางแอ๊พพิเคชั่นลาย (LINE) และจดหมายอิเล็กโทรนิค (Email) ให้กับพนักงานในฝ่ายรังสีวิทยาทุกคนของ

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง 
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การวิเคราะห์ขอ้มลู แบ่งเป็นขอ้มลูเก่ียวกบั 

1. ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการแจกแจงค่าความถ่ีและร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินและความพึงพอใจในงานโดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง ใช้

วิธีการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test และ ANOVA 

3. การทดสอบสมมติฐาน : ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินกบัความพึงพอใจในงานโดยรวมของ

พนกังานเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอเรชัน่เอกซ์โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 
 

4. ผลการวจิัย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง : ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 168 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

และเกือบทั้งหมด (97 %) เป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นเอกซ์ อายุงานมากกกว่า 10 ปี รองลงมา

ตามลาํดบั คือ อายุงาน 3-5 ปี , 6-10 ปี  , 1-2  ปี และอายุงานน้อยกว่า 1 ปี พนักงานกลุ่มท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะมี

จาํนวนมากกว่ากลุ่มพนกังานท่ีไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 2 
   

ตารางท่ี 2 ขอ้มลูประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 38 22.6 

หญิง 130 77.4 

เจเนอเรช่ัน 

(Generation) 

เบบ้ีบูมเมอร์ (Baby Boomer) 4 2.4 

เจนเนอเรชัน่เอกซ ์(Gen X) 44 26.2 

เจนเนอเรชัน่วาย (Gen Y) 119 70.8 

เจนเนอเรชัน่ซี (Gen Z) 1 0.6 

อายุงาน 

นอ้ยกว่า 1 ปี 6 3.6 

1-2 ปี 23 13.7 

3-5 ปี 37 22.0 

6-10 ปี 36 21.4 

มากกว่า 10 ปี 66 39.3 

กลุ่มงาน 
พนกังานท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะ (Clinical staff) 104 61.9 

พนกังานท่ีไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ (Non-Clinical staff) 64 38.1 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

10,000 - 15,000  บาท 12 7.1 

15,001 – 20,000 บาท 18 10.7 

20,001 – 30,000 บาท 37 22.0 

30,001 – 50,000 บาท 60 35.7 

มากกว่า  50,000 บาท 41 24.4 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน : ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกับส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินใน

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 สาํหรับค่าเฉล่ียของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินของพนักงานเจนเนอเรชัน่วายมีค่า

นอ้ยกว่ากลุ่มเจนเนอเรชัน่เอกซ์ เม่ือวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย t-Test พบว่าค่าเฉล่ียของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินของพนักงานเจน

เนอเรชัน่วายและเจนแนอเรชัน่เอกซ์ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3   ค่าเฉล่ียส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตวัแปร 
ภาพรวม (n=168) Gen X (n=44) Gen Y (n=119) T-Test for Equality of Means 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. t d.f. Sig. 
(2-tailed) 

ลกัษณะงานท่ีทาํ 3.53 0.74 3.61 0.75 3.50 0.75 0.832 161 0.407 

นโยบายและการบริหาร

จดัการ 

3.40 0.72 3.45 0.69 3.36 0.75   0.668 161 0.505 

โอกาสกา้วหนา้ในงาน 3.15 0.78 3.18 0.81 3.12 0.78   0.445 161 0.657 

ความสัมพนัธต่์อผูร่้วมงาน

และการทาํงานเป็นทีม 

3.23 0.77 3.34 0.73 3.18 0.79   1.212 161 0.227 

การส่ือสาร 3.29 0.80 3.39 0.85 3.24 0.77   1.134 161 0.258 

ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินโดยรวม  3.32 0.68 3.39 0.70 3.28 0.68   0.957 161 0.340 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม : จากภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจ

ในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.29 เม่ือพิจารณาแยกกลุ่มพนกังานเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอเรชัน่

เอกซ์ พบว่า ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนกังานเจนเนอเรชั่นวายและเจนแนอเรชัน่เอกซ์ไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในงานของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอเรชัน่เอกซ ์

กลุ่มพนกังาน Mean S.D. 
Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t d.f. Sig. 
(2-tailed) 

Gen Y (n=119)  3.22 0.67 
0.384 0.536 1.580 161.00 0.116 

Gen X (n=44) 3.41 0.75 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินและความพึงพอใจในงานโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง: พบว่าส่ิงจูงใจ

ท่ีไม่ใช่เงินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานโดยรวมในระดบัสูงมาก  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ

เท่ากบั .889 และสามารถใชร่้วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจในงานโดยรวมได ้ร้อยละ 80.9 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

.05 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั +.309 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวั

แปรอิสระ พบว่า มีส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 3 ดา้นท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์ความพึงพอใจในงานโดยรวมได ้คือ  ดา้นลกัษณะ

งานท่ีทาํ ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน และดา้นความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม (p-value < 0.05) โดย

ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินทั้ง 3 ดา้นน้ี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม ส่วนส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินดา้น

นโยบายและการบริหารจดัการ และดา้นการส่ือสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานโดยรวม ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 (ตารางท่ี 5) 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 96 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

การทดสอบสมมติฐาน :  

สมมติฐานท่ี 1 ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงานเจนเนอ

เรชัน่วาย  

จากการวิเคราะห์พบว่าส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงานโดยรวมใน

ระดบัสูงมาก  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .909 และสามารถใชร่้วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน

โดยรวมได ้ร้อยละ 82.7 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 

+.287 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระรายดา้น พบว่า มีส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 3 ดา้นท่ีสามารถ

ใช้พยากรณ์ความพึงพอใจในงานโดยรวมได้ คือ  ด้านลักษณะงานท่ีทาํ ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน และด้าน

ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม (p-value < 0.05) ส่วนส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินดา้นนโยบายและการ

บริหารจัดการ และด้านการส่ือสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในงานโดยรวม ท่ีนัยสําคญัทางสถิติ .05 

(ตารางท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 5  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินกบัความพึงพอใจในงาน 

                  โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรอิสระ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

b SEb β 

ลกัษณะงานท่ีทาํ .267 .055 .283 4.824 .000 

นโยบายและการบริหารจดัการ .063 .067 .066 0.950 .344 

โอกาสกา้วหนา้ในงาน .324 .060 .362 5.359 .000 

ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม .153 .059 .170 2.590 .010 

การส่ือสาร .102 .065 .116 1.571 .118 

ค่าคงท่ี .280 ; SEest = + .309 ; R = .899 ; R2 = .809 ; F = 137.039 ; p-value = .000 

 

ตารางท่ี 6     ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินกบัความพึงพอใจในงาน

ของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
b SEb β 

ลกัษณะงานท่ีทาํ .313 .061 .346 5.167 .000 

นโยบายและการบริหารจดัการ .007 .075 .008 0.098 .922 

โอกาสกา้วหนา้ในงาน .389 .067 .449 5.784 .000 

ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม .164 .061 .191 2.677 .009 

การส่ือสาร .009 .072 .010 0.125 .901 

ค่าคงท่ี .339 ; SEest = + .287 ;  R = .909 ; R2 = .827 ; F = 107.972 ; p-value = .000 
 

สมมติฐานท่ี 2 ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงานเจนเนอ

เรชัน่เอกซ ์
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ตารางท่ี 7 พบว่าส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานโดยรวมในระดบัสูงมาก  มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .923 สามารถใชร่้วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจในงานโดยรวมได ้ร้อยละ 85.1 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ +.306 เม่ือพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระรายดา้น พบว่า มีส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 2 ดา้นท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์ความพึง

พอใจในงานโดยรวมได ้คือ  ดา้นความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม และการส่ือสาร (p-value < 0.05)

โดยส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินทั้ง 2 ดา้นน้ี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม ส่วนส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน

ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  ดา้นนโยบายและการบริหารจดัการ และดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในงานโดยรวม ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 

ตารางท่ี 7     ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธร์ะหว่างส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินกบัความพึงพอใจในงาน

โดยรวมของพนกังานเจนเนอเรชัน่เอกซ ์

ตวัแปรอิสระ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

b SEb β 

ลกัษณะงานท่ีทาํ .134 .107 .134 1.253 .218 

นโยบายและการบริหารจดัการ -.007 .135 -.006 -0.052 .959 

โอกาสกา้วหนา้ในงาน .008 .126 .008 0.062 .951 

ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม .399 .153 .389 2.612 .013 

การส่ือสาร .395 .129 .452 3.063 .004 
ค่าคงท่ี .256 ; SEest = + .306 ; R = .923 ; R2 = .851 ; F = 43.501 ; p-value = .000 

5. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอเรชัน่เอกซ์มีความคิดเห็นเก่ียวส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่

เงินไม่แตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทั้งสองเจนเนอเรชัน่เห็นดว้ยกบัส่ิงจูงใจท่ี

ไม่ใช่เงินดา้นลกัษณะงานในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นลาํดบัแรก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่อยู่

ในกลุ่มงานท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะ คือ พยาบาลและนกัรังสีการแพทยท่ี์มีหนา้ท่ีดูแลและช่วยรังสีแพทยต์รวจ-รักษา

ผูป่้วย ทาํให้รู้สึกว่างานท่ีทาํมีคุณค่า มีความหมายและทา้ทาย อีกทั้งเป็นงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัคน โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่กบัผูป่้วยและแพทย ์จึงมีโอกาสพบปัญหาและแกไ้ขปัญหาอยูเ่สมอๆ เช่น ปัญหาในการหาคิวนัดพบแพทยใ์ห้ตรง

กบัเวลาท่ีผูป่้วยสะดวก ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะและความชาํนาญเป็นอยา่งมาก สอดคลอ้งกบัลกัษณะของเจนเนอเรชัน่เอกซ์

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้และประสบการณ์ สามารถรับผดิชอบงานท่ีทาํไดโ้ดยลาํพงั ในขณะท่ีกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายซ่ึงมี

ประสบการน้อยกว่าสามารถทาํงานโดยใช้แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีอิสระในการปรับเปล่ียนให้

เหมาะสมได ้โดยมีรุ่นพ่ีเป็นท่ีปรึกษาและพ่ีเล้ียงสอนงานให้ ผลการศึกษาน้ีไม่สอดคล้องกับ สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ืงอารี 

(2555) ซ่ึงศึกษาความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทัการบินไทย สาํนกังานใหญ่ พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจ

ดา้นลกัษณะงานในระดบัปานกลาง เน่ืองจากเป็นกลุ่มงานคนละอาชีพ และอาจไม่มีอิสระในการวางแผนงาน 

พนกังานเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอเรชัน่เอกซเ์ห็นดว้ยกบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินดา้นนโยบายและการบริหาร

จดัการในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรองลงมาลาํดบัท่ี 2 เน่ืองจากกรณีศึกษาเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานระดบัสากล จึงมีกฎระเบียบ-มาตรฐานในการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภัยของผูรั้บบริการ ใน
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ขณะเดียวกนัก็ให้ความสาํคญักบัการบริการท่ีประทบัใจลูกคา้ จึงทาํให้พนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเจนเนอเรชัน่

วายรู้สึกว่าตอ้งทาํงานภายใตข้อ้กาํหนดและความคาดหวงัระดบัสูง สอดคลอ้งกบั สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ืงอารี (2555) ซ่ึง

พบว่าพนกังานมีความพึงพอใจดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทัฯ ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีสาเหตุ

แตกต่างกนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นงานวิจยัว่าการบริหารงานขององคก์รในกรณีศึกษายงัไม่เป็นไปตามท่ีบริษทักาํหนด 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย พบว่า ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ความพึงพอใจในงาน โดยส่ิงจูงใจดา้นโอกาสกา้วหน้าในงานและลกัษณะงานท่ีทาํ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกและมี

อิทธิพลมากต่อความพึงพอใจในงานโดยรวม เม่ือเทียบกบัส่ิงจูงใจดา้นอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cennamo 

& Gardner (2008) ซ่ึงพบว่ากลุ่มเจนเนอเรชัน่วายให้ความสาํคญัมากกบัสถานะ (Status) ซ่ึงจะทาํให้มีโอกาสกา้วหน้า

ในงานและเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ร อีกทั้งยงัให้ความสาํคญักบัลกัษณะงานท่ีมีอิสระและเสรีภาพในการทาํงาน อนั

เน่ืองมาจากลักษณะของคนเจนเนอเรชั่นวายท่ีต้องการความชัดเจนในการทาํงาน ส่ิงท่ีทาํมีผลต่อตนเองและต่อ

หน่วยงานอยา่งไร จะไดผ้ลตอบแทนอยา่งไร คาดหวงัท่ีจะไดก้า้วหนา้เติบโต ไดรั้บเงินเดือนสูงๆ และผลการศึกษาน้ี

สอดคลอ้งกบั  วฒันพล ลีลาวิไลลกัษณ์ (2559) ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตประการหน่ึง คือ พนกังานกลุ่มน้ีเห็นดว้ยกบัจูงใจดา้น

โอกาสกา้วหน้าในงานระดบัปานกลางเท่านั้ น ในขณะท่ีเป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลมากต่อความพึงพอใจในงาน ดงันั้ น 

องคก์รจึงควรพฒันาเร่ืองโอกาสกา้วหน้าในงานของพนักงานกลุ่มน้ีให้อยู่ในระดบัสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใน

งาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานและเพ่ิมความผกูพนัของพนกังาน  

ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานของพนกังานเจนเนอเรชัน่วายอีกประการหน่ึง

คือ ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม อาจเป็นเพราะลักษณะของคนเจนเนอเรชัน่วายซ่ึงชอบการ

ทาํงานเป็นทีม เติบโตมาพร้อมกบัการประชุมสอดคล้องกบั อจัจิมา บาํเพ็ญบุญ (2559) ซ่ึงกล่าวไวว้่า การมีเพ่ือน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาท่ียนิดีให้ความช่วยเหลือก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร หรือการไดท้าํงาน

เป็นทีมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของกลุ่มพนกังานเจนเนอเรชัน่วายอยา่งมาก 

สําหรับกรณีของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอกซ์ พบว่าส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 2 ด้าน คือด้านความสัมพนัธ์ต่อ

ผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม และดา้นการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงานของพนักงาน

เจนเนอเรชัน่เอกซ์ ระดบัมาก อาจเป็นเพราะลกัษณะของคนเจนเนอเรชัน่เอกซ์มกัให้ความสําคญักบัสัมพนัธภาพทั้ง

เพ่ือนร่วมงานและครอบครัว และพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอกซ์ส่วนใหญ่ทาํงานในหน่วยงานน้ีมานาน จนเกิด

ความผกูพนักบัเพ่ือนร่วมงาน และรู้สึกว่าองค์กรเป็นเหมือนครอบครัว จึงให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงานในระดบัมาก ทั้งน้ีพบว่าพนักงานเจนเนอเรชัน่เอกซ์เห็นดว้ยกบัส่ิงจูงใจทั้งสองด้านน้ีในระดบัปานกลาง

เท่านั้น ดงันั้นหน่วยงานจึงควรคน้หาแนวทางในการพฒันาส่ิงจูงใจดา้นความสัมพนัธต่์อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็น

ทีม และการส่ือสาร ให้อยูใ่นระดบัสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานของพนักงานเจนเนอเรชัน่เอกซ์ ซ่ึงจะส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการทาํงานและเพ่ิมผลประกอบการของหน่วยงานได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกือบทั้งหมดเป็นเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอ

เรชัน่เอกซ์ อายุงานมากกว่า 10 ปี เป็นพนักงานกลุ่มท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะมากกว่ากลุ่มท่ีไม่มีใบประกอบโรค

ศิลปะ และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 
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ค่าเฉล่ียของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินของพนกังานเจนเนอเรชัน่วายและเจนแนอเรชัน่เอกซ์ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 

ค่าเฉล่ียของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินของพนกังานเจนเนอเรชัน่วายเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะ

งานท่ีทาํ (2) นโยบายและการบริหารจดัการ (3) การส่ือสาร (4) ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม และ

(5)โอกาสกา้วหนา้ในงาน  

ค่าเฉล่ียของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินของพนกังานเจนเนอเรชัน่เอกซเ์รียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะ

งานท่ีทาํ (2) นโยบายและการบริหารจดัการ (3) ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม (4) การส่ือสาร และ

(5)โอกาสกา้วหนา้ในงาน 

ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของความ

พึงพอใจในงานของพนกังานเจนเนอเรชัน่เอกซ์และเจนเนอเรชัน่วายไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินท่ีสามารถใช้พยากรณ์ความพึงพอใจในงานโดยรวม

สาํหรับเจนเนอเรชั่นวาย มี 3 ด้าน คือ ลักษณะงานท่ีทาํ ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน และดา้นความสัมพนัธ์ต่อ

ผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม ส่วนกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอกซ์มี 2 ดา้น คือ  ดา้นความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการ

ทาํงานเป็นทีม และการส่ือสาร โดยทั้งหมดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม 
 

ขอ้เสนอแนะ 

ความพึงพอใจในงานของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ลักษณะงานท่ีทาํ : หน่วยงานควรสร้างโอกาสให้มีการหมุนเวียนงาน (Job rotation) ท่ีต้องการ

ความสามารถท่ีใกล้เคียงหรือเก่ียวข้องกัน เพ่ือให้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆ ไม่จาํเจกับงานเดิมๆ และได้พฒันา

ความสามารถและประสบการณ์ให้มีมากข้ึน ตอบสนองกบัลกัษณะของเจนเนอเรชัน่วายท่ีชอบการเปล่ียนแปลงและมี

เป้าหมายการเติบโตกา้วหนา้ในงานอยา่งชดัเจน 

2. โอกาสกา้วหนา้ในงาน : หน่วยงานควรสร้างแนวทางการเติบโตในอาชีพ (Career path) ของแต่ละกลุ่ม

งานให้ชดัเจน มีการส่ือสาร ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัโอกาสกา้วหนา้ในสายงานกบัพนักงานให้เขา้ใจ มีการวางแผนการ

พฒันาสมรรถนะ กาํหนดระยะเวลาและประเมินผลการพฒันาตามแผนท่ีวางไว ้โดยเร่ิมจากการประเมินศกัยภาพของ

พนักงาน แลว้นาํไปเป็นขอ้มูลเพ่ือวางแผนการพฒันาศกัยภาพเฉพาะบุคคล (Individual development plan) มีการ

ส่งเสริมเร่ืองการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เช่น การสัมมนาวิชาชีพ การฝึกอบรม

เชิงปฏิบติัการ เป็นตน้  การทาํแผนการพฒันาบุคลากรน้ีหน่วยงานควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่

แรกรับเขา้ทาํงาน เพ่ือให้ทราบวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนดาํเนินการร่วมกนั ซ่ึงจะทาํให้สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของพนกังานไดต้รงความตอ้งการของทั้งตวัพนักงานและองค์กร มีการกาํหนดให้หัวหน้างานติดตาม

และให้ขอ้มูลป้อนกลบักบัพนักงานเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ และสนับสนุนให้พนักงาน

สามารถปฏิบติัได้ตามท่ีวางแผนไว ้เน่ืองจากกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายมีความตอ้งการทราบเหตุผลว่าทาํไม และมี

ความมุ่งมัน่ ตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพแต่ขาดความอดทน  

3. ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม : หน่วยงานควรวางแผนการสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานให้เพ่ิมข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมให้พนักงานมีโอกาสได้

ปรึกษาและพูดคุยกบัหัวหน้างานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจดักิจกรรมนอกสถานท่ี
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เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสไดรู้้จกักนัในแบบท่ีเป็นตวัตนของแต่ละคน นอกภาระหน้าท่ีงาน เช่น การทาํกิจกรรมสร้าง

ทีม (team building) การทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) เป็นตน้ 

ความพึงพอใจในงานของกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอกซ์ มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 2 ดา้น คือ 1. ดา้น

ความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานและการทาํงานเป็นทีม ซ่ึงสามารถใชแ้นวทางการปฏิบติัร่วมกนักบักลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย

ดงักล่าวขา้งตน้ได ้ทั้งน้ีควรพิจารณากิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของพนกังาน 2. ดา้นการส่ือสาร 

ดา้นการส่ือสาร : ปัจจุบนัมีการใชแ้อพพลิเคชั่นไลน์ แฟสบุค เข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการส่ือสารของ

หน่วยงาน ซ่ึงอาจตอบสนองและเขา้ถึงกลุ่มพนกังานเจนเนอเรชัน่วายอีกทั้งยงัเป็นทกัษะท่ีมีในคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่น้ี 

แต่อาจไม่สามารถทาํไดอ้ย่างทัว่ถึงในพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอกซ์ ดงันั้นเพ่ือการส่ือสารอย่างเหมาะสมกบัเจน

เนอเรชัน่เอกซ์ หน่วยงานจึงควรพิจารณาเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารให้มากข้ึน เช่น การติดประกาศในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน

และห้องพกัพนกังาน การประชุมประจาํเดือนและแจง้รายงานการประชุมให้พนักงานไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึง อีกทั้ง

ควรมีช่องทางให้พนกังานไดส้อบถามขอ้สงสัยและแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ไดอ้ยา่งสะดวก เช่น กาํหนดให้

ผูจ้ดัการแผนกทาํงานในพ้ืนท่ีให้บริการผูป่้วย หากตอ้งทาํงานเอกสารควรให้เปิดประตูห้องทาํงานไวเ้พ่ือให้พนักงาน

สามารถเขา้ไปขอคาํปรึกษาหรือเสนอความคิดเห็นไดต้ลอดเวลา 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เพ่ือให้ไดข้อ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัส่ิงจูงใจในงาน ควรทาํการศึกษา รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม

จากการใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามอยา่งเดียว 

2. ควรทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีซํ้ ากบัโรงพยาบาลอ่ืน เพ่ือการเปรียบเทียบ และใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาสร้าง

แรงจูงใจและความพึงพอใจในงานให้เพ่ิมข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ีฝ่ายรังสีวิทยาของกรณีศึกษาน้ี ท่ีกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม

และให้ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ระดับความผูกพนัต่อองค์กร และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน สายการบิน

นอร์วีเจียน ประจาํประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งพนกังาน จาํนวน 120 คน และเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม และสถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent 

แบบ t-Test สถิติ One Way ANOVA โดยเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบ LSD และสถิติการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั

พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ30-40 ปี มีสถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานในตาํแหน่งลูกเรือ (CCM) และมีประสบการณ์ใน

การทาํงาน 4-5 ปี พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้ าจุนอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความสําเร็จ

ในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความมัน่คง

ในงาน นโยบายและการบริหารงานขององค์กร เงินเดือนและสวสัดิการ ความกา้วหน้า ตามลาํดบั พนักงานมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร และดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร ตามลาํดบั เม่ือแยกตามประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ  อายุ สถานภาพสมรส รายได้

และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั  แต่ระดบัการศึกษาและตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์

กบัความผูกพนัต่อองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร และ

ความสาํเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั นโยบายและการบริหารงานองค์กร 

เงินเดือนและสวสัดิการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

 

คาํสําคญั:  แรงจูงใจในการทาํงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ABSTRACT 

This research aims to study in level of work motivation, level of organization commitment and the 

relationship between work motivation and organization commitment of cabin crew at Norwegian Air Shuttle 

(Thailand). The research is used questionnaire for collecting information from 120 cabin crew at Norwegian Air 

Shuttle (Thailand). The statistics for analyzing data are frequency, percentage, mean, standard deviation, 

independent samples (t-Test), one way analysis of variance (One way ANOVA), multiple comparison (LSD) and 

regression analysis. The research results revealed that the most of the sample group is female with the age of 

between 30-40 years, single status, graduated in Bachelor's degree, salary more than 60,000 Thai Baht, Cabin Crew 

Member rank (CCM) and 4-5 years of work experience at Norwegian Air Shuttle (Thailand). The employees had 

high level of overall work motivation (Motivation factors and Hygiene factors). When considering each aspect, the 

highest motivation is responsibility, followed by work itself, work achievement, interpersonal relationship, 

recognition, working environment, job security, organization’s policy and management, salary and benefits, job 

advancement. Moreover, it revealed that the employee had high level of organization commitment .When 

considering each aspect, the highest organization commitment is the confidence towards the organization and 

accepting the goal and value of the organization, followed by the willingness to maintain their membership of the 

organization and the willingness to devote their working efforts to the organization. The difference of organization 

commitment by personal factors, revealed the employee with the difference of gender, age, marital status, salary 

and work experience had the same level of organization commitment. However, the result reveled education level 

and working position influenced the level of organization commitment. Finally, the overall work motivation has 

relationship with the organization commitment. When considering each aspect, the responsibility, job advancement, 

interpersonal relationship, working environment and job security are positive correlations. But the work 

achievement, recognition, work itself, organization’s policy and management, salary and benefits have no 

relationship with the organization commitment at statistical significance of .05 level. 
 

Keywords:  Work Motivation, Organization Commitment 

 

1. บทนํา 

ในยุคปัจจุบนัท่ีมีความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน  ส่งผลต่อการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจและคมนาคมเป็นอย่างมาก ทาํให้ผูค้นสามารถติดต่อธุรกิจและเดินทางท่องเท่ียวได้อย่างง่ายดาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคมนาคมทางอากาศซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภยั จึงส่งผลให้ธุรกิจสายการ

บินไดรั้บความนิยมและมีการแข่งขนัสูง การท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดน้ั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ยบุคลากรซ่ึง

ถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์ร  

บุคลากรในองคก์รเปรียบเสมือน “ตน้ทุน” ท่ีมีค่ามหาศาลอีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนท่ีองค์กรตอ้งรักษาและลงทุน

เพ่ิมเติมอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือพฒันาให้บุคลากรมีคุณค่าอย่างเหมาะสมแก่องค์กรในระยะยาว การท่ีแต่ละองค์กรตอ้ง

สูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไปดว้ยเหตุผลใดก็ตามย่อมเท่ากบัองค์กรตอ้งสูญเสียตน้ทุนท่ีมีค่าไป โดย

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 104 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

ได้รับผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ในขณะเดียวกันกลับจะต้องลงทุนในอีกหลายๆ ด้านเพ่ือท่ีจะสรรหา 

คดัเลือก ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ทาํให้องค์กรสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร 

(กรกฎ พลพานิช, 2540: 2) 

ธุรกิจสายการบิน เป็นธุรกิจประเภทงานบริการ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ อาชีพ

พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินจึงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนขององค์กร และเป็นส่วนสําคัญหน่ึงท่ีจะทาํให้องค์กร

สามารถดาํเนินธุรกิจไปได้ โดยมีหน้าท่ีในการตอ้นรับให้บริการด้านความปลอดภัยและอาํนวยความสะดวกแก่

ผูโ้ดยสารบนอากาศยาน ตั้งแต่ก่อนข้ึนเคร่ืองจนกระทัง่ถึงจุดหมายปลายทาง และจากการท่ีมีธุรกิจสายการบินเกิดข้ึน

มากมายทั้งในและต่างประเทศ ทาํให้บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสามารถโยกยา้ยไปปฏิบติังานในท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บแรงจูงใจ

และความพึงพอใจท่ีมากกว่า องคก์รจึงตอ้งมีวิธีท่ีจะรักษาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององค์กรไว ้โดยการสร้างแรงจูงใจ

ให้กบับุคลากรเหล่านั้น ให้มีขวญัและกาํลงัใจท่ีจะปฏิบติังาน มีทศันคติท่ีดีต่องาน และสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กรได ้เช่น ความสําเร็จในการทาํงาน ความกา้วหน้า ความมัน่คงในงาน ทาํให้

บุคลากรเกิดความพึงพอใจ อยากเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และอยากจะปฏิบติังานกบัองค์กรนั้นต่อไป เป็นความ

จงรักภกัดีและความผกูพนัในองคก์ร ซ่ึงความผกูพนัน้ีจะทาํให้บุคลากรอยู่คู่กบับริษทัไปอย่างยาวนานดว้ยความเต็ม

ใจ และปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ จึงจะทาํให้องคก์รนั้นประสบความสาํเร็จกา้วหนา้ต่อไปได ้

สายการบินนอร์วเีจียน เป็นสายการบินตน้ทุนตํ่าของประเทศนอร์เวย ์ไดท้าํการเปิดการบินระยะทางไกลใน

ปี พ.ศ. 2555 โดยทาํการเปิดรับพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ประจาํกรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็นท่ีแรก ภายใตก้ารดูแล

ของบริษทัจดัหางาน อเด็คโก เพชรบุรีตดัใหม่ จาํกดั เพ่ือทาํการบินไปยงัทวีปยุโรปและอเมริกา โดยไดรั้บพนักงาน

เขา้มาเพียง 2 รุ่นในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา สายการบินนอร์วีเจียนมีอตัราการลาออก

ของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนและยา้ยไปปฏิบติังานให้กบัสายการบินอ่ืนๆ แทน อีกทั้งทางสายการบินไม่มีนโยบายในการรับ

พนกังานเพ่ิม จึงทาํให้สายการบินมีพนกังานไม่เพียงพอและมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการบุคลากรในการปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคต 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดต้ระหนักถึงความสําคญัของความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความ

ผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน สายการบินนอร์วีเจียน ประจาํประเทศไทย เพ่ือท่ีจะได้ทราบ

ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของบุคลากรในการทาํงาน และนาํผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งไดน้าํมาใชใ้นการวางแผนดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือคงไวซ่ึ้งทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าและนาํไปสู่

ความสาํเร็จขององคก์รต่อไปในอนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน สายการบินนอร์วีเจียน 

ประจาํประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน สายการบินนอร์วีเจียน 

ประจาํประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน สายการบินนอร์วีเจียน 

ประจาํประเทศไทย แยกตามประชากรศาสตร์ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน สายการบินนอร์วีเจียน ประจาํประเทศไทย 
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3. สมมตฐิานการวจิัย 

         1.  พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั  

        2.  แรงจูงใจในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

 

4. กรอบแนวคดิการวจิัย 

 ตวัแปรตน้                                                                                ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

            แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีมีแรงผลกัดนั ส่ิงจูงใจ หรือจากการคาดหวงัซ่ึงอาจมาจากความตอ้งการของแต่

ละบุคคล หรือจากการกระตุน้ของผูบ้ริหารท่ีผลกัดนัและกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือกระทาํออกมาเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายของตนเองหรือองคก์ร (สุรชยั เลิศรัตนปรีชา, 2547: 11) 

             ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) หรือ ทฤษฎีจูงใจ-คํ้าจุน (Motivation 

Hygiene Theory) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาทศันคติ เพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมผลผลิต และลดการขาดงาน 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 

 1. ความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมาย  

      และค่านิยมขององคก์ร 

 2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม  

     เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร  

 3. ความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษา  

     ความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

แรงจูงใจในการทาํงาน 

  1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) 

         - ความสาํเร็จในการทาํงาน 

         - การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

         - ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

         - ความรับผิดชอบ 

         - ความกา้วหนา้ 

    2. ปัจจยัคํ้ าจุน (Hygiene Factors) 

         - นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร 

         - ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

         - เงินเดือนและสวสัดิการ 

         - สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

         - ความมัน่คงในงาน 

 

ประชากรศาสตร์ 

   1. เพศ 

    2. อาย ุ

    3. สถานภาพสมรส 

    4. ระดบัการศึกษา 

    5. รายได ้

    6. ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

    7. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
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โดย Herzberg และคณะ (1959) ไดส้รุปถึงความตอ้งการของคนในองคก์ร หรือการจูงใจจากการทาํงานวา่ ความพอใจ

ในงานท่ีทาํและความไม่พอใจในงานท่ีทาํไม่ไดม้าจาก ปัจจยักลุ่มเดียวกนั   แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยั 2 กลุ่ม คือ ปัจจยั

จูงใจ (Motivation Factors) กบัปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลรัก

และชอบงานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละทาํให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้                  

2. ปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงความไม่พอใจในการทาํงาน และ

เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้บุคคลยงัคงปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา ไดแ้ก่ เงินเดือน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การปกครอง

บงัคบับญัชา นโยบายและการบริหารงานขององค์กรสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน สถานภาพของวิชาชีพ ความ

มัน่คงในงาน และชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั  

        ดงันั้นหากความตอ้งการทางดา้นปัจจยัคํ้ าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ไดรั้บการตอบสนอง

อยา่งไม่เต็มท่ี มนุษยจ์ะเกิดความไม่พอใจ แต่ถึงแมว้่าจะไดรั้บการตอบสนองอยา่งเต็มท่ี มนุษยย์งัพึงพอใจไม่ถึงขีดสุด

อยู่ดี กลบัจะรู้สึกเฉยๆ ฉะนั้นการตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขอนามยัของมนุษยจ์ะเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการลด

ความไม่พึงพอใจในการทาํงานลง แต่ไม่สามารถจะทาํให้มนุษยพ์อใจไดใ้นเวลาเดียวกนั หากความตอ้งการดา้นปัจจยั

จูงใจ (Motivator Factors) ไดรั้บการตอบสนองอย่างเต็มท่ี มนุษยจ์ะรู้สึกพึงพอใจ พร้อมปฏิบติังานดว้ยความรักใน

หนา้ท่ี อุทิศตนเองอยา่งหนัก รวมทั้งเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กบัองค์กรอย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย แต่

หากไม่ไดรั้บการตอบสนอง มนุษยจ์ะรู้สึกเฉยๆ ไม่ยินดียินร้ายอาจทาํงานเพียงเพ่ือให้งานเสร็จไปวนัๆ เท่านั้น ไม่

สนใจท่ีจะอุทิศตนเองแต่อยา่งใด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

            Porter และคณะ (1974: 603) กล่าวถึงความผกูพนัต่อองคก์รว่า เป็นความสัมพนัธ์ท่ีจะแสดงออกถึงความ

เช่ือมโยงทั้งหมดระหว่างพนกังานและองคก์ร จะรวมความหมายไปถึงองคป์ระกอบของความพึงพอใจในงานซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานให้กบัองคก์ร โดยความผกูพนัต่อองคก์รมีลกัษณะ 3 ประการ 

ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์

ขององคก์ร และความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร  

 

6. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของสายการบินนอร์วีเจียน ประจาํประเทศไทย 

จาํนวนทั้งหมด 172 คน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560) กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดม้าจากการคาํนวณโดย

สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้± 5% 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 120 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนจากการศึกษา

กรอบแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของคาํถามโดยอาจารย์

ประจาํคณะ ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความ

ผกูพนัในองคก์ร โดยทาํการเก็บขอ้มลูในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากร เพ่ือทาํ

ให้ทราบถึงลกัษณะพ้ืนฐานของขอ้มลู โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย สถิติ Independent แบบ 

t-Test สถิติ One Way ANOVA โดยเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบ LSD (Least Significant Difference)  และสถิติการ

ถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) 

 

7. ผลการวจิัย 

ดา้นประชากรศาสตร์ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 79.2 มีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 67.5 มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 86.7 มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 มีตาํแหน่งเป็นลูกเรือ (CCM)  คิดเป็นร้อยละ 56.7 มี

ประสบการณ์ในการทาํงานระหว่าง 4-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.3  

ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความรับผิดชอบในการทาํงาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.53 รองลงมาเป็น

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย 4.31 ความสาํเร็จในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 4.27 ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มี

ค่าเฉล่ีย 4.21 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ีย 3.89 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 3.84 ความมัน่คงใน

งาน มีค่าเฉล่ีย 3.50 นโยบายและการบริหารงานขององค์กร มีค่าเฉล่ีย 3.39 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีค่าเฉล่ีย 

3.06 และสุดทา้ย ความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ีย 2.99 ตามลาํดบั 

ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมา

เป็นดา้นความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.01 และดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย 3.63 ตามลาํดบั 

  ดา้นความผกูพนัต่อองคก์รแยกตามประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศ  อายุ สถานภาพสมรส รายไดแ้ละประสบการณ์ในการทาํงานท่ี

แตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั แต่ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลให้พนักงานมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ี .05 โดยด้านระดบัการศึกษา พบว่า ผูจ้บ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูท่ี้จบสูงกว่าปริญญาตรี และด้านตําแหน่งในการ

ปฏิบติังานพบว่า ตาํแหน่งลูกเรือ (CCM) มีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าตาํแหน่งหัวหน้าลูกเรือ (SCCM) และ

ตาํแหน่งผูต้รวจการ (Supervisor) ดงัตารางท่ี 1-3 
 

ตารางท่ี 1 ผลทดสอบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานจาํแนกตามประชากรศาสตร์ดา้นเพศ 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. สมมติฐาน 

ชาย 29 3.9847 0.76389 0.123 0.902 ปฏิเสธ 

หญิง 91 3.9658 0.54021 
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ตารางท่ี 2 ผลทดสอบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานจาํแนกตามประชากรศาสตร์ดา้นอายุ  สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา รายได ้ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซอ้นรายคู่ ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร แยกตามตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. สมมติฐาน 

 

อาย ุ

ระหวา่งกลุ่ม .483 2 .242 .671 .513 ปฏิเสธ 

ภายในกลุ่ม 42.127 117 .360    

รวม 42.611 119     

 

สถานภาพสมรส 

ระหวา่งกลุ่ม .591 2 .296 .823 .442 ปฏิเสธ 

ภายในกลุ่ม 42.020 117 .359    

รวม 42.611 119     

 

ระดบัการศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.703 1 1.703 4.912 .029 ยอมรับ 

ภายในกลุ่ม 40.908 118 .347    

รวม 42.611 119     

 

รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 1.119 3 .373 1.042 .377 ปฏิเสธ 

ภายในกลุ่ม 41.492 116 .358    

รวม 42.611 119     

 

ตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.135 3 1.378 4.156 .008 ยอมรับ 

ภายในกลุ่ม 38.475 116 .332    

รวม 42.611 119     

 

ประสบการณ์ใน

การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.088 1 1.088 3.091 .081 ปฏิเสธ 

ภายในกลุ่ม 41.523 118 .352    

รวม 42.611 119     

 

ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

 

ค่าเฉลี่ย 

ลูกเรือ  

(CCM) 

หัวหน้าลูกเรือ 

(SCCM) 

ผูต้รวจการ 

(Supervisor) 

อาจารยผ์ูส้อน

(Instructor) 

3.8333 4.1500 4.2889 3.4444 

1. ลูกเรือ (CCM) 3.8333  -.31667* -.45556* .38889 

2. หัวหน้าลูกเรือ (SCCM) 4.1500   -.13889 .70556 

3. ผูต้รวจการ (Supervisor) 4.2889    .84444 

4. อาจารยผ์ูส้อน(Instructor) 3.4444     
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ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

      สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับความผกูพนัต่อ

องค์กร เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน และความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรท่ีระดับ

นยัสําคัญ .05 ความสําเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั นโยบายและการ

บริหารงานองค์กร เงินเดือนและสวสัดิการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร ท่ีระดบันัยสําคญั .05 ดัง

ตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

8. การอภปิรายผล 

ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุน

อยู่ในระดบัมาก พบว่า ความรับผิดชอบในการทาํงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

ความสาํเร็จในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ความมัน่คงในงาน นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร เงินเดือนและสวสัดิการและความกา้วหน้า ตามลาํดบั ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยุทธ อิศดุล (2552) โดยกล่าวว่า บริษัทมีการวางระบบการทาํงานท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล มีการจดัสวสัดิการพอเหมาะท่ีเป็นไปตามปัจจยัการดาํรงชีวิตพ้ืนฐานของพนักงานและมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีเพียงพอและตอบสนองต่อการทาํงานให้กบัพนกังาน จากงานวิจยัคร้ังน้ีอภิปรายตามลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ความรับผดิชอบ กล่าวคือ สายการบินนอร์วีเจียนมีระบบการจดัการท่ีดีและมีมาตรฐานสากล เน่ืองจาก 

เป็นธุรกิจการบินระหว่างประเทศ เร่ืองความปลอดภยัตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก พนักงานจึงไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือให้

 

ตวัแปร 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 

 

Sig. 

 

ความ 

สัมพนัธ์ B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ -.112 .493  -.227 .821  

ความสาํเร็จในการทาํงาน .098 .116 .067 .844 .400 ไม่มี 

การไดรั้บการยอมรับนับถือ -.101 .085 -.117 -1.186 .238 ไม่มี 

ลกัษณะของงานที่ปฏิบติั .089 .074 .090 1.204 .231 ไม่มี 

ความรับผดิชอบ .221 .106 .162 2.086 .039 มี  

ความกา้วหนา้ .182 .053 .308 3.422 .001 มี  

นโยบายและการบริหารงานองคก์ร -.073 .064 -.093 -1.145 .255 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน .172 .082 .184 2.100 .038 มี  

เงินเดือนและสวสัดิการ -2.715E-5 .059 .000 .000 1.000 ไม่มี 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน .238 .082 .256 2.903 .004 มี  

ความมัน่คงในงาน .210 .076 .246 2.762 .007 มี  

R = 0.762   R2 = 0.581   Adjusted R2 = 0.542   SEE = 0.40487   F = 15.095   Sig = 0.000 
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ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน พนกังานเกิดความตระหนกัในหนา้ท่ี ส่งผลให้พนกังานมีความรับผิดชอบใน

การทาํงาน สามารถปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงมีอาํนาจในการตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เกิดเป็น

แรงจูงใจเพ่ือให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยศวจัน์ พยุงผลชยัสาร (2558) พบว่า ความ

รับผดิชอบมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทัการบิน

ไทย จาํกัด(มหาชน) โดยพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและรับผิดชอบหน้าท่ีของตนท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการเตรียม

ความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย บุคลิกภาพ สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยให้อิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงเป็น

การจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานไดเ้ต็มท่ีมากข้ึนและเกิดผลสาํเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั กล่าวคือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีความ 

ชดัเจน ซ่ึงปรากฏในคู่มือการปฏิบติังานการบินทั้งเร่ืองความปลอดภัยและการบริการ ระบุถึงหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของตาํแหน่งงานท่ีทาํ แสดงปริมาณงานท่ีเหมาะสมต่อระยะทางการบินและเวลาตามกฎการบิน เป็น

แรงจูงใจท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการทาํงานในแต่ละ

เท่ียวบิน มีการเปล่ียนแปลงของเพ่ือนร่วมงาน ผูโ้ดยสาร และเส้นทางการบิน ทาํให้งานไม่ซํ้ าซากจาํเจ และยงัได้

ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างแรงจูงใจให้พนกังานอยากท่ีจะทาํงานน้ี 

3. ความสําเร็จในการทาํงาน กล่าวคือ การท่ีพนักงานสามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

องคก์ร คือการดูแลผูโ้ดยสารตั้งแต่ก่อนเดินทางจนกระทัง่ถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ย่างปลอดภยัและสร้างความพึง

พอใจให้กับผูโ้ดยสาร พนักงานได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ด้วยความรู้

ความสามารถของตนเอง ถือเป็นความสําเร็จของตวัเองในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธานิธ์ิ      

นุกลูอ้ึงอารี (2555) พบว่า พนกังานบริษทัการบินไทยฯ สาํนกังานใหญ่ มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการประสบ

ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีนั้น มีความรู้

ความสามารถ มีคุณสมบติัตามตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนปฏิบติัอยู่ ตลอดจนไดรั้บความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพ่ือน

ร่วมงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีทาํงาน จึงทาํให้มีความกระตือรือร้นพร้อมใจและเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

4. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน กล่าวคือ การทาํงานบนเคร่ืองบินนั้น พนกังานตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วม

ใจกนั ทาํงานเป็นทีม และให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยของ

ผูโ้ดยสาร หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน และจากการทาํงานร่วมกนัเป็นระยะเวลานานกว่า 4-5 ปีและเป็นกลุ่มพนกังานท่ีไม่

ใหญ่มาก จึงทาํให้พนกังานคุน้เคยสนิทสนมกนัและรู้จกักนัเป็นอยา่งดี จึงทาํให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและพึงพอใจท่ี

จะไดร่้วมงานกนั เกิดความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัปฏิบติังานให้สาํเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ยศวจัน์ พยุงผลชยัสาร (2558) พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทัการบินไทยฯ โดยเพ่ือนร่วมงานให้

ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน อาจเน่ืองจากพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสามารถทาํงาน

ร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอย่างดี ดว้ยระบบงานท่ีตอ้งช่วยเหลือกนั พ่ึงพาอาศยักนัระหว่างการปฏิบติังาน

ค่อนขา้งมาก ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการให้บริการตลอดเท่ียวบิน 

5. การไดรั้บการยอมรับนับถือ กล่าวคือ พนักงานไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา

และเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือร่วมกันตดัสินใจและแบ่งปัน
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ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงกนัและกันในการทาํงาน เน่ืองดว้ยการทาํงานบนเคร่ืองบิน การทาํงานเป็นทีมและการ

ส่ือสารเป็นส่ิงสําคญั จึงทาํให้ไดรั้บการยอมรับนับถือจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน และไดรั้บคาํชมเชยเม่ือ

ปฏิบติังานไดดี้ สร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานให้ปฏิบติังานต่อไปได ้

6. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กล่าวคือ พนักงานปฏิบติังานบนเคร่ืองบิน โบอ้ิง 787 ซ่ึงมีความทนัสมยั

ท่ีสุดในโลก เคร่ืองบินใหม่และมีระบบอากาศท่ีดีกว่าเคร่ืองบินรุ่นอ่ืนๆ ทาํให้พนักงานสามารถทาํงานไดเ้ต็มท่ีใน

สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภยั และมีอุปกรณ์สําหรับปฏิบติังานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการใชง้านเป็นอย่างดี รวดเร็ว

และเพียงพอต่อการใชง้านตามกฎมาตรฐานการบิน ทาํให้พนกังานเกิดความมัน่ใจ และปลอดภยัท่ีจะปฏิบติังาน 

 7. ความมัน่คงในงาน กล่าวคือ สายการบินนอร์วีเจียน เป็นสายการบินท่ีมีขนาดใหญ่ อนัดบั 6 ของโลก 

และไดรั้บรางวลัจาก Skytrax ท่ีการันตีเร่ืองคุณภาพ ไดแ้ก่ รางวลั Europe Best Low Cost Airline สายการบินตน้ทุน

ตํ่าอนัดบั 1 ในยุโรป ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 และ World’s Best Low Cost Long Haul Airline สายการบินตน้ทุนตํ่า ระยะ

ทางไกล อนัดบั 1 ของโลก ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั ตั้งแต่ทาํการเปิดการบิน อีกทั้งมีผลประกอบการท่ีดี ไดรั้บผล

กาํไร ซ่ึงทาํให้พนกังานเกิดความมัน่ใจในองค์กร และพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีความสําคญัในการขบัเคล่ือน

องคก์ร ทาํให้พนกังานรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน  

8. ดา้นนโยบายและการบริหารงานขององคก์ร กล่าวคือ องคก์รมีนโยบายและแผนการบริหารท่ีดี มีแผนการ

เติบโตของธุรกิจ เช่น การเปิดเส้นทางการบินท่ีครอบคลุมหลายทวีป การสั่งเคร่ืองบินจาํนวนมากเพ่ือรองรับการ

เติบโตในอนาคต และการเปิดรับสมคัรพนักงานจากทัว่โลก ผูบ้ริหารเป็นคนท่ีวิสัยทศัน์ท่ีดี คิดนอกกรอบ และแจง้

ข่าวสารให้กบัพนกังานรับทราบอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากพนักงานทาํงานภายใตก้ารจดัจา้งจากบริษทัภายนอก จึง

ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารมากนกั จึงทาํให้แรงจูงใจดา้นน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 9. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ กล่าวคือ เงินเดือนและสวสัดิการของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินนั้น มี

ความเหมาะสมกบัปริมาณงาน และเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั แต่เน่ืองจากบริษทัจดัจา้งภายนอกท่ีทาํหน้าท่ี

ดูแลพนักงาน ไม่มีนโยบายในการเพ่ิมเงินเดือน และโบนัส ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการทาํสัญญา จึงอาจไม่

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  

10. ความกา้วหนา้ กล่าวคือ พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะในการปฏิบติังานในทุกๆ ปี เพ่ือให้พนักงาน

ไดท้บทวนความรู้และฝึกฝนประสบการณ์ในการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การลงจอด

ฉุกเฉิน หรือการดบัไฟ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ทาํให้เกิดความชาํนาญ พร้อมจะปฏิบติังานให้กบัองค์กรเต็มท่ี 

แต่ในส่วนการเล่ือนตาํแหน่งในหนา้ท่ีการงาน พนกังานมองว่ายงัไม่เหมาะสม เกิดความไม่ยติุธรรม เน่ืองจากไม่มีการ

ประกาศออกมาท่ีชดัเจน และการเล่ือนขั้นเป็นขั้นตอนของการสัมภาษณ์และทดสอบทางดา้นความรู้ ไม่ใช่ผลการ

ปฏิบติังานท่ีผา่นมา ดงัท่ี Herzberg (1959) กล่าวว่า โอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน และมีโอกาสไดรั้บ

การพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึน จะเป็นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีจะทาํให้คนเกิดความพึงพอใจและ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความ

ปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รและดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์
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ขององค์กรอยู่ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิวรรณ ศรีสุพรรณ (2550) พบว่า พนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน บริษทัการบินไทยฯ มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จากงานวิจยัคร้ังน้ีอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด กล่าวคือ พนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินของสายการบินนอร์วีเจียน ประจาํประเทศไทย ยอมรับและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

สายการบิน และค่านิยมในองคก์ร เป็นความเช่ือทางดา้นทศันคติในดา้นบวก พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ

องคก์ร อีกทั้งมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบัองคก์รแห่งน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของความผกูพนัต่อองค์กร

ของ Porter (1974) กล่าววา่ การท่ีบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกนั หรือมีความสอดคลอ้งกนั 

เม่ือบุคคลพิจารณาแลว้ว่าบรรทดัฐานและระบบค่านิยมขององค์กรเป็นท่ียอมรับได ้ ก็จะแสดงตนว่าเห็นด้วยและ

ยอมรับกบัจุดมุ่งหมายขององคก์ร บุคคลจะประเมินองค์กรและรู้สึกต่อองค์กรในทางท่ีดี รู้สึกยนิดีและภาคภูมิใจใน

การเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เช่ือว่าองคก์รจะสามารถนาํบุคคลนั้นๆ มุ่งสู่ความสาํเร็จได ้

2. ความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ พนักงานมีความ

ภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานองคก์รแห่งน้ี และเต็มใจท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือรักษาสภาพการทาํงานในองค์กร และ

มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานกบัองค์กรเป็นระยะยาวนาน จากการท่ีพนักงานส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 4-5 ปีนั้ น 

แสดงถึงความจงรักภกัดี และผกูพนัในองคก์ร เป็นความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานโดยไม่ยา้ยไปปฏิบติังานท่ีอ่ืน  

3. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ การปฏิบติังานบน

เคร่ืองบินในแต่ละคร้ังนั้น ใชเ้วลาเดินทางค่อนขา้งนานมากกว่า 10 ชม บางคร้ังเกินกว่าเวลาท่ีกาํหนด อาจเน่ืองจาก

หลายสาเหตุ เช่น เคร่ืองบินขดัขอ้งก่อนปฏิบติังานตอ้งใชเ้วลาซ่อมท่ียาวนาน สภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย หรือการ

เปล่ียนเส้นทางการบินฉุกเฉิน อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศแปรปรวน หรือมีผูโ้ดยสารป่วยฉุกเฉิน พนกังานจึงพร้อมท่ี

จะปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ ทุ่มเทอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ใชค้วามพยายามอยา่งมากเพ่ือตอบสนอง หรือ

มุ่งสู่เป้าหมายขององคก์ร โดยสามารถทาํประโยชน์ให้กบัองคก์รให้บรรลุเป้าหมายอยา่งสาํเร็จ  

ดา้นความผกูพนัต่อองค์กรแยกตามประชากรศาสตร์ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า เพศ  อายุ สถานภาพ

สมรส รายได ้และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ประยทุธ อิศดุล (2552) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลในภาพรวม จะมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่าง

กนั กล่าวว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุในวยัใกลเ้คียงกัน ตลอดจนรายได้ และตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้การทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านระดับ

การศึกษาและตาํแหน่งในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากงานพนักงาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินนั้น ไม่ไดท้าํการเล่ือนตาํแหน่งในการปฏิบติังานตามระดบัการศึกษา จึงส่งผลให้มีความผกูพนั

ต่อองคก์รนั้นแตกต่างไป ซ่ึงผูจ้บสูงกว่าปริญญาตรีมีความผกูพนัต่อองคก์รน้อยกว่า เพราะการมีการศึกษาท่ีสูงกว่า

ย่อมมองหาโอกาสในการทาํงานในองค์กรอ่ืนท่ีสามารถใช้ศกัยภาพท่ีได้รํ่ าเรียนมาเพ่ือต่อยอดความกา้วหน้าใน

อนาคต ส่วนดา้นตาํแหน่งในการปฏิบติังานพบว่า พบว่า ตาํแหน่งลูกเรือ (CCM) มีความผกูพนัต่อองค์กรน้อยกว่า

ตาํแหน่งหัวหนา้ลูกเรือ (SCCM) และตาํแหน่งผูต้รวจการ (Supervisor) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Morrison et al 

(1997 อา้งใน วชัราภรณ์ มีสมบรูณ์, 2549) ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าระดบั

ความผกูพนัของพนกังานในโรงงานท่ีมีตาํแหน่งการทาํงานท่ีสูงจะมีความผกูพนัต่อองค์กรสูง และมีความตั้งใจท่ีจะ

ลาออกนอ้ยกว่าพนักงานในระดบัล่าง เน่ืองจากพนักงานท่ีอยู่ในตาํแหน่งสูง มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานและ
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ไดรั้บเงินเดือนท่ีสูงกว่า ทาํให้เกิดแรงจงูใจในการทาํงาน สร้างความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าโดยไม่คิดจะยา้ยไปไหน 

ส่วนพนักงานท่ีอยู่ในระดบัตํ่ากว่า ยงัไม่ได้รับโอกาสในการพิจารณาตาํแหน่งเหมาะสม หรือการพิจารณาเล่ือน

ตาํแหน่งยงัไม่มีความยติุธรรม จึงส่งผลให้มีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยกว่า   

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร พบว่า แรงจูงใจในการทาํงาน

โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า 

ความสัมพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร และความสาํเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั นโยบายและ

การบริหารงานองคก์ร เงินเดือนและสวสัดิการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สุรินทร์ ชาลากูลพฤฒิ (2551) พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผกูพนักบัองค์กรของพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั สายการบินนกแอร์ ไดแ้ก่ ความกา้วหน้า ความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน และความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนักบัองค์กร ไดแ้ก่ รายได ้ 

จากงานวิจัยน้ีกล่าวได้ว่า ด้านความรับผิดชอบ องค์กรมีการมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความรู้

ความสามารถของพนกังาน อีกทั้งมีการอบรม เพ่ิมทกัษะ ส่งเสริมการทาํงาน สร้างแรงจูงใจ ทาํให้พนักงานเกิดความ

ตั้งใจทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์กร ดา้นความกา้วหน้า กล่าวคือ พนักงานเม่ือทาํงานในองค์กรหน่ึงย่อมตอ้งการ

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หากองคก์รมีการส่งเสริมสนับสนุน การมอบโอกาส ในการเล่ือนตาํแหน่งในหน้าท่ี

การงานอยา่งเหมาะสม ยติุธรรม ก็จะทาํให้พนกังานเกิดความกระตือรือร้น เกิดความตอ้งการท่ีจะพฒันาความสามารถ

ของตนเอง มองเห็นอนาคตในหน้าท่ีการงาน ทาํให้เกิดความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน การท่ีพนักงานมีวยัท่ีใกลเ้คียงกนั และมีประสบการณ์ท่ีใกลเ้คียงกนั ทาํให้พนักงาน

สามารถท่ีจะแลกเปล่ียนพดูคุยแสดงความคิดเห็น เกิดการช่วยเหลือกนั สนบัสนุนกนั ทาํให้พนกังานเกิดความใกลชิ้ด

กนัเกิดความผกูพนัทั้งองคก์ร รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีความปลอดภยั เอ้ือต่อการทาํงานยอ่มส่งผลให้

พนักงานมัน่ใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน ความมัน่คงของบริษทัท่ีสร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นกฎ 

ระเบียบขอ้ บงัคบัต่าง ๆ ในการทาํงานท่ีชดัเจนทาํให้พนกังานไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งกงัวล

ต่อการถูกยา้ยงาน หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงสามารถทาํงานในองค์กรไดใ้นระยะยาว ส่ิงเหล่าน้ีย่อมส่งผลให้พนักงาน

เกิดความรู้สึกท่ีดี และเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคม์ากยิง่ข้ึน   
 

9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนอยู่ในระดบัมาก 

พบว่า 3 อันดบัแรก ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และความสําเร็จในการทาํงาน ตามลาํดับ 

กล่าวคือ หากองค์กรสามารถมอบงานให้ทาํอย่างเหมาะสม สร้างความไวใ้จให้รับผิดชอบในงานท่ีทาํ จะทาํให้

พนกังานเกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ เกิดความตั้งใจทุ่มเทในงาน จนประสบผลสําเร็จ เป็นแรงจูงใจในการทาํงาน

ให้กบัองคก์รต่อไป ส่วน 3 อนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

ความกา้วหนา้ อาจเน่ืองจากทางบริษทัไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายมากนัก เพราะ

องคก์รมีการจดัจา้งจากบริษทัภายนอก ดงันั้นองคก์รควรเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายใน

การบริหาร อาจมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหาร บริษัทจัดจ้างงานประจาํประเทศไทย และ

พนักงานเพ่ือให้ได้แลกเปล่ียนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เพ่ือลดช่องว่างระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานเพ่ือสร้าง
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ความสัมพนัธ์อนัดี ไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรมเพ่ือการกุศล การจดัสัมมนาเพ่ือพฒันาองค์กร เป็นตน้ ดา้นเงินเดือน

และสวสัดิการนั้นบริษทัไม่มีนโยบายในการเพ่ิมเงินเดือน โบนัสและสวสัดิการ ซ่ึงองค์กรควรให้ความใส่ใจในเร่ือง

อตัราผลตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน อาจเป็นการยกย่องชมเชย หรือการให้รางวลัเพ่ือกระตุ้นให้

พนกังานเกิดแรงจูงใจท่ีมากข้ึน ดา้นความกา้วหนา้ พนกังานมองว่าการเล่ือนตาํแหน่งยงัมีความไม่เหมาะสม เกิดความ

ไม่ยติุธรรม ดงันั้นองคก์รควรมีการจดัการพิจารณาการเล่ือนตาํแหน่งโดยเท่าเทียมกนั ตามความรู้ความสามารถอยา่งมี

เหตุและผล เหมาะสมและยุติธรรม โดยนโยบายการเล่ือนตาํแหน่งควรประกาศอย่างเปิดเผย มีขั้นตอนชัดเจน มี

โครงสร้างแสดงความกา้วหนา้ในสายงาน แสดงลาํดบัขั้นของความกา้วหน้า รายละเอียดและระยะเวลา คุณสมบติัท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้พนกังานมีความเขา้ใจท่ีชดัเจน และจะไดว้างแนวทางในการพฒันาตวัเองและแสดงศกัยภาพไดอ้ย่าง

เต็มท่ี 

ดา้นความผกูพนัต่อองค์กร พนักงานมีความผกูพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก กล่าวคือ พนักงานเห็นดว้ย

และยอมรับกบัจุดมุ่งหมายขององคก์ร มีความรู้สึกยนิดีและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงขององค์กร จากการ

ท่ีพนักงานส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 4-5 ปีนั้ นแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นความต่อเน่ืองในการ

ปฏิบติังานโดยไม่ยา้ยไปทาํงานท่ีอ่ืน ดงันั้ นองค์กรจะต้องสร้างความมัน่ใจให้กบัพนักงาน ว่าองค์กรเป็นกรท่ีดี มี

นโยบายการบริหารท่ีดี เพ่ือให้พนกังานไดเ้กิดความภาคภูมิใจว่าไดท้าํงานกบัองคก์รท่ีดีมีคุณภาพ รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้

ทาํงานและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร โดยการส่ือสารเก่ียวกบัผลประกอบการขององคก์รหรือการเจริญเติบโตขององค์

ให้พนกังานไดรั้บรู้อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานถึงความมัน่คงของบริษทั  

ดา้นความผูกพนัต่อองค์กรแยกตามประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ  อายุ สถานภาพสมรส รายได ้ และ

ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั แต่ระดบัการศึกษา และตาํแหน่ง

ในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั จะมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั อย่างท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ในเร่ืองนโยบาย

การเล่ือนตาํแหน่ง ตามความรู้ความสามารถอยา่งมีเหตุและผล เหมาะสมและยุติธรรม ก็สามารถนาํมาปรับปรุงแกไ้ข

ในส่วนน้ี  

             ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร พบว่า แรงจูงใจในการทาํงาน

โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า 

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ดงันั้นองคก์รควรมอบโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพในการทาํงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน อาจเป็นงาน

อ่ืนๆ ในองค์กรนอกเหนือจากการเป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน หรือการยา้ยไปประจาํต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์ให้กบัพนักงาน รวมถึงการมอบงานท่ีสําคญั หรือเพ่ิมความรับผิดชอบในงาน ทาํให้พนักงานรู้สึกถึง

คุณค่าในตวัเอง เป็นส่วนหน่ึงในองค์กรท่ีมีความสําคญั ถึงแมว้่างานท่ีมอบหมายนั้นจะเป็นงานท่ีเพ่ิมจากเวลางาน

ปกติ ก็จะทาํให้พนกังานรู้สึกถึงการไดรั้บการยอมรับในองคก์ร เม่ือสามารถทาํงานไดป้ระสบความสาํเร็จ องค์กรควร

มีการมอบรางวลั ยกยอ่งชมเชย ค่าล่วงเวลา หรือพิจารณาในการเล่ือนตาํแหน่ง แสดงถึงความกา้วหนา้ เกิดความมัน่คง

ในงาน ก็จะทาํให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึง และมีความตั้งใจทุ่มเทเพ่ือประโยชน์ขององค์กร เกิด

เป็นความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อองคก์ร พร้อมทั้งการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และ

การสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ทาํให้พนักงานอยากท่ีจะทาํงานกบัองค์กร และองค์กรก็จะมีพนักงานท่ีมี

ศกัยภาพอยูคู่่กบัองคก์รต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

             ควรทาํการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัองค์กรในเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลเก่ียวกบัประสบการณ์ 

แนวคิดส่วนบุคคล วฒันธรรมและค่านิยมองคก์ร ให้ไดข้อ้มลูท่ีหลากหลายและนาํมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาเชิง

ปริมาณ เพ่ือให้ทราบขอ้มลูทางพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง และทาํการศึกษาสาํรวจจากบริษทัอ่ืนท่ีมีลกัษณะธุรกิจท่ีใกลเ้คียง

ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาให้ดีข้ึนไป  
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คุณลักษณะภาวะผู้นําแบบผู้นําการเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทํางานของ

พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท แซนต้า แฟคทอร่ี จํากัด 

THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP THAT AFFECTED THE QUALITY OF THE 

EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISALS OF SANTA FACTORY COMPANY LIMITED 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) คุณลักษณะภาวะผูน้ําแบบผูน้ําการเปล่ียนแปลง (2) การ

ประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงาน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท แซนต้า แฟคทอร่ี จาํกัด จังหวดัสุรินทร์ จาํนวน 220 คน โดยมีการใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า (1) มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อ

การประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (2) มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) คุณลักษณะภาวะผูน้ําแบบผูน้ําการ

เปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการทาํงานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัตํ่ามาก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 

คาํสําคญั: คุณลกัษณะภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, การประเมินผลการทาํงาน 
 

ABSTRACT 

The purposes of this study were (1) to investigate the transformational leadership that affected the quality 

of the employee performance appraisals, (2) to inspect the quality of employee performance appraisals, (3) to 

examine the relationship of the transformational leadership that affected the quality of the employee performance 

appraisals. The population used in the employees working in the Santa Factory Company Limited., in Surin. The 

data were collected through the application of questionnaire, and were analyzed using Frequency, Percentage, Mean 

and Standard Division. 

The result of study revealed that (1) the overall opinion on the transformational leadership was at high 

level, (2) the quality of the employee performance appraisals was rated at high level, (3) the relationship between 

the transformational leadership and the quality of the employee performance appraisals was at a lower-level on the 

organizational efficiency at 0.01 level of significance.  

Keywords:  Transformational Leadership, Performance Appraisals   
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1. บทนํา 

การท่ีองคก์รสามารถประสบความสาํเร็จไดน้ั้น นอกเหนือจากการร่วมมือร่วมใจกนัของคนในองคก์รแลว้ยงั

จาํเป็นตอ้งอาศยัผูน้ําท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถส่งเสริม และกระตุน้ให้พนักงานในองคก์รสามารถดาํเนินงานให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบนั เน่ืองจาก

ผูน้าํเป็นไดท้ั้งผูส่้งเสริมและผูย้บัย ั้งผลการปฏิบติังานของพนักงาน เป็นผูใ้ห้กาํลงัใจ เป็นผูท้าํร้ายความรู้สึกจนทาํให้

เกิดความทอ้แท ้เป็นผูดึ้งอจัฉริยะในตวัพนกังานใหส้ามารถนาํออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ และเป็นผูย้บัย ั้งอจัฉริยะ

ท่ีมีอยูใ่นตวัพนกังานโดยท่ีผูน้าํเหล่านั้นจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม (ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์, อา้งใน จตุพร สังขวรรณ, 2557)    

บริษัท แซนต้า แฟคทอร่ี จาํกัด เป็นผูผ้ลิตและผูส่้งออกของเล่นเด็กและเฟอร์นิเจอร์สําหรับเด็กจากไม้

ยางพารา โดยคุณสุชาติ ภทัรไพศาลสิน หน่ึงในผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั ไดใ้ห้สัมภาษณ์

ในเร่ืองเก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้าํมีใจความว่า (สุชาติ ภัทรไพศาลสิน. บทสัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561: แซนต้า 

แฟคทอร่ี, สุรินทร์) “...ผูน้าํท่ีดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แล้ว ยงัตอ้งเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจใน

บทบาทหนา้ท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปของตนเอง เพ่ือให้สามารถบริหารงานในยคุติจิตอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการท่ี

จะบอกไดว้่าผูน้าํนั้นเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงหรือไม่นั้น สามารถช้ีวดัไดจ้ากประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าสามารถดาํเนินงานให้บรรลุไดต้ามเป้าหมายหรือมากกว่าท่ีกาํหนดไวด้ว้ยเช่นกนั ปัจจุบนัองค์กร

กาํลงัประสบกบัปัญหาในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของตวัผูน้าํ เน่ืองจากพบว่า ตวัของผูน้าํเองส่วนใหญ่ยงัคงมีลกัษณะเผด็จ

การ มีการใช้อาํนาจ ใช้ความคิดของตนเป็นใหญ่โดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ต้บงัคับบญัชา ทาํให้ในบาง

สถานการณ์ส่งผลกระทบในทางลบต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของภาพลกัษณ์หรือผลประกอบการก็

ตาม...”  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กรท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ และจากการทบทวนวรรณกรรม

เก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบต่าง ๆ พบว่า แนวคิดทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

(Transformational Leadership) เป็นทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูน้ําแนวใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับมากในปัจจุบนั โดย

คุณลกัษณะภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงน้ีจะพิจารณาจากลกัษณะของผูน้าํ พฤติกรรม อาํนาจ รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง จากผลการวิจยัเชิงประจกัษแ์ละการฝึกอบรมพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงในทุก

ระดับองค์กรของประเทศต่าง ๆ จาํนวนมาก พบว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้ําท่ีมีคุณลักษณะภาวะผูน้ําแบบผูน้ําการ

เปล่ียนแปลงน้ีจะสามารถทาํให้ประสิทธิผลและคุณภาพของงานและองคก์รสูงข้ึน ถึงแมว้่าสภาพการณ์ขององคก์รจะ

มีข้อจาํกัดต่าง ๆ เพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 2– 3) ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกับ

คุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพของผลการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต 

บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั  

 

2. วตัถุประสงค์การทาํวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้ําการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการ

ทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิตในองคก์ร  

2.2 เพ่ือศึกษาผลการประเมินคุณภาพการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิตในองคก์ร  

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการประเมิน

คุณภาพผลของการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิตในองคก์ร 
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3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากร : พนักงานฝ่ายผลิตจาํนวน 220 คน ของบริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผู ้

ส่งออกสินคา้ของเล่น และเฟอร์นิเจอร์เด็กจากไมย้างพารา ตั้งอยู่ท่ี 121/1 หมู่ 4 ตาํบลแกใหญ่ อาํเภอเมืองสุรินทร์ 

จงัหวดัสุรินทร์  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา : ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือใหม่โดยปรับมาจากแบบสอบถามของ เบญจวรรณ 

ขุนดี ท่ีเคยใชใ้นการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารจาน

ด่วนท่ีไดรั้บเฟรนไชน์ จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามตามแบบมาตราวดัประเมินค่า 5 ระดบั โดยไดล้ดจาํนวน

คาํถามให้นอ้ยลงจาก 82 ขอ้ ให้เหลือ 64 ขอ้ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการศึกษาวิจยัคร้ัง

น้ี โดยผ่านการตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ตามเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใชจ้ากท่าน

อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ และไดมี้การทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการนาํแบบสอบถามน้ีไปทาํการ

ทดลองใชก้บับุคคลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 35 คน ผลปรากฏวา่ แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่

โดยรวม 0.806 ( r > 0.700 ) จึงถือไดว้า่แบบสอบถามชุดน้ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถนาํไปใชจ้ริงได ้

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล : ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่พนกังานฝ่าย

ผลิต บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั จาํนวน 220 ฉบบั   

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล : ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) เพ่ือวิเคราะห์

ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรดว้ยการหาค่าความถ่ี (Frequency ) และค่าร้อยละ (Percentage)  ผูว้ิจยัไดมี้การวิเคราะห์

ขอ้มูลการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงานทั้ง 15 ด้าน (วุฒินันท์ ชุมภู, 2556) และวิเคราะห์ขอ้มูล

คุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลง (เบญจวรรณ ขุนดี, 2557)  ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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กรอบแนวคดิ 

                    

                   ตวัแปรต้น                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะภาวะผู้นํา : คุณลกัษณะภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง 

- หัวหน้างานสามารถทําให้ลูกน้องเกิดตระหนักใน

ความสําคญัของผลงาน 

- หัวหน้างานโน้มน้าวจิตใจของลูกน้องให้ยึดในผล 

ประโยชน์ของส่วนรวม 

- หวัหนา้งานมีแนวทางในการริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ 

- หวัหนา้งานมุ่งใหค้วามสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัลูกนอ้ง 

- หวัหนา้งานมีวิสัยทศัน์ 

- หวัหนา้งานใชอิ้ทธิพลทั้งภายในและภายนอกหน่วย -

งาน 

- หวัหนา้งานจูงใจโดยใชกิ้จกรรมสร้างกาํลงัใจ 

- หัวหน้างานมีค่านิยมในการให้ความร่วมมือ ให้ความ

เป็นเอกภาพ มีความเสมอภาค มีความยุติธรรมและเป็น

ธรรม  

- หวัหนา้งานมีการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้ม  

- หวัหนา้งานใหอิ้สระในการคิดแก่ผูป้ฏิบติังาน 

- หวัหนา้งานมองท่ีอนาคต 

- หวัหนา้งานมีความคิดระดบัสากล 

- หัวหน้างานแสวงหาส่ิงใหม่ มีวิธีการใหม่  มีการ

เปล่ียนแปลง 

- หวัหนา้งานมีวิธีการโดยใชก้ารนํา (การขอความร่วม -

มือ) 

                (เบญจวรรณ ขุนดี, 2557) 

การประเมนิคุณภาพผลของการทาํงาน 

- ดา้นทศันคติ / การใหค้วามร่วมมือ  

- ดา้นการใหค้วามสําคญักบัหน่วยงาน  

- ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 

- ดา้นการมุ่งใหค้วามสนใจ 

- ดา้นการเพ่ิมผลผลิต  

- ดา้นคุณภาพของงาน  

- ดา้นการทาํงานเป็นทีม  

- ดา้นการส่ือสาร  

- ดา้นความรู้ทางเทคนิคในเร่ืองงาน  

- ดา้นปรับปรุงผลงาน 

- ดา้นการรู้ว่าเม่ือใดควรถามคาํถาม  

- ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละยดึหลกัคุณธรรม 

- ดา้นเวลาการมาปฏิบติังาน 

- ดา้นความสามารถเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ 

- ดา้นการบริหารความเครียด 

(วุฒินนัท ์ชุมภู, 2556) 

ข้อมูลส่วนบุคคล : 

 เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และประสบการณ์การทาํงาน   
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4. ผลการวจิัย 

4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 128 คน 

(ร้อยละ 58.20) มีอาย ุ41 ปีข้ึนไป จาํนวน 102 คน (ร้อยละ 46.40) มีสถานภาพสมรสแลว้จาํนวน 163 คน (ร้อยละ 

74.10) มีรายได้เฉล่ีย 6,001–12,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 202 คน (ร้อยละ 91.80) มีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่า

มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 149 คน (ร้อยละ 67.70) และมีประสบการณ์การทาํงาน 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 102 คน (ร้อย

ละ 46.40) 

4.2 การประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั มีค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงระดบัตามค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยดังน้ี ดา้นเวลาการมาปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.80) ด้านความซ่ือสัตยแ์ละยึดหลัก

คุณธรรม(ค่าเฉล่ีย 4.38) ดา้นการรู้ว่าเม่ือไรควรจะถาม (ค่าเฉล่ีย 4.20)  ดา้นการเพ่ิมผลผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.86) ดา้นการ

ทาํงานเป็นทีม (ค่าเฉล่ีย 3.85) ดา้นการบริหารความเครียด (ค่าเฉล่ีย 3.80) ดา้นการให้ความสําคญักบัหน่วยงาน

(ค่าเฉล่ีย 3.78) ดา้นทศันคติ / การให้ความร่วมมือ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ดา้นคุณภาพการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย 3.69) ดา้นการมุ่ง

ให้ความสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ดา้นความสามารถเป็นท่ีพ่ึงพาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้นความทะเยอทะยาน / ความคิด

ริเร่ิม (ค่าเฉล่ีย 3.44) และดา้นการปรับปรุงผลงาน (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามลาํดับ มีระดบัความคิดเห็นต่อการประเมิน

คุณภาพผลของการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้นความรู้ทางเทคนิคในเร่ืองงาน (ค่าเฉล่ีย 3.39) และดา้นทกัษะ

การส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 3.38)  ตามลาํดบั มีระดบัความคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานอยู่ในระดบัปาน

กลาง  

4.3 คุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.64) อยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้โดยเรียงระดบัตามค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี หัวหน้างานมี

วิธีการโดยใชก้ารนาํ (ขอความร่วมมือ) (ค่าเฉล่ีย 3.97) หัวหน้างานจูงใจโดยใชกิ้จกรรมสร้างกาํลงัใจ (ค่าเฉล่ีย 3.97)  

หัวหน้างานแสวงหาส่ิงใหม่ มีวิธีการใหม่ มีการเปล่ียนแปลง (ค่าเฉล่ีย 3.92) หัวหน้างานของท่านทาํให้ลูกน้อง

ตระหนกัในความสาํคญัของผลงาน (ค่าเฉล่ีย 3.86) หัวหนา้งานใชอิ้ทธิพลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 

3.83) หัวหนา้งานให้อิสระในการคิดแก่ผูป้ฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.70) หัวหน้างานมีค่านิยมในการให้ความร่วมมือ ให้

ความเป็นเอกภาพ มีความเสมอภาค มีความยุติธรรมและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.67) หัวหน้ามีการส่ือสารทางตรงและ

ทางออ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.64) หัวหน้างานมุ่งให้ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัลูกนอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.55) และหัวหน้างานมี

ความคิดระดบัสากล (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงอยู่ใน

ระดบัมาก ในหัวขอ้หัวหนา้งานมีแนวทางในการริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.40) และหัวหนา้มีวิสัยทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

ตามลาํดบั มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงในหัวขอ้น้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  

4.4 ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถามมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของ

พนกังานฝ่ายผลิตของ บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั แตกต่างกนั ดงัน้ี 

4.4.1 จาํแนกตามเพศ พบว่า การประเมินคุณภาพผลของการทาํงานในดา้นทศันคติ / การให้ความ

ร่วมมือ และดา้นการทาํงานเป็นทีม เพศชายมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานแตกต่างจากเพศหญิงอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานตํ่ากว่าเพศหญิง ในดา้น

ทกัษะการส่ือสาร ด้านความรู้ทางเทคนิคในเร่ืองงาน และด้านความสามารถเป็นท่ีพ่ึงพาได ้เพศชายมีผลต่อการ
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ประเมินคุณภาพผลของการทาํงานแตกต่างจากเพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ีย

การประเมินคุณภาพผลของการทาํงานสูงกว่าเพศหญิง ส่วนดา้นการมุ่งให้ความสนใจ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการ

ปรับปรุงผลงาน และดา้นความซ่ือสัตยแ์ละยดึหลกัคุณธรรม  เพศชายมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงาน

แตกต่างจากเพศหญิงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพผลของการ

ทาํงานตํ่ากว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

4.4.2 จาํแนกตามอายุ พบว่า อายุท่ีต่างกนัมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีอายรุะหว่าง 31– 40 ปี มีค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานสูง

กว่าอายรุะหว่าง 21–30 ปี และอาย ุ41 ปีข้ึนไป ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้   

4.4.2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) ระหว่างอายขุองพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั พบว่า อายุระหว่าง 21-30 ปีกบัอายุระหว่าง 

31-40 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอายรุะหว่าง 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพผล

ของการทาํงานนอ้ยกว่าอายรุะหว่าง 31- 40 ปี ส่วนอายรุะหว่าง 31- 40 ปี กบัอาย ุ41 ปีข้ึนไป แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยอายรุะหว่าง 31- 40 ปี มีค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานมากกว่าอายุ 41 ปีข้ึน

ไป 

4.4.3 จาํแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงาน

โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีสถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียการประเมิน

คุณภาพผลของการทาํงานสูงกว่าสถานภาพหย่าร้าง / หมา้ย, สถานภาพอ่ืน ๆ และสถานภาพสมรส ตามลาํดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

4.4.4 จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อการประเมินคุณภาพ

ผลของการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ีย 17,001 บาทข้ึนไปต่อ

เดือน มีค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานท่ีสูงกว่ารายไดเ้ฉล่ีย 6,001–12,000 บาทต่อเดือน และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 12,001–17,000 บาทต่อเดือน ตามลาํดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

4.4.5 จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

4.4.6 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน พบว่า ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีผลต่อการประเมิน

คุณภาพผลของการทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีอายุงาน 4 – 6 

ปี มีค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานท่ีสูงกว่าอายงุาน 7 – 9 ปี , อายุงาน 10 ปีข้ึนไป และอายุงานตํ่ากว่า 

3 ปี ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

4.5 คุณลักษณะภาวะผูน้ําแบบผูน้ําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กับการประเมินคุณภาพผลของการ

ทาํงานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัตํ่ามากในทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในรายดา้น 

พบว่า ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นความรู้ทางเทคนิคในเร่ืองงาน ดา้นการปรับปรุงผลงาน ดา้นการรู้ว่าเม่ือใดควรจะ

ถามคาํถาม และดา้นความซ่ือสัตยแ์ละยดึหลกัคุณธรรม มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่าในทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ส่วนในดา้นการให้ความสาํคญักบัหน่วยงาน มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่ามากในทิศทางบวก 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

5. การอภปิรายผล 

5.1 คุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั  มี

ระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยรวมและรายดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดย

พบว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงในหัวขอ้หัวหนา้มีวิธีการโดยใชก้ารนาํ (ขอความร่วมมือ) และ

หัวหนา้งานจูงใจโดยใชกิ้จกรรมสร้างกาํลงัใจ ซ่ึงเป็นหัวขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด แสดงว่า ผูน้าํมีวิธีการใน

การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์รด้วยความสมคัรใจ  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดคุณลกัษณะของผูน้าํของ แบส (Bass, 1990) ท่ีกล่าวไวว้่า คุณลกัษณะภาวะผูน้าํท่ีมุ่งเน้นการใช้

อิทธิพล ท่ีเป็นเร่ืองของการใชค้วามพยายามดา้นการใชว้าทการและกระบวนการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการเห็นคลอ้ยตาม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจวรรณ ขุนดี (2556) ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังานในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนท่ีไดรั้บเฟรนไชน์ จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า มีระดบั

ความคิดเห็นดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ (ผูน้าํการเปล่ียนแปลง)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.2 การประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั มีค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก อนัเน่ืองมาจากผูน้าํมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรท่ีเอ้ือ

ต่อการทาํงาน มีการเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน  มีการ

วางแผนการทาํงานและจดัตารางเวลาการทาํงานให้พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม และให้อิสระในการทาํงานแก่พนกังาน

ภายใตข้อบเขตและกฎระเบียบขององคก์ร มีการสร้างค่านิยมในเร่ืองการทาํงานร่วมกนั คิดร่วมกนั แกปั้ญหาร่วมกนั 

คือ ส่ิงท่ีดีต่อองค์กรเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bass (1985) ได้กล่าวว่า การท่ีผูต้ามให้ความไวว้างใจ มี

ความรู้สึกช่ืนชมในตัวผูน้ํา  มอบความจงรักภักดี และให้ความเคารพนับถือต่อผูน้ํา  ทาํให้สามารถส่งผลให้เกิด

แรงจูงใจในการทาํงานท่ีไดผ้ลมากกว่าความคาดหวงัเดิมท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุรีรัตน์ เกิดลาภ 

(2557) ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน กรณีศึกษา กรม

ควบคุมโรค ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการต่อการประเมินการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.3 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานท่ีต่างกนั มีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงาน

ฝ่ายผลิตของ บริษัท แซนต้า แฟคทอร่ี จาํกดั แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ เกตุศิรินทร์ เพ็ชรบูรณ์ (2556) ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงและวฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ พบว่า 

ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์การ

ทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่าง

กนั 
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5.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการประเมินคุณภาพผลของ

การทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั แซนตา้ แฟคทอร่ี จาํกดั โดยรวมและรายดา้นส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนั

ทางบวกในระดบัท่ีตํ่ามากในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่า คุณลกัษณะผูน้าํแบบผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงในองคก์รมีผลโดยตรงต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงานในด้านการให้ความสําคัญ

กับหน่วยงานและบริษัท ผูน้าํได้มีการกระตุน้และสร้างจิตสํานึกให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รดว้ยการนาํองคก์รเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มบริเวณโดยรอบองค์กร และให้

การสนบัสนุนพนกังานเป็นตวัแทนองคก์รในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการ

ทาํงานเป็นทมี ผูน้าํไดมี้การกระตุน้ให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีการสร้างแรงจูงใจพร้อมทั้งให้อิสระในการทาํงาน

ภายใต้ขอบเขตโครงสร้างของหน่วยงาน มีการยอมรับความสามารถของพนักงานแต่ละคน และมีการพฒันา

ความสามารถหรือความชาํนาญเฉพาะดา้นของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม

ความถนดั / ชาํนาญ ด้านการปรับปรุงผลงาน ผูน้าํไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนาํเสนอแนวทางใหม่ ๆ พร้อม

ทั้งให้การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือในทุก ๆ ดา้น ในด้านการรู้ว่าเมือ่ไรควรถาม ผูน้าํเป็นผูท่ี้กระตุน้ให้พนักงาน

ตระหนกัในความสาํคญัของคุณภาพผลงาน มีการช้ีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และขั้นตอนในกระบวนการทาํงานท่ี

ชดัเจน เพ่ือทาํให้พนกังานสามารถแยกแยะไดว้่าส่ิงไหนท่ีไม่ใช่เป้าหมายและขั้นตอนในการทาํงาน ด้านความรู้ทาง

เทคนิคในเร่ืองงาน ผูน้าํเป็นผูมี้ความรอบรู้ มีความเช่ียวชาญในการทาํงาน และสามารถให้คาํแนะนาํเทคนิคต่าง ๆ ใน

การทาํงาน รวมทั้งยงัสามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะต่าง ๆ ให้แก่พนกังาน เพ่ือนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน และด้านความซ่ือสัตย์และยดึหลกัคุณธรรม ผูน้าํไดเ้ป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัตน

ท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมในท่ีทาํงาน มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและต่อส่วนรวมทั้งต่อหนา้และลบัหลงั  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bass & Avolio (1994) กล่าวว่า ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะมีลกัษณะ

ท่ีเป็นผูท่ี้คอยกระตุน้ให้เกิดความสนใจในระหว่างผูร่้วมงานและผูต้าม เพ่ือให้เกิดแง่มุมใหม่ ๆ ในการทาํงาน มีการทาํ

ให้เกิดการตระหนักรู้ในเร่ืองของภารกิจ (Mission) และวิสัยทศัน์ (Vision) ของทีมและองค์กร มีการพัฒนา

ความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามให้ไปสู่ระดบัความสามารถท่ีสูงข้ึน มีศกัยภาพท่ีมากข้ึน และมีการกระตุน้ให้

ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาท่ีไดต้ั้งใจเอาไวแ้ลว้ตั้งแต่ตน้ และพบว่ามีบ่อยคร้ังท่ี

ผูน้าํจะคอยกระตุน้ให้ผูอ่ื้นทาํมากกว่าท่ีพวกเขาคิดว่าจะเป็นไปได ้ ผูน้าํจะทา้ทายความคาดหวงัและมกันาํไปสู่การ

บรรลุถึงผลงานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรางคณา กาญจนพาที (2556) ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ภาวะ

ผูน้าํและภาวะผูต้ามท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ร กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

ผลการวิจยัพบว่า ผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองคใ์นระดบัสูงมาก  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การทาํงาน ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น 

ผูบ้ริหารควรจดัสรรและคดัเลือกคุณสมบติัของบุคคลให้เหมาะสมกบัลกัษณะและหน้าท่ีรับผิดชอบของงานนั้น ๆ 
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และควรหมัน่ทดสอบสมรรถนะพนักงานให้เป็นประจาํเพ่ือจะได้มีการปรับวางตาํแหน่งหน้าท่ีให้ตรงตามระดับ

ความสามารถของพนักงาน และควรมีการพิจารณาในเร่ืองของอตัราค่าแรงให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ

ศกัยภาพของพนักงาน เพ่ือเป็นการสร้างความรู้มัน่คงในอาชีพการงานแก่พนักงาน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างขวญัและ

กาํลังใจให้แก่พนักงานในการทุ่มเทการทาํงานเต็มความสามสารถ เพ่ือให้องค์กรมีผลการดาํเนินงานและผล

ประกอบการท่ีดียิง่ข้ึน  

6.2 การประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงาน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นทกัษะการส่ือสารและดา้นความรู้ทางเทคนิคในเร่ืองงานท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่

ในระดบัปานกลาง ดงันั้นเพ่ือเป็นการให้แน่ใจไดว้่าการส่ือสารของผูน้าํสามารถทาํให้พนักงานเขา้ใจในเร่ืองท่ีผูน้าํ

ตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจและกระจ่างชดัเจน ผูบ้ริหาร/ผูน้าํ ควรมีเทคนิคในการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีแตกต่าง

กนัไปในแต่ละบุคคล ดว้ยการเลือกใชข้อ้ความหรือภาษาท่ีเหมาะสมกบัพนักงานนั้น ๆ และผูบ้ริหารควรเพ่ิมชัว่โมง

การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพการทาํงานให้มากกว่าน้ี หรือมีการเชิญวิทยากรท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัลกัษณะงานขององคก์รมาให้ความรู้และคาํแนะนาํในเร่ืองเทคนิคต่าง ๆ เป็นตน้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพให้แก่

พนกังานในองคก์ร 

6.3 คุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัมาก ยกเวน้ในหัวขอ้หัวหน้ามีวิสัยทศัน์และหัวหน้ามองอนาคต พบว่า มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ผูน้าํ / หัวหนา้ไดมี้การวางแผน มีการกาํหนดแผนการทาํงานงานล่วงหน้า มี

การจดัตารางการทาํงานโดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของงานก่อนหลงั มีการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานให้มีความ

ชดัเจน รวมทั้งสร้างลกัษณะนิสัยให้เป็นคนท่ีคิดบวกหรือคิดเชิงสร้างสรรคใ์ห้มากข้ึน 

6.4 คุณลกัษณะภาวะผูน้าํแบบผูน้าํการเปล่ียนแปลงขององค์กรมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินคุณภาพ

ของผลงานของพนักงานในองค์กรอยูใ่นระดบัตํ่ามากในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะแบบผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงมีผลโดยตรงต่อการประเมินคุณภาพผลของการทาํงานของพนักงานในด้านการให้ความสําคญักับ

หน่วยงานและองคก์ร ดา้นการทาํงานเป็นทีม  ดา้นการปรับปรุงผลงาน ดา้นการรู้ว่าเม่ือไรควรถาม ดา้นความรู้ทาง

เทคนิคในเร่ืองงาน และดา้นความซ่ือสัตยแ์ละยดึหลกัคุณธรรม  และพบว่า หากผูน้าํสามารถแสดงคุณลกัษณะภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงออกมาไดม้ากเท่าไหร่ จะยิ่งมีผลต่อการประเมินคุณภาพผลการทาํงานของพนักงานในองค์กร

มากข้ึนเท่านั้น  

กล่าวคือ ผูบ้ริหารควรให้ผูน้ํามีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยจะต้องคาํนึงถึงความ

รับผดิชอบร่วมกนั คือ ทุกคนควรตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง ควรมีการประเมินคุณภาพผลของการ

ทาํงานของพนกังานเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงพฒันาการทาํงาน ควรมีการกระตุน้ทีมงานในทางสร้างสรรค์ เป็นตน้ 

และควรมีการนาํสมรรถนะมาเสริมกนั เช่น มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานแต่ละคนให้ชดัเจนและ

ตรงกบัทกัษะความสามารถของแต่ละคน มีการทบทวนหนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกในทีมและอาจมีการแกไ้ข

ไดเ้ม่ือมีความจาํเป็น เพ่ือจะไดแ้น่ใจว่าพนักงานมีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตน และมีทกัษะความสามารถท่ี

เพียงพอต่อการนาํองคก์รไปสู่เป้าหมาย เป็นตน้ ผูบ้ริหารควรมีการเน้นให้ผูน้าํ/หัวหน้ามีการประพฤติและปฏิบติัตน
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ให้ถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรมและกฎระเบียบขององคก์รเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่พนกังาน เช่น มาทาํงานตรงเวลาและ

สมํ่าเสมอ เป็นตน้ ผูน้ําควรจะเปิดใจรับฟังทั้งปัญหา ทั้งขอ้เสนอแนะ และรวมทั้งมีการให้ความช่วยเหลือ ให้การ

สนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไปพร้อม ๆ กบัพนกังานทั้งเร่ืองส่วนตวัและส่วนรวม  

ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหผู้น้าํมีการแสวงหา / ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ

มีการจดัฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเม่ือมีพนักงานร้องขอหรือตามความเหมาะสม เพ่ือจะไดน้าํองค์

ความรู้นั้นมาปรับประยกุตใ์ชภ้ายในองค์กร เช่น การนาํ Learn Six Sigma มาใชแ้กปั้ญหาในกระบวนการ รวมทั้งใช้

เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานเพ่ือให้องค์กรเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึง Learn Six Sigma เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการผลกัดันให้เกิดแนวคิดเชิงบูรณาการระหว่างคน เคร่ืองมือ และกาํลงัการผลิตทั้งหมด เพ่ือช่วยในการลด

ตน้ทุน (รวมทั้งทรัพยากรมนุษย)์ สร้างคุณค่าเพ่ิม เพ่ิมกาํไร และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในปัจจุบนั  เป็นตน้ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการนาํเอาปัจจยัท่ีพบว่ามีความแตกต่างและไม่มีความสัมพนัธ์กนัมา

ทาํการศึกษาเพ่ิมเติมอีกคร้ัง หลงัจากท่ีองค์กรได้มีการนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจัยคร้ังน้ีไปทาํการพฒันาและปรับปรุง

องคก์ร เพ่ือให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และควรทาํการศึกษาควบคู่ไปกบัการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือ

เป็นการเจาะขอ้มลูเชิงลึกต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานและระดบัความ

ผกูพนัต่อองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โดยศึกษา

กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 149 คน วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย One-Way ANOVA และค่าการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ กาํหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีระดับ

แรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวมอยู่ระดับมาก เม่ือวิเคราะห์ในรายด้านพบว่า ดา้นสถานภาพของวิชาชีพ อยู่ใน

ระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน และตํ่าท่ีสุดคือดา้นเงินเดือน ระดบัความ

ผกูพนัต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ระดบัมาก โดยท่ีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเป็นบวกกบั

ความผูกพนัต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์รายด้านพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการปฏิบติังาน และความรับผดิชอบ ส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์กรอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทั้งในดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงานใน

โรงพยาบาล ระดบัรายไดต่้อเดือน แผนก และตาํแหน่ง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
 

คาํสําคญั: แรงจูงใจในการทาํงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

ABSTRACT 

The study of relationship between work motivation and organization commitment of employees at 

Kasemrad Sriburin Hospital was conducted to investigate the level of work motivation, the level of organization 

commitment, the relationship between work motivation and organization commitment, and the relationship between 

personal characteristics and organization commitment of the clinical officers in Kasemrad Sriburin Hospital. The 

sample used in the study consisted of 149 clinical officers. The data were analyzed applying frequency, percentage, 

mean, standard deviation, One-Way ANOVA and multiple regression analysis at a significance level of .05. The 
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results of the study revealed that the overall work motivation was rated at a high level. The highest levels of work 

motivation were in the aspects of status, achievement and work itself while the lowest level of work was in the 

aspect of salary and compensation. The overall organization commitment level was also rated at a high level. The 

hypotheses testing revealed that the overall work motivation had a positive relationship with the organization 

commitment and the work motivation in the aspects of salary and compensation, interpersonal relationship, working 

condition, and responsibility had a correlation with the organization commitment at .05 level of significance. 

However, the different personal characteristics on gender, age, marital status, duration of employment, income, 

department, and job position did not have a relationship with the organization commitment at .05 level of 

significance 
 

Keywords:  Work motivation, Organization commitment   

 

1. บทนํา 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ตั้งอยูใ่น อ.เมือง จ. เชียงราย เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดบัทุติยภูมิ เปิด

ให้บริการทางการแพทยท์ัว่ไปและเฉพาะทาง มีขนาด 120 เตียง ให้บริการผูป่้วยในจังหวดัเชียงราย และจังหวดั

ใกลเ้คียง มีบุคลากรทั้งหมดจาํนวน 606 คน จากการดาํเนินงานท่ีผา่นมาพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังาน

ทางคลินิก โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ผูช่้วยพยาบาล ผูช่้วยเหลือคนไข ้มีการลาออกจากงานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้

โรงพยาบาลมีบุคลากรไม่เพียงพอท่ีจะให้บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ท่ี

เห็นไดช้ดัเจน เช่น งานบริการผูป่้วยใน ไม่สามารถเปิดบริการห้องพกัเพ่ิมไดเ้ม่ือห้องส่วนท่ีเปิดให้บริการอยู่เต็มแลว้ 

แมว้่าจะมีห้องว่างเหลืออยู ่เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรท่ีจาํเป็น หรืองานบริการห้องผ่าตดั ไม่สามารถเปิดใชง้านได้

ครบ 4 ห้อง อยา่งเต็มศกัยภาพ เน่ืองจากขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและวิสัญญีพยาบาล รวมถึงงานบริการผูป่้วยนอก ท่ี

ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและผูช่้วยเหลือคนไข ้ทาํให้กระบวนการให้บริการเกิดความล่าชา้ ผูรั้บบริการไม่พึงพอใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ความผกูพนัต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการขาดงาน ผลิตภาพ 

และคุณภาพของผลงาน ท่ีสําคัญความผูกพนัต่อองค์กรจะเก่ียวข้องกับความสามารถในการรักษาบุคลากรไวก้ับ

องค์กรได้ ซ่ึงสอดคล้องกับปัญหาของโรงพยาบาล และพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร (กอ้งนภา ถ่ินวฒันากูล, 2556 ; ประภาพร ป้องศรี, 2558 ; Lida Gholizade, 

2014) ซ่ึงการทาํงานทางดา้นคลินิกของโรงพยาบาลในประเทศไทยนั้น มีความแตกต่างจากกิจการประเภทอ่ืนหรือ

งานของฝ่ายสนบัสนุนอยา่งชดัเจน ทั้งในดา้นของเวลาในการปฏิบติังานท่ีตอ้งสับเปล่ียนกนัทาํงานนอกเวลาทาํการ 

ให้คลอบคลุมบริการ 24 ชัว่โมง และเป็นงานบริการท่ีทาํงานกบัผูท่ี้เจ็บป่วยตลอดเวลา ซ่ึงเป็นบริบทท่ีมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมาก ส่งผลให้แรงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองค์กรมีความแตกต่างจากงานวิจยัในอดีต ดงันั้น 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก และวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจในแต่ละดา้น รวมถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพ่ือนาํผล

การศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากรของโรงพยาบาล ให้องค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจใน

การทาํงาน เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร และสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยูคู่่กบัองคก์รต่อไป  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

        1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทาํงานและระดับความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ี

ปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 

        2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 

        3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนักงาน

ระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรต้นทีจ่ะศึกษา        

ทฤษฎสีองปัจจัยของ Herzberg 

ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัคํ้าจุน  

- เงินเดือนและค่าตอบแทน  

- ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  

- การปกครองบงัคบับญัชา  

- นโยบายและการบริหาร  

- สภาพการปฏิบติังาน  

- สถานภาพของวิชาชีพ  

- ความมัน่คงในการปฏิบติังาน  

- ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั  

ปัจจยัจูงใจ  

- ความสาํเร็จในการทาํงาน  

- การยอมรับนบัถือ  

- ลกัษณะงาน  

- ความรับผดิชอบ  

- ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- อายงุาน 

- ตาํแหน่ง 

- แผนก 

- ระดบัรายได ้

ความผูกพันต่อองค์กรของ Mowday 

Porter and Steers 

- ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ร  

- ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งสูงในการปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร 

- ความปรารถนาท่ีจะดาํรงความเป็น

สมาชิกขององคก์ร 

ตวัแปรตามทีจ่ะศึกษา 
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3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก ของโรงพยาบาลเกษม

ราษฎร์ศรีบุรินทร์ ซ่ึงหมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงพยาบาล ท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ

ของโรงพยาบาลโดยตรง เช่น พยาบาลวิชาชีพ ผูช่้วยพยาบาล ผูช่้วยเหลือคนไข ้นกักายภาพบาํบดั นกัรังสีเทคนิค เป็น

ตน้ มีจาํนวนทั้งหมด 237 คน ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยการคาํนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ท่ี

ระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอย่าง .05 จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 149 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดย

กาํหนดโควตาตามแผนก 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดาํเนินการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ แบบสอบถามข้อมูลระดับแรงจูงใจในการทาํงาน และ

แบบสอบถามขอ้มลูระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ช่วยในการประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. รายงานผลดา้นประชากรศาสตร์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา แสดงจาํนวนและค่าร้อยละ 

2. รายงานผลระดบัแรงจูงใจในการทาํงานและระดบัความผกูพนัต่อองค์กร ทั้งโดยรวมและรายดา้น ดว้ย

สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ทดสอบสมมติฐานเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทิศทางเป็นบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ดว้ยสถิติอา้งอิง แสดงการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.  ทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ดว้ยสถิติอา้งอิง แบบ one-

way ANOVA กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. ผลการวจิัย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการศึกษาลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมี

จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 มีอายนุอ้ยกว่า 30 ปี จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 55 สถานภาพโสด จาํนวน 89 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 อายงุานในโรงพยาบาล 1-5 ปี จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 ระดบัรายไดต่้อเดือน 10,000 

– 20,000 บาท จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 

ระดบัตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ทั้ง 13 ดา้น 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.49 โดยมีปัจจยัคํ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.42 และปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย 3.61 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการทาํงานรายดา้น แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 130 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล และการเรียงลาํดบัของระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

แรงจูงใจในการทาํงาน x̄ SD แปลผล ลาํดบัท่ี 

ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัคํ้าจุน  

- เงินเดือนและค่าตอบแทน  

- ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  

- การปกครองบงัคบับญัชา  

- นโยบายและการบริหาร  

- สภาพการปฏิบติังาน  

- สถานภาพของวิชาชีพ  

- ความมัน่คงในการปฏิบติังาน  

- ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั  

 

2.58 

3.73 

3.64 

3.42 

3.06 

4.03 

3.47 

3.41 

 

0.88 

0.58 

0.81 

0.81 

0.83 

0.69 

0.78 

0.67 

 

นอ้ย 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

 

13 

4 

7 

9 

12 

1 

8 

10 

ปัจจยัจูงใจ  

- ความสาํเร็จในการทาํงาน  

- การยอมรับนบัถือ  

- ลกัษณะงาน  

- ความรับผดิชอบ  

- ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 

 

3.80 

3.70 

3.80 

3.65 

3.09 

 

0.55 

0.56 

0.62 

0.65 

0.77 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

2 

5 

2 

6 

11 

รวมทั้งหมด 3.49 0.39 มาก  

 

ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานระดบัปฏิบติัการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ทั้ง 3 ดา้น 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.41 เม่ือพิจารณาความผกูพนัต่อองคก์รรายดา้น แสดงไดด้งัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล และการเรียงลาํดบัของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ความผกูพนัต่อองคก์ร x̄ SD แปลผล ลาํดบัท่ี 

- ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร  

- ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างสูงใน

การปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร 

- ความปรารถนาท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกของ

องคก์ร 

3.15 

 

3.62 

 

3.46 

0.70 

 

0.69 

 

0.76 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

3 

 

1 

 

2 

รวมทั้งหมด 3.41 0.24 มาก  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการทาํงานส่งผลความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 60.4 และมีระดบันัยสําคญัทางสถิติน้อย

กว่า .05 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเป็นบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร 

และผลวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รรายดา้นพบวา่ แรงจูงใจใน

การทาํงานดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการปฏิบติังาน และความรับผิดชอบ 

ส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ค่าสถิติแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.561 .299  -1.879 .062 

เงินเดือนและค่าตอบแทน .108 .045 .149 2.400 .018 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล .160 .070 .143 2.298 .023 

การปกครองบงัคบับญัชา .027 .055 .034 .499 .619 

นโยบายและการบริหาร .006 .060 .008 .105 .917 

สภาพการปฏิบติังาน .217 .056 .280 3.860 .000 

สถานภาพของวิชาชีพ .050 .062 .054 .809 .420 

ความมัน่คงในการปฏิบติังาน .079 .054 .096 1.467 .145 

ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั .103 .061 .107 1.683 .095 

ความสาํเร็จในการทาํงาน .010 .107 .008 .089 .929 

การยอมรับนบัถือ .068 .108 .059 .628 .531 

ลกัษณะงาน .073 .082 .070 .897 .371 

ความรับผดิชอบ .204 .086 .207 2.380 .019 

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง .055 .056 .066 .991 .324 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ พบว่าไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งในดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงานในโรงพยาบาล ระดับรายไดต่้อเดือน 

แผนก และตาํแหน่ง 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 149 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายนุอ้ยกว่า 30 ปี สถานภาพโสด อายุงาน

ในโรงพยาบาล 1-5 ปี ระดบัรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  

ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานทั้ง 13 ดา้น ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยทั้งปัจจยัคํ้ าจุนและปัจจยัจูงใจอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการทาํงานรายดา้น พบว่ามีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นสถานภาพของวิชาชีพมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความสาํเร็จในการทาํงานและลกัษณะงาน นอ้ยท่ีสุดคือดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รทั้ง 3 ดา้น ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาความผกูพนัต่อองคก์รรายดา้น 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างสูงในการปฏิบติังานเพ่ือ

องคก์รมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความปรารถนาท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกขององค์กร และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นความ

เช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่าแรงจูงใจใน

การทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธทิ์ศทางเป็นบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยแรงจูงใจในการทาํงานดา้นเงินเดือน

และค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการปฏิบติังาน และความรับผิดชอบ ส่งผลต่อระดบัความผกูพนั

ต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์กับความผกูพนัต่อองค์กร 

พบว่าไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อายงุานในโรงพยาบาล ระดบัรายไดต่้อ

เดือน แผนก และตาํแหน่ง 

อภิปรายผลการวิจยั 

 1. ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยทั้งปัจจยัคํ้ าจุนและปัจจยัจูงใจ

อยู่ในระดับมาก จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Hertzberg แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มี

สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานและสภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีทาํให้

บุคคลเกิดความพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

   เม่ือวิเคราะห์ในรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นสถานภาพของวิชาชีพมากท่ีสุด 

แสดงว่า พนักงานของโรงพยาบาลเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ ไดรั้บการยอมรับจากสังคม สามารถสร้างความภาคภูมิใจ

ให้กบัผูป้ฏิบติังานได ้รองลงมาคือดา้นความสาํเร็จในการทาํงานและลกัษณะงานอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า พนักงาน

ของโรงพยาบาลสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จ มีความพึงพอใจในผลการปฏิบติังาน รวมถึงงานท่ีปฏิบติั

อยูต่รงกบัความรู้ความสามารถ มีความทา้ทาย  

   เม่ือพิจารณาแรงจูงใจดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ซ่ึงมีระดับแรงจูงใจตํ่าท่ีสุด อยู่ในระดับน้อย อาจ

เน่ืองมาจากพนกังานของโรงพยาบาลตอ้งทาํงานหนัก มีชัว่โมงการทาํงานท่ีมากกว่าปกติ มีการทาํงานนอกเวลาทาํ

การเพ่ือให้ครอบคลุมการบริการ 24 ชั่วโมง ทาํให้มีความเห็นว่าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอยู่ปัจจุบนั ไม่เหมาะสมกับ

ปริมาณของงานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน รวมทั้งไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั 

   ในส่วนของแรงจูงใจดา้นสภาพการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่าอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการ

ทาํงาน สภาพแวดลอ้มยงัไม่เอ้ือต่อการทาํงานเท่าท่ีควร โรงพยาบาลมีการจัดภาระงานไม่สอดคล้องกบัจาํนวน
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บุคลากร และแรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่า พนกังานโรงพยาบาลยงัไม่ไดรั้บ

การสนบัสนุนในการฝึกอบรมเท่าท่ีควร รวมถึงยงัขาดโอกาสในเล่ือนขั้นท่ีเหมาะสม 

2. ผลการศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความ

ผกูพนัต่อองค์กรทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยมีดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มี

ค่าเฉล่ียตํ่ากว่าดา้นอ่ืน สะทอ้นให้เห็นวา่พนกังานโรงพยาบาลยงัไม่เช่ือมัน่ในการบริหารงาน เป้าหมายและวฒันธรรม

ขององคก์รอยา่งเต็มท่ี  

3. ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเป็นบวกกบัความผกูพนัต่อ

องคก์ร โดยแรงจูงใจในการทาํงานดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการปฏิบติังาน 

และความรับผดิชอบ ส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงหมายความว่า เม่ือพนักงานโรงพยาบาลมีระดบัแรงจูง

ในการทาํงานในดา้นดงักล่าวสูง ก็จะทาํให้ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รสูงตามไปดว้ย 

   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรรพสิฎฐ ์ตั้งใจ (2555) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) พบว่า แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงาน แต่เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่ามีความแตกต่างกนั 

โดยปัจจยัสุขอนามยั ไดแ้ก่ เงินเดือน สภาพการทาํงาน ความมัน่คงในงาน นโยบายและการบริหารจดัการขององคก์าร 

และปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ความรับผดิชอบ การยอมรับ และความกา้วหนา้ มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของ

พนกังาน 

   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภาพร ป้องศรี (2558) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการ

ทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ธนาคารออมสิน ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า พนักงานธนาคารออม

สินมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีแรงจูงใจในการ

ทาํงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่ามี

ความแตกต่างกนั โดยแรงจูงใจในการทาํงานในรายดา้นท่ีเป็นปัจจยัมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร คือ ความกา้วหน้า 

สภาพการทาํงาน ความสําเร็จ ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน การได้รับการยอมรับ ลักษณะของงาน และความ

รับผดิชอบ 

   จะเห็นไดว้่า ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตในเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงว่าสมมติฐานท่ีว่า แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธก์บัความผกูพนั

ต่อองคก์ร สามารถนาํมาใชก้บัองคก์รส่วนใหญ่ได ้แต่เม่ือทาํการวิเคราะห์รายดา้น พบว่า ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความ

แตกต่างกบังานวิจยัท่ีใชอ้า้งอิงทุกฉบบั และงานวิจัยแต่ละในอดีตแต่ละฉบบัก็มีแรงจูงใจรายดา้นท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละองค์กรนั้น มีบริบทท่ีแตกต่างกนั ทั้งในดา้นของปัจจยัคํ้ าจุน 

ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จึงส่งผลให้แรงจูงใจรายดา้นท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรมีความแตกต่างกนั

ในแต่ละองคก์ร 

4. ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์ร ทั้งในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อายงุานในโรงพยาบาล ระดบัรายไดต่้อเดือน แผนกและตาํแหน่ง แสดง

ให้เห็นไดว้่า มีเพียงปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ โดยท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
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   แตกต่างกบังานวิจยัของ กอ้งนภา ถ่ินวฒันากลู (2556) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานเทศบาล จงัหวดัสระแกว้ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน และประสบการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความคิดเห็นในเร่ืองความผกูพนัต่อ

องคก์รแตกต่างกนั 

   แตกต่างกบังานวิจยัของ อภิญญา ทองเดช (2558) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนกังานท่ีมีลักษณะส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และระยะเวลาการทาํงาน ท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองคก์รแตกต่างกนั 

   จะเ ห็นได้ว่ า  ผลการศึกษาในคร้ัง น้ี ท่ีพบว่ าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

ประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร มีความแตกต่างกบังานวิจยัในอดีตท่ีใชอ้า้งอิงทุกฉบบั ซ่ึงงานวิจยัในอดีต

พบว่า มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์หลายดา้นท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร แสดงให้เห็นว่า บริบทใน

การทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิกของโรงพยาบาลมีความจาํเพาะ พนกังานท่ีแตกต่างกนั

ในดา้นของ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อายงุานในโรงพยาบาล ระดบัรายไดต่้อเดือน แผนกและตาํแหน่ง ปฏิบติังาน

ภายใตบ้ริบทเดียวกนั ทาํให้ความผกูพนัธ์ต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างจากกิจการประเภทอ่ืนอย่างชดัเจน จึง

สรุปไดว้่า มีเพียงปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน โดยท่ีปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเป็นบวกกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ดงันั้น เพ่ือสร้างความผกูพนัต่อองค์กรของ

พนักงาน โรงพยาบาลสามารถนาํผลการวิจยัไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยให้

ความสาํคญัในการพฒันาแรงจูงใจในส่วนท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร เพ่ือพฒันาให้ระดบัความผกูพนัต่อองค์กร

มีระดบัสูงข้ึน ดงัน้ี 

1. ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีระดบัน้อยและมีสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลควรพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานให้เหมาะสม

กบัภาระงานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ทั้งในดา้นของเงินเดือน ค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา 

ค่าตอบแทนตามภาระงาน ให้มีความเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึง

สวสัดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล หอพกั ท่ีจอดรถ เป็นตน้ ให้ตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  

2. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีระดับมากและมีสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ

องค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะฉะนั้ น โรงพยาบาลสามารถวางแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมี

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างวิชาชีพ ทั้งในแผนกของตนเองและระหว่างแผนก เช่น การจดักิจกรรมสังสรรค์

เสริมสร้างความสามคัคีในโรงพยาบาล จดักิจกรรมพฒันาองคก์รนอกสถานท่ี เป็นตน้  

3. ดา้นสภาพการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีระดบัปานกลางและมีสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลควรปรับปรุงสถานท่ีให้สะดวก ปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย มี
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อุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์สาํนกังานท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน รวมทั้งจดัสรรจาํนวนบุคลากรให้มีความสมดุลกบั

จาํนวนผูป่้วยและความซบัซอ้นของผูป่้วยท่ีตอ้งดูแลในแต่ละช่วงเวลา  

4. ด้านความรับผิดชอบ เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีระดบัมากและมีสัมพนัธ์กับความผกูพนัต่อองค์กรอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลสามารถวางแผนกลยทุธ์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการท่ีถูก

มอบหมายงานท่ีสาํคญั เช่น ดูแลผูป่้วยวิกฤต ผูป่้วยท่ีเป็นผูมี้ช่ือเสียง  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ตดัสินใจในการดูแลผูป่้วยมากข้ึน ไม่เพียงแค่รับคาํสั่งจากหัวหนา้หรือแพทยเ์ท่านั้น   

5. ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเพียง 3.09 (ลาํดบัท่ี 11) 

ถึงแมว้่าจากการทดสอบสมมติฐานจะมีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติกบัความผกูพนักบัองค์กร แต่เป็น

แรงจูงใจท่ีมีระดบัคะแนนตํ่า และตํ่ากว่าลาํดบัท่ี 10 อยา่งชดัเจน (แรงจูงใจดา้นชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 

3.41) จึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งการการดูแล เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลควรให้พนักงานระดบัปฏิบติัการ มีโอกาสท่ีจะได้

เล่ือนขั้ น เพ่ือก้าวสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน เช่น ระดับหัวหน้า ระดับผูจ้ ัดการ ตามความสามารถและผลงาน รวมถึง

สนบัสนุนให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษาต่อเฉพาะทาง หรือจดัให้พนกังานศึกษาดูงานโรงพยาบาลอ่ืน  

6. ในส่วนของแรงจูงใจดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา นโยบายการบริหาร สถานภาพของ

วิชาชีพ ความมัน่คงในการปฏิบติังาน ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวั ความสําเร็จในการทาํงาน การยอมรับนับถือ และ

ลกัษณะงาน ทุกดา้นเป็นปัจจยัท่ีมีระดบัมาก มีความสัมพนัธ์ทิศทางเป็นบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ถึงแมว้่าจะไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีโรงพยาบาลจะตอ้งไม่มองขา้ม เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลควร

ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาปัจจัยแรงจูงใจดงักล่าว เพ่ือให้พนักงานของโรงพยาบาลมีแรงจูงใจในการทาํงานและ

ก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 

จากการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อ

องค์กร ทั้งในดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงานในโรงพยาบาล ระดบัรายไดต่้อเดือน แผนกและตาํแหน่ง ซ่ึง

แสดงให้เห็นไดว้่า มีเพียงปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์กร ดงันั้น โรงพยาบาลควร

ดาํเนินแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากรตามผลการศึกษาดา้นแรงจูงใจต่อพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก

อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการระบุกลุ่มเป้าหมายตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจง 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร ซ่ึง

เป็นการศึกษาเฉพาะแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษา

ตวัแปรหรือทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบ ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารมากยิง่ข้ึน เช่น ความพอใจในงาน คุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน เป็นตน้ เพ่ือนาํมาใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาและขยายผลการศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ย เพ่ืออธิบายรายละเอียดความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจใน

การทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานกบัความ

ผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน แลว้นาํมาวิเคราะห์ วางแผนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานและมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 
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3. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในประชากรคือ พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานทางคลินิก ของ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาในประชากรอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 

พนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายสนบัสนุน เป็นตน้ เพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชไ้ดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาด 7 P ท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของธุรกิจคา้ปลีกที่มาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกท่ีซ้ือเส้ือผา้ในตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) One-

Way ANOVA และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัของลักษณะธุรกิจคา้ปลีกดา้นระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ดา้นยอดขายสินค้าต่อเดือน 

ด้านรูปแบบของธุรกิจ และด้านสถานท่ีตั้ ง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ ้าค้าส่งในเขตตลาดโบ๊เบ ๊

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร ตามลาํดับ 

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

คาํสําคญั:  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ,  การตดัสินใจซ้ือ,  ธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้,  ตลาดโบเ๊บ ๊

 

ABSTRACT 

The objectives of this quantitative research were to study: marketing mix factors, 7P’s, affecting purchase 

decision process of retailers purchasing clothes from wholesalers in Bo-Be market. The research samples were 400 

retailers buying clothes from Bo-Be market in Bangkok. The research tool was a questionnaire. The data were analyzed 

by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and Stepwise Multiple Regression 

Analysis. 

The research results were as follows: The hypothesis test revealed that: The factors of retail business 

characteristics in the aspects of business running duration, monthly sales, business model, and location, affected the 

purchase decision process in buying clothes from wholesalers in Bo-Be market, Bangkok with statistical significance at 

the 0.01 level, and the marketing mix factors in the aspects of place, people, promotion, product, physical evidence, and 
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service process, affected, in descending order of their values, the purchase decision process of retail business in buying 

clothes from wholesalers in Bo-Be market, Bangkok with statistical significance at the 0.01 level. 
 

Keywords:  Factors affecting the decision, Purchase decision, Clothing wholesale, Bo-Be market  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัธุรกิจเส้ือผา้มีบทบาทมากข้ึนในสังคมยคุปัจจุบนั ผูค้นนิยมกนัแพร่หลาย เน่ืองจากสภาวะทางดา้นสังคม 

วฒันธรรม และสภาวะเศรษฐกิจได้เปล่ียนแปลงไป ยิ่งธุรกิจเส้ือผา้มีบทบาทในสังคมมากข้ึนเท่าไหร่ก็ยิ่งทาํให้สามารถ

ครอบงาํพฤติกรรมของลูกค้ามากข้ึนเท่านั้ น ดังนั้ นธุรกิจเส้ือผา้จึงมีบทบาท และอิทธิพลในกลุ่มลูกค้ามากข้ึน ทาํให้

ผูป้ระกอบการมีความต่ืนตวัท่ีจะผลิตเส้ือผา้รูปแบบใหม่  ๆอย่างหลากหลายเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงทาํให้เกิด

การแข่งขันกันข้ึนทั้งด้านการตลาด และด้านการผลิต ธุรกิจเส้ือผา้เป็นธุรกิจท่ีแข่งขันกนัอย่างรุนแรง เป็นเพราะมีการ

เติบโตอย่างต่อเน่ืองจึงทาํให้ผูป้ระกอบการต่างๆ หันมาต่อสู้กนั เพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาด และมีการสร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่ง มีการดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค อาจขายในราคาท่ีตํ่ากว่าคู่แข่งขนั มีการส่งเสริมดา้นการตลาดต่าง ๆ (นิธินันท ์

รัตนพงศบ์วร, 2557: 1-2) เม่ือกล่าวถึงตลาดขายส่งเส้ือผา้สําเร็จรูปน้อยคนนักท่ีจะไม่รู้จกั “ตลาดโบ๊เบ๊” เพราะท่ีน่ีข้ึน

ช่ือว่าเป็นตลาดขายส่งเส้ือผา้ท่ีมีราคาถูกท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย โดยชาวจีนกลุ่มเล็ก ๆ ไดก่้อกาํเนิดการคา้

ข้ึน ตลาดโบเ๊บต๊ั้งอยูริ่มคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงระหว่างสะพานกษตัริยศึ์กกบัตลาดมหานาค มีเส้ือผา้จาํหน่ายทุกชนิด

โดยส่วนใหญ่จะเนน้ขายแบบยกโหล และราคาถูก เป็นแหล่งขายส่งท่ีพ่อคา้แม่คา้ตลอดจนประชาชนทัว่ไปนิยมมา

จบัจ่ายซ้ือหามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร การขายส่งบริเวณดา้นนอกตลาดโบเ๊บจ๊ะเร่ิมตั้งแต่เวลา 02.00 น. 

เป็นตน้ไป ต่อจากนั้นประมาณ 07.00 น. แผงลอยและอาคารพาณิชยซ่ึ์งตั้งอยูด่า้นในก็จะเปิดขายตลอดทั้งวนั โดย

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้แม่คา้จากต่างจงัหวดั เส้ือผา้สาํเร็จรูปยงัเป็นท่ีนิยมของประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เวียดนาม กมัพูชา 

ลาว สิงคโปร์ และมาเลเซีย (สาํนกังานเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย, 2554) อีกดว้ย  ส่วนตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดคือประเทศ

ในกลุ่มตะวนัออกกลาง โดยมีมลูค่าส่งออกถึงปีละหน่ึงหม่ืนลา้นบาทต่อปี ตลาดโบ๊เบ๊ แบ่งออกเป็น 2ส่วน  คือ 1) 

โบ๊เบ๊เก่า อยู่ทางดา้นริมทางรถไฟเขตปทุมวนั ตลาดแห่งน้ีจะมีการคา้ส่งขายเส้ือผา้โดยเฉพาะเส้ือโหล ซ่ึงเน้นตลาด

กลางภายในประเทศ และ 2) โบเ๊บใ๊หม่ อยู่ฝ่ังเดียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือโรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งเน้น

การส่งออก มีสินคา้มากว่าตลาดโบเ๊บเ๊ก่า นอกจากเส้ือผา้ยงัมีผา้ใบ ผา้เต็นท ์หรือของเบด็เตล็ดอ่ืน ประเภทของสินคา้

ท่ีขายในตลาดโบเ๊บ ๊ประกอบดว้ย เส้ือผา้ผูใ้หญ่ มีแทบทุกประเภท เหมือนท่ีเห็นตามตลาดนัดทัว่ๆ ไป ตามต่างจงัหวดั 

เช่น เส้ือยดืพิมพล์าย (มีหลายเกรด) เส้ือผา้ชุดกีฬา เส้ือผา้คนสูงวยั เส้ือผา้วยัรุ่น เส้ือหนาวแบบบาง และแบบหนา ท่ีใส่ใน

เมืองหนาว ชุดชั้นใน ชุดคลุมทอ้ง ชุดนอน ชุดเดรส ชุดนักศึกษา ชุดผา้ไทยๆ ชุดลายทหาร เส้ือเช้ิต เส้ือโปโล เส้ือผา้ลายดอก

(สาํหรับสงกรานต)์ กางเกงบอ๊กเซอร์ กางเกงขาสั้น กางเกงเลคก้ิง กางเกงยีนส์ เส้ือผา้เด็ก มีเยอะมากทั้งเด็กเล็ก เด็กโต แทบ

ทุกประเภท เช่น เส้ือผา้ชุดไปงาน เส้ือผา้พิมพล์ายยอดมนุษย/์ลายการ์ตูน ชุดลาํลองเด็กชาย/หญิง ชุดไปเท่ียว ชุดว่ายนํ้ าเด็ก 

รองเทา้ กระเป๋าเป้รูปสัตว ์ชุดชั้นใน ชุดว่ายนํ้ า หมวก เช่น หมวกแก๊บ หมวกปีก หมวกสาน เคร่ืองประดบั เช่น ก๊ิบ ท่ีคาดผม 

เป็นตน้  ตลาดโบเ๊บเ๊ป็นตลาดคา้ส่งเส้ือผา้สาํเร็จรูปท่ีผูป้ระกอบธุรกิจขายเส้ือผา้รายย่อยให้ความนิยมมาจบัจ่ายซ้ือหามาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร แต่ในปัจจุบนัตลาดคา้ส่งไม่ไดมี้เพียงแค่ตลาดโบ๊เบ๊เพียงตลาดเดียว ยงัมีตลาด

คา้ส่งอีกหลากหลายตลาดท่ีมีสินคา้ให้ลูกคา้เลือกซ้ือไดใ้นราคาถูก เช่น ตลาดประตูนํ้ า ตลาดสําเพ็ง ห้างแพลตตินั่ม เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุท่ีมีตลาดการคา้ส่งเกิดข้ึนมากมาย จึงทาํให้เกิดการแข่งขนัของธุรกิจร้านคา้มีเพ่ิมมากข้ึนและรุนแรงกนัเร่ือย  ๆสร้าง
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ความกดดนัให้กบัธุรกิจ จึงจาํเป็นตอ้งเร่งสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในดา้นการบริการและดา้นต่างๆ ให้ครอบคลุมลูกคา้

ได ้ซ่ึงจะเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการช่วยเพ่ิมความแตกต่างและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้เหนือกว่าคู่แข่ง

ในทุกๆ ดา้น ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัของประเด็นดงักล่าวจึงเห็นเป็นโอกาสท่ีดีจะทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตตลาดโบ๊เบ๊ของธุรกิจคา้ปลีก เพ่ือจะได้ทราบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของ

ลูกค้ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ มีปัจจัยใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้โดยผลการศึกษาท่ีไดรั้บในคร้ังน้ี

สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตรงกบัตลาดเป้าหมาย ตลอดจนนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันา ปรับปรุงการดาํเนินกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้ต่อไปในอนาคต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้และสถานการณ์ปัจจุบนั   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาด 7 P ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้

ส่งในเขตตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกท่ีซ้ือเส้ือผา้ในตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

จาํนวนประชากรไม่แน่นอนจึงไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยการทาํการสุ่มตวัอย่างประชากรดว้ย

วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกเฉพาะผูที้่มาซ้ือเส้ือผา้ในตลาดโบ๊เบ๊ โดยกาํหนด

สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน (ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2554) 

2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาตวัแปร ตามรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะของลูกคา้ ประกอบดว้ย ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ยอดขายสินคา้ต่อ

เดือน รูปแบบของธุรกิจ และสถานท่ีตั้ง และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2.2 ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หา

ขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือ  

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน จากการศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มลูท่ีไดจ้ะถูกนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยละเอียดและ

เรียบเรียงข้ึนเอง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) 

ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัลักษณะของลกูคา้ โดยปรับปรุงมาจากงานวิจัยของสมยศ พรเจริญวฒันา (2554: 145-146) 

ได้แก่ ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ยอดขายสินคา้ต่อเดือน และรูปแบบของธุรกิจ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามมาตรส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือกเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยปรับปรุงมาจากงานวิจยัของ
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รุ่งนภา นาพงษ ์(2557: 76-77) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือกเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ โดยปรับปรุงมาจากงานวิจยัของอดุลย ์ จาตุรง

คกุล (2550 : 127) ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

และดา้นการประเมินหลงัการซ้ือ ซ่ึงแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 เป็นคาํถามแบบ Rating Scale (ศิริกลัยา 

พิจิตรธรรม, 2551 : 20) ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale)  และตอนท่ี  4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่เกี่ยวกบัการให้

แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตตลาด

โบ๊เบ๊ของธุรกิจคา้ปลีก 

4. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 

 ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นาํแบบสอบถามเสนอ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกต้องของภาษา รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นนาํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไปเพื่อให้ได้

แบบสอบถามที่มีคุณภาพ พร้อมจดัทาํแบบสอบถาม นาํแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตาม

เน้ือหาแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) กบัผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั จาํนวน 30 คน ไดค่้าความเช่ือมัน่ของ

เคร่ืองมือมีค่าเท่ากบั 0.9318 จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจแกไ้ขปรับปรุงให้สมบูรณ์ แลว้

นาํแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตตลาดโบ๊เบ๊ของธุรกิจคา้ปลีก 

ผูว้ิจยัใชส้ถิติดงัน้ี 

5.1  วิเคราะห์ปัจจยัของลกัษณะธุรกิจคา้ปลีก มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้คา้ส่งในเขตตลาด

โบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติสถิติการทดสอบที (t-test) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ค่าเอฟ (F-Test, One - Way 

ANOVA) 

5.2 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ต่อธุรกิจคา้

ส่งเส้ือผา้ในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis)  

 

4. ผลการวจิัย 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตตลาดโบ๊เบ๊ของธุรกิจคา้ปลีก 

สามารถนาํมาสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ไดด้งัน้ี 

1.   ปัจจยัของลกัษณะธุรกิจคา้ปลีกดา้นระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ดา้นยอดขายสินค้าต่อเดือน ด้าน

รูปแบบของธุรกิจ และด้านสถานท่ีตั้ ง มีผลต่อกระ บวนการต ดัสินใจซื้อ เ สื้อผา้ค า้ ส่งในเขต ตลาดโบ ๊เ บ๊ 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกคา้ต่อธุรกิจค้าส่งเส้ือผา้ในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัแสดงดงัตารางท่ี 1-2 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจยัทางการตลาด 7 P  

ปัจจัยทางการตลาด 7 P 1 2 3 4 5 6 7 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  1       

2. ดา้นราคา  0.501** 1      

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.451** 0.468** 1     

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.312** 0.531** 0.576** 1    

5. ดา้นบุคลากร  0.465** 0.462** 0.528** 0.456** 1   

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ  0.415** 0.669** 0.519** 0.519** 0.552** 1  

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.401** 0.364** 0.591** 0.237** 0.564** 0.461** 1 

**  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจยัทางการตลาด 7 P ทั้ง 7 ตวั มีค่า

เท่ากับ 0.237 ถึง 0.669 ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันไม่ถึง 0.90 แสดงว่าตัวแปร ปัจจัยทางการตลาด 7 P มี

ความสัมพนัธ์กนัไม่สูงจนเกินไป จึงสามารถทาํการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนต่อไปได ้

 

ตารางที ่2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ต่อธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้ใน

เขตตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

ไม่ปรับมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

ปรับมาตรฐาน 

t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.871   6.791 0.000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(H1) 0.132 0.168 4.027 0.000 

ดา้นราคา (H2) -0.018 -0.020 -0.411 0.681 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (H3) 0.166 0.243 4.742 0.000 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (H4) 0.157 0.230 4.904 0.000 

ดา้นบุคลากร (H5) 0.063 0.087 1.849 0.065 

ดา้นกระบวนการให้บริการ (H6) 0.094 0.107 2.121 0.035 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (H7) 0.135 0.179 3.796 0.000 

R = 0.747  SEest = 0.289  F = 70.784 

R2 = 0.558  Adjusted R2 = 0.550 Sig. of F = 0.000** 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร ตามลาํดบั อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามไดร้้อยละ 55.10 

(สัมประสิทธ์ิการกาํหนดแบบปรับแก้เท่ากบั Adjusted R2 = 0.551) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธพ์หุคูณเท่ากบั 0.747 

(R = 0.747) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.289 (SEest  = 0.289) ค่าคงที่ของสมการการถดถอย

เชิงพหุในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั 0.864 (a = 0.864) 
 

5. การอภปิรายผล 

จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตตลาดโบ๊เบ๊ของธุรกิจคา้ปลีก เป็นไปตาม

วตัถุประสงคใ์นการวิจยัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัของลกัษณะธุรกิจคา้ปลีกดา้นระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ดา้นยอดขาย

สินคา้ต่อเดือน ดา้นรูปแบบของธุรกิจ และดา้นสถานท่ีตั้ง มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้คา้ส่งในเขตตลาด

โบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงให้เห็นว่าลกัษณะของธุรกิจท่ีต่างกนั มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้คา้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา 

(2541 อา้งถึงใน จิรัฐ ชวนชม และคณะ, 2556) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู ้

ซ้ือ ประกอบดว้ย ปัจจยัภายในมกัถูกเรียกว่าตวักาํหนดพ้ืนฐาน (Basic Determinants) และมีปัจจยัท่ีเขา้มาเป็นตวักาํหนด

พฤติกรรมการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ส่ิงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู้ การรับรู้ และทศันคติ และปัจจยัภายนอกท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (External Factors) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย สภาพเศรษฐกิจ 

ครอบครัว สังคม วฒันธรรม และการติดต่อธุรกิจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปียะภพ สุขะพฒัน์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยัในการเลือกลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผา้มือสอง ของผูป้ระกอบการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการศึกษาพบว่า 

ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจขายเส้ือผา้มือสอง จาํนวนเงินทุนหมุนเวียน ผลกาํไรจากการประกอบธุรกิจเส้ือผา้มือ

สอง แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ อาชีพหลกั สาเหตุหลกัในการตดัสินใจประกอบธุรกิจเส้ือผา้มือสอง แหล่ง

จาํหน่ายเส้ือผา้มือสอง ความถ่ีในการนําสินค้าใหม่มาวางจาํหน่าย และประเภทของสินค้าท่ีนํามาจําหน่าย มี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัในการตัดสินใจเลือกลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผา้มือสองของผูป้ระกอบการในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรษมล จายแปง (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผูค้า้ปลีกท่ีถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัด้าน

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ดา้นลกัษณะของการเป็นเจา้ของ ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่สตรีท่ีซ้ือ การเดินทาง และวิธีการใน

การประมาณการความตอ้งการ มีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกท่ีถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่สตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะทาํเลท่ีตั้งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงได ้มีการตกแต่งร้านและการจัดวางสินคา้ท่ีน่าสนใจ ทาํให้ลูกคา้ไดรั้บ

ความสะดวกสบายในขณะเดินเลือกซ้ือเส้ือผา้ จึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าท่ีประกอบธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือ
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เส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัคอตเลอร์ (Kotler, 1997: 563) กล่าวว่า ทาํเลท่ีตั้ง 

(Location) ท่ีอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ทาํเลท่ีตั้งของธุรกิจคา้ปลีกเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะจูงใจให้ลูกคา้มาซ้ือสินคา้ 

ร้านคา้จึงควรตั้งอยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดินทางของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิติพร ดวง

แก้ว (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า การตลาดแบบผสมผสานดา้นช่องทางการจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้

โบเ๊บใ๊นเขต กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

3. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ให้ความสําคญักบัปัจจยั

ดา้นบุคลากรในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการให้บริการต่าง ๆ ของผู ้

ประกอบธุรกิจคา้ส่งในตลาดโบเ๊บ ๊ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส พูดจาไพเราะ มีความจริงใจ ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ ไม่

เอาเปรียบลูกคา้ มีการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจคา้

ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งคอตเลอร์ (4 4Kotler Philip, 2012 : 105) กล่าว

วา่ บุคคลถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของธุรกิจ ดงันั้นจึงตอ้งมีการเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศันคติที่ดี สามารถตอบสนอง

ลูกค้า มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ วรรษมล จายแปง (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูค้ ้าปลีกท่ีถนนคนเดิน

กรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรี ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาด ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกท่ีถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่สตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการส่ือสารขอ้มูล

ดา้นการตลาดของธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้ทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการเสนอขายดว้ยการ

สร้างความนิยมชมชอบสร้างความเช่ือถือและการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีการบริการจดัส่งสินคา้ การลดราคา การ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ การรับของสมนาคุณ เป็นตน้ จึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจคา้ปลีก

ท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั คอตเลอร์ (4 4Kotler Philip, 2012 : 105) กล่าวว่า 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและ

ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรษมล จายแปง (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกท่ีถนนคน

เดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมการตลาด ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกท่ีถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของธุรกิจค้าปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้ ้าส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร ตามลาํดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงท่ีนาํเสนอกับผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า ซ่ึงผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มี
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คุณภาพ คงทน มีขนาดให้เลือก มีสีสันให้เลือก รูปแบบท่ีทนัสมยั ทาํให้เกิดความพึงพอใจและเกิดการตดัสินใจซ้ือของ

ลูกค้า จึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าท่ีประกอบธุรกิจค้าปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้ ้าส่งในเขตตลาดโบ๊เบ ๊

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั คอตเลอร์ (Kotler Philip, 2012 : 105) ไดก้ล่าวว่า ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความ

จาํเป็นและความต้องการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายเสนอขายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าให้พึงพอใจ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร

หรือบุคคล เป็นตน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ จิดาภา แจ่มจนัทร์ชนก (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยสู่ความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการค้าปลีกเส้ือผา้ผูห้ญิงในตลาดนัดจตุจักร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความสําเร็จของผูป้ระกอบการคา้ปลีกเส้ือผา้ผูห้ญิงในตลาดนัดจตุจกัร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  

6. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะของสถาน

ประกอบการธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้ท่ีจดัไวค้อยบริการแก่ลูกคา้มีความสะอาด เรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถเห็น

สินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน มีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ จึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจคา้ปลีก

ท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั คอตเลอร์ (Kotler Philip, 2012 : 105) ไดก้ล่าว

ว่า ลกัษณะทางกายภาพนั้นมีความสําคญัต่อธุรกิจบริการอีกปัจจยัหน่ึง ประกอบดว้ย สภาพทางกายภาพ และลูกค้า

สามารถมองเห็นได ้ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นนั้นมีส่วนรวมในการสร้างความรู้สึกต่อความพึงพอใจ รวมเรียกว่าภาพแห่งการ

บริการผูป้ระกอบการสามารถจดัการหรือปรับปรุงให้ดีข้ึนได ้ท่ีพบเห็นไดคื้อบรรยากาศ การตกแต่งการจดัสถานท่ี เป็น

ตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรษมล จายแปง (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกท่ี

ถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดดา้น

สภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกท่ีถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขั้นตอน

ในการติดต่อเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้มีกระบวนการให้บริการท่ีรวดเร็ว เช่น การนาํสินคา้มาให้ลูกคา้

เลือกชม การคิดเงิน การส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ดว้ยความปลอดภยัและรัดกุมเพื่อไม่ให้สินคา้เกิดความเสียหาย

ระหว่างลูกคา้เดินทางกลบั จึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขต

ตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั คอตเลอร์ (Kotler Philip, 2012 : 105) กล่าวว่า เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระเบียบวิธีการและงานท่ีปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอให้กบัลูกคา้เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว 

และทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในรูปแบบหรือขั้นตอนการทาํงาน ธุรกิจบริการนั้น ผลิตภณัฑ์คือส่ิงท่ีไม่สามารถจบั

ตอ้งได ้ดงันั้นกระบวนการจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับธุรกิจน้ีและจะเป็นความแตกต่างอย่างชดัเจนเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ ภายนอกตลาดบริการ จึงยอมรับว่ากระบวนการให้บริการน้ีมีความสําคญัต่อธุรกิจบริการท่ีสามารถสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ สอดคล้องกบังานวิจัยของ กิติพร ดวงแก้ว (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล

ประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บ ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การตลาดแบบผสมผสานดา้นกระบวนการ

ให้บริการ มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขต กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 
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8. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ธุรกิจค้าปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้ ้าส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเส้ือผา้ท่ี

จาํหน่ายเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานครเป็นเส้ือผา้ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เม่ือซ้ือเส้ือผา้ในจาํนวนมากก็จะ

ไดรั้บการลดราคาให้ถูกลงอีก และยงัสามารถต่อรองราคาไดอี้กดว้ย จึงทาํให้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ี

ประกอบธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบเ๊บ ๊กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2547: 14-16) กล่าวว่าราคาของสินคา้จะถูกหรือแพงข้ึนอยู่กบัประเภทและลกัษณะของสินคา้ท่ีขาย เช่น ร้านคา้ท่ี

ขายผลไมท่ี้มีคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีการใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และความสวยงาม ในการบรรจุจะสามารถขาย

สินคา้ในราคาสูงได ้ส่วนร้านขายผลไมแ้ผงลอยจะขายผลไมใ้นราคาตํ่า เพราะสินคา้มีคุณภาพปานกลาง และบรรจุภณัฑ์

ไม่ไดคุ้ณภาพหรือความสวยงามมากนกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรษมล จายแปง (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสม

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกที่ถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี 

ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา ไม่มีอิทธิพลต่อผูค้า้ปลีกท่ีถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.   ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการนาํไปใช ้

1.1 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัของลกัษณะธุรกิจคา้ปลีกดา้นระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ดา้นยอดขาย

สินคา้ต่อเดือน ดา้นรูปแบบของธุรกิจ และดา้นสถานท่ีตั้ง มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้คา้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ ๊

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นเจา้ของธุรกิจค้าส่งเส้ือผา้จึงควรวางแผนกลยุทธ์ การตลาดให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของ

ลูกคา้ เพ่ือเป็นการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

1.2 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมาซ้ือเส้ือผา้จากผูค้า้ส่งในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร ดงันั้นเจา้ของธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้ควรให้

ความสาํคญักบัดา้นน้ีมากข้ึน โดยควรมีการปรับปรุงราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้  

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของผูท่ี้สนใจทัว่ไป ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป

ดงัน้ี 

 2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ยโดยเป็นการศึกษาขอ้มลูในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ลูกคา้ ผูบ้ริหาร

ตลาด หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการตลาดคา้ส่งเส้ือผา้ในเขตตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร โดย

ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารตลาด เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดและมีคุณภาพยิ่งข้ึน สามารถนาํมา

แกไ้ขและพฒันาคุณภาพการบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค เพ่ือนาํขอ้มูลมาปรับปรุงให้เกิด

ความพึงพอใจและส่งผลให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้า 
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ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและประสิทธิผล  

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวันตก 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน ความผกูพนัของพนักงานต่อ

องค์กร และประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน และศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรและประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน รวมถึงศึกษาความผกูพนั

ของพนักงานต่อองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น

พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํนวน 292 คน โดยใชเ้ทคนิคการสุ่ม

แบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  พนักงานมีความผกูพนัต่อ

องค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

โดยระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน ดา้นการติดตามกาํกบั 

แนะนําและสอนงาน และด้านการพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน มีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพนัของ

พนกังาน รวมถึงความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร ดา้นการเขา้มามีส่วน

ร่วมในองคก์ร และดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน  และ

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน ดา้นการติดตามกาํกบั แนะนาํ

และสอนงาน และดา้นการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน มีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก ขอ้คน้พบจากการศึกษา  ถา้ธนาคารมี

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานท่ีดี มีการติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน

อยา่งสมํ่าเสมอ และมีการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานมากข้ึนจะทาํให้พนักงานมีความผกูพนัต่อองค์กรมาก

ข้ึนร้อยละ 63.1 และทาํให้ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน

เขตภูมิภาคภาคตะวนัตกดีข้ึนร้อยละ 57.7 และเม่ือพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กร โดยมีความเป็นอันหน่ึงอนั

เดียวกนักับองค์กร มีส่วนร่วมในองค์กรมีมากข้ึน และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมาก จะทาํให้ประสิทธิผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึนร้อยละ 75.9 
 

คาํสําคญั: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 

The purpose of this Research were to study performance management system, organization commitment, 

and work effectiveness of employees; study the Bank's performance management system that affecting to 

organization commitment and work effectiveness of employees and study organization commitment that affecting 

to work effectiveness of employees. The populations used in this Research were 292 sample groups of employees 

of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in western region by using simple sample technique. The 

tool used consists of the questionnaires with reliability value of 0.98. The statistics used for the data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and simple and multiple regression analyses. 

The finding revealed that 1) the employees' opinions region were at the highest level. In addition, work 

effectiveness of the employees was at the highest level 2) Performance management system of the Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives in the western region; targeting and planning, monitoring, coaching and 

development of employee’s capabilities has positive influence to organization commitment 3) Organization 

commitment; identification, involvement and loyalty has positive influence to work effectiveness of employees of 

the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the western region 4) Performance management system 

of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the western region; targeting and planning, 

monitoring, coaching and development of employee’s capabilities has positive influence to work effectiveness of 

employees. According to this Research, if the bank has a good performance management system for targeting and 

planning, monitoring, coaching and development of employee’s capabilities that increase their organization commitment 

at 63.1%, and work effectiveness of employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the western 

Region improved 57.7%. Similarly, if the employees have commitment, identification, involvement and high loyalty to 

the organization, from the following will increase their work effectiveness of employees at 75.9% 
 

Keywords: performance management system, organization commitment, work effectiveness   

 

1. บทนํา 

การพฒันาองคก์รให้มีความเจริญกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขนันั้น ทรัพยากร

มนุษยซ่ึ์งเป็นบุคคลท่ีสาํคญั ท่ีตอ้งมีทั้งความพร้อม ความจริงใจ และสามารถท่ีจะทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร

หรือเป็นบุคคลท่ีสามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการได ้การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์รให้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความสําเร็จลุล่วง

ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร องคก์รจึงตอ้งอาศยัทรัพยากรในการบริหาร โดยเฉพาะ “คน” ซ่ึงจะเป็นผูจ้ดัหาและเป็น

ผูใ้ชปั้จจยัอ่ืน ๆ ทั้งเงิน วสัดุอุปกรณ์และระบบการบริหารจดัการ หากองค์กรใดมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ คือ มีความรู้

ความสามารถ การดาํเนินงานใดๆ ก็จะประสบผลสําเร็จได้ไม่ยาก โดยเฉพาะธนาคารประเภทรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ 

ธนาคารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม

เกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร
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สามารถประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวเกษตรกรรวมทั้งให้บริการ

กบัประชาชนทัว่ไปในดา้นเงินฝาก ดา้นสินเช่ือ ดา้นการเงินการธนาคาร ดา้นการรับชาํระค่าบริการค่าธรรมเนียม และ

ดา้นอตัราดอกเบ้ีย เช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปอีกดว้ย (http://www.thaieditorial.com, 2561) แต่สภาพการณ์

ปัจจุบนัสถานบนัการเงินมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง อนัเน่ืองมาจากการท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีปริมาณ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเงินและการหมุนเวียนอยู่ในระบบจาํนวนมาก (ไทยพบัลิก้า, 2561) จึงทาํให้ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตอ้งพยายามปรับตวัไปตามกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและการรักษาสถานภาพให้อยู่ในระดบัท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั ธนาคาร จึงตอ้งให้

ความสาํคญักบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานของพนักงานในทุกระดบัทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร

ระดบักลาง รวมไปถึงพนกังานในระดบัปฏิบติัการ เพ่ือให้มีการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร แต่ถึง

อยา่งไรก็ตามการรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถให้ปฏิบติังานอยู่กบัธนาคารก็ถือเป็นเร่ืองสําคญัเช่นเดียวกนั หาก

พนกังานขาดความผกูพนัท่ีมีต่อธนาคารอาจส่งผลต่อประสิทธิผลของงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้องค์กรหลายองค์กร

ต่างก็ให้ความสาํคญักบัเร่ืองของการสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รมากข้ึนกว่าในอดีตอยา่งมาก จะเห็นได้

จากองคก์รต่างๆ เร่ิมมีการสาํรวจเร่ืองของความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รเพ่ือท่ีจะหาว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อ

การสร้างความผูกพนัของพนักงานให้มากข้ึนกว่าเดิม (พิสิทธ์ิ  พิฒน์โภคากกุล, 2556) ความผูกพนัต่อองค์กร

(Employee Engagement) นับ เป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นอย่างหน่ึงของสมาชิกองค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วย

นาํพาให้องคก์รมีประสิทธิผลและอยูร่อดต่อไป (สมจิตร จนัทร์เพ็ญ, 2557) จากปัญหาสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ประกอบกับภาวการณ์แข่งขันท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนของสถาบนัการเงิน  รวมถึงการให้ความสําคัญเก่ียวกับ

ประสิทธิผลการปฏิบติังาน โดยอาศยัทรัพยากรบุคคลในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํ

หรือพนกังานระดบัปฏิบติัการ ลว้นมีส่วนทาํให้การดาํเนินงานของธนาคารบรรลุเป้าหมาย ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน และความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัตก ซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ี

สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร และการบริการท่ีเหมาะสมกับธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัตก นอกจากน้ียงัสามารถนาํขอ้มูลไปพฒันาการบริหารและบริการ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการบริหารและบริการธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร และประสิทธิผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

2. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร

ของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

3. เพ่ือศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

4. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก  
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3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1 ประชากร คือ พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

จาํนวน 1,081 คน (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2560) 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาค

ตะวนัตก จาํนวน 292 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 5 ตอน ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือดว้ยการหาค่าความสอดคลอ้งของเน้ือหา (index of item-objective congruence : IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ได้เท่ากับ 0.89 และการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α – 

Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach Alpha Coeffivient อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550 : 125) ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถามให้เลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานตน้สังกดั  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 ดา้น ไดแ้ก่

ดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.885 ดา้นการติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน ค่า

ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92 ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.86 และด้านการพฒันาขีด

ความสามารถของพนกังาน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความผกูพนัของพนกังาน ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนักบัองคก์ร ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84 และ

ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบติังาน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการบรรลุ

เป้าหมายหรือผลลพัธ์การปฏิบติังาน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 ดา้นประสิทธิภาพในงาน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 

และดา้นความสาํเร็จของพฤติกรรมในการทาํงาน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ

เพชรบุรีเพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกดัฝ่ายกิจการสาขาภาค

ตะวนัตกเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยันาํส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง หลงัจากนั้นดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของแบบสอบถามเพ่ือนาํมาบนัทึกและวิเคราะห์

ขอ้มลูต่อไป 

 3.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยการใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

  3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉล่ีย (mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D) 

  3.4.2 สถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) 

  3.4.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคุณลกัษณะของตวัแปร ใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson's product-moment correlation coefficient)  
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4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร 

และประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์และแสดงไดด้งัตารางท่ี 1-3 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกโดยภาพรวม 

ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน  S.D. ระดับการรับรู้ 

1. การกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน 4.57 0.48 มากท่ีสุด 

2. การติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน 4.39 0.65 มากท่ีสุด 

3. การประเมินผลการปฏิบติังาน 4.46 0.59 มากท่ีสุด 

4. การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน   4.25 0.74 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.42 0.56 มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (    = 4.42, S.D.= 0.56)  เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่าดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมาก ( = 4.57, S.D.=0.48) รองลงมา

คือดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ( = 4.46, S.D.=0.59) ดา้นการติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน ( = 4.39, 

S.D.= 0.65) และดา้นการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน (  = 4.25, S.D. = 0.74) ตามลาํดบั 
  

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รโดยภาพรวม 

ความผูกพันต่อองค์กร  S.D. การปฏบิัต ิ

ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 4.68 0.48 มากท่ีสุด 

ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร 4.09 0.76 มาก 

ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 4.47 0.59 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.41 0.54 มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 2 พบว่าพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( = 4.41, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์รมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.68, S.D.= 0.48) รองลงมาคือดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กร  

(    = 4.47, S.D.= 0.59) และดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร ( = 4.09, S.D.= 0.76) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

ประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของพนักงาน  S.D. การปฏบิัต ิ

ดา้นการบรรลุเป้าหมายหรือผลลพัธ์การปฏิบติังาน 4.49 0.54 มากท่ีสุด 

ดา้นประสิทธิภาพในงาน 4.48 0.53 มากท่ีสุด 

ดา้นความสาํเร็จของพฤติกรรมในการทาํงาน 4.47 0.66 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.48 0.53 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ในเขตภูมิภาคตะวนัตกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( = 4.48, S.D.= 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้น

การบรรลุเป้าหมายหรือผลลพัธ์การปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.49, S.D.= 0.54) รองลงมาคือดา้นประสิทธิภาพ

ในงาน ( = 4.48, S.D.= 0.53) และดา้นความสาํเร็จของพฤติกรรมในการทาํงาน (  = 4.47, S.D.= 0.66) ตามลาํดบั 
 

 4.2  การทดสอบสมมติฐานระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกกับความ

ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกจะไดแ้สดงไวใ้น

ตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกกบัความผกูพนั

ของพนกังานต่อองคก์รธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน ค่าสัมประสิทธ์ของสมการ ( ) Beta ค่า t ค่านัยสําคญั (sig) 

ค่าคงท่ี 1.17  5.59 0.00** 

การกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน 0.19 0.17 3.12 0.00** 

การติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน 0.16 0.20 3.07 0.00** 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 0.08 0.09 1.26 0.20 

การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน   0.29 0.40 5.91 0.00** 

R = 0.794, R2 = 0.631, Adjusted R2  = 0.626, F = 122.65, Sig. of F = 0.00, Standard Error of the Estimate = 0.33 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ในเขตภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน ดา้นการติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน และดา้น

การพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน มีอิทธิพลทางบวกกบัความผกูพนัของพนักงาน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เม่ือมี

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานท่ีดี (X1) มีการติดตามกาํกบั แนะนาํและ

สอนงานอย่างสมํ่าเสมอ (X2)   และมีการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานมากข้ึน (X4)  จะทาํให้พนักงาน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกมีความผกูพนัต่อองค์กรมากข้ึนร้อยละ 63.1 

และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดคื้อ tot= 1.17+0.19X1+0.16X2+0.29X4 

x

x
x

x x

β

Ŷ
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 4.3 การทดสอบสมมติฐานความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกจะไดแ้สดงไวใ้นตาราง

ท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ค่าสัมประสิทธ์ของสมการ ( ) Beta ค่า t ค่านัยสําคญั (sig) 

ค่าคงท่ี 0.54  3.61 0.00** 

ดา้นความเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกนักับ

องคก์ร 

0.25 0.23 5.07 0.00** 

ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร 0.09 0.14 3.48 0.00** 

ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 0.51 0.57 10.42 0.00** 

R = 0.871, R2 = 0.759, Adjusted R2  = 0.756, F = 301.56, Sig. of F = 0.00, Standard Error of the Estimate = 0.26 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่าความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กรดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร ดา้น

การเขา้มามีส่วนร่วมในองค์กร และดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัตก กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เม่ือพนักงานมีความ

ผกูพนัต่อองค์กร โดยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกบัองค์กร (X1) ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองค์กรมีมากข้ึน 

(X2) และมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รมาก (X3) จะทาํให้ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึนร้อยละ 75.9 และ

สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดคื้อ tot= 0.54+0.25X1+0.09X2+0.51X3 

4.4 การทดสอบสมมติฐานระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผล

การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกดงัจะไดแ้สดงไวใ้น

ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผล

การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน ค่าสัมประสิทธ์ของสมการ ( ) Beta ค่า t ค่านัยสําคญั (sig) 

ค่าคงท่ี 1.43  6.93 0.00** 

การกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน 0.13 0.12 2.05 0.04* 

การติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน 0.30 0.37 5.32 0.00* 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 0.05 0.05 0.75 0.45 

การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน   0.19 0.27 3.76 0.00* 

R = 0.759, R2 = 0.577, Adjusted R2  = 0.571, F = 97.80, Sig. of F = 0.00, Standard Error of the Estimate = 0.35 

  

β

Ŷ

β
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 จากตารางท่ี 6 พบว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน 

ดา้นการติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน และดา้นการพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน มีอิทธิพลทางบวกกบั

ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เม่ือธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบติังานดา้นการกาํหนด

เป้าหมายและแผนงานท่ีดี (X1) มีการติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงานอย่างสมํ่าเสมอ (X2)   และมีการพฒันาขีด

ความสามารถของพนักงานมากข้ึน (X4) ทาํให้ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกดีข้ึนร้อยละ 57.7 และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้คือ  tot= 

1.43+0.13X1+0.30 X2+0.19X4   

 

5. การอภปิรายผลการวจิัย 

 5.1 การอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบว่าพนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบการบริหารผลการ

ปฏิบติังานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะด้านการกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน รองลงมาคือดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นการติดตาม

กาํกับ แนะนําและสอนงาน และด้านการพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน ตามลาํดบั เน่ืองจากธนาคารมีการ

กาํหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการดาํเนินงานของธนาคารในแต่ละปี  และมีการกาํหนดนโยบาย เป้าหมายการ

ดาํเนินงานอยา่งชดัเจน และมีการประเมินขีดความสามารถหลกั และความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง โดยผูบ้ริหารมีการ

เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมายการดาํเนินงานท่ีกาํหนดไว ้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีบญัชี 

2560 – 2564) และแผนธุรกิจ ปีบญัชี 2560 (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2560)  และนโยบายการ

นาํระบบบริหารผลการปฏิบติังาน (performance management system : PMS) มาทดลองใช ้(ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร, 2559)   ส่วนความผกูพนัของพนกังานพบว่าพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร รองลงมาคือดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กร 

และดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบแูคนนั (Buchanan H.B. 1974: 533) ท่ี

กล่าวว่าความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร (identifications) คือการเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน ยอมรับในค่านิยมและ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร และถือเสมือนหน่ึงว่าเป็นของตน ทั้งน้ีเพราะธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ในภาคตะวนัตกมุ่งเนน้การเขา้มามีส่วนร่วมในองค์กรโดยมีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัไดร่้วมแสดงความ

คิดเห็น เช่น การประชุมการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน (performance) และตวัช้ีวดั   ธนาคารกาํหนดให้หัวหน้า

งานจัดให้มีการประชุมและปรึกษาหารือร่วมกับผูใ้ต้บังคับบญัชาจนได้ข้อสรุปเก่ียวกับเป้าหมายกลุ่มงานหรือ

เป้าหมายรายคนซ่ึงพนกังานและผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั  รวมทั้ง พิจารณากาํหนดตวัช้ีวดัและ

นํ้าหนกัคะแนนท่ีเหมาะสม  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ของธนาคาร (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559)  สาํหรับประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน

โดยภาพรวม พบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยจากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการบรรลุเป้าหมาย

หรือผลลพัธ์การปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากพนักงานรับรู้กฎระเบียบ ขอ้บงัคับในการปฏิบติังานและ

ปฏิบติัตามเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิแก่งาน และมีการพฒันางานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือให้งานเกิดผลสัมฤทธ์ิ รองลงมา

คือดา้นประสิทธิภาพในงาน เน่ืองจากพนักงานมีการวางแผนการการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่า และ

Ŷ
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ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จในเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน อีกทั้งจากผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัตกดา้นความสําเร็จของพฤติกรรมในการ

ทาํงานยงัพบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั เน่ืองจากพนกังานสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข 

ถึงอยา่งไรก็ตามการปฏิบติัร่วมกนัภายในองค์กรจะตอ้งอาศยันโยบายการสร้างมาตรฐานการปฏิบติังาน กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั การยกย่องชมเชย ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ส่ิงเหล่าน้ีย่อมทาํให้พนักงานรู้สึกไดรั้บความอบอุ่นในการ

ทาํงาน รวมถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือเก่ียวกบังานให้ประสบความสําเร็จ ลว้นทาํให้พนักงานปฏิบติังานได้

อยา่งมีความสุข ทาํให้พนกังานรู้สึกมีหลกัประกนัคุม้ครองในการปฏิบติังาน (ปัญญา ศิลารัตน์, 2556)  

 5.2 การอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 พบว่าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน ดา้นการติดตาม

กาํกบั แนะนาํและสอนงาน และดา้นการพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน มีอิทธิพลทางบวกกบัความผกูพนัของ

พนกังาน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เม่ือมีระบบการบริหารผลการปฏิบติังานดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานท่ีดี มี

การติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงานอยา่งสมํ่าเสมอ และมีการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานมากข้ึน จะทาํให้

พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรมากข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาค

ตะวนัตกมีการกาํหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการดาํเนินงานของธนาคารในแต่ละปี และมีการกาํหนดนโยบาย 

เป้าหมายการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน ตลอดจนมีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงแผนปฏิบติังาน และส่ือสารให้กบัพนักงาน

ทุกคนทราบและปฏิบติั โดยมีการประชุมเพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมายการดาํเนินงานให้กบัพนักงานมีส่วนร่วมและ

เขา้ใจร่วมกนั และมีการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานโดยการนาํขอ้มลูจากการประเมินผลการปฏิบติังานมาใช้

วิเคราะห์เพ่ือกาํหนดแนวทางพฒันาขีดความสามารถพนักงาน และเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนหรือการโยกยา้ยให้กับ

พนักงาน ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชายงัให้คาํแนะนาํในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ เม่ือพนักงาน

ปฏิบติังานอยู่ในระหว่างเวลาทาํงาน และยงัมีการจดัอบรม สัมมนา และส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่าน

ระบบ E-learning รวมถึงสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานตามสายงานและ

ทกัษะดา้นอ่ืนๆอีกดว้ย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกผกูพนักบัองค์กร สอดคลอ้งกบั The Institute 

for Employment Studies หรือ IES (2004) บริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้นการพฒันากลยุทธ์และงานวิจยั ไดท้าํการวิจยั

เร่ืองความผกูพนัของพนกังานในปี 2003 กบัพนกังานจาํนวนกว่า 10,000 คน ใน 14 องคก์ร ใน NHS (National Health 

Service) โดยพบว่าปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดความผูกพนัของพนักงานเกิดจากดา้นการบริหารงาน ซ่ึงมีรายละเอียด

เก่ียวกบัการจดัการผลปฏิบติังานท่ีดีจะส่งผลทาํให้พนักงานเกิดความผกูพนัต่อองค์กรได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของเบิร์ค (Burke 2003) บริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดท้าํการวิจยัในเร่ืองความผกูพนัของ

พนักงานต่อองค์กร กล่าวถึงส่วนประกอบสําคัญท่ีทาํให้เกิดความผูกพนัของพนักงานในแนวคิด Employee 

Engagement Model ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร (manager) ผูบ้ริหารตอ้งให้การสนับสนุน และพนักงานตอ้งมีโอกาสเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพของตนเอง เช่นเดียวกบัแนวคิดของอาร์มสตองร์ (Armstrong, 2009: 

p. 97) ท่ีกล่าวว่าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรและในทางทฤษฎีความ

ผูกพนัของพนักงานมีความเช่ือมโยงกับผลการปฏิบติังาน พลังและความตั้ งใจท่ีมีอยู่ในความรู้สึกผกูพนัทาํให้

พนกังานทุ่มเทความสามารถลงไปในงานอยา่งเต็มกาํลงั การมุ่งเน้นเช่นน้ีไดเ้พ่ิมคุณภาพในความรับผิดชอบงานและ

การศึกษาของจาเลมีลโล มูลกิและและมาร์แชลล์ (Jaramillo, Mulki and Marshall 2005) ซ่ึงพบว่ามีความสัมพนัธ์
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ระหว่างความผกูพนัเชิงอารมณ์และผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ี (in-role performance) ในระดบัท่ีเขม้ขน้ นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบัวชัระ เวชประสิทธ์ิ (2557) ซ่ึงพบว่าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีดีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

ผกูพนัของพนกังานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 5.3 การอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กรดา้นความเป็น

อนัหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร ดา้นการเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร และดา้นความจงรักภักดีต่อองค์กรมีอิทธิพล

ทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัตก 

กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เม่ือพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรจะทาํให้ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานดีข้ึน  

เน่ืองจากพนกังานถือเสมือนหน่ึงว่าหน่วยงานแห่งน้ีเป็นของตน และรับรู้กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานและ

ปฏิบติัตามนั้ นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติ รวมถึงยอมรับในค่านิยม วตัถุประสงค์ของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเต็มใจปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจนรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักับ

องคก์ร และจงรักภกัดีต่อองคก์รเน่ืองจากพนกังานรู้สึกว่าตนสามารถพยายามช่วยองค์กรลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน

ได ้จนไดรั้บการชมเชยและยกยอ่งจากผูบ้งัคบับญัชา กระทัง่ไม่คิดจะลาออกจากการปฏิบติังานท่ีธนาคารแห่งน้ี เพราะ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบแูคนนั (Buchanan H.B. 1974: 533) ท่ีกล่าวถึงความผกูพนัต่อองค์กร

ไว้ว่า  ความผูกพันต่อองค์กรจะประกอบด้วย 3 ประการ คือ 1) ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร 

(identifications) โดยการเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน ยอมรับในค่านิยมและวตัถุประสงค์ขององค์กร และถือเสมือนหน่ึงว่า

เป็นของตนเช่นกนั 2) การเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร (involvement) คือ การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร

ตามบทบาทของตนอยา่งเต็มท่ี และ3) ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (loyalty) คือความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองค์กร  ซ่ึงส

เตียร์ส (Steers,1977: p. 48) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ เฮวิทแอสโซซิเอท (Hewitt Associates, 2003 อา้งใน สกาว สําราญคง, 2547 : 16) ท่ีกล่าวว่าความ

ผูกพนัของพนักงานเป็นตัวแปรหน่ึงท่ีจะช่วยสะทอ้นให้มองเห็นถึงแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัท 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจาพามิลโล มลูกิ และมาร์แชล(Jaramillo, Mulki and Marshall 2005) บ่งช้ีว่าความสัมพนัธ์

ระหว่างความผกูพนัต่อองคก์รและผลการปฏิบติังานของพนักงานเป็นไปในทิศทางบวก เช่นเดียวกบัการศึกษากลุ่ม

พนกังานของธนาคาร ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) ชวอและคณะ (Shaw et al. 2003) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความผกูพนัต่อองคก์รและผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงและเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก 

 5.4 การอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4 พบว่าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคาร

ด้านการกําหนดเป้าหมายและแผนงาน ด้านการติดตามกํากับ แนะนําและสอนงาน และด้านการพัฒนาขีด

ความสามารถของพนกังาน มีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก ซ่ึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัตกมีการนาํ

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมาใช้ในหน่วยงานโดยธนาคารมีกระบวนการจัดการผลการปฏิบติังานของ

บุคลากร (PMS)  ดงัน้ี  1) การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน (performance) และตวัช้ีวดั   2) มีการให้คาํแนะนาํ 

กาํกบั เป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ในการสอนงานสังเกต และบนัทึกการปฏิบติังาน รวมทั้งการให้

ขอ้มูลป้อนกลบัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้พนักงานไดท้ราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองและนาํไปเป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 3) มีการประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้งัคับบญัชา จะนําผลการดาํเนินงาน 

(Performance) ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีปฏิบติัไดจ้ริง มาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  รวมทั้งจะประเมินใน
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ส่วนของขีดความสามารถหลกั และขีดความสามารถเฉพาะตาํแหน่งดว้ย ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบติังานในขั้นตอน

น้ีจะมีการเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืนๆ เช่น การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน การพฒันาขีดความสามารถ การโยกยา้ย การเล่ือน

ตาํแหน่ง เป็นตน้  และ 4) มีการพฒันาขีดความสามารถ เป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญัมาก เน่ืองจากการท่ีองค์กร

สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืนนั้นขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรเป็นปัจจยัหลกัอย่างหน่ึงท่ีจะขบัเคล่ือน

ภารกิจขององคก์รให้ประสบผลสาํเร็จ โดยธนาคารจะนาํขอ้มูลจากการประเมินผลการปฏิบติังานมาใชป้ระกอบการ

กาํหนดแนวทางพฒันาขีดความสามารถพนักงาน ซ่ึงจะดาํเนินการพฒันาทั้งในระหว่างการปฏิบติังาน (on-the-job 

training) และนอกเวลาการปฏิบติังาน (off-the-job training) (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559) 

ซ่ึง Candy (2004) กล่าวว่า การบริหารผลการปฏิบติังานมีส่วนสําคญัยิ่งในการทาํให้เกิดความมีประสิทธิผลของ

องคก์ร อยา่งไรก็ตามการวิจยัคร้ังน้ีไม่พบว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน

ของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจยงัทาํให้มีวฒันธรรมในการทาํงานแบบระบบราชการซ่ึงมี

วฒันธรรมในการทาํงานท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัซ่ึงอาจทาํให้ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานไม่เช่ือมโยงไปสู่ผล

การปฏิบติังานของพนกังานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

6.1.1 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพนกังานมีความผกูพนัต่อองค์กรอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด รวมถึงพนกังานยงัมีประสิทธิผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 

6.1.2 เม่ือธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบติังานดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานท่ีดี มีการ

ติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานมากข้ึน จะทาํให้

พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนร้อยละ 63.1 

6.1.3 หากธนาคารสามารถสร้างความผูกพนัให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กร โดยมีความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร ให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กรมีมากข้ึน และพนักงานมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร

มาก จะทาํให้ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึนร้อยละ 75.9 

6.1.4 เม่ือธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบติังานดา้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานท่ีดี มีการ

ติดตามกาํกบั แนะนําและสอนงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานมากข้ึน ทาํให้

ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวนัตกดีข้ึน

ร้อยละ 57.7 

 6.2 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

6.2.1 ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดเป้าหมายและแผนงาน มีการติดตามกาํกบั แนะนาํและสอนงาน รวมถึงการ

พฒันาขีดความสามารถให้กบัพนักงาน เพราะทาํให้พนักงานมีความผกูพนักบัองค์กรมากข้ึน และประสิทธิผลการ

ปฏิบติังานจะดีข้ึนตามไปดว้ย 
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6.2.2 ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนักให้กบัพนักงานถือเสมือนหน่ึงว่าหน่วยงานแห่งน้ีเป็นของตน 

โดยให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดตวัช้ีวดัในการดาํเนินงาน การกาํหนดแผนการดาํเนินงาน มีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจในภาระงานท่ีพนักงานรับผิดชอบ และกล่าวชมเชยและยกย่องพนักงานเม่ือพนักงานกระทาํความดี 

หรือเสียสละตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ 

6.2.3 ผูบ้ริหารควรเนน้ให้พนกังานปฏิบติังานให้มีคุณภาพมากข้ึน โดยการปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอน

การปฏิบติังาน ให้สั้ นและใชเ้วลาน้อยกว่าท่ีเป็นอยู่เพ่ือการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน และพนักงานควรมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะขอ้คิดเห็นในการดาํเนินงานขององคก์รมากยิง่ข้ึน 

 6.3 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

6.3.1 ควรศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อการปฏิบติังาน ต่อองค์กร และความจงรักภกัดีต่อองค์กรในเชิงลึก

ดว้ยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการศึกษาในคร้ังน้ี และเป็นแนวทางการรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากร

บุคคลท่ีมีความสามารถให้อยูก่บัองคก์รตลอดไป 

6.3.2 ควรศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือ

รองรับโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล (ไทยแลนด์ 4.0) โดยพฒันาความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะในระดบัสูง 

ไดต้รงกบัความตอ้งการของพนักงานเพ่ือพนักงานจะสามารถให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลักษณะงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะองค์กร และปัจจยัดา้น

ประสบการณ์ในการทาํงานกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย จาํกดั  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังาน จาํนวน 122 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test และ One-

Way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบสมมติฐานกาํหนดระนบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

จากการศึกษาพบว่าพนักงาน มีระดบัความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายดา้น พบว่า ดา้นบรรทดัฐานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึก และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการคงอยู่กบั

องคก์ร และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รในภาพรวม ในดา้นการคงอยูก่บัองคก์รและดา้นความรู้สึกแตกต่างกนั ส่วนปัจจยับุคคลอ่ืนไม่แตกต่างกนั

และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะองค์กร  และ

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
 

คาํสําคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร  

 

ABSTRACT 

This reserch aims to study in investigate the level of organizational commitment. To study organizational 

commitment. Classified by personal factors. To study the relationship between job factors. Organizational Factors 

Factors related to work experience and organizational commitment of employees Phollawat Engineering Supply 

Co., Ltd. 

  The research sample was 122 employees of Phollawat Engineering Supply Co., Ltd. The questionnaire 

was used to collect data for frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sampling, t-test and one-

way analysis. ANOVA and Pearson's product moment correlation coefficient. The hypothesis test was significant at 

0.05. 
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  The study found that employees of Phollawat Engineering Supply Co., Ltd. had a high level of 

organizational commitment at all levels. On the other hand, it was found that the mean was the highest, followed by 

the feeling. And the least is the persistence with the organization. From the hypothesis testing, it was found that the 

individual factors of education level were different. Affecting corporate commitment as a whole. In terms of 

organizational persistence and feelings are different. The factors of the individual were not different and factors 

related to organizational commitment were job factors. Organizational Factors The factors of work experience are 

relatively high. The most relevant factor was job characteristics. 
 

Keywords: Organization Commitment 

 

1. บทนํา  

การท่ีองคก์รต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน จะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่

กบัองคก์รจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความผกูพนัในองค์กร ซ่ึงผลดงักล่าวจะส่งผลทาํให้คนและ

งานเอ้ือประโยชน์ต่อกนัเพราะคนเป็นผูส้ร้างงาน ในขณะท่ีงานเป็นส่ิงท่ีใชค้วบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคลอ้งกนั

ในการทาํงานร่วมกนัซ่ึงจากความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่าหากบุคคลในองค์กรไดรั้บการจูงใจในการทาํงานให้

เขาเหล่านั้นไดบ้รรลุถึงความตอ้งการของตนแลว้ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานและประสิทธิผลโดยรวม

ขององค์กร รวมไปถึงสามารถนาํการจูงใจดงักล่าวมาสร้างความผกูพนัในองค์กรให้กบับุคลากรในองค์กรดว้ยซ่ึง

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รนั้น สามารถวดัผลไดโ้ดยการสาํรวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร

หรือหน่วยงาน    

บริษัทพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จาํกดั เป็นองค์กรท่ีรับออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม, 

อุปกรณ์จบัยึดช้ินส่วนรถยนต์ (Jig Fixture & Checking Fixture) รวมไปถึงงานแม่พิมพโ์ลหะ (Dies) และงานข้ึนรูป

ตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด ให้แก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นนาํ ปัจจุบนัมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 160  คน  จากสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีกาํลงัเจริญเติบโตข้ึนตลาดแรงงานมีการแข่งขนักนัมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่า ส่งผลให้

องคก์รต่าง ๆ ตอ้งปรับเพ่ิมค่าแรง ไม่ใช่แค่เพียงให้เท่ากบัฐานขั้นตํ่าเท่านั้น แต่ตอ้งให้สูงข้ึนไปอีก เพ่ือรักษาพนักงาน

ท่ีมีอยู่เดิมและเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาดได ้ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย โครงสร้างขององค์กร

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีพนกังานหลายคนท่ีสามารถปรับตวัไดแ้ละไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบั

นโยบายและการบริหารท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้ปัจจุบนับริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จาํกดั มีอัตราการ

ลาออกของพนกังานสูงกว่าแผนงานท่ีตั้งไวโ้ดยอตัราการลาออกของพนกังานปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0.43 ต่อปี 

จากแผนงานท่ีตั้งไวป้ระมาณอตัราร้อยละ 0.35 ต่อปี (จากฝ่ายบุคคลบริษทั บริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย จาํกดั 

ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559) 

ดงันั้น การสาํรวจความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั พลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย จาํกดั  เพ่ือท่ีจะ

นาํขอ้มลูมาใชป้รับปรุงและวางแผนในการพฒันาเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน เพ่ือให้พนกังานรับรู้ถึงการ

เปล่ียนแปลงและร่วมมือกนัพฒันาให้องคก์รประสบความสาํเร็จต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความผกูพนัและระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย 

จาํกดั 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์รและปัจจยัดา้น

ประสบการณ์ในการทาํงานกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย จาํกดั 

 

3. กรอบแนวคดิวจิัย 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1. กรอบแนวคิดวิจยั 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 

1. ความมีอิสระในการทาํงาน 

2. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

3. ความสาํคญัของงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ความผูกพันในองค์กร 

1. ความเช่ือมัน่และการยอมรับ 

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่ง

เต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง

ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. อาย ุ

2. สถานภาพการสมรส 

3. ระดบัการศึกษา 

4. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. อตัราเงินเดือน 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทาํงาน 

1. ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์ร 

2. ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้

3. ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร 

4. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

ปัจจัยด้านลกัษณะขององค์กร 

1. การกระจายอาํนาจในองคก์ร 

2. การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร 

3. ขนาดขององคก์ร 
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4. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

              แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบความผกูพนัขององคก์ร 

              กรีนเบิร์ก (อา้งถึงใน ปทุมวรรณ ชูสาย, 2547) แบ่งองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารไวด้งัน้ี 

1. ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร (Continuance Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลตอ้งการอยูท่าํงาน

กบัองคก์รเพราะมีความเช่ือว่า หากลาออกจะไม่คุม้ ยิง่ถา้อยูก่บัองคก์รมาเป็นเวลานาน หากลากออกก็จะทาํให้เสียส่ิง

ท่ีไดล้งทุนไวก้บัองคก์ร เช่น ประโยชน์จากการเกษียณอาย ุมิตรภาพ  เป็นตน้ 

2. ความผกูพนัดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลตอ้งการอยู่กบัองค์กรเพราะ

เห็นพอ้งกบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร พร้อมเต็มใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือหากองค์กรกาํลงัดาํเนินการให้เกิด

การเปล่ียนแปลง 

3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) หมายถึงการท่ีบุคคลตอ้งการทาํงานกบัองค์กร

อนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัจากคนอ่ืน คนท่ีมีความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานมากจะมีความกงัวลมากกว่าคนอ่ืน 

สรุปไดว้่าองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์รสามารถนิยามได ้2 ดา้น คือ ดา้นทศันคติหรือความรู้สึก 

หมายถึง ความรู้สึกภายในบุคคลหรือเกิดข้ึนจากค่านิยมท่ียอมรับในเป้าหมายขององคก์รพร้อมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กรและมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร ส่วนในด้านพฤติกรรมหมายถึง ความต่อเน่ืองในการทาํงานกบัองค์การน้ี

ต่อไปหรือโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงานพร้อมทั้งเต็มในท่ีจะทุ่มเทในการปฏิบติังานในองคก์ร 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

 เมาวเดย ์และคณะ (1982) ช้ีให้เห็นว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจประกอบดว้ย 

 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) ไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลาปฏิบติังาน เพศ สถานภาพสมรส 

การศึกษาและความตอ้งการความกา้วหนา้ 

 2. ลกัษณะงาน (Job Characteristic) พบว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัมากท่ีสุด คือประสบการณ์การ

ทาํงานท่ีทาํให้พนักงานรู้สึกว่า ความต้องการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง เช่น การได้รับความ

สะดวกสบายในองคก์าร 

  2.1 ความหลากหลายของงาน 

  2.2 ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

  2.3ความทา้ทายของงาน 

  2.4 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

 3. ลกัษณะขององคก์ร ไดแ้ก่ การกระจายอาํนาจในองคก์าร การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์รและขนาดของ

องคก์ร 

  3.1 การกระจายอาํนาจในองคก์าร หมายถึง การมอบอาํนาจจากผูบ้ริหารลงมาสู่ผูป้ฏิบติั ผูบ้ริหาร

ให้ความสําคัญแก่ผูใ้ต้บังคับบญัชาให้ความไวว้างใจให้มีส่วนร่วมในการบริหารมอบอาํนาจหน้าท่ีให้ตรงกับ

ความสามารถ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบติังานทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีอิสระในการ

ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการบริหารองคก์ร พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  3.2 การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์าร มีความสัมพนัธ์ต่อความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์กรดว้ยเหตุท่ี

สมาชิกในองค์กรได้ลงทุนปฏิบติังานหรือมีส่วนร่วมเป็นเจาขององค์กร ทาํให้เกิดความรู้สึกผกูพนัและตั้ งใจท่ีจะ
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ทาํงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้ได้ผลกาํไรอันเกิดจากการลงทุนคร้ังน้ี เพราะผลกาํไรขององค์กร คือผลประโยชน์ของ

สมาชิกทุกคน ดงันั้นบุคลากรท่ีมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการจะมีความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าคนธรรมดา 

  3.3 ขนาดขององคก์ร พบว่า มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่บุคลากรจะมีผล

ให้เกิดความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง โดยให้เหตุผลว่าในองคก์รขนาดใหญ่บุคลากรจะมีโอกาสกา้วหน้าใน

งานและไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนสูง ทั้งยงัทาํให้โอกาสท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนสูงดว้ย จึงทาํให้เกิดความ

ยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์รสูง 

 4. ประสบการณ์จากการทาํงาน ซ่ึงจะมีผลให้ผูป้ฏิบติังานมีความหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์การ 

มีความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพาไดแ้ละมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์าร 

 สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะ

องคก์าร ประสบการณ์การทาํงาน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมีผลต่อความรู้สึกของบุคลากรว่ามีความผกูพนัองค์การอยู่ในระดบั

ใด ซ่ึงส่งผลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานและความตั้งใจทาํงานรวมถึงการคงอยูห่รือการเปล่ียนงานดว้ย 

ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรนั้นมี 3 ปัจจยัท่ีสําคญั ไดแ้ก่ (Steers & Porter, 1983 อา้งถึงใน 

กฤษกร ดวงสว่าง, 2540, หนา้ 33-34) 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (Personal characteristics) 

 2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (Job characteristics)  

3. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน (Work experience) 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจยัท่ีเน่ืองมาจากลกัษณะส่วนบุคคลของไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง

ทางดา้นกายภาพ เช่น เพศ อายุ หรือความแตกต่างทางดา้นสังคม เช่น การศึกษาสถานภาพการสมรสส่ิงเหล่าน้ีจะ

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ลกัษณะของงานท่ีแต่ละบุคคลรับผดิชอบปฏิบติัอยูว่่าเป็นอยา่งไรความแตกต่างใน

เร่ืองของงานจะส่งผลให้บุคคลมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะเร่ืองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อความผกูพนั

องคก์รท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน แต่ละคนว่ารับรู้การทาํงานในองค์กร

อยา่งไร ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานนั้นจะพิจารณาไดท้ั้งในประเด็นของโอกาสในการหางานใหม่และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ถา้บุคคลมีโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่และมีทางเลือกโดยเฉพาะทางเลือกท่ีมี

เง่ือนไขท่ีน่าสนใจก็จะทาํให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะมีความผูกพนัต่อองค์กรในระดับตํ่า ส่วนสภาพการทาํงานและ

ลกัษณะการดูแลพนกังานขององคก์รการท่ีพนกังานไดรั้บรู้ว่าองคก์รมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการบริหารงานท่ี

ชดัเจน และยติุธรรม เช่นบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในวิธีการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง หรือมีความพึงพอใจ

ในความยติุธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ีแลว้ในเร่ืองของการดูแลพนกังานขององคก์ร เช่น การท่ี

พนักงานรู้สึกว่าองคก์รให้ความเอาใจใส่ในสวสัดิการของพนกังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานใหม่ ถา้เขารับรู้ว่า

องค์กรทาํส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างมากมายในการท่ีจะเอ้ือให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้และทาํให้เขาเป็นพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพในอนาคต ส่ิงเหล่าน้ีก็จะส่งผลให้บุคคลเกิดความผกูพนัต่อองค์กรในระดบัสูง (อนันต์ชยั คงจนัทร์, 

2529, หนา้ 38)  
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5. ข้ันตอนการศึกษา 

5.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานบริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จาํกัด ซ่ึงไดม้าจากการ

คาํนวณขนาดตวัอย่างแบบทราบจาํนวนประชากรจากสูตร Taro Yamane (1973) ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือมีค่า

ความคลาดเคล่ือน (e) ท่ี 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 114.28 คน และได้ทาํการเพ่ิมสํารองในกรณี

แบบสอบถามไม่สมบรูณ์อีก 5% เท่ากบั 8 คน รวมเป็น 122 คน  

5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กรของพนกังาน บริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 

จาํกดั ใชแ้บบสอบถาม โดยสร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพ่ือสอบถามระดบัความผกูพนัของพนักงาน

ในองค์กร ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ส่วนท่ี 4 

แบบสอบถามความคิดเห็นเห่ียวหับปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน และส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

5.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน Independent Samples แบบ t-test และ 

One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) การ

ทดสอบสมมติฐานกาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

6. ผลการวจิัย 

6.1 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

  พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.80 มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.10 ส่วนใหญ่

มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.70 มีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.00 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 81.74 และมีรายได้

ต่อเดือน 10,0001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.69 

6.2 ดา้นปัจจยัลกัษณะงาน 

พนกังานมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 

พบว่า ดา้นความหลากหลายของงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.27 รองลงมา คือดา้นโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มี

ค่าเฉล่ีย 4.24 และนอ้ยท่ีสุด คือดา้นความทา้ทายของงาน มีค่าเฉล่ีย 4.03   

6.3 ดา้นปัจจยัลกัษณะขององคก์ร 

พนกังานให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะขององค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มี

ค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ารและดา้นขนาดขององคก์าร มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 4.16 รองลงมา คือดา้นการกระจายอาํนาจ มีค่าเฉล่ีย 4.15  
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6.4 ดา้นปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงาน 

 พนกังานให้ระดบัความคิดเห็นในดา้นปัจจยัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัในองค์กรมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.24

รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึกว่างองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพิง มีค่าเฉล่ีย 4.21 และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์รมีค่าเฉล่ีย 4.03 

6.5 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

พนกังานให้ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นบรรทดัฐานมีค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึกมีค่าเฉล่ีย 4.18 และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการคงอยู่กับ

องคก์าร มีค่าเฉล่ีย 4.16  

 

7. การอภปิรายผล 

            พนกังานบริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ

องคก์รโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศสันีย ์ศรีภิรมย ์(2553) พบว่า สถานภาพท่ีต่างกนัมีความผกูพนัต่อ

องคก์รโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะในส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง 

ซพัพลาย มีสวสัดิการท่ีทาํให้พนกังานทุกคนเกิดความพึงพอใจจากการไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าล่วงเวลา) ในอตัรา

ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีของพนักงาน รวมถึงมีการวางแผนในพฒันาทกัษะงานให้แก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและสามารถทาํให้พนกังานเกิดความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีดว้ย 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์รและปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงานมีความสัมพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบั วิรัตน์ พ่วงเพช็ร (2549) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานทางการ

พิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า ลักษณะงานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สอดคลอ้งกบั วรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจยัลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร อาจจะเน่ืองมาจากพนกังานบริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย จาํกดั มีความอิสระในการทาํงาน มี

อิสระในการตดัสินใจในการปฏิบติังานมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและมีโอกาสในแกไ้ขปัญหางานไดเ้องทาํให้

เกิดความมุ่งมัน่ทาํงานท่ีตนรับผดิชอบ ทุ่มเทให้กบังานจนประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจ

ในการทาํงานและเต็มใจทาํงานให้กับองค์กร โดยไม่คิดท่ีจะลาออกหรืออกจากองค์กรไป รวมทั้งงานท่ีได้รับ

มอบหมายนาํไปปฏิบติันั้นมีความสาํคญัต่อองคก์รตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ความชาํนาญและประสบการณ์จนทาํ

ให้งานสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาองคก์รและเพ่ือช่ือเสียงท่ีดีขององคก์ร 

           ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า พนกังานบริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย จาํกดั มีระดบัความผกูพนัต่อ

องคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นบรรทดัฐานเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึก และดา้น

การคงอยูก่บัองคก์รตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เนตรนภา นนัทพรวิญ�ู (2551) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อ

องค์กรของพนักงานบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จาํกดั พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อธิพล วงษ์มหา (2548) 

ไดศึ้กษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรของนักงานบริษทั คิงพาวเวอร์ ดิวต้ีฟรี จาํกดั พบว่า พนักงานมี

ระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก อาจจะเป็นเพราะบริษทั พลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
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ซพัพลาย จาํกดั มีการกาํหนดนโยบาย โครงสร้างแนวทางการบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน พนกังานมีความเต็มใจในการใช้

ความสามารถท่ีมีอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังาน เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงทนัเวลา แมจ้ะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นพิเศษ

หรือปฏิบติัเต็มท่ีแมมี้อุปสรรค  

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยั เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั พลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จาํกดั ผูว้ิจยั

ขอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการนาํผลการวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 

 ด้านลกัษณะงาน 

 1. จากการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารและหัวหนา้งานใหอิ้สระในการตดัสินใจเร่ืองงานปฏิบติัอย่างเต็มท่ีมีคะแนน

ตํ่ากว่าทุกข้อ ดังนั้ นผูบ้ริหารและหัวหน้างานควรส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระในการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามระเบียบ

ขอ้กาํหนด ให้อิสระทางความคิดและการสรรคส์ร้างวธีิการดาํเนินงาน ส่งเสริมใหคิ้ดนอกกรอบในการทาํงาน 

 2. ในดา้นความทา้ทายของงาน ควรจดัสรรงานท่ีรับผดิชอบและตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ีเพ่ือ

สร้างแรงจูงใจในการทาํงาน และนาํไปสู่การพฒันาองค์กร ควรมีรางวลัตอบแทนความมุ่งมัน่ความพยายามในการ

ทาํงานดงักล่าว 

 3. ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดปัจจยัท่ีสามารถจูงใจพนักงานให้อยากทาํงานคือปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะ

ขาดไม่ไดคื้อปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการและปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชาท่ีตอ้งนาํมาบริหารจดัการเช่ือมโยงให้

เขา้กบัการจูงใจและธาํรงรักษาพนกังานให้เกิดประสิทธิภาพ 

  4. ควรจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในองค์กรท่ีทาํให้พนักงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัให้ความ

ช่วยเหลือร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆในการทาํงานเพ่ือเกิดความสามคัคีและผลงานท่ีออกมาดี 

 ด้านลกัษณะขององค์กร 

 1.จากการวิจยั พบว่า หน่วยงานเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานของ

องคก์ร มีคะแนนตํ่ากว่าทุกขอ้ ดงันั้นผูบ้ริหารและหัวหนา้งานควรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน

การบริหารงานขององคก์ร 

 2. ด้านการกระจายอาํนาจ ควรมีการช้ีแจงนโยบายและระเบียบการปฏิบติังานทุกเร่ือง แบ่งส่วนงานท่ี

รับผดิชอบให้มีความชดัเจนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานขององคก์ร 

 3. องคก์รควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานและเกณฑก์ารวดัผลในการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการให้

เหมาะสมและโปร่งใสเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และเต็มใจท่ีจะคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป 

 ด้านความผูกพันต่อองค์กร 

 จากการวิจยั พบว่า ดา้นการคงอยูก่บัองคก์รเป็นดา้นท่ีมีคะแนนตํ่ากว่าทุกดา้นและประเด็นความตั้งใจอย่าง

แน่วแน่ ท่ีจะเป็นพนกังานของหน่วยงาน จนกว่าจะเกษียณอายหุรือเลิกจา้งในดา้นมีคะแนนตํ่ากว่าทุกขอ้ ดงันั้นบริษทั

ควรดาํเนินการให้พนกังานคงไวซ่ึ้งความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ ท่ีจะเป็นบุคลากรปฏิบติังานของบริษทั โดยการทบทวน

นโยบายในเร่ืองการจดัสวสัดิการต่างๆ ผลตอบแทนอยา่งยติุธรรม รวมถึงการสร้างพึงพอใจในการบริหาร การมีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงานให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร บริษทัควรมีการปล่อยเงินกูด้อกเบ้ียตํ่าสาํหรับ

พนกังานเพ่ือให้พนกังานไปดาวน์บา้นผอ่นรถซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือกูย้มืฉุกเฉินตราบใดท่ียงัเป็นพนักงานอยู่ก็จะได้

สิทธ์ิพิเศษในการเขา้ถึงแหล่งเงินกูย้มืส่วนน้ีแต่ถา้เม่ือไรท่ีพน้สภาพจากการเป็นพนักงานก็จะเสียสิทธิประโยชน์เช่น
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ตอ้งคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงข้ึนหรือตอ้งเร่งรัดหน้ีสินให้งวดการผ่อนชาระสั้ นลงเคลียร์หมดเร็วข้ึนเป็นตน้ซ่ึงทาํให้

พนกังานมีความรู้สึกว่าองคก์รสามารถพ่ึงพาได ้

 

กติตกิรรมประกาศ 

การวิจยัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการ

คน้ควา้อิสระ อาจารย ์ดร.อนุฉตัร ชํ่าชอง อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและ

แกไ้ขเน้ือหา  ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ ซ่ึงผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ คุณธนยง เปรมสนธิ ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 

จาํกดั ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เร่ืองขอ้มลูเบ้ืองตน้ของบริษทั  

 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหารและพนักงาน บริษทัพลวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จาํกดั ท่ีไดส้ละเวลาให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง และเป็นส่วนสําคญัต่อความสําเร็จใน

การทาํรายงายวิจยัในคร้ังน้ี รวมถึงคุณพ่อ คุณแม่และน้องสาว น้องชายรวมถึงเพ่ือนๆ จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ ทุก

คนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เร่ือง ตลอดจนให้กาํลงัในการทาํการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี และขอขอบคุณบุคลากร

โครงการ MBA Online ทุกคนท่ีให้การสนบัสนุนเร่ืองขอ้มลูข่าวสารตลอดช่วงเวลาของการศึกษาและทาํการวิจยั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือและดา้นการประนีประนอม 

ของพนกังานธนาคารกรุงไทย  2) เพ่ือศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขอธนาคารกรุงไทย และ 3) เพ่ือศึกษา

การจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ และดา้นการประนีประนอม ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

ธนาคารกรุงไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานธนาคารกรุงไทยสังกัดพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาค

กลาง จาํนวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการถดถอยแบบพหุคูณ  
ผลการศึกษาพบว่า 1) การจดัการความขดัแยง้ของพนักงานธนาคารกรุงไทย พบว่า โดยรวมและรายดา้นมี 

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก   2) ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแลว้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การเป็นบุคคลท่ี

รอบรู้ การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกัน การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีแบบแผนความคิด ตามลาํดบั และ 3) ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า การจัดการความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม และดา้นการร่วมมือ ส่งผลต่อการเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

คาํสําคญั:  การจดัการความขดัแยง้, การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้, บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study: 1) the conflict management in aspects of collaboration; and 

compromise of employees of Krung Thai Bank, 2) the state of learning organization of Krung Thai Bank, and 3) the 

conflict management in aspects of collaboration; and compromise affecting the state of learning organization of 

Krung Thai Bank. The research samples were 200 employees of Krung Thai Bank Public Company Limited at 

Central Region Thailand.  The research instrument was questionnaires. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation and multiple regressions analysis. 
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The research results were as follows: 1) overall of conflict management and each aspect were at a high 

level. 2) The state of learning organization of Krung Thai Bank was at a high level in overall and in each aspects 

including, team learning, personal mastery, shared vision, systems thinking, and mental models respectively: 3) the 

conflict management in the aspects of compromise; and collaboration; affected the state of learning organization of 

Krung Thai Bank with statistical significance at the 0.01 level.  

Keywords:  CONFLICT MANAGEMENT, STATE OF LEARNING ORGANIZATION, KRUNG THAI BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED    
 

1. บทนํา 

 ในการดาํเนินธุรกิจและการจดัการองคก์ารยคุปัจจุบนันั้นจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดตอ้งตระหนักถึงการ

ใชท้รัพยากรคือ มนุษย ์เงิน วตัถุดิบ และทุนให้สามารถก่อเกิดประโยชน์มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีสําคัญและทําความเข้าใจได้ยากท่ีสุดในการดําเนินงาน (ปิยาพร                        

ห้องแซง, 2555) ทั้งน้ีการจดัการตอ้งเนน้ให้เกิดการส่ือสารจนเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างบุคคลจนนาํมาซ่ึง

ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน เน่ืองจากการท่ีบุคคลซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัมาทาํงานร่วมกนัยอ่มเกิดความขดัแยง้

เป็นเร่ืองธรรมดา จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะหลีกเล่ียงและสามารถเกิดข้ึนไดเ้สมอๆในการทาํงาน ซ่ึงแต่ละบุคคลลว้นมี

ลกัษณะนิสัย ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ ระดบัการศึกษา และปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัแต่ตอ้ง

ร่วมกนัทาํงานภายในองคก์ารเดียวกนั                                

ปัจจุบนัน้ีธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้ทุกธนาคารพาณิชยพ์ฒันาการบริการ

เพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญัโดยหวงัว่า หากไดค้รองใจลูกคา้มากก็จะครองส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากและ

ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้แต่ถา้หากเกิดความขดัแยง้ระหว่างพนกังานจนทาํให้เกิดผลกระทบกบัการบริการ

ลูกคา้จนลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดจึงถือว่าเป็นผลเสียท่ีร้ายแรงเป็นอยา่งมาก 

 ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารนั้นแบ่งเป็นความขดัแยง้เชิงความคิดเห็นและความขดัแยง้เชิงอารมณ์

สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานไดส้องดา้น โดยถา้ส่งผลทางดา้นดีจะทาํให้เกิดการกระตุน้จนเกิดความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆ  การทาํงานไม่หยุดน่ิงอยู่กบัท่ี บุคคลมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงาน  และจะแสดงออกถึง

ศกัยภาพของตนเองไดม้ากข้ึนจนทาํให้การทาํงานนั้นดีข้ึน โอกาสประสบความสําเร็จก็เพ่ิมมากข้ึนดว้ย (ทิศนา แขม

มณี, 2542) แต่ถา้ส่งผลทางดา้นไม่ดีจะทาํให้บรรยากาศในการทาํงานเกิดการไม่วางใจซ่ึงกนัและกนั ขดัขวาง น่ิงเฉย 

ไม่ให้ความร่วมมือในการทาํงาน คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ทาํให้สูญเสียกาํลงัใจในการทาํงาน ทอ้แทจ้นไม่เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงาน ไม่กระตือรือร้นในการทาํงาน จนประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ส่งผลให้

องคก์ารล่าหลงัไม่พฒันา และไม่มีโอกาสในการประสบความสําเร็จในท่ีสุด  (สนั่น แกว้ปูวดั, 2546) โดยผลกระทบ

เหล่านั้นจะส่งผลไปทางดา้นใดข้ึนอยู่กบั การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเหมาะสมเพียงใด สามารถควบคุมและ

ยอมรับระดบัความขดัแยง้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด   
 โลกยคุปัจจุบนัน้ีเป็นยุคไร้พรมแดนมีการไหวเวียนอย่างเสรีและไร้ขีดจาํกดัของฐานความรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยั

สําคัญของการพฒันาและความเจริญก้าวหน้าในทุกๆภาคส่วน ดงันั้นองค์การธุรกิจจึงต้องได้รับการผลกัดนัและ

สนบัสนุนให้พนกังานสร้างความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

และเพ่ือให้กา้วทนักบัสภาพแวดลอ้มในยุคโลกาภิวตัน์  (ยุรพร  ศุทธรัตน์, 2553)  องค์การต่างๆ จึงนาํแนวความคิด
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องคก์ารแห่งการเรียนรู้มาใชใ้นการบริหารและการจดัการท่ีทาํให้องค์การเจริญเติบโตแบบยัง่ยืน โดยผลกัดนัพฒันา

ความรู้  ความสามารถของพนกังาน และปลูกฝ่ังวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้พนกังานเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

จนเป็นบุคคลท่ีมีเหตุผล มีความเต็มใจท่ีจะยอมรับและทาํตามนโยบาย   นําส่ิงท่ีองค์การสนบัสนุนมาใช้ในการ

พฒันาการทาํงานเช่ือมโยงรูปแบบการทาํงานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายร่วมกนัสามารถจดัการปัญหาและอุปสรรคโดย

เลือกวิธีท่ีเหมาะสมและส่งผลกระทบต่อการทาํงานนอ้ยท่ีสุด จนองคก์ารเติบโตอยา่งเขม้แข็ง (ช่ืน เตชามหาชยั, 2548) 

ทั้งน้ีเม่ือมีการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์าร เปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความ

คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินปัญหา ย่อมเป็นการกระตุน้การประสานงาน สนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การ

ร่วมมือทาํงาน และขณะเดียวกนัก็จะเป็นการลดการขดัแยง้ ลดการเอาชนะคดัคา้น มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากว่า

ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง (สุชาติ คชจนัทร์, 2555) 

 จากสภาพการณ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ย่อมเป็นการกระตุน้

การประสานงาน การร่วมมือทาํงาน มีเป้าหมายการทาํงานร่วมกนั และสามารถจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสมได ้การศึกษาของ สุชาติ คชจนัทร์ (2555) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหว่างองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ

ความขดัแยง้เชิงความคิดเห็นในองคก์าร  พบว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ส่งผลทางบวกต่อความขดัแยง้เชิงความคิดเห็น 

โดยวิธีการจัดการความขดัแยง้ด้านการร่วมมือ และดา้นการประนีประนอม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีถูกเลือกใช้ในบริบทการ

ทาํงานของสังคมไทยมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการศึกษาเชิงประจกัษท่ี์แสดงให้เห็นว่า การจดัการความขดัแยง้แบบการ

ร่วมมือ และแบบการประนีประนอม สามารถส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยงัมีอยู่น้อย ทั้งน้ีการจดัการ

ความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัในการผลกัดนัสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะจะทาํให้พนักงานภายในองค์การ

เดียวกนัมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัคือการทาํให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงตอ้งอาศยัการร่วมมือร่วมใจกนัในการทาํงานเป็น

ทีม ความประนีประนอมในการทาํงานร่วมกนั และมีการส่ือสารระหว่างกนัท่ีดี จนเกิดบรรยากาศองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ช่วยให้ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการดา้นบุคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลากรในบรรยากาศแห่ง

การเรียนรู้มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นคนมีเหตุผล มีความเต็มใจท่ีจะยอมรับและปฏิบติัตาม ซ่ึงสามารถส่งผลต่อการคิดคน้

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในการพฒันาสินคา้และการบริการขององค์การเพ่ือการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยเสกฐ ์

พรหมศรี, 2551 )  

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการความขัดแยง้ท่ีส่งผลต่อการเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย  สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง เพ่ือเป็นแนวทางและนาํไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในการพฒันาการทาํงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและนําไปสู่การพฒันาคุณภาพการ

บริการ  จนก่อเกิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีเข้ามาใชบ้ริการ รวมทั้งเพ่ิมศกัยภาพในการทาํกาํไรของธนาคารและ

สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เ พ่ือศึกษาการจัดการความขัดแย ้ง ด้านการร่วมมือ และด้านการประนีประนอม ของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 

2.  เพ่ือศึกษาความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  

 3.  เพ่ือศึกษาการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ และดา้นการประนีประนอม ส่งผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 
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3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกรุงไทย ท่ีมีตาํแหน่งระดบัรองผูจ้ดัการสาขาข้ึนไป 

สังกดัพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 123 สาขา จาก 9 สาํนกังานเขต จาํนวน 356 คน (ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560) 

โดยทาํการสุ่มตวัอย่างประชากรดว้ยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งหมดจาํนวน 200 

ตวัอย่างโดยกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรของ (T.Yamane, 1967) กาํหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และระดบั

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 0.05 (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) พบว่าตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จาํนวน 133 ตวัอยา่ง เพ่ือป้องกนัความไม่สมบรูณ์ของแบบสอบถามผูว้ิจยัจึงเก็บแบบสอบถามจาํนวน 200 ตวัอยา่ง  

3.2 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาตวัแปร ตามรายละเอียดดงัน้ี 

  3.2.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการความการจดัการความขดัแยง้ โดยดา้นการร่วมมือ และดา้นการ

ประนีประนอม 

  3.2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ย การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 

การมีแบบแผนความคิด การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการคิดอยา่งเป็นระบบ 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในการอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพ่ือบรรยายลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน  

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ตามแนวคิด โธมสัและคิลแมน (Thomas 

and Killman,1974) ท่ีผูว้ิจยัปรับปรุงมาจากแบบสอบถามงานวิจยัของ คนอง ศรีสรณ์ (2552) ไดแ้ก่ ดา้นการร่วมมือ 

และดา้นการประนีประนอม ซ่ึงแบบสอบถามเป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด (Close-end) ใชม้าตราส่วนวดัแบบ Rating 

Scale 5 ระดบั ตามแนวคิดมาตราวดั Likert’s Scale 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ  ปีเตอร์ เอ็ม. 

เซงเก ้(Peter M. Senge, 1990) ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามงานวิจยัของ วารสาร เมืองพวน (2551) ซ่ึงประกอบดว้ย

ขอ้คาํถามดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ดา้นการมีแบบแผนความคิด ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั ดา้นการเรียนรู้

ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ซ่ึงแบบสอบถามเป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด (Close-end) ใชม้าตรา

ส่วนวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบั ตามแนวคิดมาตราวดั Likert’s Scale 

 3.4 การตรวจสอบคุณภาพของการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 

 ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 ท่าน ในการ

ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกต้องของภาษา รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไปเพ่ือให้ไดแ้บบสอบถามท่ีมีคุณภาพ  จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์หา

ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) กบัพนกังานท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั จาํนวน 30 คน ได้

ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) มีค่าเท่ากบั 0.94 จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจ
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แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ แล้วนําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 

3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจัยเร่ืองการจดัการความขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ                    

ธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  ผูว้ิจยัใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)              

และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายเชิงพรรณนาขอ้มูลดา้นการจดัการความขดัแยง้ 

และข้อมูลองค์การแห่งการเรียนรู้ และใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน (Pearson’ product moment correlation 

coefficient) เพ่ือใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และทดสอบคุณสมบติัของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

และ การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานการจดัการความขดัแยง้ดา้นการ

ร่วมมือ และดา้นการประนีประนอม ซ่ึงเป็นตวัแปรตน้ ท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม 
 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีกลุ่ม

เครือข่ายภาคกลาง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 124 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.00) มีการศึกษา

สูงสุดระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า จาํนวน 115 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.50) มีตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ จาํนวน 109 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 54.50) และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จาํนวน 166 คน   (คิดเป็นร้อยละ 83.00) 

4.2 ผลการวิเคราะห์การจดัการความขดัแยง้ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาค

กลาง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละด้านแล้วพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่                   

การร่วมมือ และการประนีประนอม ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
   

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพรวมการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ และดา้นการ

ประนีประนอม ของพนกังานธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 

การจดัการความขดัแยง้ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย  X  S.D. ระดบัการปฏิบติั ลาํดบั 

การร่วมมือ 4.33 0.51 มาก 1 

การประนีประนอม 4.18 0.59 มาก 2 

ค่าเฉล่ียรวม 4.26 0.51 มาก  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมการจัดการความขัดแยง้ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดพ้ืนท่ีกลุ่ม

เครือข่ายภาคกลาง มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 โดยเม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแลว้พบว่า 

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การร่วมมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และการประนีประนอม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.18 ตามลาํดบั 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาค

กลาง มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแลว้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การ

เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม รองลงมาคือ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนั การคิดอยา่งเป็นระบบ และการมี

แบบแผนความคิด ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพรวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย 

สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ  

ธนาคารกรุงไทย  X  S.D. 
ระดบัความ

คิดเห็น 
ลาํดบั 

การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้  4.20 0.54 มาก 2 

การมีแบบแผนความคิด 4.10 0.56 มาก 5 

การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั 4.15 0.63 มาก 3 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 4.23 0.59 มาก 1 

การคิดอยา่งเป็นระบบ 4.14 0.57 มาก 4 

ค่าเฉล่ียรวม 4.16 0.50 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาพรวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกัดพ้ืนท่ีกลุ่ม

เครือข่ายภาคกลาง มีการดาํเนินการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 โดยเม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแล้ว

พบว่า   การดาํเนินการอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ 

การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 การคิดอยา่งเป็นระบบ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และการมีแบบแผนความคิด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ตามลาํดบั 

4.4 ผลการวิ เคราะห์การจัดการความขัดแย ้งท่ี ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้ของ                               

ธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์

การถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือตรวจสอบว่าตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation) แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3   ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณของตวัแปรการจดัการความขดัแยง้ดา้นการร่วมมือ และ

ดา้นการประนีประนอมส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่ม

เครือข่ายภาคกลาง 

ตวัแปร X1 X2 X3 

1. การจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ (X1) 1.00   

2. การจดัการความขดัแยง้ ดา้นการประนีประนอม (X2) 0.698** 1.00  

3. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (X3) 0.502** 0.505** 1.00 

**  มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณของตวัแปรการจดัการความขดัแยง้ดา้นการร่วมมือ 

และดา้นการประนีประนอมท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่าย

ภาคกลางทั้ง 3 ตวั มีค่าตั้งแต่ 0.502 ถึง 0.698 ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัไม่ถึง 0.70 (Devid, 1971) แสดงว่าตวั

แปรการจดัการความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์กนัไม่สูงจนเกินไป จึงสามารถทาํการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณได ้
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ตารางท่ี 4   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณการจดัการความขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 

ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

Unstandardized Standardized 

B Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.878  7.288 0.000**   

การประนีประนอม (X2) 0.254 0.301 3.617 0.000** 0.513 1.949 

การร่วมมือ (X1) 0.283 0.292 3.507 0.001** 0.513 1.949 

R = 0.547  SEest = 0.422  F = 41.989 

R2 = 0.299  Adjusted R2 = 0.292 Sig. of F = 0.000** 
 

จากตารางท่ี 4 การทดสอบนยัสาํคญัทางค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณของตวัแปรตน้ท่ีมีกบัตวัแปรตามโดยใชก้าร

ทดสอบเอฟ (F-test) มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าสมการท่ีสร้างข้ึนใชไ้ด ้และผลการทดสอบค่าที (t) 

พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณดังกล่าวมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อยู่ 2 ด้าน คือ การประนีประนอม และการ

ร่วมมือ แสดงว่าตวัแปรตน้สามารถร่วมกนัอธิบายความสัมพนัธต์วัแปรตามไดดี้และมีนํ้ าหนกัความสาํคญัของตวัแปร

ตน้แต่ละตวั ไดแ้ก่ การประนีประนอม และการร่วมมือ ตามลาํดบั  

ดงันั้นสามารถนาํค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งมาเขียนรายงานในรูปสมการการถดถอยเชิงพหุ โดยในระบบสมการ

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 29.20 (สัมประสิทธ์ิการกาํหนด

แบบปรับแกเ้ท่ากบั Adjusted R2 = 0.292) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.547 (R = 0.547) ค่าความคลาด

เคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.422 (SEest = 0.422) ค่าคงท่ีของสมการการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบ

คะแนนดิบเท่ากบั 1.878 (a = 1.878) และสามารถเขียนสมการการถดถอยเชิงพหุได ้2 ลกัษณะดงัน้ี สมการการถดถอย

เชิงพหุคะแนนดิบ  Y = 1.878 + 0.254X2 + 0.283X1 สมการการถดถอยเชิงพหุคะแนนมาตรฐาน  Z  = 0.301X2 + 

0.292X1 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ ธนาคารกรุงไทย 

สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ของพนกังานธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่าย

ภาคกลาง มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นพบว่า ทุกดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การ

ร่วมมือ และการประนีประนอม ตามลาํดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะธนาคารมีการจดัฝึกอบรมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการบริหาร

การจดัการกับปัญหาภายในธนาคารอยู่เสมอ เน้นการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีการร่วมมือ โดยวิธีหาทางเลือกท่ี

สร้างสรรค ์รับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาทั้งหลายอยา่งเปิดเผย และนาํความคิดท่ีดีของทุกคนเขา้ดว้ยกนั ทาํ

ให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจและทาํงานร่วมกนัอย่างมีความสุข จึงทาํให้ธนาคารสามารถการจดัการความขดัแยง้ได้
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เป็นอย่างดี สอดคล้องกบัแนวคิดของพงศสุ์ภา  ใจช้ืน (2552) กล่าวว่า วิธีการน้ีบุคคลจะมีพฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะ 

ขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมให้ความร่วมมืออยู่ในระดับสูง โดยทั้งสองฝ่ายจะหาวิธีการแก้ปัญหามากกว่าทะเลาะ

ถกเถียงในประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่าง ส่งผลให้การแกไ้ขปัญหาออกมาในเชิงสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทั้งสอง

ฝ่ายเกิดความพึงพอใจ กระบวนการน้ีสนับสนุนให้สมาชิกภายในทีมได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุวลกัษณ์ บุตรโคตร (2550) ไดศึ้กษาสาเหตุและการบริหารความขดัแยง้ในองค์การของ

พนกังานธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า พนักงานธนาคาร มีการปฏิบติั

เก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการร่วมมือ รองลงมาคือ ดา้นประนีประนอม ดา้นหลีกเล่ียง และ

ดา้นยอมให้ และสุดทา้ย ดา้นการเอาชนะ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูริตา ห่อรัตนาเรือง  (2547) ไดศึ้กษาวิธีการ

ส่ือสารเพ่ือบริหารความขดัแยง้และผลกระทบของการปฏิบติังาน พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ใช ้วิธีการร่วมมือ วิธีการ

ประนีประนอม รองลงมาคือ การหลีกเล่ียง การเอาชนะ และวิธีการยอมให้  

2. จากผลการวิจยัพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่าย

ภาคกลาง มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแลว้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม รองลงมาคือ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั การคิดอยา่งเป็นระบบ และ

การมีแบบแผนความคิด ตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่าธนาคารกรุงไทยมีนโยบายและวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน มีการจดั Course 

Learning มีการกระตุ้น มุ่งเน้น และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการกระตือรือร้นเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่

ตลอดเวลา โดยพนกังานในองคก์ารมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งองค์การ เพ่ือนาํองค์การ

ไปสู่เป้าหมายร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัเสกฐ ์พรหมศรี (2551) ท่ีกล่าวว่า การนาํเอาเร่ืององค์การแห่งการ

เรียนรู้ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม สามารถช่วยให้ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการดา้นบุคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ

บุคคลากรในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นคนมีเหตุผล มีความเต็มใจท่ีจะยอมรับและทาํตามนโยบาย 

กลยุทธ์ขององค์การ  และประการสาํคัญของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ก็คือ เป็นการคิดคน้นวตักรรมและ

เทคโนโลยใีหม่  แผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความคิดใหม่ท่ีช่วยในการพฒันาสินคา้ และบริการขององค์การ

เพ่ือสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณนิศา ตงัคโนภาส (2555)  ไดศึ้กษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีราชพฤกษ ์ จาก

การศึกษาพบว่า ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ราชพฤกษ ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมาก

ไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ ดา้นการเป็น

บุคคลท่ีรอบรู้ และด้านการมีแบบแผนความคิด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพรรณิการ์ จิตชู (2556) ไดศึ้กษา

เก่ียวกบัการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัสํานักงานเขต ผล

การศึกษาพบว่า การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสํานักงานเขตแพร่มี

ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสํานักงานเขตแพร่ 

โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองคก์าร อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการเป็นบุคคลรอบรู้ รองลงมา ไดแ้ก่ 

ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้น

การมีแบบแผนความคิด 
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3.  จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ ส่งผลเชิงบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของ ธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะธนาคารกรุงไทย มีการจดัการความขดัแยง้โดยเลือกวิธีการร่วมมือ วิธีการน้ีเป็นพฤติกรรมของคนท่ีมุ่งจดัการ

ความขดัแยง้โดยตอ้งการให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีมุ่งให้

เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซ่ึงวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในแบบน้ีเรียกไดว้่าเป็นวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีพอใจ

ทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้การแกไ้ขปัญหาออกมาในเชิงสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ จนทั้งสองฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 

สอดคลอ้งกบั วิภาวี เจียมบุศย ์(2544) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า กระบวนการของความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนของพนักงานส่งผลต่อ

สมาชิกภายในทีมท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเป็นวิธีตรงขา้มกบัการหลีกเล่ียง (Avoidance) สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของสุชาติ คชจนัทร์ (2555) ไดก้ล่าวว่าการจดัการความขดัแยง้ดา้นการร่วมมือเป็นการจดัการความขดัแยง้

เชิงความคิดเห็น ซ่ึงสามารถส่งผลดีต่อการทาํงานขององค์การ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญฑริกา วงษ์วานิช 

(2560)  ไดก้ล่าวว่าวิธีการจดัการความขดัแยง้ดา้นการร่วมมือ สามารถช่วยลดความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมส่วน

บุคคล ไม่ว่าจะเป็นดา้นความเช่ือ อคติในดา้นต่างๆ โดยใชว้ิธีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาขอ้ยุติในการทาํงาน

ร่วมกนั การร่วมอภิปรายนโยบาย ท่ีส่งผลให้เกิดค่านิยม เป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั 

4.  จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม ส่งผลเชิงบวกต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ี

เป็นเพราะธนาคารกรุงไทย มีการจดัการความขดัแยง้โดยวิธีการประนีประนอม ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นการเดินทางสายกลาง

ระหว่างพยายามท่ีจะเอาชนะและการร่วมมือแต่มีแนวโน้มไปในทางยอมมากกว่าการเอาชนะ แสดงให้เห็นว่า

พนกังานของธนาคารกรุงไทย มีการเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมถูกตอ้งตามสถานการณ์กจ็ะนาํไปสู่

ความสําเร็จ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ปีเตอร์ เซ็งเก ้ 

(Peter Senge,  1990) กล่าวว่า วิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ีเลือกใชน้ั้นเป็นวิธีท่ีส่งผลกระทบต่อทีมนอ้ยท่ีสุด โดยมีการ

คาํนึงถึงการทาํงานเป็นทีมในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้่าวิธีการจดัการความขดัแยง้

มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะนาํพาการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จได ้สอดคลอ้งกับ      

สุชาติ คชจันทร์ (2555) ไดก้ล่าวว่าการจดัการความขดัแยง้ด้านการประนีประนอมเป็นการจดัการความขดัแยง้เชิง

ความคิดเห็น โดยถา้ลดการขดัแยง้ไดก้็จะเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ 

เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินปัญหา ย่อมเป็นการกระตุน้การ

ประสานงาน สนบัสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณิต เรืองขจร (2557) ไดศึ้กษาการ

บริหารความขดัแยง้ในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน : กรณีศึกษาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 4 แห่ง ผลการวิจยัพบว่า การบริหารความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอมมีอิทธิพลต่อผลการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานโดยพนกังานนั้นรับรู้และเขา้ใจงานท่ีทาํแบบองค์รวม มุ่งสู่เป้าหมายและ

วิสัยทศัน์ร่วมกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองการจดัการความขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ ธนาคารกรุงไทย 

สังกัดพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแยง้เพ่ือให้ของ
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ธนาคารกรุงไทยเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่าย

ภาคกลาง ด้านการประนีประนอม มีการปฏิบติัอยู่ในลาํดับสุดทา้ย ดังนั้ นการจัดการความขัดแยง้ของพนักงาน 

ผูบ้ริหารควรมีการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเพ่ือให้ช่วยลดระดบัความขดัแยง้ในองค์การลงได ้

รวมถึงยงัเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัการความขดัแยง้ขององค์กรและเสริมสร้างพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รแบบยัง่ยนืต่อไป 

2. จากผลการวิจยัพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่าย

ภาคกลาง ดา้นการมีแบบแผนความคิด มีการดาํเนินการอยู่ในระดบัมากในลาํดบัสุดทา้ย ดงันั้นพนักงานในองค์การ

ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนกังานในองคก์รดว้ยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ของ

พนกังานในทุกรูปแบบ เช่น จดัให้มีสถานท่ีเพ่ือการเรียนรู้ ห้องอบรม จดัโปรแกรมการอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ เป็นตน้ เพ่ือให้พนักงานเกิดแบบแผนความคิดและนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานในองค์กร อนัจะนาํไปสู่การ

ทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

3. จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ดา้นการร่วมมือ และดา้นการประนีประนอม ส่งผลเชิงบวก

ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ดงันั้นการจดัการความ

ขดัแยง้ท่ีดีผูบ้ริหารควรเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสม และนาํขอ้มลูมาใชอ้ยา่งรอบคอบ โดยใชก้ารร่วมมือร่วมใจกนัและ

การประนีประนอมในการแกปั้ญหาให้มากยิง่ข้ึน เพ่ือใหผ้ลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและ

นาํไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของผูท่ี้สนใจทัว่ไปจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ ธนาคารกรุงไทย 

สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง โดยพิจารณาในเร่ืองบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์การ โครงสร้างของ

องคก์าร การพฒันาองคก์ารของธนาคารกรุงไทยไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้  

2. ควรมีการศึกษาแต่ละตัวช้ีว ัดในการบริหารท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้ของ

ธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีลึกลงไปในแต่ละดา้น 

3. ควรศึกษาการพฒันารูปแบบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย สังกดัพ้ืนท่ีกลุ่ม

เครือข่ายภาคกลางให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของตนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุในประเทศไทย การศึกษา

มุ่งเนน้การอธิบายโดยอาศยัแนวคิดดา้นความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและแนวคิดดา้นนวตักรรมการท่องเท่ียว วิธี

การศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสาร นาํเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา

ไดโ้มเดลการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุในประเทศไทย ท่ีแสดงถึง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวใน

กลุ่มผูสู้งอายุในประเทศไทย และนวตักรรมดา้นการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทย 
 

คาํสําคญั:  การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั, การท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

ABSTRACT 

Creation of competitive advantages of the tourism business among the elderly in Thailand. The study 

focuses on the concept of demand of tourists and the concept of innovation in tourism. This research is study by 

reviewing the literatures and analyzing the documents. It is presented by descriptive analysis. The finding shows the 

model of competitive advantage of the tourism business among the elderly in Thailand. The demand of tourists it 

has a relationship to the creation of competitive advantages of the tourism business among the elderly in Thailand. 

And innovation in tourism is related to creation of competitive advantages of the tourism business among the 

elderly in Thailand.  
 

Keywords:  Competitive Advantages, Tourism among the Elderly     
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1. บทนํา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบนัอยูใ่นสภาวะการแข่งขนัสูง หลายประเทศทัว่โลกต่างให้ความสําคญั

กบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นนโยบายหลกัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ี

รัฐบาลให้การสนบัสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้แก่

ประเทศไทย และมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต อีกทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจแหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจอาหารและบนัเทิง ธุรกิจนาํเท่ียวและ

มคัคุเทศก ์ธุรกิจจาํหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559)  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใชใ้น

การเร่ิมตน้หาประสบการณ์ท่องเท่ียวต่างแดน สามารถพบนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากตามแหล่งท่องเท่ียวทัว่ไทย ซ่ึง

มีวนัพกัอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ จากนักท่องเท่ียวทัว่ไป (Tourist) ท่ีตอ้งการความสะดวกสบายและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกในการเดินทาง ซ่ึงจุดเด่นของการท่องเท่ียวในประเทศไทย (ศนูยส์ารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครัฐ สาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ, 2556) เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจ นอกจากแหล่ง

ท่องเท่ียวแลว้อาหารไทยยงัเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวมองว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีเพ่ิมสีสันในการเดินทางไดเ้ป็น

อยา่งดี                                               

 ปัจจุบนัตลาดผูสู้งอาย ุ(อายุ 60 ปีข้ึนไป) เป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีมีแนวโนม้เติบโตสูงในอนาคต เน่ืองจากการ

พฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีทาํให้ประชากรมีอตัราการเสียชีวิตลดตํ่าลง ผูสู้งอายมีุแนวโนม้จะมีอายุยืนยาว

ข้ึนกว่าในอดีต ซ่ึงผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะใชชี้วิตหลงัเกษียณอายงุานประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนา

การและการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อน หรือเท่ียวชมศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ เน่ืองจากมีเวลามากกว่า

นักท่องเท่ียววยัอ่ืนๆ และมีความพร้อมทางดา้นการเงิน การท่องเท่ียวสําหรับผูสู้งอายุจึงเป็นช่องทางการท่องเท่ียว

ตลาดใหม่ท่ีมีคุณภาพและมีกาํลงัซ้ือในการท่องเท่ียวสูงกว่าตลาดทัว่ไป (สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการคา้และการ

พฒันา, 2557) โดยนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายนุั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนักท่องเท่ียวทัว่ไป 

คือ  เนน้การท่องเท่ียวและบริการท่ีมีคุณภาพดี คุม้ค่า เนน้การซ้ือดว้ยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์  ให้ความสําคญักบัความพึง

พอใจเป็นหลกั พกันานใชจ่้ายสูง มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง เน่ืองจากมีเงินเก็บจากการทาํงานหนัก

มาทั้งชีวิต จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนัคาํนึงถึงความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ 

ใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีดี เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและสุขภาพ อีกทั้งนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางเน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการใชชี้วิต จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินค้าและ

บริการต่างๆ มากยิง่ข้ึน และเน่ืองจากผูสู้งอายมุกัมีขอ้จาํกดัในการเดินทางมากกว่าวยัหนุ่มสาว ดงันั้นการเตรียมความ

พร้อมในการรองรับตลาดกลุ่มน้ีจึงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนข้างมาก และควรมีการเตรียมการท่ีดีเพ่ือ

สามารถรองรับการขยายตวัของตลาดนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีโอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูงในอนาคต 

 การท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุในประเทศไทยในปัจจุบนัมีขอ้ไดเ้ปรียบของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

ท่องเท่ียวในดา้นราคาของการให้บริการท่ีค่อนขา้งตํ่า อาทิ ราคาท่ีพกั ค่าครองชีพ รวมทั้งกิจกรรมบนัเทิงและสันทนา-

การท่ีมีราคาไม่สูงมากนัก ส่วนขอ้เสียเปรียบคือดา้น สิทธิประโยชน์ท่ีให้แก่ผูสู้งอายุ ระบบสาธารณสุข สุขอนามยั 

ความปลอดภยั สาธารณูปโภคดา้นขนส่งและดิจิทลัยงัไม่ดีพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในกลุ่ม

ผูสู้งอายทุั้งในประเทศและต่างประเทศ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) 
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 การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ธุรกิจตอ้งผลิตสินคา้หรือบริการท่ีดีกว่าสินคา้หรือบริการรายอ่ืน 

แต่ควรใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรียบในการแข่งขนันั้น ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตในดา้นการแข่งขนัและไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการคา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ขอ้ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบและการแข่งขนัจึงสอดคลอ้งกนัก็ต่อเม่ือมีการใช้

ประโยชน์จากขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้น (Bernardina, 2018) และสามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบั

ธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทยได ้

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หากธุรกิจให้ความสําคญักบัการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจะ

ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุในประเทศไทยสามารถสร้างการจ้างงานในประเทศ สร้างรายได้ท่ี

แข็งแกร่งข้ึน สร้างกาํไรได้เพ่ิมมากข้ึนเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาดท่องเท่ียวเดียวกนั ซ่ึงส่งผลต่อความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขันและความอยู่รอดรวมทั้งความย ัง่ยืนของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุในอนาคต อีกทั้งยงั

สามารถสร้างอรรถประโยชน์ในการท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทยได ้

อย่างไรก็ตาม งานวิจยัส่วนใหญ่ในอดีตท่ีเก่ียวกับการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการ

ท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทยนั้น มกัจะมุ่งเนน้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ แต่ยงัไม่ไดร้วมถึง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและนวตักรรมดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงมีความสาํคญัในการนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทยในอนาคตได ้

 

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 สังคมผู้สูงอายุ (Aging Societies) 

 ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Societies) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และกาํลงัจะกลายเป็นสังคม

ผูสู้งอายอุยา่งสมบรูณ์ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 12 ปีขา้งหนา้ จากโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปสะทอ้น

ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผูป้ระกอบการท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีจะตอ้งเร่งศึกษาและพฒันาบริการต่างๆ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีน่าสนใจและ

มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุ เป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีแนวโน้มเติบโตท่ีสูง 

เน่ืองจากกลุ่มผูสู้งอายเุร่ิมคิดถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัให้กบัตวัเองหลงัเกษียณอายุ อาทิ การท่องเท่ียว

เพ่ือสุขภาพ การท่องเท่ียวทาํบุญไหวพ้ระ การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงการท่องเท่ียวดังกล่าวจะทาํให้

ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสในการเข้าสังคม พบปะกลุ่มเพ่ือนใหม่ๆ ได้รับรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่ๆ จากการ

ท่องเท่ียว ส่งผลดีต่อสุขภาพ ร่างกายและจิตใจของผูสู้งอาย ุ

 วิวฒัน์ จนัทร์ก่ิงทอง (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติ

ทางบกในภาคใตข้องประเทศไทย พบว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุมีความตอ้งการท่องเท่ียวท่ีเงียบ สงบ ไม่วุ่นวาย 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้ง มีกาํลงัซ้ือมาก มีความตอ้งการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกมาก ตลอดจนไม่หวัน่ไหวต่อการ

ตั้งราคาการให้บริการท่ีสูง เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความสามารถท่ีจะจ่ายได ้ 

 Cookman (1996 อา้งใน จารุวรรณ จินดานิล, 2547) ไดเ้สนอแนวความคิด The Attachment Structure Model 

อธิบายถึงสภาพแวดลอ้มท่ีผูสู้งอายมีุความผกูพนั ดงัน้ี 

1) ส่ิงของ (Thing) ผูสู้งอายมีุความรู้สึกผกูพนักบัรูปภาพ เฟอร์นิเจอร์ ทีวี หนงัสือ วตัถุท่ีเก่ียวกบัศาสนา 
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2) สถานท่ี (Place) ผูสู้งอายมีุความรู้สึกผกูพนักบัสถานท่ีท่ีเคยไปพกัผ่อนในอดีต สถานท่ีท่ีเคยมีความทรง

จาํท่ีดีและมีความประทบัใจ 

3) สัตวเ์ล้ียง (Pet) ผูสู้งอายมีุความรู้สึกผกูพนักบัสัตวเ์ล้ียงท่ีตนเองรัก โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว 

4) ความคิดและความเช่ือ (Idea and Belief) ผูสู้งอายมีุความรู้สึกผกูพนักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในเร่ือง

ของความเช่ือ ค่านิยม เป็นตน้ 

ธนยศ สุมาลยโ์รจน์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองผูสู้งอายใุนโลกแห่งการทาํงาน: มุมมองเชิงทฤษฎีทางกายจิตสังคม 

พบว่า  

ลักษณะด้านกายภาพของผู้สูงอาย ุ(Physical Domain) มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

ผูสู้งอายุโดยทัว่ไปตัดสินใจชา้ ความสามารถในการเคล่ือนไหวลดลง ทาํให้มีโอกาสเกิดอุบติัเหตุไดสู้ง 

นอนหลบัยาก ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายลดลง ความสามารถในการตอบสนองต่อความร้อน

หนาวรอบๆ ตวัลดลง มีปัญหาเร่ืองสายตาและการไดย้นิ  

ดงันั้นธุรกิจการท่องเท่ียวควรหลีกเล่ียงในการให้นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุต้องยกของหนัก หลีกเล่ียงแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีเสียงดงัมาก เพราะนักท่องเท่ียวจะเกิดการตกใจไดง่้าย หลีกเล่ียงแหล่งท่องเท่ียวกลางแจง้ท่ีมีแสงแดด

แรงจนเกินไป ควรหลีกเล่ียงการใชต้วัหนงัสือเล็ก เป็นตน้ 

ลักษณะด้านจิตใจของผู้สูงอาย ุ(Psychological Domain) 

ผูสู้งอายุโดยทัว่ไปมีความรู้สึกและอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดง่้าย มีการสูญเสียอิสรภาพในการควบคุม

ตนเองจากการทาํอะไรดว้ยตนเองกลายเป็นการตอ้งพ่ึงพิงคนอ่ืน การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก การพลดัพรากของ

บุตรท่ีไปมีครอบครัวใหม่ มีความรู้สึกห่อเห่ียวเน่ืองจากขาดคนดูแล การสูญเสียสถานภาพบทบาทหน้าท่ีในสังคม 

การถูกลดเกียรติและศกัด์ิศรี มีความรู้สึกไร้ค่า และมีอาการซึมเศร้า 

ดงันั้นธุรกิจการท่องเท่ียวควรสร้างบรรยากาศในการท่องเท่ียวท่ีสามารถทาํให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกผ่อน

คลายทางดา้นอารมณ์ ผอ่นคลายจากอาการซึมเศร้า ควรหลีกเล่ียงการเล่าเร่ืองราวท่ีสร้างความเครียด ไม่เพ่ิมความเศร้า

ให้กบันกันกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุและควรพดูคุยดว้ยการให้เกียรติ สร้างความสนิทสนม ความสุขและความสัมพนัธ์ท่ีดี 

2.2 ความต้องการของนักท่องเทีย่ว (6A’s) 

บฮูาลิส (Buhalis, 2000) ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว หรือ ทฤษฎี 6A’s ซ่ึงประกอบดว้ย : 

1.แหล่งท่องเท่ียว (Attraction) ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือเป็น

มรดกทางวฒันธรรม สถาปัตยกรรมและการจดักิจกรรมพิเศษ เป็นตน้  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว (Awareness) ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว

ความงามทางธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น ความมีเอกลักษณ์ทางดา้นประเพณีและศิลปวฒันธรรม ความพร้อมของ

สถานท่ีพกัและบริการดา้นการท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย มีความสาํคญักบันักท่องเท่ียวและสามารถดึงดูด

นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างมาก (Alastair M. Morrison, 2012) โดยลกัษณะแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูสู้งอายุชอบไปมากท่ีสุด

ลาํดบัแรก คือ ท่องเท่ียวทะเล ลาํดบัท่ีสองคือท่องเท่ียวอุทยานป่าไม ้ลาํดบัท่ีสามคือท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และ

ท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ ท่องเท่ียวภูเขา ท่องเท่ียวตามชุมชนเมือง ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และท่องเท่ียวเชิงผจญ

ภยั ตามลาํดบั (วานิสสา ตโนภาส, 2554) รวมทั้งเม่ือพิจารณาความตอ้งการของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะพบว่าแหล่ง
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ท่องเท่ียวจุดหมายปลายทางในการพกัผ่อนเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเคยเดินทางท่องเท่ียวมาแลว้ และพร้อมท่ีจะ

เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ าในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความประทบัใจ 

ดงันั้นหากธุรกิจมีการประสานไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวในหน่วยงานของ

ภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีข้ึนจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ

ท่องเท่ียวได ้เช่น มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีทศันียภาพท่ีสวยงาม มีจุดดึงดูดใจมากยิ่งข้ึนเพ่ือให้นักท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุมีความประทบัใจมากยิ่งข้ึน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีจุดถ่ายรูปเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับ

นักท่องเท่ียว และควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจน บริการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยให้กับ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุและให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวผูสู้งอายไุดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ

แบบเร่งด่วน 

2. ความสามารถในการเขา้ถึงง่าย (Accessibility) ไดแ้ก่ ระบบการคมนาคม ระบบการขนส่ง สถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หากมีการพฒันาความสามารถในการเข้าถึงง่าย เช่น ปรับปรุง พฒันา

เส้นทางการท่องเท่ียว มีป้ายบอกทางและป้ายเตือนภยัท่ีสามารถส่ือความหมายไดอ้ย่างชดัเจน เขา้ใจง่ายในการบอก

ทางและเตือนภยัไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  มีเส้นทางการคมนาคมเพ่ือเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย ตลอดจนสามารถ

ติดต่อหรือเช่ือมโยงกนัระหว่างแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงกับอีกแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง มีระบบการ

คมนาคมหลากหลายวิธีให้นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุไดเ้ลือกใช้บริการ เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ รถไฟ มีท่ีจอดรถ สถานี

รถไฟ ท่าเรือท่าอากาศยานเพ่ือให้ธุรกิจสามารถขนส่งนํานกัท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวได้อย่าง

สะดวกและปลอดภยั จะช่วยให้นักท่องเท่ียวผูสู้งอายเุดินทางไปและกลบัจากการท่องเท่ียวไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และยงัสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้ 

3. ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenities) ไดแ้ก่ ท่ีพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวก สถานท่ีจดัเล้ียง ร้านสะดวก

ซ้ือ และบริการอ่ืนๆ สาํหรับนกัท่องเท่ียว  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หากธุรกิจมีการประสานไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาดา้นการ

ท่องเท่ียวในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ดีข้ึน เช่น พฒันาการให้บริการ

ห้องนํ้าท่ีมีพ้ืนผวิสัมผสัไม่ล่ืนท่ีช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุ มีราวจบัในห้องนํ้ าเพ่ือความสะดวกและปลอดภยัแก่วยัของ

นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุตามแหล่งท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั จะช่วยเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยให้กับ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายไุด ้ควรมีศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียวหรือจุดบริการนักท่องเท่ียวเพ่ือให้ขอ้มูลทางการท่องเท่ียวกบั

นักท่องเท่ียวได ้มีปุ่มเรียกผูช่้วยฉุกเฉินตามจุดต่างๆ  มีราวจบับริเวณทางเดิน มีการเตรียมความพร้อมดา้นความ

ปลอดภัยโดยจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีนําเท่ียวท่ีมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล จดัเตรียมพาหนะเดินทางท่ีเน้นการข้ึนลง

สะดวก พ้ืนไม่สูง ประตูกวา้ง บริการรับส่งจากสนามบิน การดูแลยกกระเป๋า บริการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลเพ่ือ

สร้างหลกัประกนัดา้นความปลอดภยั เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่และสร้างความมัน่ใจให้กบันักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี (สถาบนั

ระหว่างประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันา, 2557) ผูสู้งอายุมีความตอ้งการพ้ืนท่ีใชส้อยในส่วนพ้ืนท่ีสวนหรือสวน

สุขภาพ พ้ืนท่ีสาํหรับการสวดมนต์ไหวพ้ระและนั่งสมาธิ พ้ืนท่ีสําหรับการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ พ้ืนท่ี

สาํหรับนวดแผนโบราณ พ้ืนท่ีสําหรับกายภาพบาํบดั เป็นตน้ เน่ืองจากสภาพทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายุท่ีมีความ

เส่ือมไปตามระดบัอายท่ีุเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายไุดรั้บความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และความ
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ประทบัใจจากการท่องเท่ียว ธุรกิจควรพฒันาและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกรวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความพร้อม

ท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายน้ีุได ้

 4. โปรแกรมการท่องเท่ียว (Available Packages) คือ โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีถูกจดัเตรียมไวล่้วงหน้าโดย

ธุรกิจท่องเท่ียวเพ่ือบริการนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ควรมีการพฒันาในดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมกบัวยั

ของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ โดยการให้บริการแบบเหมารวมการเดินทางท่องเท่ียว (Bunding Travel and Tourism 

Service) หรือการจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบันักท่องเท่ียว ซ่ึงธุรกิจสามารถสร้าง

โปรแกรมการท่องเท่ียวให้มีความสอดคล้องกับความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุ ซ่ึงจะส่งผลให้

โปรแกรมการท่องเท่ียวมีความแตกต่างในการแข่งขนัได ้เช่น จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบ Slow Tourism ท่ีเป็น

การท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีไม่เร่งรีบ เรียบง่าย และใกลชิ้ดธรรมชาติ ปลอดมลพิษ ไม่สร้างมลพิษ เน้นอาหารสะอาด

เพ่ือสุขภาพของผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

5. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) คือ กิจกรรมทั้งหมดท่ีธุรกิจจดัข้ึน และเป็นกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้

ร่วมในระหว่างเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ควรมีการพฒันาในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมกบัวยั

ของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถกระทาํไดใ้นระหว่างเดินทางท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียวสามารถ

เลือกทาํไดต้ามความถนดั และความสนใจ โดยในแต่ละกิจกรรมควรให้เวลาท่องเท่ียวนานกว่านักท่องเท่ียวในกลุ่ม

อ่ืนโดยทัว่ไป ให้ความสาํคญักบัความสามารถและความพร้อมทั้งสภาพทางร่างกายและจิตใจ มีพนกังานคอยดูแลและ

แนะนําในการทาํกิจกรรมเบ้ืองต้น เช่น กิจกรรมนวดสปา นวดแผนไทย กิจกรรมล่องเรือชมทศันียภาพริมแม่นํ้ า 

กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ กิจกรรมป่ันจกัรยานชมเมือง กิจกรรมทางศาสนา ทาํบุญตกับาตร ไหวพ้ระ เป็นตน้ 

6. บริการเสริม (Ancillary Service) ไดแ้ก่ บริการท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใชบ้ริการเม่ือไปท่องเท่ียว เช่น ธนาคาร 

การส่ือสารโทรคมนาคม ไปรษณีย ์หนงัสือพิมพ ์และโรงพยาบาล  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หากมีการพฒันาในดา้นบริการเสริม เช่น พฒันาให้มีการเลือกร้านอาหาร

รายการอาหารท่ีตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยมีความหลากหลาย มีเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

ให้เพียงพอ และมีความเหมาะสมกบัวยัและสุขภาพของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุแต่ละคนได ้รวมทั้งควรมีการให้บริการ

รถพยาบาลฉุกเฉิน ให้คาํแนะนาํธนาคาร ตู ้ATM  ป๊ัมนํ้ ามนั ร้านขายของท่ีระลึกท่ีใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีจะสามารถ

ให้บริการเสริมแก่นกัท่องเท่ียวให้ไดรั้บความสะดวกสบายได ้

 2.3 นวตักรรมด้านการท่องเทีย่ว (Innovation in Tourism) 

โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Schumpeter, 1934) เป็นผูเ้สนอทฤษฎีนวตักรรม ซ่ึงมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาและ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดอ้ธิบายนวตักรรมท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการท่องเท่ียว ดงัน้ี : 

1. นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Innovation) และนวตักรรมดา้นบริการ (Service Innovation)  

เป็นการพฒันาและการนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้อย่างเต็มท่ี 

และเพ่ือเป็นการปรับปรุงและเพ่ิมผลกาํไรให้กบัธุรกิจการบริการ (Chen, 2009) นวตักรรมบริการเป็นเคร่ืองมือท่ี

สําคญัทางธุรกิจท่ีนําไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน (Weng, 2012) โดยนวตักรรมผลิตภัณฑ์และ

นวตักรรมการบริการเป็นการนาํนวตักรรมเขา้มาพฒันา ปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือการให้บริการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 187 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยเนน้การอาํนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเขา้รับบริการของลูกคา้ ซ่ึง

จะช่วยในการสร้างความแตกต่างในการบริการ เพ่ือนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ นวตักรรม

ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีลูกคา้สังเกตเห็นไดโ้ดยตรงท่ีเป็นส่ิงใหม่ ทั้งในแง่ของส่ิงท่ีไม่เคยเห็นมา

ก่อนหรือใหม่สาํหรับธุรกิจโดยเฉพาะ นวตักรรมผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวสามารถรับรู้ไดว้่าอาจ

เป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือ (Weiermair, 2004) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นวตักรรมผลิตภัณฑ์และบริการสามารถนํามาประยุกต์ใชก้ับธุรกิจ

ท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายุเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ เช่น ห้องพกัมีอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีหรือ

โปรแกรมการใช้งานท่ีมีความทนัสมยั และมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนเหมาะกบันักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ การนํา

ระบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) หรือใชแ้อพพลิเคชัน่เขา้มาใชใ้นระบบการสาํรองห้องพกัอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือจอง

โรงแรมรวมทั้งจองและยนืยนัโปรแกรมการท่องเท่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียว และลูกคา้สามารถดูรายละเอียดโปรแกรม

การท่องเท่ียว สิทธิพิเศษ ได้สะดวกสบายกว่าการไปติดต่อด้วยตนเอง สามารถช่วยลดการรอคอย และสามารถ

ให้บริการคาํปรึกษาและคาํแนะนาํให้กบัลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรือเม่ือนักท่องเท่ียวผูสู้งอายไุดเ้ขา้มาใชบ้ริการ

ธุรกิจท่องเท่ียวแลว้ ธุรกิจอาจมีโปรแกรมท่ีใชบ้ริการเตือนการทานยา เตือนการทานอาหารเสริมให้กบันักท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุ รวมทั้งรถนําเท่ียวอาจใช้นวตักรรมท่ีสามารถวิเคราะห์อุณหภูมิและปรับอุณหภูมิภายในรถให้มีความ

เหมาะสมกบัสภาพทางร่างกายและวยัของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

2. นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation)  

 เป็นการนําเสนอกระบวนการทาํงานท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน เช่น มีระบบการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน หรือ

ตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด เป็นขั้นตอนการให้บริการ เป็นการเปล่ียนแนวทางหรือวิธีการ

ให้บริการในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิมดว้ยการลงทุนดา้นเทคโนโลยท่ีีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การดาํเนินงาน  

3. นวตักรรรมดา้นการตลาด (Marketing Innovation)  

นวตักรรมทางดา้นการตลาดเป็นการให้ความสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ตามแนวความคิดของ 

Jaworski & Kohli (1993) และ Slater & Narver (1994) ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของตลาด 

เทคโนโลย ีและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาด นวตักรรมทางการตลาด เป็นรูปแบบของนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง

จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีสาํคญัดงัน้ี 1.เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ 2.สามารถใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นไปได ้3.สามารถปฎิบติัได้

จริงในตลาด (Lowell D’Souza, 2015) หากธุรกิจสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ทางการตลาดก็จะสามารถเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนัและส่งผลต่อความอยูร่อดของธุรกิจได ้(Naidoo, 2010) 

4. นวตักรรมองคก์ร (Organization Innovation)  

นวตักรรมองคก์ร เป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นกระบวนการทางความคิดเพ่ือก่อให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ท่ีแตกต่าง

ไปจากการให้บริการเดิม ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึน และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผชิญกบัความเส่ียงและความไม่

แน่นอน เพ่ือเสริมสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจของตนเอง (Ma’atoofi & Tajeddini, 2010) สามารถใชก้ารละลาย

พฤติกรรม ทศันคติ รวมทั้งความเช่ือดั้งเดิมของคนในองค์กรท่ีเคยปฎิบติักนัมาในอดีต โดยการสร้างความรู้สึกถึง
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ความจาํเป็นท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมีผลประโยชน์มากกว่า มีการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงาน 

โครงสร้างขององคก์ร โดยใชก้ารประชาสัมพนัธ์ การจูงใจ และการฝึกอบรม  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจให้มีคุณค่ามีความจําเป็นต่อ

ความกา้วหนา้และคุณภาพของธุรกิจการท่องเท่ียว นวตักรรมการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นโอกาสท่ีจะทาํให้

ธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถแข่งขนัและเพ่ิมผลกาํไรทางเศรษฐกิจและสังคม มีโอกาสในการเติบโตและสร้างการจา้ง

งานได ้(Carlisle,2013) องคก์รท่ีมีนวตักรรมจะทาํให้องคก์รประสบผลสาํเร็จ สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดลอ้มได ้(Montes & Moreno, 2004) ดงันั้นการสร้างความคิดและนวตักรรมใหม่ควรไดรั้บการกระตุน้

และจดัการอยา่งถูกตอ้งเพ่ือความสาํเร็จของธุรกิจท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต นกัวิชาการหลายท่านยอมรับว่านวตักรรม

เป็นแหล่งสําคัญของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและผลการดาํเนินงานในปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป (Dess & Picken, 2000) การเลือกนวตักรรมท่ีจะนาํมาใชต้อ้งอยู่บนพ้ืนฐานความ

เป็นไปได้ในการนํามาประยุกต์ใชก้ับธุรกิจ โดยจะตอ้งมีวิธีการปฎิบติัและการใช้ท่ีไม่ยุ่งยากจนเกินไป และควร

พิจารณาให้สอดคลอ้งกบัสถานะของธุรกิจ ทั้งดา้นความพร้อมของเงินทุน บุคลากร และเป้าหมายของธุรกิจท่ีวางไว้

ในอนาคตดว้ย ซ่ึงคุณค่าท่ีลูกค้าจะไดรั้บจะสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ในการใชบ้ริการจากธุรกิจการท่องเท่ียว 

รวมทั้งสามารถสร้างความแตกต่างจากบริการของคู่แข่งขนัอ่ืนท่ีมีอยู่ในตลาด เม่ือองค์กรสามารถสร้างนวตักรรม 

พร้อมทั้งมีการจดัการท่ีดีในดา้นต่าง ๆ แลว้ก็จะทาํให้องคก์รสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในธุรกิจการ

ท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายไุด ้

 2.4 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Micheal E. Porter, 1985) เป็นผูเ้สนอแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัว่า เป็นความสามารถขององคก์รในการรักษาฐานลกูคา้ รวมทั้งรักษาความสามารถในการแข่งขนัท่ีเหนือกว่าคู่

แข่งขนัเอาไวไ้ด ้หากองค์กรสามารถสร้างกาํไรเหนือคู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกัน แสดงว่า องค์กรมีความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั โดยแบ่งกลยุทธ์การแข่งขนัออกเป็น 3 ทางเลือก ประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์การเป็นผูน้าํตน้ทุน (Cost 

Leadership) คือ เน้นการดาํเนินงานในทุกขั้ นตอนท่ีคาํนึงถึงความประหยดั มีความได้เปรียบจากต้นทุนท่ีตํ่ า                   

2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และบริการ โดย

ไม่ให้ซํ้ ากบัสินคา้หรือบริการในตลาด หรือตอ้งมีนวตักรรมใหม่  ๆ มานาํเสนอให้แก่ลูกคา้ ทาํให้สินคา้และบริการมี

ความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด 3) กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะส่วน (Focus Strategies) เป็นการกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายให้เล็กลง เพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงพฤติกรรมของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง มีความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และ

สามารถคาดคะเนความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตได ้

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในปัจจุบนัดว้ยสภาพการแข่งขนัในธุรกิจท่องเท่ียวท่ีรุนแรงส่งผลให้

องคก์รธุรกิจตอ้งพยายามรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์รเอาไว ้โดยใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ อาทิ ปัจจยัความ

ตอ้งการของนักท่องเท่ียว (6A’s) นวตักรรมด้านการท่องเท่ียว (Innovation in Tourism) ท่ีธุรกิจสามารถนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้เพ่ือสร้างผลกาํไรและความอยูร่อดขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทยต่อไปในอนาคต  
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3. กรอบแนวความคดิ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถนาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

 

4. บทสรุป 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคส์าํคญัในการศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างโมเดลความสัมพนัธ์ของการสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทย ซ่ึงแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์

ระหว่างความต้องการของนักท่องเท่ียว (6 A’s) และนวตักรรมด้านการท่องเท่ียว (Innovation in Tourism) ท่ีมี

ความสัมพนัธต่์อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั สาํหรับงานวิจยัในอนาคต ยงัคงตอ้งนาํโมเดลความสัมพนัธ์

ของการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายใุนประเทศไทย ไปสู่การศึกษาเชิง

ประจักษ์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้และเพ่ิมแนวทางท่ีสามารถสร้าง

ประโยชน์ต่อการดาํเนินกลยทุธก์ารสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัธุรกิจท่องเท่ียวในกลุ่มผูสู้งอายไุดต่้อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อผลการ

ปฏิบติังานขององค์กร และ (2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของ

องคก์ร ขององคก์รบริษทัรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงในสาํนกังานประเทศสิงคโปร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบัสูงกว่าผูจ้ดัการแผนกของบริษทัฯจาํนวน 186 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test, F-test และวิธีสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ตาํแหน่งงาน และสัญชาติ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อผล

การปฏิบติังานขององคก์รท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์กร 

และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อผลการปฏิบติังานขององคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในส่วนผลการศึกษาดา้นผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององค์กรนั้น พบว่า 

ค่านิยมทางวฒันธรรมทั้งส่ีมิติของ กีร์ท ฮอฟสตีด ซ่ึงไดแ้ก่ ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ความเป็นปัจเจกนิยม/ความ

เป็นกลุ่มนิยม ลกัษณะความเป็นชาย/ลกัษณะความเป็นหญิง และการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มีความสัมพนัธ์กบัผล

การปฏิบติังานขององคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate (1) the impact of personal factors on organizational performance 

and (2) the impact of cultural dimensions of values on organizational performance of a Japanese Contractor 

Company in Singapore. A sample of 186 employees consist of several designations from officer level to above 

manager level were used in this research. The data gathering tools were questionnaires. The statistic used for 

analyzing the data were frequencies, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing done by 

independent samples t-test, F-test and Pearson’s correlation analysis. The result of the study showed that the 
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different personal factors in terms of gender, age, designation and nationality influence organizational performance 

differently while the different personal factors in terms of education level, work experience and salary influence 

organizational performance uniformly at the 0.05 level of significance. Regarding the study of the impact of 

cultural dimensions of values on organizational performance, the result revealed that there is a correlation between 

Geert Hofstede's four cultural dimensions consist of power distance, individualism/ collectivism, masculinity/ 

femininity and uncertainty avoidance with organizational performance at the 0.01 level of significance. 
 

Keywords: Cultural Dimensions of Values, Organizational Performance, Japanese Contractor Company. 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัองคก์รและธุรกิจต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนั การท่ีจะ    

ทาํให้องคก์รอยูร่อดและทนัต่อสถานการณ์การแข่งขนัไดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมท่ีการพฒันาในระดบับุคคลก่อนแลว้จึงค่อย

ขยายไปสู่ในระดบัองคก์ร ดงันั้นการท่ีองคก์รจะประสบความสาํเร็จไดห้รือไม่นั้น จึงข้ึนกบัองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญั

นัน่คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2545: 3) ในการดาํเนินธุรกิจโดยเฉพาะในรูปแบบธุรกิจ

ขา้มชาตินั้น องคก์รไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธท่ีจะไม่สนใจในเร่ืองของค่านิยมทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของพนักงาน

ท่ีมาจากหลากหลายภูมิลาํเนาได ้เพราะน่ีคือส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานของพนกังาน (Rühl, 2010) จากการท่ีองคก์รซ่ึงผูว้ิจยัปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั เป็นองคก์รขนาดใหญ่ใน

รูปแบบธุรกิจระดบัโลก (Global Business) บุคลากรจึงประกอบไปดว้ยผูค้นท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองเช้ือชาติ 

เผา่พนัธุ์ และวฒันธรรมอนัหลากหลาย โดยในรอบระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในระดบันานาชาติ

นั้นมีการแข่งขนัและแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงมาก ซ่ึงผลจากการไม่ประสบความสําเร็จในการประมูลงาน

และตัวเลขของกาํไรท่ีไม่ได้ตามเป้าหมายในหลายๆโครงการ แสดงให้เห็นว่า การพฒันาและปรับปรุงผลการ

ปฏิบติังานขององคก์รให้สูงข้ึนนั้นมีความสาํคญัอยา่งยิง่ ซ่ึงจะส่งผลให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึนต่อไปใน

อนาคต ดงันั้นจากความสาํคญัและปัญหาดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลค่านิยมตามมิติ

ทางวฒันธรรม ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานขององค์กรแห่งน้ี เพ่ือนาํองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัไป

ประยกุตใ์ช ้ในการอธิบายคุณลกัษณะของทรัพยากรมนุษยใ์นระดบันานาชาติ ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้

ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างเหมาะสมกบัพนักงานในแต่ละวฒันธรรม และทาํให้องค์กรมีผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององค์กร 

และเพ่ือศึกษาผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังาน ขององค์กรบริษทัรับเหมาก่อสร้าง

จากประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงในสาํนกังานประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นการศึกษาขอ้มลูค่านิยมในการทาํงานของพนักงาน ท่ี

ปรากฎออกมาในรูปแบบของการบริหารจัดการและการนําองค์กร โดยการประยุกต์ใชแ้นวคิดของค่านิยมทาง

วฒันธรรมตามแนวทฤษฎีของ กีร์ท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) ซ่ึงครอบคลุมมิติทางวฒันธรรมใน 4 มิติไดแ้ก่ ความ

เหล่ือมลํ้ าของอาํนาจ (Power Distance) ความเป็นปัจเจกนิยม/ความเป็นกลุ่มนิยม (Individualism/Collectivism) 

ลักษณะความเป็นชาย/ลักษณะความเป็นหญิง (Masculinity/ Femininity) และการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 

(Uncertainty Avoidance) ซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัค่านิยมทางวฒันธรรมน้ี ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นกรอบแนวคิดท่ี
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ไดรั้บกนัอยา่งแพร่หลายว่า เป็นทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกนั และสามารถนาํมาใชอ้ธิบายความแตกต่างในระดบันานาชาติได ้

(Rajendar & Ma, 2005) ในส่วนของการวดัผลการปฏิบติังานขององค์กรนั้ น ทฤษฎีการวดัผลงานเชิงดุลยภาพ 

(Balanced Scorecard) ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต แคปแลน (Robert Kaplan) และ เดวิด นอร์ตนั (David Norton) ซ่ึง

ครอบคลุมมุมมองใน 4 ด้านได้แก่ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกค้า (Customer 

Perspective), มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ มุมมองดา้นการเรียนรู้และการ

เติบโต (Learning and Growth Perspective) จะถูกนาํประยุกต์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยทาํการประเมินจากการรับรู้

ของพนกังานตามมุมมองต่างๆดงักล่าว  

แนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีมิติทางวฒันธรรมของฮอฟสตีด 

 ในปี ค.ศ. 1967-1973 ศาสตราจารยกี์ร์ท ฮอฟสตีด (Greet Hofstede) ได้ทาํการสํารวจข้อมลูค่านิยม ของ

ประชากรในประเทศต่างๆท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานของบริษทั IBM ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ั้น

มาจากประเทศต่างๆ มากกว่า 70 ประเทศในภูมิภาคต่างๆกนั โดยฮอฟสตีดอธิบายว่าวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนั 

ส่งผลทาํให้รูปแบบความคิด ทศันคติ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นมีความแตกต่างกนั ในส่วนของการนาํทฤษฎี

มิติทางวฒันธรรมของฮอฟสตีด มาประยกุตใ์ชก้บัแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัในแต่

ละประเทศนั้น สามารถอธิบายในแต่ละมิติไดด้งัน้ี (นิสิต มโนตั้งวรพนัธุ,์ 2553) 

 1. การเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ (Power Distance) เป็นมิติท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะการยอมรับความเหล่ือมลํ้า

ของอาํนาจ เช่น การนับถือลาํดบัอาวุโสหรือลาํดบัชั้นในสังคม ถ้าเป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะความเหล่ือมลํ้าของ

อาํนาจสูง จะมีผูต้ดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียว ผูท่ี้อยูใ่นระดบัตํ่ากว่ามีหนา้ท่ีเพียงปฏิบติัตามคาํสั่งการทาํงาน ไม่ตั้งแง่สงสัย

และมกัยอมรับอาํนาจลกัษณะน้ี ส่วนวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะการยอมรับความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจตํ่า จะยินดีรับฟัง

ความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงานทุกระดบั มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 

 2. ความเป็นปัจเจกนิยม/ ความเป็นกลุ่มนิยม (Individualism/ Collectivism) มิติน้ีจะแสดงให้เห็นถึง

วฒันธรรมตะวนัตกท่ีเน้นความเป็นตวัของตัวเอง หรือความเป็นปัจเจกนิยม (Individualism) สูง เน่ืองจากระบบ

การศึกษาไดป้ลูกฝังให้สมาชิกในสังคมรับผดิชอบอนาคตของตนเองและตอ้งพยายามพฒันาความสามารถของตนเอง

ตลอดเวลา แต่วฒันธรรมตะวนัออกจะปลูกฝังให้สมาชิกในสังคมนั้นมองว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ดงันั้นเม่ือ

กระทาํส่ิงใดจึงมกัคาํนึงถึงกลุ่มหรือผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มและสังคมเสมอ (Collectivism) 

 3. ลักษณะความเป็นชาย/ ลักษณะความเป็นหญิง (Masculinity/ Femininity) มิติน้ีเป็นลักษณะของ

วฒันธรรมท่ีมีลักษณะเน้นการแข่งขัน แก่งแย่งชิงเด่นและความแตกต่างระหว่างบทบาทหญิงชายในสังคม โดย

วฒันธรรมท่ีมีลกัษณะ “ความเป็นชาย” (Masculinity) เป็นค่านิยมของสังคมท่ีให้ความสําคญักบัการแข่งขนัและ

ความสําเร็จ ซ่ึงมีลกัษณะตรงกันขา้มกบัวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนัเน้นความอาทร ห่วงใยหรือ 

“ความเป็นหญิง” (Femininity) ถ้าสังคมมีลกัษณะความเป็นชายมาก แปลว่าผูช้ายมีบทบาทมากกว่าผูห้ญิง มีการ

แข่งขนัสูงกว่า ในขณะท่ีสมาชิกของสังคมท่ีมีลกัษณะความเป็นชายตํ่า จะค่อนขา้งถ่อมตวัและเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 

เพราะเป็นค่านิยมของสังคมซ่ึงเนน้การให้ความสนใจกบัผูอ่ื้น 

 4. การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) มิติน้ีเป็นการบ่งบอกถึงระดบัความไม่แน่นอน

หรือความผดิปกติ ท่ีสังคมหน่ึงๆ ยอมรับได ้สังคมท่ีมีลกัษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูงคือ สังคมท่ีไม่ยอมรับ

สภาวะ “ผดิปกติ” หรือ “แตกต่าง” ใดๆ สังคมท่ีมีลกัษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน จะพยายามสร้างกฎระเบียบ
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จาํนวนมากเพ่ือเป็นกรอบให้กับสมาชิกในองค์กรปฏิบติัตาม การตัดสินใจต่างๆจะใช้มติของกลุ่มเป็นหลักหรือ

ตามลาํดบัขั้นตอน ในทางตรงกนัขา้มสังคมท่ีมีลกัษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนตํ่านั้น จะมีโครงสร้างองค์กรท่ี

ไม่สลบัซับซ้อน มีการสนับสนุนให้หัวหน้างานตดัสินใจในลกัษณะท่ีกลา้เผชิญกบัความเส่ียง กลา้ยอมรับในความ

คิดเห็นท่ีแตกต่าง และมีความคิดสร้างสรรค ์

ทฤษฎีการวดัผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 

 แนวคิด Balanced Scorecard เกิดจาก Robert S. Kaplan อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยั Harvard และ David P. 

Norton ท่ีปรึกษาทางดา้นการจดัการ มีแนวคิดในเร่ืองของการประเมินผลงานองคก์รว่า นอกจากการวดัทางการเงินท่ี

เป็นผลของการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ควรตอ้งมีการวดัผลดา้นกระบวนการบริหาร การสร้างความพึงพอใจให้กบั

ลูกคา้ ตลอดจนการสร้างการเรียนรู้ให้กบัองค์กรอีกดว้ย ดงันั้น BSC จึงถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ประเมินผลองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยมุมมอง 4 มุมมอง (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2546) ได้แก่ 1) มุมมองดา้นการเงิน 

(Financial Perspective) เป็นมุมมองท่ีมุ่งวดัผลประกอบการทางการเงิน เพ่ือตอบสนองผลตอบแทนให้แก่เจา้ของหรือ

ผูล้งทุนเป็นสําคัญ เช่น ความสามารถในการทาํกาํไร ซ่ึงส่งผลให้กิจการเจริญเติบโตในเร่ืองสินทรัพย ์ผลกาํไร 

ยอดขาย สภาพคล่องกิจการ เป็นต้น 2) มุมมองด้านลูกคา้ (Customer Perspective) เป็นมุมมองท่ีใชว้ดัผลงานของ

กิจการจากมุมมองของลูกคา้ อาทิเช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ ความสามารถในการแสวงหาลูกคา้ใหม่ๆ หรือผลกาํไร

ท่ีจะไดจ้ากลูกคา้ ซ่ึงจะทาํให้กิจการบรรลุวิสัยทศัน์และภารกิจท่ีไดก้าํหนดไว ้ 3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

(Internal Process Perspective) เป็นมุมมองท่ีเก่ียวกบักระบวนการดาํเนินงานต่างๆ ของกิจการ และความสามารถใน

การแข่งขนั ซ่ึงตอ้งเลือกตวัวดัท่ีเหมาะสมในการพิจารณาเช่น ถา้กิจการตอ้งการใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่าง ตวัวดัก็

อาจเป็นความสามารถในการสรรหาส่ือจากต่างประเทศใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์และมีสีสันท่ีดึงดูดใจลูกคา้ เป็นต้น           

4) มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองท่ีมุ่งวดัความสามารถการ

รักษาขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพ่ือบรรลุภารกิจขององคก์รและสามารถอยูร่อดในระยะยาวหรือไม่ หากกิจการใดมี

การมุ่งสร้างการเรียนรู้ให้แก่องค์กรอยู่เสมอ องค์กรนั้นย่อมเจริญเติบโตได้อย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง ซ่ึงรากฐานท่ี

สาํคญัท่ีจะทาํให้องคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการแข่งขนัคือ บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีความมุ่งมัน่ทาํงานให้สําเร็จ มี

ความคิดริเร่ิม 

ผลกระทบจากวฒันธรรมองคก์รท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร 

 วฒันธรรมองคก์รนั้นสามารถนาํมาประยุกต์ใช ้ในเร่ืองของการเพ่ิมความพึงพอใจในการทาํงาน อีกทั้งยงั

เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีเก่ียวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหา และผลการดาํเนินงานขององค์กรอีกดว้ย (Kotter, 2012 อา้งใน Ahmed & 

Shafiq, 2014) หากวฒันธรรมองค์กรไม่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอก

ขององคก์รแลว้ การประสบความสาํเร็จขององคก์รก็จะลดลง ดงัท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ในบางองค์กร (Ernst, 2001 อา้ง

ใน Ahmed & Shafiq, 2014) ผลการปฏิบติังานขององค์กรและวฒันธรรมองค์กรนั้น มีความเก่ียวพนักนัอย่างชดัเจน 

ถึงแมว้่าจะมีการยืนยนัเก่ียวกับความสัมพนัธ์ท่ีสมบูรณ์น้ีในรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่การวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีค่านิยมทางวฒันธรรมในระดบัท่ีมาก และ ผลการปฏิบติังานท่ีสูงขององค์กรนั้น อาจจะ

ไม่ไดเ้กิดข้ึนในตลอดทุกช่วงเวลา (Denison and Sorenson, 2002 อา้งใน Ahmed & Shafiq, 2014) เราสามารถกล่าวได้

ว่า ผลกระทบของวฒันธรรมองค์กรท่ีมีต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบติังานขององค์กรนั้น ข้ึนอยู่กับ 4 แนวคิดท่ี

สาํคญัไดแ้ก่ (Bulach, Lunenburg & Potter, 2012 อา้งใน Ahmed & Shafiq, 2014) ประการแรกคือ การมีความเขา้ใจ
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ในวฒันธรรมองคก์รจะทาํให้พนกังานเขา้ใจประวติั และรูปแบบในการทาํงานขององคก์ร โดยองค์ความรู้น้ีจะเป็นส่ิง

ท่ีใชอ้ธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมในอนาคตท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ประการท่ีสองคือ วฒันธรรมองคก์รจะช่วยเพ่ิมพูนปรัชญา

และคุณค่าขององค์กร โดยวฒันธรรมองค์กร จะทาํให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมกันในการปฏิบติังานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงหมายถึง องคก์รจะสามารถประสบความสําเร็จไดก้็ต่อเม่ือพนักงานมีค่านิยมร่วมกนัเท่านั้น 

ประการท่ีสามคือ วฒันธรรมองค์กรท่ีส่ือผ่านทางบรรทดัฐาน จะทาํหน้าท่ีเป็นกลไกในการควบคุม และกาํหนด

พฤติกรรมของพนกังานให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ และช่วยให้พนกังานหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ นอกจากน้ี

ยงัสามารถใชว้ฒันธรรมเป็นเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือก เพ่ือให้ไดบุ้คคลากรท่ีเหมาะสมกบัค่านิยมขององค์กร

อีกด้วย และประการสุดท้ายคือ วฒันธรรมองค์กรบางประเภทอาจเก่ียวข้องโดยตรงกับผลการปฏิบติังานและ

ประสิทธิภาพขององคก์รมากกว่าส่ิงอ่ืนๆ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 อรุณรัตน์ คนัธา (2550) ศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร การรับรู้นิสัยของการเรียนรู้สู่

องคก์รแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร กบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรระดบัปฏิบติัการ ในฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้วฒันธรรมองค์กรมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผล

การปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และผลการวิจยัยงัระบุว่า วฒันธรรมองคก์รในมิติความเหล่ียมลํ้าของอาํนาจมี

ความสมัพนัธ์ทางลบกบัผลการปฏิบติังาน กล่าวคือ ถา้องคก์รมีความเหล่ียมลํ้ าของอาํนาจมาก จะส่งผลทาํให้ผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรตํ่า และในมิติลกัษณะความเป็นชายมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานสูงท่ีสุด 

กล่าวคือถา้องคก์รมีลกัษณะความเป็นชายสูง องคก์รก็จะมีผลการปฏิบติังานสูงท่ีสุด 

 เบญจมาศ โรจน์ธนกิจ (2546) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง วฒันธรรม

องค์การ ความยุติธรรมในองค์การ กับผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าในโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง จาํนวน 142 คน ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้วฒันธรรมองคก์รดา้นความเป็นกลุ่ม

นิยม ด้านลักษณะความเป็นชาย/ด้านลักษณะความเป็นหญิงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 Marshal Ahmed & Saima Shafiq (2014) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองค์กรต่อ ผลการ

ปฏิบติังานขององคก์ร ในกลุ่มบริษทัโทรคมนาคม โดยใชแ้นวคิดมิติทางวฒันธรรมของฮอฟสตีด มาเป็นตวัแปรใน

การวัดค่าวฒันธรรมขององค์กร และใช้หลกัการ BSC มาเป็นตัวแปรในการวดัผลการปฏิบติังานขององค์กร 

ผลการวิจยัพบว่ามิติวฒันธรรมตามแนวความคิดของฮอฟสตีดนั้น มีผลต่อการปฏิบติังานในการปฏิบติัของพนักงาน

ในองค์กร และยงัพบอีกว่า การท่ีองค์กรมีค่านิยมวฒันธรรมในมิติของการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูง จะมี

ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานขององค์กร และผลการวิจยัยงัระบุว่า องค์กรมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งจะมีความ

เป็นกลุ่มนิยม โดยท่ีพนกังานต่างก็มีความพึงพอใจในงานและผูบ้งัคบับญัชา และองค์กรก็มีการมอบรางวลัเพ่ือจูงใจ

พนกังาน ซ่ึงส่งผลทาํให้มีการเพ่ิมข้ึนของผลการปฎิบติังานทั้งของพนกังานและองคก์ร นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดง

ให้เห็นว่าการบริหารจดัการภายในองค์กร มีการมุ่งเน้นในรูปแบบลกัษณะความเป็นชาย ซ่ึงบ่งช้ีว่าองค์กรมุ่งเน้นท่ี

ผลลพัธ์สุดทา้ยในส่วนของการปฏิบติังาน 

 Rajendar K. Garg & Jun Ma (2005) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบทางดา้นวฒันธรรมและผลการ

ปฏิบติังานในองคก์รท่ีอยใูนประเทศจีน 3 รูปแบบ คือ องคก์รท่ีมีเจา้ของเป็นชาวต่างชาติ กิจการร่วมคา้ และองค์กรท่ี
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มีเจา้ของและบริหารงานโดยชาวจีน โดยใชแ้นวคิดมิติวฒันธรรม 4 มิติ ของฮอฟสตีด  ในส่วนของผลการปฏิบติังาน

ขององคก์รสามารถวดัไดจ้ากวิธี BSC ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมทางวฒันธรรมขององค์กรทั้ง 3 รูปแบบนั้น มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั องคก์รท่ีมีเจา้ของเป็นชาวต่างชาตินั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงกว่า มีการเหล่ือมลํ้าของ

อาํนาจและการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนตํ่ากว่า และให้ความสาํคญักบัลกัษณะความเป็นชายสูงกว่าโดยยืนยนัไดจ้าก

รูปแบบของการเป็นผูน้าํ นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า องคก์รท่ีมีเจา้ของเป็นชาวต่างชาตินั้น มีผลการปฏิบติังานท่ี

ดีกว่าทั้งองคก์รแบบกิจการร่วมคา้และองคก์รท่ีมีเจา้ของและบริหารงานโดยชาวจีน  

 Raduan C. Rose, Naresh K., H. Abdullah & Goh Y. Ling (2008) ทาํการศึกษาเร่ือง วฒันธรรมองค์กรซ่ึง

เป็นรากฐานของการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมกับ ผลการ

ปฏิบติังานขององคก์รแบบบริษทัขา้มชาติสัญชาติอเมริกนั ญ่ีปุ่น ยโุรปและมาเลเซีย ท่ีตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดย

ค่านิยมในมิติทางวฒันธรรมตามแนวคิดของ Hofstede ทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ การเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ความเป็นปัจเจก

บุคคล ลกัษณะความเป็นชาย และการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นตวัแปรในการวดัค่าวฒันธรรมของ

องคก์ร และใชห้ลกัการ BSC มาเป็นตวัแปรในการวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัขา้มชาติ

สัญชาติอเมริกนัและยุโรป มีค่านิยมวฒันธรรมในมิติความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนขา้งสูง มีการเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ

และการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนตํ่า และให้ความสาํคญักบัลกัษณะความเป็นหญิง ในส่วนของอีกดา้นหน่ึงคือบริษทั

ขา้มชาติสัญชาติญ่ีปุ่นและมาเลเซียนั้น มีความเป็นปัจเจกบุคคลตํ่า มีการเหล่ือมลํ้าของอาํนาจและการหลีกเล่ียงความ

ไม่แน่นอนสูง และมีค่านิยมลกัษณะความเป็นชาย ในดา้นของ ผลการปฏิบติังานองค์กรนั้น บริษทัขา้มชาติสัญชาติ

อเมริกนัและยโุรปนั้นมี ผลการปฏิบติังานท่ีสูงกว่าบริษทัขา้มชาติสัญชาติญ่ีปุ่นและมาเลเซียเม่ือทาํการเปรียบเทียบกนั 

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัระบุว่า องค์กรท่ีมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง มีการเหล่ือมลํ้าของอาํนาจและการหลีกเล่ียง

ความไม่แน่นอนตํ่า และให้ความสําคญักบัลกัษณะความเป็นหญิง มกัจะมีค่าผลคะแนนของ ผลการปฏิบติังานของ

องคก์รในระดบัท่ีสูง 

กรอบแนวคิดงานวิจยั  

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบั

การศึกษา, ตาํแหน่งงาน, ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน

องคก์ร, รายได ้และ เช้ือชาติหรือสัญชาติ 

ค่านิยมทางวฒันธรรมทั้ง 4 มิติของ กีร์ท ฮอฟสตีด 

ไดแ้ก่ ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ, ความเป็นปัจเจก

นิยม/ความเป็นกลุ่มนิยม, ลักษณะความเป็นชาย/

ลกัษณะความเป็นหญิง และการหลีกเล่ียงความไม่

แน่นอน (Hofstede, 1980) 

 

 

 

 

ผลการปฏิบติังานขององคก์ร           

ในมุมมองดา้นต่างๆ ไดแ้ก่             

มุมมองดา้นการเงิน, มุมมองดา้น

ลูกคา้, มุมมองดา้นกระบวนการ

ภายใน, มุมมองดา้นการเรียนรู้และ

การเติบโต (Kaplan & Norton, 1992) 

 

ตวัแปรตาม 

 

ตวัแปรอิสระ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององค์กร บริษทัรับเหมาก่อสร้าง

จากประเทศญ่ีปุ่นในสาํนกังานประเทศสิงคโปร์ 

2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของ ค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององค์กร บริษัท

รับเหมาก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่นในสาํนกังานประเทศสิงคโปร์ 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบัสูงกว่าผูจ้ดัการแผนกของ

บริษทัฯจาํนวน 186 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดม้าจากการประยุกต์ใช้แนวคิดของ

งานวิจัยท่ีผ่านมาในอดีตของ Rajendar & Ma (2005) โดยแบบสอบถามน้ีมีรายละเอียดต่างๆรวมถึงคาํถามเป็น

ภาษาองักฤษทั้งหมด และมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรม ซ่ึงปรากฎออกมาในรูปแบบของการ

บริหารจดัการและการนาํองคก์ร จาํนวน 15 ขอ้ (เลือกตอบตามลาํดบัความคิดเห็น 5 ระดบั) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร จาํนวน 21 ขอ้ (เลือกตอบตามลาํดบั

ความคิดเห็น 5 ระดบั) 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ทาํโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานในแผนกต่างๆ ผา่นทางตวัแทนของแต่

ละแผนก และหลงัจากท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํการตอบแบบสอบถามเสร็จแลว้ จึงรวบรวมแบบสอบถามนั้นส่งกลบัคืนผ่าน

ทางตวัแทนของแต่ละแผนกเช่นเดียวกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุดให้กบักลุ่มตวัอย่าง และ

ไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมดจาํนวน 186 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93 ของจาํนวนแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

ผูศึ้กษาไดท้าํการประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS ดว้ยวิธีการ

ทางสถิติ ประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติ t-test (Independent Samples) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยวิธีสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
 

4. ผลการวจิัย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากขอ้มลูส่วนปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายขุองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 36-40 ปี ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 

ผูมี้การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งงานปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ตาํแหน่งพนักงาน

ทัว่ไป ระยะเวลาในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่ พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน

อยูร่ะหว่าง 11-20 ปี รายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ผูมี้รายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,000-9,999 

เหรียญสิงคโปร์ และสัญชาติของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีสัญชาติมาเลเซีย 
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ระดบัของค่านิยมทางวฒันธรรมและผลการปฏิบติังานขององคก์ร  

 จากผลการวิจยั สามารถสรุประดบัของค่านิยมทางวฒันธรรมและผลการปฏิบติังานขององคก์ร ไดด้งัตาราง

ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่านิยมทางวฒันธรรม และผลการปฏิบติังานขององคก์ร 

มติ/ิ มุมมอง N x ̅ SD 

ค่านิยมทางวฒันธรรม     

ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ 186 2.274 0.770 

ความเป็นปัจเจกนิยม/ ความเป็นกลุ่มนิยม 186 2.497 0.621 

ลกัษณะความเป็นชาย/ ลกัษณะความเป็นหญิง 186 3.597 0.783 

การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 186 3.589 0.646 

ผลการปฏบิัตงิานขององค์กร    

มุมมองดา้นการเงิน 186 3.734 0.628 

มุมมองดา้นลูกคา้ 186 3.978 0.579 

มองดา้นกระบวนการภายใน 186 3.656 0.614 

มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 186 3.524 0.709 

ผลการปฏิบติังานโดยภาพรวม 186 3.723 0.549 

ผลกระทบของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร 

 จากผลการวิจยัสามารถสรุปผลกระทบของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร ไดด้งัตาราง

ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 ผลกระทบของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ผลการปฏิบติังาน 

ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ 

ดา้น

กระบวนการ

ภายใน 

ดา้นการ

เรียนรู้และ

การเติบโต 

โดย

ภาพรวม 

เพศ      

อาย ุ      

ระดบัการศึกษา      

ตาํแหน่งงาน      

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน      

รายได ้      

เช้ือชาติหรือสัญชาติ      

    มีต่อผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั   

   มีต่อผลการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
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ผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร 

 จากผลการวิจยั สามารถสรุปไดว้่าค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของ

องคก์รทั้งในเชิงลบ (ทิศทางตรงขา้มกนั) และเชิงบวก (ทิศทางเดียวกนั) ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมทางวฒันธรรมกบัผลการปฏิบติังานขององคก์ร 

ค่านิยมตามมติทิาง

วฒันธรรม 
N 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

ดา้น

การเงิน 

ดา้น

ลูกคา้ 

ดา้น

กระบวน 

การภายใน 

ดา้นการ

เรียนรู้และ

การเติบโต 

ผลการ

ปฏบิัตงิาน

โดยรวม 

ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ 186 -.439** -.496** -.598** -.580** -.611** 

ความเป็นปัจเจกนิยม/ความ

เป็นกลุ่มนิยม  

186 -.594** -.506** -.648** -.624** -.686** 

ลกัษณะความเป็นชาย/

ลกัษณะความเป็นหญิง  

186 .489** .438** .687** .675** .666** 

การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน  186 .358** .338** .442** .509** .479** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

5. บทสรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน และเช้ือชาติหรือสัญชาติ ของพนักงาน

บริษทัรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่นในสํานักงานประเทศสิงคโปร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อผลการปฏิบติังานของ

องคก์รท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังานในองคก์ร และรายได ้ของพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่นในสาํนกังานประเทศสิงคโปร์

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อผลการปฏิบติังานขององค์กรท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งผล

การศึกษายงัพบว่า ค่านิยมทางวฒันธรรมทั้ง 4 มิติของ กีร์ท ฮอฟสตีด ซ่ึงไดแ้ก่ ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ความเป็น

ปัจเจกนิยม/ความเป็นกลุ่มนิยม ลกัษณะความเป็นชาย/ลกัษณะความเป็นหญิง และการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มี

ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานในภาพรวมของบริษทัรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่น ในสาํนักงานประเทศ

สิงคโปร์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั -.611, -.686, .666 และ 

.479 ตามลาํดบั 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผลการปฏิบติังาน

ขององคก์รท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือผลการปฏิบติังานขององค์กร และองค์กรท่ีมีพนักงานเพศชายมากกว่า จะมีผลการ

ปฏิบติังานขององคก์รสูงกว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะขององค์กรท่ีเป็นธุรกิจประเภทงานก่อสร้าง ซ่ึงโดยทัว่ไป
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แลว้องคป์ระเภทน้ีมกัจะเป็นสังคมท่ีมีบุคคลากรหรือพนกังานท่ีเป็นเพศชายอยูเ่ป็นส่วนมาก ซ่ึงส่งผลทาํให้พนกังานมี

ความเขา้ใจกนัดีทั้งในแง่ของการส่ือสารและการปฏิบติังานร่วมกนั ในส่วนของปัจจยัดา้นอายพุบว่า อายขุองพนักงาน

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผลการปฏิบติังานขององค์กรท่ีไม่แตกต่างกนั แต่หากพิจารณาเฉพาะในมุมมองดา้นลูกคา้กลบั

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีแตกต่างกัน และผลการ

เปรียบเทียบยงัช้ีว่า องคก์รท่ีมีพนกังานท่ีมีอายมุากจะมีผลการปฏิบติังานขององคก์รสูงกว่าองคก์รท่ีมีพนักงานท่ีมีอายุ

น้อย ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคคลากรอาวุโสขององค์กรจะมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากกว่าพนกังานท่ีอายุน้อย จึงไดรั้บ

ความไวว้างใจจากลูกคา้มากกว่า ในส่วนของปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อผลการปฏิบติังานขององค์กรท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะของงานท่ีตอ้งใชบุ้คคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ดงันั้นความรู้หรือทกัษะท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน จะไดม้าจากการถ่ายทอดโดยผูร่้วมงานหรือ

ผูบ้งัคับบญัชาเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของปัจจัยด้านตาํแหน่งงานพบว่า ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผลการ

ปฏิบติังานขององคก์รท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละตาํแหน่งมีความ

แตกต่างกนั ดงันั้นเม่ือทาํการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานขององคก์รในแต่ละมุมมองจึงทาํให้มีความแตกต่างกนั ใน

ส่วนของปัจจัยด้านระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานพบว่า ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์กรท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผลการ

ปฏิบติังานขององคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะช่วงเวลาในการร่วมงาน อาจไม่ใช่ส่ิงช้ีวดัผลการปฏิบติังานของ

บุคคลากรเสมอไป ในส่วนของปัจจัยดา้นรายไดพ้บว่า รายได้ท่ีแตกต่างมีผลต่อผลการปฏิบติังานขององค์กรท่ีไม่

แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังานของบริษทัฯส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าเงินเดือนหรือสวสัดิการท่ีไดรั้บ เป็นจาํนวนท่ี

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานอยูแ่ลว้ ดงันั้นจึงทาํให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานเท่าๆกนั ส่งผลทาํ

ให้ผลการปฏิบติังานไม่มีความแตกต่าง ในส่วนของปัจจยัดา้นเช้ือชาติหรือสัญชาติพบว่า เช้ือชาติหรือสัญชาติท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อผลการปฏิบติังานขององคก์รท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เช้ือชาติหรือสัญชาติของพนักงานในองค์กร

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับวฒันธรรมโดยตรง ดังท่ีฮอฟสตีด (Hofstede, 1980) นิยามไวว้่า วฒันธรรมหมายถึง ผลการ

สังเคราะห์รูปแบบ วิธีคิดความเช่ือของบุคคลท่ีแตกต่างกนัเพ่ือกาํหนดเป็นแนวทางการดาํเนินชีวิตของสมาชิกใน

สังคม ดังนั้ นการท่ีพนักงานในองค์กรมีภูมิลาํเนามาจากหลากหลายประเทศ ย่อมทาํให้วิธีหรือแนวทางในการ

ปฏิบติังานมีความแตกต่างกนัตามรูปแบบของวฒันธรรมท่ีถูกปลูกฝังมา ส่งผลทาํให้ผลการปฏิบติังานในการทาํงาน

ของพนกังานและผลการปฏิบติังานขององคก์รมีความแตกต่างกนั 

 สาํหรับผลการศึกษาเร่ืองผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรม ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององค์กร 

สามารถอภิปรายไดว้่า ค่านิยมวฒันธรรมในมิติความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือหากความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นแบบท่ีใกลชิ้ดกนัและไม่เป็น

ทางการแลว้ ผลการปฏิบติังานขององค์กรก็จะอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ahmed & 

Shafiq (2014) ท่ีได้ทาํการศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองค์กรต่อผลการปฏิบติังานขององค์กร ในกลุ่มบริษัท

โทรคมนาคม และพบว่าความแตกต่างของอาํนาจจะชดัเจนมากข้ึน เม่ือผูบ้งัคับบญัชาพยายามแกไ้ขปัญหาในการ

ทาํงานของพนกังานดว้ยตวัเอง และจะส่งผลให้องคก์รมีผลการปฏิบติังานท่ีไม่ดีนกั อีกทั้งผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อรุณรัตน์ คนัธา (2550) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์กร การรับรู้นิสัยของการ

เรียนรู้สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร กบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรระดบัปฏิบติัการ ใน

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั โดยผลการวิจยัระบุว่า วฒันธรรมองคก์ารในมิติความเหล่ียมลํ้าของอาํนาจมี
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ความสมัพนัธ์ทางลบกบัผลการปฏิบติังานกล่าวคือ ถา้องคก์รมีความเหล่ียมลํ้ าของอาํนาจมาก จะส่งผลทาํให้ผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรตํ่า และผลการวิจยัก็ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rose, Naresh, Abdullah & Ling (2008) ท่ี

พบว่า องคก์รท่ีมีการเหล่ือมลํ้าของอาํนาจตํ่า มกัจะมีค่าผลคะแนนของ ผลการปฏิบติังานขององคก์รในระดบัท่ีสูง 

 ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมวฒันธรรมในมิติความเป็นปัจเจกนิยม/ ความเป็นกลุ่มนิยม กบัผล

การปฏิบติังานขององคก์รนั้น ผลการศึกษาพบว่า หากองคก์รมีวฒันธรรมในลกัษณะของความเป็นกลุ่มนิยม องค์กรก็

จะมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง กล่าวคือหากพนักงานในองค์กรให้ความสําคญักบัเป้าหมายของกลุ่มก่อนท่ีจะ

คาํนึงถึงเป้าหมายของตัวเองแล้ว จะส่งผลให้ผลการปฏิบติังานขององค์กรสูงกว่า ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Ahmed & Shafiq (2014) ท่ีระบุว่า องคก์รมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งจะมีความเป็นกลุ่มนิยม โดยท่ีพนกังานต่าง

ก็มีความพึงพอใจในงานและผูบ้งัคับบญัชา และองค์กรก็มีการมอบรางวลัเพ่ือจูงใจพนักงานซ่ึงส่งผลทาํให้มีการ

เพ่ิมข้ึนของผลการปฎิบติังานทั้งของพนกังานและองคก์ร 

 ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมวฒันธรรมในมิติ ลกัษณะความเป็นชาย/ลกัษณะความเป็นหญิง 

กบัผลการปฏิบติังานขององคก์รนั้น ผลการศึกษาพบว่าหากองค์กรมีค่านิยมค่อนขา้งไปทางมีลกัษณะความเป็นชาย 

องคก์รก็จะมีผลการปฏิบติังานก็อยูใ่นระดบัสูง กล่าวคือ หากองคก์รมีการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ในดา้นของความกลา้

แสดงออก ความทา้ทายและความทะเยอทะยาน ให้มากกวา่ในดา้นของการดูแลเอาใจใส่และทะนุบาํรุงแลว้ จะส่งผล

ให้ผลการปฏิบติังานขององค์กรสูงกว่า ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรุณรัตน์ คันธา (2550) โดย

ผลการวิจยัพบว่าในส่วนของวฒันธรรมองค์กรนั้ น มิติลักษณะความเป็นชายมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลการ

ปฏิบติังานสูงท่ีสุด อีกทั้งผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ โรจน์ธนกิจ (2546) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง วฒันธรรมองค์การ ความยติุธรรมในองค์การ กบัผลการปฏิบติังาน โดย

ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้วฒันธรรมองค์กรดา้นลกัษณะความเป็นชาย/ดา้นลกัษณะความเป็นหญิง มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน 

 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวฒันธรรมในมิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน กับผลการ

ปฏิบติังานขององคก์รนั้น ผลการศึกษาพบว่าหากองคก์รมีค่านิยมวฒันธรรมทางดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนอยู่

ในระดบัสูง องค์กรก็จะมีผลการปฏิบติังานอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ หากองค์กรมีการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นให้

พนกังานพยายามท่ีจะลดความไม่แน่นอน ก็จะทาํให้องคก์รมีการเตรียมพร้อม สําหรับการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีไม่

แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน และทาํให้ลดระดบัความเส่ียงในการตดัสินใจผิดพลาด ซ่ึงจะส่งผลให้ผลการปฏิบติังานของ

องค์กรอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ahmed & Shafiq (2014) ท่ีพบว่าการท่ีองค์กรมี

ค่านิยมวฒันธรรมในมิติของการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูง จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานขององค์กร 

กล่าวคือเม่ือองค์กรมีการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนอยู่ในระดบัสูง องค์กรก็จะมีผลการปฏิบติังานอยู่ในระดับสูง

เช่นเดียวกนั 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลของการศึกษาเก่ียวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบริษทัรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่นใน

สาํนกังานประเทศสิงคโปร์ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดว้่า ในส่วนของปัจจยัทางดา้นเพศ บริษทัฯควรมีการจดัการ

แบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละเพศ กล่าวคือ พนักงานเพศชายควรมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

ในงานท่ีมีลกัษณะตอ้งใชก้าํลงักายเป็นส่วนใหญ่และเป็นตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานท่ีหน้างานเช่น โฟร์แมน หรือวิศวกร
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สนาม เป็นตน้ และพยายามให้พนกังานเพศหญิงปฏิบติังานอยูใ่นสาํนกังานเป็นส่วนใหญ่ หรือรับผดิชอบงานเก่ียวกบั

เอกสาร ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งการความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน เช่น วิศวกรสาํนกังาน หรือแผนกบญัชี เป็นตน้ 

ในส่วนของปัจจัยทางด้านตาํแหน่งงาน ผลการวิจัยระบุว่าพนักงานในแต่ละตาํแหน่งมีความสําคญัตามหน้าท่ีๆ

แตกต่างกันไป ดังนั้ นองค์กรควรมีการจัดแผนผงัขององค์กรให้มีความสมดุลและเหมาะสม ไม่ควรให้มีจาํนวน

พนักงานในตาํแหน่งนั้ นๆมากหรือน้อยเกินไป อาทิเช่น จัดให้ในแต่ละแผนกมีพนักงานในระดับผูบ้ริหารใน

อตัราส่วนท่ีพอเหมาะกบัพนกังานระดบัปฏิบติังาน เป็นตน้ สําหรับปัจจยัทางดา้นเช้ือชาติหรือสัญชาติท่ีแตกต่างกนั

นั้ น เกิดจากการท่ีพนักงานในองค์กรมีภูมิล ําเนามาจากหลากหลายประเทศ ย่อมทาํให้วิธีหรือแนวทางในการ

ปฏิบติังานมีความแตกต่างกนัตามรูปแบบของวฒันธรรมท่ีถูกปลูกฝังมา ส่งผลทาํให้ผลการปฏิบติังานในการทาํงาน

ของพนกังานและผลการปฏิบติังานขององค์กรมีความแตกต่างกนั ดงันั้นองค์กรควรมีการจดัการวางแผนและช้ีแจง

แนวทาง หรือวิธิการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับใหท้ศันคติในการทาํงานเป็นไปในทางเดียวกนั เช่น ควรมีการ

ส่ือสารกบัพนกังานทุกคนในกลุ่มและอธิบายเก่ียวกบัจุดประสงคห์ลกัและนโยบายขององค์กร ให้มีความชดัเจนผ่าน

ทางการสัมมนาหรือการฝึกอบรม เป็นตน้ 

 จากผลของการศึกษาเก่ียวกบั ผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของ

องคก์ร จะเห็นไดว้่า ค่านิยมวฒันธรรมในมิติความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ผลการปฏิบติังานขององค์กร นั่นหมายความว่าองคก์รท่ีมีความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจตํ่า ย่อมมีผลการปฏิบติังานท่ี

ดีกว่าองคก์รท่ีมีความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจสูง ดงันั้นองคก์รควรมีการบริหารจดัการดว้ยการส่งเสริมให้มีการกระจาย

อาํนาจท่ีเท่าเทียมกนั ผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดบัอย่างมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

และองค์กรควรส่งเสริมให้หัวหน้าและผูใ้ต้บงัคบับญัชามีความสัมพนัธ์กันแบบใกล้ชิดเปิดเผย ซ่ึงความสัมพนัธ์

ลกัษณะน้ีส่งผลทาํให้องคก์รมีความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจตํ่า ในส่วนของมิติความเป็นปัจเจกนิยม/ ความเป็นกลุ่มนิยม 

ผลการศึกษาระบุว่าหากองคก์รมีวฒันธรรมในลกัษณะของความเป็นกลุ่มนิยม องค์กรก็จะมีผลการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดบัสูง ดงันั้นองคก์รควรมีการบริหารจดัการดว้ยการมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีความสนใจในกลุ่มมากกว่าความสนใจใน

ตนเอง โดยการปลูกฝังให้พนักงานเห็นความสําคญักบัเป้าหมายของกลุ่ม มีการเสริมสร้างความสามคัคีกลมเกลียว

ภายในองคก์ร และกาํหนดแผนงานให้มีการทาํงานแบบพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ในดา้นของมิติลกัษณะความเป็น

ชาย/ลกัษณะความเป็นหญิง ผลการศึกษาระบุว่า หากองค์กรมีค่านิยมในแบบลกัษณะความเป็นชาย องค์กรก็จะมีผล

การปฏิบติังานสูง ดงันั้นองคก์รควรส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นในดา้นของความกลา้แสดงออก ความทา้

ทายและความทะเยอทะยาน ให้มากกว่าในดา้นของการดูแลเอาใจใส่และทะนุบาํรุง ซ่ึงจะทาํให้พนักงานมีความคิด

สร้างสรรค์และเกิดการแข่งขนักนั สําหรับในด้านของมิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ผลการศึกษาระบุว่าหาก

องคก์รมีการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนอยูใ่นระดบัสูง องคก์รก็จะมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ดงันั้นองคก์รควร

ส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการ ท่ีมุ่งเนน้ให้พนกังานพยายามท่ีจะลดความไม่แน่นอนหรือความเส่ียง และควรส่งเสริม

ให้พนกังานมีการเตรียมพร้อมสาํหรับการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน อาทิเช่น มีการพยายาม

สร้างกรอบแนวคิดท่ีจาํเป็นให้พนักงานปฏิบติัตาม มีการวางนโยบายว่าการตดัสินใจต่างๆจะใชม้ติขององค์กรเป็น

หลกั หรือให้เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน เป็นตน้ 

การศึกษาเร่ืองค่านิยมตามมิติทางวฒันธรรม เป็นเร่ืองของความรู้สึกและทศันคติของแต่ละคน ดงันั้นจึงควร

มีการทาํงานวิจยัซํ้ าในเร่ืองน้ี โดยเวน้ระยะห่างประมาณ 1-2 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจาก ค่านิยมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาและ
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สภาพแวดลอ้ม หรือแมแ้ต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือผูบ้งัคบับญัชาในช่วงระยะเวลาหน่ึง รวมถึงควรมี

การศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น วฒันธรรมองคก์รใน 7 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ วฒันธรรม

ท่ีเน้นรายละเอียด, วฒันธรรมท่ีเน้นผลงาน, วฒันธรรมท่ีเน้นบุคคลากร, วฒันธรรมท่ีเน้นการปฏิบติังานเป็นทีม, 

วฒันธรรมท่ีเนน้การแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งขนัทางธุรกิจ, วฒันธรรมท่ีเน้นความมัน่คง และวฒันธรรมท่ีเน้น

นวตักรรมและการยอมรับความเส่ียง เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้การศึกษาครอบคลุมมากยิง่ข้ึน รวมถึงควรแบ่งกลุ่มพนักงาน

ระหว่างสาํนกังาน และหน่วยงานก่อสร้าง ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีแทจ้ริงมากกว่าท่ีจะศึกษาในภาพรวม

อยา่งเดียว   
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตําบลถํา้รงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

The Creative tourism of Tambol Thumrong, Baanlad District, Phetchaburi 

พงศ์ลดัดา  ป้านสุวรรณ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี, Pongladdar@hotmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์2) ประเมินผลเชิง

สร้างสรรค์องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว 3) จัดทาํเอกสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวตามเส้นทางการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผูว้ิจัยไดเ้ลือกวิธีการวิจยัแบบผสมระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

บุคลากรภาครัฐและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน จาํนวน 6 คน และการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มนกัท่องเท่ียวจาํนวน 400 ชุด 

 ผลจากการวิจยัพบว่า 1) ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 1.1 สวนตาลลุงถนอม เป็นพ้ืนท่ี

ท่ีอุดมไปดว้ยตน้ตาล และวิถีชีวิตการทาํตาลของชาวบา้น ท่ีหาดูไดย้าก 1.2 บา้นยโีตนด บา้นลูกตาลทองกองแกว้ เป็น

กลุ่มชาวบา้นท่ีทาํขนมตาล เป็นกลุ่มชาวบา้นท่ีมีความพร้อมในการทาํขนมตาลท่ีมีประสิทธิภาพ 1.3 บา้นจกัสาน มี

กลุ่มชาวบา้นท่ีสามารถประดิษฐช้ิ์นงานโดยใชช้ิ้นส่วนของตน้ตาล 1.4 ถ ํ้ าหลวงพ่อดาํ มีพระพุทธรูปปูนป้ันท่ีอยู่บน

ผนังถํ้ า เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมยัทวารวดี อายุราวๆ 800 ปี 2) ผลการประเมินองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว 

พบว่า องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวทุกๆดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบ

ของกิจกรรมบา้นจกัสานมากเป็นอนัดบั 1  รองลงมากิจกรรมบา้นยโีตนด บา้นลูกตาลทองกองแกว้  กิจกรรมถํ้าหลวง

พ่อดาํ และกิจกรรมสวนตาลลุงถนอม ตามลาํดบั 3) ไดจ้ดัทาํแผ่นผบัท่ีมีรายละเอียดของขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวตาํบล  

ถํ้ารงค ์เพ่ือประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

คาํสําคญั:  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค,์ การประเมินผลกิจกรรม, ตาํบลถํ้ารงค ์อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 ABSTRACT  

The objectives of this research were to 1) study creative tourism potential of Thumbol Thumrong, 2) 

evaluate creative components of tourism destination of Thumbol Thumrong, 3) prepare document to promote tourism 

path. The mixed method was employed in this study. In-depth analysis were used as a tool to collect data from six 

government officials and community representatives. The questionnaire was used to collect data from 400 tourists. 

  The result found that there are four potential destination in Thumbol Thumrong: 1)Uncle Thanom's Palm 

garden where there are a large number of palm trees, 2) Crushing toddy palm group or Baan Yee Tanod or Baan 

Looktalthongkongkaew is community group that produce local dessert called Kanom Tal or Toddy Palm cake, 3) 

Basketry group or Baan Juksaan is a community group which make souvenir from palm tree, and 4) Luang Poh Dum 

Cave is a cave where there is 800 years Dhavaravadee buddha statue. The evaluation of tourism destination show that 

tourists' satisfaction toward tourism activities were 1) they were satisfied with activities at Baankongkaew at highest 

level, 2) at  Uncle Thanom's Palm garden, tourists were satisfied with the view of the garden at the highest level, 3) 

they were satisfied with the facilities and signs   that clearly indicate the destination.    

Keywords: Creative tourism, Activity evaluation, Tambol Thumrong, Baanlad District, Phetchaburi  
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1. บทนํา 

ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตทั้งจาํนวนและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยู่ในอนัดบัท่ี 

3 ในระดบัภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากรัฐบาลให้ความสําคญักบัการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ โดยเน้น

การท่องเท่ียวชุมชนมากข้ึน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งจากภายในออกสู่การแข่งขนัในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก ดว้ย

การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มุ่งให้ไทยเป็นศูนยก์ลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน 

โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในกลไกหลักของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ สนับสนุนให้มีการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในโครงการประชารัฐร่วมใจ เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสร่วมทาํกิจกรรมกับเจ้าของสถานท่ี โดยเฉพาะการท่องเท่ียวแบบนิยมทอ้งถ่ิน 

(Localism) เป็นท่ีนิยมมากสาํหรับนกัท่องเท่ียวเหมาะกบัวิถีชีวิตคนยุคใหม่ เป็นการออกเดินทางไปใชชี้วิตกบัคนใน

ชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมเพ่ือซึมซบัความเป็นทอ้งถ่ินนั้นๆ  

 จงัหวดัเพชรบุรีไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทยโดยอาศยัทุนทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ดว้ยการ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ฟ้ืนฟแูละส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวจากทุนของชุมชนร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน

และชุมชนหลากหลายกิจกรรม เช่น งานพระนครคีรี งานเพชรบุรีดีจงั งานหลงรักประเทศไทยและการแข่งขนัววั

เทียมเกวียนอาํเภอบา้นลาด เป็นต้น ถํ้ ารงค์เป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอบา้นลาด จังหวดัเพชรบุรีท่ีมีทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีและมีความโดดเด่นเร่ืองอาหารโดยเฉพาะตาลโตนด เน่ืองจากเป็น

พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกตน้ตาลโตนดมากท่ีสุด ทาํให้มีช่ือเสียงในฐานะแหล่งผลิตตาลโตนดท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ วสัดุ ในการ

ประกอบอาหาร เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัสานและเคร่ืองใชต่้างๆ ซ่ึงสามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได ้ในปี 2559 

รัฐบาลมีนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจฐานรากผา่นโครงการประชารัฐทุกจงัหวดั โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

มากท่ีสุด จงัหวดัเพชรบุรีไดค้ดัเลือกตาํบลถํ้ารงคซ่ึ์งตั้งอยูใ่นอาํเภอบา้นลาดเขา้ร่วมโครงการการท่องเท่ียวโดยชุมชน

เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” กาํหนดให้ชุมชนบา้นถํ้ ารงค์เป็นชุมชนวิถีตาล

เน่ืองจากมีช่ือเสียงในเ ร่ืองตาลโตนดและมีทรัพยากรการท่องเ ท่ียวท่ีหลากหลายทั้ งแหล่งท่องเ ท่ียวด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี หัตถกรรมพ้ืนบา้น วิถีชีวิตเก่ียวกบัตาล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยในชุมชนได้

ร่วมกนัจดักิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวไวร้องรับนกัท่องเท่ียว 4 สถานท่ี 4 ชัว่โมง ประกอบดว้ย สวนตาลลุงถนอม 

บา้นยโีตนด บา้นจกัสานใบตาล ถํ้าหลวงพ่อดาํ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวให้

เดินทางมาเท่ียวในตาํบลถํ้ารงค์มากข้ึน ทาํให้เกิดการพฒันาชุมชนสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

ถึงแมชุ้มชนถํ้ารงค์จะมีโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเท่ียวไวร้องรับนักท่องเท่ียว แต่ในบางกิจกรรมก็ยงัขาดการ

สนใจ การเขา้ถึงจากนกัท่องเท่ียวและยงัไม่มีส่ิงกาํหนดช้ีวดัท่ีแน่นอนว่ากิจกรรมท่ีจดัข้ึนนั้นสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการและความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวไดจ้ริง 

ดงันั้น การศึกษาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์าํบลถํ้ารงค์และการประเมินผลการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว 

จะเป็นประโยชน์สาํหรับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดน้าํผลวิจยัมาใชใ้นการวางแผนพฒันาและจดักิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ให้มีความเหมาะสมโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมาก

ข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึนและพฒันาชุมชนแบบยัง่ยนืต่อไป 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 207 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์าํบลถํ้ารงค ์อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี   

 2.2 เพ่ือประเมินผลเชิงสร้างสรรค์องค์ประกอบของกิจกรรมการท่องเท่ียว ตาํบลถํ้ารงค์ อาํเภอบา้นลาด 

จงัหวดัเพชรบุรี   

 2.3 เพ่ือจดัทาํเอกสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ตาํบลถํ้ารงค ์อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี   

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน  จาํนวน 6 คน โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   กบันักท่องเท่ียว ซ่ึงประมาณค่าได ้400 คน 

ณ.ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 392 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 1. ขอ้มลูจากนกัท่องเท่ียวใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนและภูมิลาํเนา ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการจัดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์ามองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว  

 2. ขอ้มลูท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยใช ้

  1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ในดา้น 

   - ความสาํคญัของการท่องเท่ียวและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน 

   - กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   - ในแต่ละกิจกรรมควรมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ิม เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณท่ีมีทั้งคาํถามปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือการประเมินผลองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชนของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตาํบลถํ้ารงค ์อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1 นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์

ของเน้ือหา (Content Validity)  

2 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้น้ีไปทดลองใช ้(Try – Out) กบัประชาชน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจ ความหมาย เวลาท่ีใชแ้ละการเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํมาปรับปรุง

แกไ้ข จากนั้นจึงนาํมาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชค่้าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) โดย

ใชค่้า Cronbach’s Alpha เท่ากบั .75 (Cronbach, 1951;Nunnaly, 1978)  
 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

ในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้บ่งวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลไว ้2 วิธี ดงัน้ี 
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1. การวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 วิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยการเขียนวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological 

Triangulation) ตามระเบียบการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารนาํเอาขอ้มลูกลบัไปให้ผูใ้ห้ขอ้มลูอ่าน 

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามในการประเมินผลการพฒันา

กิจกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือคาํนวณค่าสถิติ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

5. ผลการวจิัย 

5.1 ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 1) สวนตาลลุงถนอม เป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมไปดว้ยตน้ตาล 

และมีกิจกรรมการทาํนํ้ าตาลโตนดของชาวบา้น 2) บา้นยีโตนด บา้นลูกตาลทองกองแก้ว เป็นกลุ่มชาวบา้นท่ีทาํ

กิจกรรมของขนมตาล ท่ีมีความพร้อมในการทาํขนมตาล 3) บา้นจกัสาน มีกลุ่มชาวบา้นท่ีทาํกิจกรรมประดิษฐ์ช้ินงาน

โดยใชช้ิ้นส่วนจากตน้ตาล 4) ถํ้าหลวงพ่อดาํ มีกิจกรรมเก่ียวกบัการสักการะหลวงพ่อดาํและพระพุทธรูปปูนป้ันท่ีอยู่

บนผนงัถํ้า เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมยัทวารวดี อายรุาวๆ 800 ปี 

5.2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.81 อยู่ในช่วง

อาย ุ21 – 30 ปี ร้อยละ 31.51  สถานภาพโสด ร้อยละ 52.00  ระดบัการศึกษา ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 44.50 อาชีพ

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา ร้อยละ 56.50  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ41.30 และมีภูมิลาํเนา

ภาคกลาง ร้อยละ 41.30   

ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวบา้นจกัสาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในงาน

หัตถกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ในระดบัมากท่ีสุด (x̄  = 4.79, S.D. = 0.40 ) เป็นอนัดบั 1 และวิธีการจกัสานใบตาลจริง  

(x̄ =  4.73, S.D. = 0.44 ) เป็นอนัดบั 2 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวบา้นจกัสาน

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.37, SD = 0.24)  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวบา้นยโีตนด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในกิจกรรมชมการ

ทาํขนมตาล และไดล้งมือทาํจริง ในระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.82, S.D.= 0.32) เป็นอนัดบั 1 และพาหนะนาํเท่ียวมีความ

ปลอดภยัและสะดวกสบาย (x̄ = 4.53, S.D. = 0.49) เป็นอนัดบั 2 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นกิจกรรม

การท่องเท่ียวบา้นยโีตนด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.34, S.D. = 0.21) 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวถํ้าหลวงพ่อดาํ มีความพึงพอใจในเร่ืองของ

การเดินทางเขา้-ออกสะดวก โดยพาหนะส่วนตวั/รถนาํเท่ียว  ในระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.67, S.D.= 0.66) เป็นอนัดบั 1 

ความเก่าแก่ทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (x̄  = 4.53, S.D. = 0.52) เป็นอนัดบั 2 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง

พอใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวถํ้าหลวงพ่อดาํ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.21, SD = 0.33)  

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวสวนตาลลุงถนอม มีความพึงพอใจในกิจกรรมชม

ทิวทศัน์สวนตาลมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ ในระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.60, S.D.= 0.92) เป็นอนัดบั 1 ของวิทยากรมี

ความรู้หรือสามารถให้ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ ( x̄  = 4.35 , S.D. = 0.95) เป็นอนัดบั 2 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง

พอใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวสวนตาลลุงถนอม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.04 , SD = 0.30) 
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5.3 จดัทาํเอกสารแผน่พบัเพ่ือส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวตาํบลถํ้ารงค ์อาํเภอลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
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6. การอภปิรายผล 

การศึกษาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตาํบลถํ้ ารงค์ อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ในแต่ละกิจกรรม มี

คุณค่าทางวิชาการสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ซ่ึงไดน้าํมาอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี  

กิจ กร รมกา รท่อง เ ท่ียว ยีโ ตน ด บ้า นก อง แก้วนักท่อง เ ท่ียว มีค ว ามพึง พอ ใจ ใน ระ ดับมา กท่ี สุ ด 

ในกิจกรรมชมการทาํขนมตาลเพราะไดมี้ประสบการณ์ในการลงมือทาํจริง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดสันต์ สุทธิ

พิศาล (2555) เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคโ์ดยกล่าวว่า นกัท่องเท่ียวไดรั้บคุณค่าเพ่ิมในเชิงประสบการณ์ท่ีไดจ้าก

การท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ร่วมกนั (Co creation) ระหว่างผูป้ระกอบการและ

นักท่องเท่ียว โดยให้นักท่องเท่ียวเขา้ไปมี “ส่วนร่วม” ใน การเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์กับคนในชุมชน เป็นการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับการท่องเท่ียวในลักษณะ

ดงักล่าวเรียกว่า “Creative Tourism” และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิรันธ์  ชิณโชติ (2559) เร่ืองรูปแบบการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ของอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบว่ารูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เพ่ิมมากข้ึน ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวฒันธรรม นํามาสร้าง

นวตักรรมการสร้างสรรค ์ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว สินคา้หรือบริการการท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยความ

ร่วมมือจากทั้งผูป้ระกอบการและชุมชน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้และเพ่ิมทกัษะให้แก่นกัท่องเท่ียวได ้  

กิจกรรมการท่องเท่ียว สวนตาลลุงถนอม นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในกิจกรรมชมทิวทศัน์สวนตาลมี

ความสวยงามเป็นธรรมชาติในระดับมากท่ีสุด สอดคลอ้งกับงานวิจัยของทินกฤต รุ่งเมือง (2558) เร่ืองการพฒันา

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พ่ือส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มทวารวดี 4 จงัหวดั ซ่ึงศึกษา

สภาพของการดําเนินการและความต้องการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด พบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอ้งการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มากท่ีสุด โดยเห็นว่าการมีส่วน

ร่วมของชุมชนจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสไดเ้รียนรู้และร่วมกิจกรรมความเป็น

ชุมชนมากข้ึน 

จดัทาํเอกสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวชุมชนตาํบลถํ้ารงค์ อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  เพ่ือการ

ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว ให้สร้างอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงค์ขอบเขต

เน้ือหาของโปรแกรมการท่องเท่ียว ประโยชน์ท่ีนักท่องเท่ียวจะไดรั้บ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2548) เร่ืององค์ประกอบของส่วนประสมทาง

การตลาด  มี 4 องค์ประกอบไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การแจง้ข่าว/การประชาสัมพนัธ์และการใช้

พนกังานขาย 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

7.1.1 หน่วยงานภาครัฐควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน และสร้างศูนย์

จาํหน่ายสินคา้โดยให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจดัการเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชนและทาํให้นักท่องเท่ียวได้

เลือกซ้ือสินคา้จากทอ้งถ่ินในจุดเดียวอยา่งหลากหลาย และเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในชุมชนและเป็นการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 211 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

7.1.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรผลกัดนัให้สินคา้ในเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตาํบลถํ้ า

รงค์ ไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP ของตาํบลถํ้ ารงคจ์ังหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ

ผูป้ระกอบการดา้นอ่ืนๆ ในตาํบลถํ้ารงค ์

7.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 

7.2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชนตาํบลถํ้ารงค์ให้

มีสภาพท่ีไม่ชาํรุดทรุดโทรมให้มีความสะอาด สวยงามน่าท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว 

7.2.2 ควรมีการศึกษาดา้นรูปแบบของส่ือการประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวอย่าง

ทัว่ถึง 

 

8. กติตกิรรมประกาศ   

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ไดส้นบัสนุนทุนวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยัและผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณา

ให้ความรู้ คาํแนะนาํพร้อมทั้งข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตาํบลถํ้ารงค์และบุคคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

นกัท่องเท่ียวท่ีให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้ขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ ผูว้ิจยัขอแสดงความขอบคุณ และถา้มี

ขอ้บกพร่องประการใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัขออภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์ 6 ขอ้ ดงัน้ี 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนักงาน 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการสวสัดิการขององค์กร 3) ศึกษาความผูกพนัต่อ

องค์กรของพนักงาน 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานกบัความผูกพนัองค์กร 5) ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อการจดัการสวสัดิการกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 6) ศึกษาความ

แตกต่างของความของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ประชากรท่ีใชใ้นการ

วิจัยคร้ังน้ีคือ พนักงานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษัท เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกัด  ในเขตภาคเหนือ 17 จงัหวดั 

จาํนวน 208 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 136 คน  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีคาํนวณตาม

สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .95  วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage) โดยขั้นท่ี 1 ทาํ

การสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling)  และขั้นท่ี 2 ทาํการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ Abraham H. Maslow, Allen & 

Meyer  โดยผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ (Frequency),  ค่าร้อยละ(Percentage)  

ค่าเฉล่ีย(Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   และสถิติเชิงปริมาณท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ไดแ้ก่ 

การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรMultiple Regression, การทดสอบความแตกต่างของตวัแปร 2 กลุ่ม (t-test)  การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance or ANOVA) และ การทดสอบ Post Hoc Test 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-40 ปี ระดบัการศึกษา ม.6, ปวช. 

และปวส. อายงุานระหว่าง 0-1 ปี  สถานภาพสมรส  มีช่วงรายไดต่้อเดือน 9,000 – 16,000 บาท  และตาํแหน่งหน้าท่ี

ระดบัพนกังานขาย  2) ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นการมีส่วนร่วม

ในสังคมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  โดยในรายขอ้พนักงานมีความพึงพอใจในมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานภายใน

แผนกมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3) ระดบัความคิดเห็นท่ีมีระบบการจดัการและสวสัดิการขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  

ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานและสุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  โดยในรายขอ้พบว่าพนักงานให้ความเห็นว่าบตัร

ประกนัอุบติัเหตุมีความจาํเป็นอยา่งมากโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4) ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ดา้นบรรทดัฐานและความถกูตอ้งทางสังคม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าความ

ยินดีเสมอท่ีจะตอบแทนองค์กรน้ีดว้ยการทาํให้องค์กรก้าวหน้าและประสบความสําเร็จมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเช่นกัน            
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5) ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ความผกูพนัของพนักงาน 2 ดา้น คือ ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นความถูกตอ้งและบรรทดัฐานทางสังคม 6) ความ 

สัมพนัธ์ของการจดัการสวสัดิการกบัความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นการอบรมความรู้สินคา้และบริการ มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน  ทั้ง 3 ด้าน  คือ ด้านทางจิตใจ ดา้นความต่อเน่ือง  และดา้นความ

ถูกตอ้งและบรรทดัฐานทางสังคม  7) พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้และตาํแหน่งแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ

องคก์รดา้นความต่อเน่ืองแตกต่างกนั  โดยพนักงานในกลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายได ้24,001-32,000 

บาทต่อเดือน และมีตาํแหน่ง หวัหนา้งาน  มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองตํ่ากว่ากลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี มีรายได ้9,000-16,000 บาทต่อเดือน และตาํแหน่งพนกังานขาย ในดา้นพนกังานท่ีมี เพศ อาย ุอายุงาน  

และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจในการทาํงาน, การจดัการสวสัดิการ, สวสัดิการ, ความผกูพนัองคก์ร 

 

ABSTRACT 

This Quantitative researh,with 6 purposes 1) to study the level of Employee Satisfaction 2)to study the 

level of opinions on Welfare Management 3)to study about Organization Engagement of employees 4) Study of the 

relationship between job satisfaction and Organization Engagement 5) Study of the relationship between employee 

perception of welfare management and Organization Engagement of employees 6) to study the differences of 

organizational engagement of employees by using personal factors. The population used in this research are 

employees of K.T Electronics Co., Ltd., 17 provinces in the northern of Thailand about 208 persons, research 

samples group is about 136 persons, determine the sample group by using Taro Yamane's formula are confidence at 

0.95. The sampling method have multi-stage, by first step is quota sampling by random, second step is accidental 

sampling by random. A tools using this study is a questionnaire to make it happen theory by Abraham H. Maslow, 

Geert Hofstede, and Allen and Meyer, that researcher using descriptive statistics such as frequency, percentage, 

mean and standard deviation, and quantitative statistics at 0.05 significance level such as multiple regression test, t-

test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Post Hoc test. 

The research found that, 1) The most of group samples are female, between 25-40 years old, education are 

high school, vocational and high vocational,  work experience is during 0-1years, they are marital status, they 

income about of  9,000-16,000 baht per month and they are an operational level product consultants  2) Overall this 

Job Satisfaction of employees are medium, in the “Social belonging needs”, the employees have a satisfied at a 

good colleagues relationship in their department highest average. 3) The level opinion on the Organization 

Engagement of employees are the highest, in the “Safety in work and health”, the employees think that in their 

work, accident insurance card is needed, are the highest average. 4) The organization engagement of the employees, 

are overall the medium level, in the “Normative commitment”, the employees sample group are feel, they are ready 

to willing cooperate with the organization have no ambiguity in mind, are the highest average.  5) Job satisfaction 

with organization engagement are relationship, by job satisfaction of employees in the “Physiological Needs”, they 
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have a positive relation with organization engagement of K.T Electronics Co., Ltd.’s employees, are 2 factors, in 

the “Continuance commitment” and “Normative commitment”. 6) The organization engagement of employees 

relation with Job satisfaction, there are positive relation with organization engagement of K.T Electronics Co., 

Ltd.’s employees, all 3 factors (in the “Affective commitment”, “Continuance commitment” and “Normative 

commitment”) 7) The employees have education, income and position are different, they have organization 

engagement, in the “Continuance commitment” are different, by the employees group are graduated bachelor 

degree, they income about 24,001-32,000 baht per month, and they have an officer / supervisor position, they have 

organization engagement, in the “Continuance commitment”, are lower than employees group an under graduated 

bachelor degree, they income about 9,000-16,000 baht per month, and an operational level employees. In a parts of 

employees they are sex, age, work experience and status are difference, there are organization engagement have not 

difference.      
    

Keywords:  Job Satisfaction, Welfare Management, Welfare, Organization Engagement 

 

1. บทนํา 

เศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ ถูกขบัเคล่ือนดว้ยปัจจยัต่างๆอยา่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีท่ีล ํ้ าสมยัหรือ

รูปแบบของธุรกิจท่ีมีหลากหลายเพ่ิมข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากภาวะการแข่งขันในประเทศไทยท่ีค่อนขา้งรุนแรงใน

ช่องทางต่างๆ และมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีความได้เปรียบทางธุรกิจเหล่านั้ น ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยและ

ความสามารถทางธุรกิจ อาทิ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย รวมไปถึงบุคลากรในองค์กร โดยในแต่ละองคก์ร

นั้นจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และจาํเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีเป้าหมายเดียวกนักับ

องคก์ร เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ในแง่ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็ให้ความสนใจต่อทรัพยากรมนุษย ์เพราะเป็น

ทรัพยากรหลกัและทรัพยากรสาํคญั โดยแต่ละองคก์รจะมีแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่

กบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร  องคก์รใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ท่ีดีเยี่ยมจะ

ทาํให้องคก์รนั้นบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วข้ึน นัน่หมายความว่า องคก์รมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรักษาทรัพยากรหลกัเหล่าน้ี

ไวด้ว้ยกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งคุม้ค่า 

 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการทาํงานกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการและเห็นความเปล่ียนแปลงใน

การทํางานของพนักงาน โดยเ ร่ิมจากสถิติการลาออกของพนักงานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษัท   เคที 

อิเล็คโทรนิคส์ จาํกดั ตั้งแต่ มกราคม ปี พ.ศ. 2559 ถึง 1 ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีอตัราการลาออกของพนักงาน

บริหารฝ่ายขายภาคสนามเขตภาคเหนือ  เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 2.5 (อา้งอิงโดยฝ่ายบุคคลบริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั 

ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2560) ทาํให้บริษัทตอ้งเพ่ิมทุนในการจดัอบรมพนักงานใหม่ทุกเดือนและส่งผลให้ความ

น่าเช่ือถือของร้านคา้หุ้นส่วนทั้งประเภทร้านคา้ปลีกและคา้ส่งในพ้ืนท่ีลดลงไปดว้ย ดงันั้น จึงการเกิดงานวิจยัในคร้ังน้ี

ข้ึนมา เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการทาํงาน การจัดการสวสัดิการ  ระดบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อ

ระบบการจดัการสวสัดิการ  รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและระบบการจดัการสวสัดิการ  ความ

คิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อความผกูพนัองคก์ร  และเพ่ือศึกษาความแตกต่างของความของความผกูพนัของพนักงาน
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โดยใชปั้จจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล โดยคาดว่าจะสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในดา้นการวางแผนกลยุทธ์ในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างความพึงพอใจ รวมไปถึงนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวการเพ่ิมสวสัดิการต่างๆ

ตามความเหมาะสมให้กบัพนักงาน ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมความผกูพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรมากข้ึนและลดการลาออก

ของพนกังานอนัจะก่อให้เกิดปัญหาตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้อีกดว้ย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฏเีกีย่วกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

                ทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยโ์ดยมาสโลว ์(อา้งใน จุฑารัตน์ เพิงมาก, 2548) ไดอ้ธิบายถึงความ

ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยน์ั้นมีความเหมือนกนั  หากความตอ้งการนั้นๆ ไดรั้บการตอบสนองแลว้  มนุษยก์็จะมี

ความตอ้งการอ่ืนเขา้มาแทนท่ี  โดยท่ีความตอ้งการเหล่าน้ีจะเป็นไปตามลาํดบัขั้นจากตํ่าไปสูงซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1) ความตอ้งการดา้นร่างกายหรือดา้นกายภาพ (Physiological Needs) คือความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยเ์พ่ือการ

อยูร่อด นั่นคือปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร นํ้ า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค ซ่ึงความตอ้งการเหล่าน้ีถือว่ามีความ

จาํเป็น มนุษย์จ ําเป็นต้องได้รับความต้องการเหล่าน้ีอย่างเพียงพอ เพ่ือให้มีคุณภาพทางด้านร่างกายตลอดจน

ประสิทธิภาพของการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ 2) ความต้องการด้านความมัน่คงปลอดภัย (Safety Needs) 

หลังจากท่ีมนุษยไ์ดรั้บความต้องการพ้ืนฐานเพียงพอแล้ว ความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนอีกขั้นคือการมีชีวิตอยู่รอดและ

ปลอดภยั ตอ้งการครอบครัวท่ีอบอุ่น ตอ้งการการงานท่ีมัน่คง รายไดท่ี้มัน่คง เพ่ือนาํไปสู่ความมัน่คงของฐานะและ

การเงิน มีเจา้นายและเพ่ือนร่วมงานท่ีดี ท่ีจะยงัให้เกิดความสาํเร็จทั้งในเร่ืองส่วนตวัและการงาน 3) ความตอ้งการการ

มีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs)  เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานและมี

หลกัประกนัในการใชชี้วิตแลว้บุคคลก็จะมีความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกนัในสังคม  มีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกนัในสังคม

มากข้ึน  มีการยอมรับ  เป็นสมาชิกในสังคม  และมีความตอ้งการการไดรั้บการสนับสนุนจากสมาชิกในสังคม  ซ่ึงจะ

ทาํให้บุคคลนั้นๆมีความรู้สึกว่าไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสังคม 4) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ 

(Self- Esteem Need) เม่ือมนุษย ์ท่ีมีความตอ้งการดา้นกายภาพ ความปลอดภยั ความรัก เพียบพร้อมสมบูรณ์ ก็จะมี

ความตอ้งการอีกขั้นคือความกา้วหนา้และการยอมรับในคุณค่าของตนจากคนรอบขา้ง ความตอ้งการการยกยอ่งชมเชย 

ทั้งจากการยอมรับนบัถือตนเองและการยอมรับ การสรรเสริญ การยกย่อง หรือไดรั้บรางวลั ความตอ้งการการไดรั้บ

การยกย่องสามารถไดรั้บการตอบสนองจากองค์กรโดย  องค์กรจดัหาตาํแหน่งหน้าท่ีการงานความรับผิดชอบให้

เหมาะสม  ทาํให้บุคคลนั้ นๆเกิดความภาคภูมิใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 5) ความต้องการการได้รับ

ความสําเร็จตามความนึกคิด (Needs of self Actualization) เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดเป็นขั้นสูงสุดของมนุษย ์ ซ่ึง

ความต้องการในขั้นน้ีเป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีอยากจะกระทาํในส่ิงท่ีตนเองให้ความสนใจอยากทาํ  โดยใช้

ศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี  เป็นความปรารถนาขั้นสุดทา้ยของบุคคลท่ีอยากไดอ้ยากเป็นนอกเหนือจากท่ีเป็นอยู ่ 

และปรารถนาท่ีจะใหค้วามตอ้งการเหล่าน้ีบรรลุความพึงพอใจของตน (จุฑารัตน์ เพิงมาก, 2548) 
   

การกาํหนดตวัช้ีวดัผลงานหรือความสําเร็จของงาน(KPI : Key Performance Indicator) 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลการปฏิบติังานหรือประเมินผลการดาํเนินงานในด้านต่างๆ ซ่ึงสามารถ

แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวดั  ในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสะทอ้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังาน โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
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ตวัช้ีวดัระดบัองค์กร(Organization Indicators) ส่ิงใชว้ดัผลการทาํงานในภาพรวมองค์กร เป็นตวัช้ีวดัหลกั

เพ่ือตอบสนองวิสัยทศัน์ภารกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ขององคก์ร ตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงาน (Department indicators) ส่ิงท่ีใช้

วดัผลการทาํงานของหน่วยงาน  รวมถึงระดบั ฝ่าย หรือ ส่วนงาน จะแตกต่างกนัตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ตวัช้ีวดั

ระดบับุคคล (Individual Indicators) ส่ิงท่ีใชว้ดัผลการทาํงานของพนักงาน รายบุคคล ตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบ

หรือตาม ตาํแหน่งงาน ทั้งท่ีพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีงานคลา้ยกนั ตวัช้ีวดัท่ี กาํหนดข้ึนควรจะไม่แตกต่างกนั 
 

ทฤษฏเีกีย่วกบัความผูกพันต่อองค์กร 

                ทฤษฏีของ Allen  และ Meyer  ไดแ้บ่งความผกูพนัต่อองค์กรออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ  ดงัน้ี 1) ความ

ผกูพนัทางจิตใจ (Affective Commitment)  เป็นความผกูพนัท่ีเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก พนักงานท่ีมีความผกูพนั

ประเภทน้ีเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกภายใน โดยพนักงานจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรเป็นความรู้สึกผกูพนัและเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร  การเกิดความรู้สึกสามคัคีรักใคร่ปรองดองกนัในองคก์ร มีการรักษาสภาพสมาชิกไว ้ มี

ความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์กร  ยินดีท่ีจะเสียสละและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ  มีความภูมิใจท่ีได้

ทาํงานกับองค์กรแห่งน้ี และไม่คิดท่ีจะยา้ยไปทาํงานท่ีอ่ืน 2) ความผูกพันด้านความต่อเน่ือง (Continuance 

Commitment) เป็นความผกูพนัท่ีต่อเน่ืองและการคงอยูก่บัองคก์ร  เป็นความผกูพนัท่ีเป็นการประเมินว่าบุคคลตอ้งอยู่

กบัองคก์รเพราะมีความจาํเป็นบางอยา่ง  หรืออาจจะสูญเสียผลประโยชน์บางอยา่งหากไม่อยูใ่นองคก์ร 3) ความผกูพนั

ดา้นความถูกต้องและบรรทดัฐานของสังคม (Normative Commitment) เป็นความผูกพนัท่ีเกิดจากกระบวนการ

ประเมินว่าเป็นส่ิงท่ีควรกระทาํกลายเป็นความจาํเป็น  และเป็นบรรทดัฐานก่อให้เกิดความผกูพนัข้ึน  พนักงานท่ีมี

ความผกูพนัอยูใ่นลกัษณะประเภทน้ีจะเกิดเป็นความผกูพนัเพ่ือตอบแทนบุญคุณหรือส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองค์กร  ซ่ึง

ความผกูพนัในลกัษณะน้ีอาจถูกแสดงออกมาอยู่ในรูปแบบของความจงรักภกัดีของบุคคลในองค์กรคนใดคนหน่ึง

หรือต่อตวัองคก์รเอง  อีกนยัหน่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นภาระความผกูพนัท่ีเน่ืองมาจากตอ้งทดแทนบุญคุณท่ีองค์กรมีต่อ

ตัวบุคคล  เช่น  การมีหัวหน้างานท่ีดีให้ความช่วยเหลือทั้ งเ ร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัวของบุคคลากร  ได้รับ

ทุนการศึกษาหรือการไดรั้บความช่วยเหลือบางอย่างจากองค์กร  ความผกูพนัทางดา้นความถูกตอ้งและบรรทดัฐาน

ทางสังคมน้ีสามารถเกิดไดจ้ากองค์ประกอบเหล่าน้ี  เช่น  ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  การ

พ่ึงพาองคก์ร  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง         

                วุฒิพงศ์  แกว้หิรัญ (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั ไทยฟูจิซีร็อก 

จาํกัด  โดยพบว่าพนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมเป็นสําคัญ  สภาพแวดล้อมในการทาํงานด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการในการทาํงาน

ทั้ งหมดอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนอายุพนักงาน  อายุงานของพนักงาน  ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา  

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ทั้งน้ีผูว้ิจยัยงัศึกษาและ

คน้พบอีกว่า  เพศ  ระดบัการศึกษา  ตาํแน่ง  อตัราเงินเดือน  สถานภาพสมรส  สภาพเศรษฐกิจ  พ้ืนท่ีหรือสาขาในการ

ปฏิบติังาน  ค่าตอบแทน  สวสัดิการ  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังานบริษทัไทยฟจิูซีร็อกซ์ จาํกดั  ลว้น

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (วุฒิพงศ ์ แกว้หิรัญ, 2548) 

 อนุสรา  เวหาธรนาวี (2557)  ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กร  

กรณีศึกษาพนักงานใน บริษทั ไทยอะคริลิกไฟเบอร์  จาํกดั  กลุ่มตวัอย่างพนักงานในบริษทั ไทยอะคริลิกไฟเบอร์  
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จาํกดั  ท่ีประจาํโรงงานผลิตอาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี  ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทั้ง หมด 444 คน  ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 200 คน  โดยพบว่าพนกังานกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการให้โบนัสในปีท่ีผ่านมามีความ

เหมาะสมซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ส่วนความผกูพนัต่อองค์กรพบว่าเพศไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร  พนักงานท่ีมี

อายกุารทาํงาน 16 ปีข้ึนไป  มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมและความถูกตอ้ง

ในระดบัสูง  และยงัพบว่าความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม  ดา้นการยอมรับนับถือ  และดา้น

การบรรลุส่ิงท่ีตั้งใจไว ้ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กรทั้ง 3 ดา้น คือดา้นความรู้สึก  

ดา้นความต่อเน่ือง  และดา้นบรรทดัฐานทางสังคมและความถูกตอ้ง (อนุสรา  เวหาธรนาว,ี 2557)   

วียร์ฎา กวิณรวีบริรักษ์ (2560) กล่าวไวว้่า การกาํหนดตัวช้ีวดัผลงาน คือ การแสดงผลลัพธ์ของการ

ปฏิบติังานและความสาํเร็จขององคก์ร โดยจะตอ้งมีแนวทางในการกาํหนดตวัช้ีวดั สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 1) กาํหนดตวัช้ีวดัหลกัขององค์กร กาํหนดข้ึนตามนโยบายท่ีตอ้งการให้ทุกส่วนงานในองค์กรตอ้งมีส่วน

ผลกัดนัให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคลากรในองคก์ร อาจกาํหนดตั้งตวัช้ีวดั อิงตามหลกั 

Balanced Scorecard(BSC) ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นลูกคา้ (Customer) ,ดา้นการเงิน(Financial)  ดา้นกระบวนการภายใน

(Internal Process) และดา้นการเรียนรู้เติบโต ( Learning and Growth) 2) กาํหนดตวัช้ีวดัหลกัในหน่วยงาน กาํหนด

ตามหนา้ท่ีงานท่ีรับผดิชอบหลกัตาม Job Description ของแผนก บางแผนกไม่จาํเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัครบ ทั้ง 4 ดา้นตาม

หลกั BSC 3) กาํหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล ตัวช้ีวดั (PI) รายบุคคลนั้น มีจาํนวนมากปรับเปล่ียนไปตามสภาพการณ์ 

เศรษฐกิจ ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญ เม่ือไดต้ัวช้ีวดัแลว้ตอ้งมีการประชุมทีมท่ีเก่ียวขอ้งในงาน ทั้งหัวหน้า 

ผูร่้วมงาน เพ่ือกาํหนดหานํ้าหนกัคะแนน สาํหรับหัวหนา้งาน การตั้งหัวขอ้กาํหนดตวัช้ีวดั เปล่ียนไปตามการบริหาร

จดัการ ส่วนผูป้ฏิบติังานการตั้งตวัช้ีวดัหลกัข้ึนอยู่กบัภาระหน้าท่ีหลกัตามคุณลกัษณะหน้าท่ีงาน 4) กาํหนดตวัช้ีวดั

รอง ตวัช้ีวดับางตวัมีการตรวจนบั จดัเกบ็ แต่ไม่ตรงกบัตวัช้ีวดัหลกัในหน่วยงานหรือไม่ถูกเลือกกาํหนดเป็นตวัช้ีวดั

หลกั ถือเป็นตวัช้ีวดัรอง  ตอ้งมีการเก็บบนัทึกไวใ้นสารบญัแผนก บางตวัช้ีวดัเป็นการเก็บตามภาระงาน ความสามารถ

ในงาน  5) กาํหนดตวัช้ีวดัร่วมสายงาน แน่นอนว่า ตวัช้ีวดัร่วมหรือเรียกว่า CPI (Common Performance Indicator) 

นั้น ตอ้งคิดคะแนนประเมินร่วมสายงานหรือแผนกงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั ทั้งน้ีจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัการกาํหนด

คะแนนรับผดิชอบประชุมแผนกร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง ผลคะแนนตามตวัช้ีวดัร่วมน้ี หากตวัช้ีวดัร่วมท่ีมีผูท้าํงานแต่ละแผนก

มากกว่า 1 คนท่ีรับผดิชอบ ผูท้าํการเก็บตอ้งคาํนวณเฉล่ียแต่ละคนออกมาอีกคร้ัง (วียร์ฎา กวิณรวีบริรักษ,์ 2560) 

 วงศว์ริศ  สมฤทธ์ิฐิติกุล (2550)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน

ฝ่ายปฏิบติัการของพิซซ่าฮทั บริษทั ยมัเรสเทอรองตส์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั  โดยพบว่าพนักงาน

ฝ่ายปฏิบติัการของพิซซ่าฮทั บริษทั ยมัเรสเทอรองตส์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั  มีความพึงพอใจในการ

ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือผูว้ิจยัทาํการวิจยัโดยจาํแนกตามเพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระยะเวลาในการทาํงานสาขาท่ี

ปฏิบติังาน จาํนวนของผูป้ฏิบติังานในแต่ละสาขา  ผูว้ิจยัพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั  

ส่วนพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา  รายได ้ และประเภทของพนักงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานใน

ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ  ปัจจยัลกัษณะงาน  และ

ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา  ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของพิทซซ่าฮทั (วงศว์ริศ  สมฤทธ์ิฐิติกุล, 2550) 

กมัปนาท  วอขวา (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความผกูพนัของพนักงานในระบบจา้งเหมาแรงงานต่อองค์กร  

ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาของบริษทั เอชอาร์ทรานส์เซอร์วิส  จาํกดั  ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ผลการวิจยัแลว้พบว่า  เพศ  

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 218 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สถานภาพสมรส  ระยะเวลาการทาํงาน  อตัรารายไดเ้ฉล่ียต่อปี  และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั  ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผล

ทาํให้พนักงานเกิดความผกูพนัต่อองค์กร  เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานนั้ นผูว้ิจัยพบว่า โดยภาพรวม 

พนกังานมีระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัความผกูพนัต่อองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  แต่จะ

มีระดบัความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละด้าน  เช่น  พนักงานมีระดับความสัมพนัธ์ของความ

ผกูพนัต่อองคก์รกบัความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง  และมีความสัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อ

องคก์รในระดบัปานกลางกบัความสัมพนัธข์องโอกาสความกา้วหนา้  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  และการมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานของพนกังาน  ส่วนดา้นงานท่ีรับผิดชอบ  ค่าตอบแทน  สวสัดิการ  รวมไปถึงบรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานนั้นพนกังานมีระดบัความสัมพนัธ์ของส่ิงเหล่าน้ีต่อความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัตํ่า  ซ่ึง

งานวิจยัไดใ้ห้ความเห็นไวว้่าพนกังานอาจเกิดความไม่พอใจเม่ือเปรียบเทียบระหว่างงานท่ีปฏิบติัอยูก่บัค่าตอบแทน  

อาจมองว่าไดรั้บค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีไม่เป็นธรรม  ซ่ึงทาํให้พนักงานมีความผกูพนัต่อองค์กรน้อยลง  ไม่มี

แรงจูงใจในการทาํงาน  และถา้หากสถานท่ีทาํงานนั้นไม่เอ้ืออาํนวยก็จะยิ่งส่งผลให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์กร

ลดนอ้ยลง  ดงันั้นองคก์รควรมีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทน  สวสัดิการท่ีเหมาะสม  พร้อมทั้งควรมีการกระตุน้

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมาํกาํลงัใจในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน (กมัปนาท  วอขวา, 2555)  

ธีรภทัร  วาณิชพิทกัษ์ (2555)  ไดท้าํการศึกษาถึงเร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัร่วมเจริญ

พฒันา  จาํกดั  ผลการศึกษาพบวา่ 

1. พนักงานบริษทัร่วมเจริญพฒันา จาํกดั โดยรวมมีความผกูพนัต่อองค์กรอยู่ใน ระดบัมาก  เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  ด้านความตอ้งการรักษาสมาชิกภาพในองค์กร  รองลงมาคือ  ดา้น

ความภาคภูมิใจในองคก์ร  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือดา้นความสัมพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงานในองคก์ร 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความผกูพนัต่อองค์กรพบว่าพนกังานท่ีมีเพศ  สถานภาพ

สมรส  และประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมีระดับความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั  ส่วนพนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมี

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  พนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี  มีความผกูพนัต่อองค์กรมากกว่าพนักงานท่ีมี

อาย ุ30-35ปี  ส่วนพนกังานท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

 (ธีรภทัร วาณิชพิทกัษ,์ 2555)   

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในระบบการทาํงาน ของพนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนามบริษทั เคที 

อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนามท่ีมีต่อ การจดัการสวสัดิการของ

บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั 

3. เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

บริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อการจดัการสวสัดิการกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์  จาํกดั 

6. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของความของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นลกัษณะส่วน

บุคคล 
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3. การดําเนินการวจิัย 

สมมตฐิานการศึกษา 

1. พนกังานบริษทั เคที อิเล็คทรอนิกส์ จาํกดั  มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัท่ีสูง 

2. พนักงานบริษัท เคที อิเล็คทรอนิกส์ จาํกัด มีระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการและสวสัดิการของ

องคก์รในระดบัท่ีสูง 

3. พนกังานบริษทั เคที อิเล็คทรอนิกส์ จาํกดั มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัท่ีสูง 

4. ความพึงพอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท เคที -

อิเล็คทรอนิกส์ จาํกดั 

5. ระบบการจดัการและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานในบริษทั เคที- 

อิเล็คทรอนิกส์ จาํกดั 

6. พนกังานท่ีมีปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
 

ข้ันตอนการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม  ผูว้ิจยัจะเร่ิมทาํการรวบรวม

ขอ้มูล  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2561 จนถึง วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2561  ใชเ้วลาในการเก็บรวมรวม

ทั้งส้ิน 10 วนั โดยแบ่งการเก็บเป็น 2 ประเภทคือ แจกแบบสอบถามจาํนวน 56 ชุด และเพ่ือความรวดเร็วในการเก็บ

ขอ้มลูใหไ้ดค้รบในพ้ืนท่ี 17 จงัหวดัภาคเหนือภายในระยะเวลาท่ีจาํกดั ทางผูว้ิจยัจึงจดัทาํแบบสอบถามออนไลน์ 80 

ชุด  รวมทั้งส้ิน 136 ชุด 
 

ระเบียบวธิีการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ พนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั ท่ี

จาํกดั  ในเขตภาคเหนือ 17 จงัหวดั จาํนวน 208 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 136 คน  กาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่างโดย ขั้นท่ี 1ใชว้ิธีคาํนวณตามสูตรของ Taro Yamane’ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ .95  จากสูตร   n  = 

208 / 1+(208)(0.05)2   ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage)  โดย  ขั้นท่ี 1 

ทาํการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling)  ซ่ึงแบ่งตามตาํแหน่งงานโดยคาํนวณจากสูต n = 136 x N / 208   

ขั้นท่ี 2 ทาํการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) และเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามตารางต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั กลุ่มเป้าหมาย วนัและเวลา จาํนวนแบบสอบถามท่ีจะเก็บ 

1 ผูจ้ดัการ 8 ก.พ. 61 @ 12.00 น. 1 

2 หัวหนา้งาน 8 ก.พ. 61 @ 12.00 น. 3 

3 ผูช่้วยหัวหนา้งาน 8 ก.พ. 61 @ 12.00 น. 29 

4 พนกังานขาย 1-10 ก.พ.61  @ 11.00-20.00 น. 100 

5 เจา้หนา้ท่ีอาวุโส 8 ก.พ. 61 @ 12.00 น. 3 

รวม   136 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 220 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถามทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และสถิติเชิง

ปริมาณ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร Multiple Regression   การทดสอบความ

แตกต่างของตวัแปร 2 กลุ่ม (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบ 

Post Hoc Test 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง,  มีอายรุะหว่าง 25-40ปี,  มีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าม.6,  ม.6,  ปวช.,  ปวส.,  มีอายุงานระหว่าง 0-1 ปี,  สถานภาพสมรส,  ช่วงรายไดต่้อเดือน 9,000-16,000 บาท  

และตาํแหน่งพนกังานขายเป็นส่วนใหญ่ และสามารถนาํเสนอผลการศึกษาจากงานวิจยัตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั

ได ้ดงัน้ี 
 

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน  

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั  

ในภาพรวมพบว่ามีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.50)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า  ดา้นการมีส่วนร่วมใน

สังคม มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (= 3.82)  และดา้นความมัน่คงและปลอดภยั มีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (= 3.14)  ในส่วน

ของรายข้อพบว่าพนักงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานภายในแผนก  มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (=3.88) และ

เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆของตวัพนกังาน  มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด (= 3.74)   
 

ระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการสวสัดิการ   

                ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการสวสัดิการของพนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทร-

นิกส์ จาํกดั  ในภาพรวมพบว่ามีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง (=3.70)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความปลอดภยัใน

การการทาํงานและสุขภาพ  มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (= 3.87)  และดา้นการอบรมความรู้สินคา้และบริการ มีคะแนน

เฉล่ียตํ่าท่ีสุด (= 3.56)  ในส่วนของรายขอ้พบว่าพนักงานให้ความเห็นว่าบตัรอุบติัเหตุมีความจาํเป็นอย่างมาก มี

คะแนนเฉล่ียสูงสุด (= 4.18) และพนกังานให้ความเห็นพนกังานไม่มีความเส่ียงในการเดินทางไปทาํงาน มีคะแนน

เฉล่ียตํ่าท่ีสุด (= 3.28) 
 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

                ความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานพนักงานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั 

พบว่ามีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.62) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า  ดา้นบรรทดัฐานและความถูกตอ้ง

ทางสังคม มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (= 3.73)  และดา้นความต่อเน่ือง มีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (= 3.52)  ในส่วนรายขอ้ 

พบว่าพนักงานมีความยินดีเสมอท่ีจะตอบแทนองคก์รน้ีดว้ยการทาํให้องค์กรกา้วหน้าและประสบความสําเร็จ  มี

คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (=  3.89)  และพนกังานมีความคิดว่าจะไม่ลาออกเพราะมีความผกูพนักบัองคก์ร มีคะแนนเฉล่ีย

ตํ่าท่ีสุด (= 3.48) 
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ความพึงพอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ผูว้ิจยัใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ในการหาผลวิเคราะห์ สามารถสรุป

ไดว้่า      

                1. ความพึงพอใจในดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้ งใจส่งผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กรดา้นทางจิตใจ  โดย

ปัจจยัความพึงพอใจดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้ งใจสามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์กรด้านทางจิตใจได้ร้อยละ 18 

(Adjusted R2  = .18)  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั .49  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

               2. ดา้นความพึงพอใจในดา้นกายภาพ และดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้งใจส่งผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กร

ด้านด้านความต่อเน่ือง  โดยทั้ ง 2 ตัวแปร ร่วมกันพยากรณ์ความผกูพนัต่อองค์กรด้านทางจิตใจได้ร้อยละ 36 

(Adjusted R2  = .36) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั .52  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

               3. ความพึงพอใจดา้นกายภาพส่งผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความถูกตอ้งและบรรทดัฐานทาง

สังคม  โดยปัจจยัความพึงพอใจในดา้นกายภาพสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความถูกตอ้งและบรรทดั

ฐานทางสังคมไดร้้อยละ 23 (Adjusted R2  = .23)  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั .50  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อการจดัการสวสัดิการกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ผูว้ิจยัใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ในการหาผลวิเคราะห์ สามารถสรุป

ไดว้่า      

               1. ความปลอดภัยในการทาํงานและด้านสุขภาพส่งผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กรด้านทางจิตใจ  

สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 37 (Adjusted R2  = .37)  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 

.43  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

               2. ดา้นการกาํหนดตวัช้ีวดัผลงาน (KPIs) ส่งผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง  สามารถ

พยากรณ์ไดร้้อยละ 26 (Adjusted R2  = .26)  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั .56   อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

               3. ดา้นการเสนอรางวลัและเล่ือนตาํแหน่งให้แก่พนกังานดีเด่น ส่งผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กรดา้น

ความถูกตอ้งและบรรทดัฐานทางสังคม  สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 24 (Adjusted R2  = .24) มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั .50   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ความแตกต่างของความของความผกูพนัของพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

                จากการวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  พบว่าพนกังานท่ีมี  ระดบั

การศึกษา  รายได ้และตาํแหน่ง  ต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั  และจากการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่

พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี   มีรายได ้ 24,001-32,000 บ./ด. และมีตาํแหน่งหัวหน้างาน  จะมี

ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเน่ืองตํ่ากว่า  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา  ม.6 / ปวช. / ปวส.,  มีรายได ้9,000-

16,000 บ./ด.  และมีตาํแหน่งผูช่้วยหัวหนา้งาน และกลุ่มพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
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ตารางท่ี 1  ค่า Multiple Comparisons 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ความผกูพนั 

ดา้นความต่อเน่ือง 

ม.6, ปวช, ปวส ปริญญาตรี .64482* .15114 .001* 

9,000 – 16,000 บ./ด. 24,001 – 32,000 บาท .81221* .21146 .007* 

พนักงานขาย 
หัวหน้างาน 

.68580* .15706 .001* 

ผช.หัวหน้างาน .66230* .19933 .031* 

* นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาการวิจยัมีประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งอภิปรายเพ่ิมเติมในดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในองค์กร

ของพนกังานบริหารฝ่ายขายภาคสนาม บริษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั พบวา่   

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานในดา้นกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานในดา้นความต่อเน่ือง  และดา้นความถูกตอ้งและบรรทดัฐานทางสังคม  เป็นผลมาจากความพึงพอใจใน

ส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการด้านต่างๆเช่น ว ันลาวันหยุดต่างๆ การรักษาพยาบาล และโบนัส  ซ่ึงเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีพจึงส่งผลให้พนกังานเกิดความผกูพนัดา้นความต่อเน่ืองโดยพนักงานมีความคิดเห็นว่ายงั

อยากท่ีจะทาํงานกับองค์กรต่อไป เน่ืองจากได้รับสวสัดิการเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม  และทาํให้

พนกังานมีความผกูพนักบัองคก์รดา้นความถูกตอ้งและบรรทดัฐานทางสังคมตามมาเน่ืองมาจากการท่ีพนกังานมีความ

ยนิดีเสมอท่ีจะตอบแทนองคก์รน้ีดว้ยการทาํให้องคก์รกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

อนุสรา  เวหาธรนาวี (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ร  กรณีศึกษาพนกังาน

ในบริษทัไทยอะคริลิกไฟเบอร์จาํกดั  โดยผูว้ิจยัพบว่าความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานในด้านกายภาพมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานทั้ง 3 ดา้น    

 ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานในดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้งใจไวมี้ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 2 ดา้น คือ  ดา้นทางจิตใจ และดา้นความต่อเน่ือง  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากส่ิงท่ีพนักงาน

คิดว่าสามารถใชค้วามรู้ความสามารถแกปั้ญหาในงานไดจึ้งอยากจะใชค้วามสามารถของตนเองช่วยเหลือองค์กรอย่าง

เต็มท่ีโดยพนกังานมีความรู้สึกว่าพนกังานพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือต่อองค์กรน้ีไดอ้ย่างไม่มีความเคลือบแคลงใดๆ

ในใจ  และยงัอยากท่ีจะทาํงานในในองคก์รต่อไปเน่ืองจากไดรั้บสวสัดิการเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุสรา  เวหาธรนาวี (2557)  ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อ

องค์กร  กรณีศึกษาพนกังานในบริษัทไทยอะคริลิกไฟเบอร์จาํกัด ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานในดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้งใจไวมี้ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานทั้ง 3 ดา้น 

พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้และตาํแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความ

ต่อเน่ืองแตกต่างกนั  จากการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้ 

24,001- 32,000 บาทต่อเดือน และมีตาํแหน่งหวัหนา้งาน  มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองตํ่ากว่าพนักงานท่ี

มีการศึกษาระดบั  ม.6 / ปวช. / ปวส,  มีรายได ้9,000 - 16,000 บาทต่อเดือน และมีตาํแหน่งผูช่้วยหัวหน้างาน  และ

กลุ่มพนักงานขาย  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากพนักงานคิดว่าองค์กรน้ีไม่สามารถตอบสนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการได ้ และ
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สาเหตุหน่ึงทาํให้ พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้และตาํแหน่งหน้าท่ี แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อนุสรา  เวหาธรนาวี (2557)  ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ร  กรณีศึกษา

พนกังานในบริษทัไทยอะคริลิกไฟเบอร์จาํกดั   ซ่ึงพบว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความผกูพนัองค์กร

แตกต่างกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กรอบแนวคดิสําหรับการวจิัย 

                ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอิสระ 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงาน

บริหารฝ่ายขายภาคสนามโดยใช้ทฤษฏี

ความผูกพัน ของ Allen and Meyer 

ประกอบด้วย 

 

1.ดา้นจิตใจ 

2.ดา้นความต่อเน่ือง 

3.ดา้นความถูกตอ้งหรือบรรทดัฐานของ

ลักษณะส่วนบุคคล        

1.1 เพศ                                                            

1.2 อายุ                                                                  

1.3 ระดบัการศึกษา                                                                                 

1.4 อายกุารทาํงาน                                                

1.5 สถานภาพ                                                      

1.6 รายได ้                                                      

1.7 ตาํแหน่งหน้าที ่

 
ความพึงพอใจในการทํางานโดยใช้ทฤษฏีลําดบัขั้นความ

ต้องการของมนุษย์  ของAbraham H. Maslow 

ประกอบด้วย                                            

 2.1ดา้นกายภาพ                                   

 2.2ดา้นความปลอดภยั                                                    

2.3ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม                                            

2.4ดา้นการไดรั้บการยกย่อง                      

2.5ดา้นการไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบระบบการจัดการและสวัสดิการ

ของพนักงาน 

1.ดชันีช้ีวดัผลงานหรือความสาํเร็จของงาน(KPI) 

2.ความปลอดภยัในการทาํงานสุขภาพ 

3.การเสนอรางวลัและเลือ่นตาํแหน่งให้แก่พนกังานดีเด่น 

4.การอบรมความรู้สินคา้และบริการ 

5.ดา้นอาคารสถานที่และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

        ตัวแปรตาม 
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ข้อเสนอแนะ 

              ผูจ้ดัทาํขอนาํเสนอแนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์ทางดา้นการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานดา้นทรัพยากร

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

นโยบายท่ีองคก์รควรดาํเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานให้เพ่ิมมากข้ึน 

                1. จากผลการวิจยัพบว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้ และตาํแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองแตกต่างกนั  โดยพนักงานกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี   มีรายได ้24,001-32,000 

บาทต่อเดือน  และมีตาํแหน่งหัวหนา้งานมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัตํ่ากว่ากลุ่มพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี,  มีรายได้ 9,000-16,000 บาทต่อเดือนในตาํแหน่งพนักงานขาย ทั้งน้ีจากขอ้เสนอแนะท่ีกล่าวมา

ผูบ้ริหารองค์กรควรมีการวางแผนนโยบายต่างๆ  โดยมุ่งเน้นให้ความสําคญักับพนักงานกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีรายได ้24,001-32,000 บาทต่อเดือน และมีตาํแหน่งหัวหนา้งาน  เพ่ือเพ่ิมความผกูพนัต่อองค์กรให้กลุ่มน้ี

มากข้ึน  เน่ืองจากเป็นกลุ่มพนักงานท่ีจะทาํให้เกิดกลไกในการพฒันางานในดา้นต่างๆขององค์กรไดอ้ย่างรวดเร็ว

ยิง่ข้ึน             

                2. จากผลการวิจยัความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้งใจไวเ้ป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองค์กร  2 ดา้น คือ  ดา้นทางจิตใจ  และดา้นความต่อเน่ือง  ซ่ึงพนักงานมีความเห็นว่าสามารถใช้ความรู้

ความสามารถแกปั้ญหาในงานไดมี้คะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  และพนักงานคิดว่าประสบความสาํเร็จในหน้าท่ีการงานมี

คะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ผูบ้ริหารองค์กรควรมีนโยบายจดัทาํระบบ Career Path  ต่างๆ เช่น  มีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ี

ชดัเจน  ระบบการพฒันาพนักงานท่ีดี  มีระบบค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัการเติบโตในสายงาน  และมีระบบการ

บริหารเกณฑต่์างๆ เหล่าน้ีให้ชดัเจน   ดงันั้นเพ่ือสร้างจุดแข็งให้กบัองค์กรในดา้นความการพฒันาความสามารถของ

พนกังาน  และทาํให้พนกังานรู้สึกว่าไดท้าํในส่ิงท่ีมุ่งหวงัประโยชน์ต่อองคก์ร   

                3. จากการวิจยัความพึงพอใจในการทาํงานดา้นกายภาพเป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร

ดา้นความต่อเน่ือง  โดยพนกังานคิดว่าระดบัเงินเดือนท่ีเขาไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานนั้นมีเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ผูบ้ริหาร

องคก์รควรมีนโยบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรับปรุง Job Description ให้มีความเหมาะสมและมีความครอบคลุมหน้าท่ี

ความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่งหนา้ท่ี     

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การเก็บขอ้มลูสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมการเก็บขอ้มลูโดยการสัมภาษณ์พนักงานให้มากข้ึน  

เพ่ือให้ไดข้อ้มลูเชิงคุณภาพมากข้ึน  และสามารถวเิคราะห์ทศันคติของพนกังานได ้

2. ควรทาํการศึกษาภาวะผูน้าํมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อผูน้าํ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.อนุฉตัร ชํ่าชอง อาจารยที์ปรึกษาการศึกษา

คน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาช้ีแนะแนวทาง  ตรวจทานและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการศึกษาคน้ควา้ 

 ขอขอบคุณ  คุณอรวรรณ นุกลูสมปรารนา  หัวหน้างานฝ่ายจดัการช่องทางการคา้ปลีกและส่ง บริษทั เคที 

อิเล็คโทรนิกส์ จาํกดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือดา้นขอ้มลู  เพ่ือนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกท่าน ตลอดจน

พ่ีๆและเพ่ือนๆ  นกัศึกษาปริญญาโททุกท่าน   ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ

ตลอดมา 
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อิทธิพลของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อความจงรักภักด ี

ในการใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขานาวังจังหวัดหนองบัวลําภู  

Influence of customer relationship management on customer loyalty towards  

the use of deposit service of the Government Savings Bank:  

A Case Study of Na Wang Branch, Nong Bua Lamphu Province 
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บทคัดย่อ 
จากการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝาก

ธนาคารออมสินสาขานาวงั จังหวดัหนองบวัลาํภู งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการ

ความสัมพนัธก์บัลูกคา้ต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู  

ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูจาํนวน 384 ชุด  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า การจดัการความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ ดงัน้ี การรักษาความสัมพนัธ์ การส่ือสารกบัลูกคา้ การ

เสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์ และการติดตามลูกคา้ ตามลาํดบั แต่การรับฟังขอ้มูลความเห็นมีอิทธิพลทางลบต่อ

ความจงรักภักดีในการใช้บริการ จากผลการศึกษาพบว่าการรักษาความสัมพนัธ์  การส่ือสารกับลูกค้า และการ

เสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์  มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสิน

สาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู ดงันั้นธนาคารตอ้งวางแผนการตลาดเพ่ือสานความสัมพนัธห์ลงัจากท่ีผูเ้ร่ิมใชบ้ริการ

เร่ิมเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสินแลว้  โดยมีการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพและเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  โดย

ให้บริการตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและนาํเสนอบริการหรือกิจกรรมการตลาดท่ีเป็นประโยชน์ให้ลูกคา้ทราบ  เพ่ือทาํให้

ลูกคา้มาใชบ้ริการซํ้าและเกิดความภกัดีในตราสินคา้ของธนาคารออมสินต่อไป         

คาํสําคญั : การจดัการความสัมพนัธก์บัลูกคา้, ความจงรักภกัดี, การให้บริการเงินฝาก, ธนาคารออมสินสาขานาวงั 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

 

ABSTRACT 

The study was aimed to study the influence customer relation management with loyalty of deposit service 

in the government savings bank at Nawang branch, Nong Bua Lamphu Province. Sample group was 384 samples. 

Data were analyzed using descriptive statistics as follows frequency, percentage, mean, standard deviation and 

Inferential statistics was multiple regression. The result shown that customer relation management has a positive 

influence in customer loyalty as follows keep relation with customers, communication with customers, useful 
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service suggestions and following customers respectively but hearing feedback from customers has a negative 

influence in customer loyalty. 

Keywords :  Customer relation management, Loyalty, Government Saving Bank branch of awang, 

Nongbualamphu province  

 

1. บทนํา 

การตลาดท่ีจะสร้างสรรคค์วามเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืตอ้งอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบต่อลูกคา้หรือเป็น

การตลาดท่ีเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั (Customer-Centric Marketing)  หนา้ท่ีหลกัของการตลาด คือ การสร้างลูกคา้ใหม่และ

การรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กบัองคก์รให้นานท่ีสุด  องค์กรจึงตอ้งพยายามหาวิธีสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอันจะ

นาํไปสู่ความจงรักภกัดีและเป็นลูกคา้ท่ีสร้างกาํไรให้แก่องค์กร  การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นการสร้างการ

รักษาและสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ในระยะยาว (Life time Customer Value) การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็น 

เคร่ืองมือทางการบริหารจดัการซ่ึงถูกนาํมาใช ้ เพ่ือช่วยให้สามารถจดัการกระบวนต่าง ๆ ภายในองค์กรให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  โดยเป้าหมายของการจดัการความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้นั้นไม่ไดเ้น้นเพียง

แค่การบริการลูกคา้เท่านั้น  แต่รวมถึงการเก็บขอ้มลูพฤติกรรมในการใชจ่้ายและความตอ้งการของลูกคา้จากนั้นจะนาํ

ขอ้มลูเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใชใ้ห้เกิดในการพฒันาผลิตภณัฑห์รือการบริการ  รวมไปถึงนโยบายดา้นการจดัการซึง

เป้าหมายสุดทา้ยของการจัดการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คือ การเปล่ียนจากผูบ้ริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป 

(กญัญารัตน์  ศรีวิสทิยกุล, 2556)  คือ ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้และองคก์รนั้นเอง 

ธนาคารออมสินเองได้มีการปรับปรุงพฒันาระบบการดาํเนินงานและการบริการทุกด้าน เพ่ือให้เขา้กับ

สถานการณ์และรักษาฐานลูกคา้มากกว่า 26 ลา้นบญัชีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกช่วงวยั  การ

ปรับทั้งภาพลกัษณ์และบริการเพ่ือให้ธนาคารออมสินสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีความรุนแรง  ใน

สถานการณ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกในการใชบ้ริการทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน  ธนาคารจึงตอ้งหาวิธีการและแนวทางใน

การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมช้ึนโดยเน้นการ

ให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็นกนัเอง ใชเ้ทคโนโลยีสูง มีความมัน่คงปลอดภยั และมีการให้บริการธุรกิจ

แบบครบวงจร  ซ่ึงธนาคารออมสินสาขานาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู  ไดมี้เป้าหมายในการเพ่ิมจาํนวนลูกคา้  ตั้งแต่

เปิดสาขาในปี 2559 แต่ยงัไม่สามารถเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ไดต้ามเป้าหมาย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชจ้าํนวนบญัชีเงิน

ฝากเน่ืองจากเป็นฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ของธนาคาร  จึงใชป้ระชากรน้ีในการศึกษาคร้ังน้ี 

                                            

เป้าหมายและจาํนวนบญัชีเงินฝากท่ีลูกคา้มาเปิดบริการ ธนาคารออมสิน  สาขานาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู
 

เป้าหมายและจาํนวนบญัชีเงินฝาก                                                   ปี 2559                                    ปี 2560 

เป้าหมายบญัชีเงินฝาก                                                                      7,000                                     11,000 

จาํนวนบญัชีเงินฝากท่ีลูกคา้มาเปิดบริการ                                        5,325                                       9,500 

 

ท่ีมา: ธนาคารออมสินสาขานาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภ,ู 2560 
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แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ วิรพงศ ์ จนัทร์สนาม (2551, น.45) คือการบูรณาการ

เคร่ืองมือทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการการให้บริการลูกค้าในการขาย การตลาดทางตรง การจดัการ

ทางการบญัชีและกระบวนการสั่งซ้ือ และการสนับสนุนการให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ เพ่ือให้ลูกคา้เกิด

ความเข้าใจและรับรู้ท่ี ดี  ทั้ งย ังต้องสามารถทําการวิ เคราะห์ถึงคุณค่าความสําคัญของลูกค้าแต่ละบุคคล 

(Customization) สร้างความจงรักภกัดี (Loyalty) และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อองคก์รตลอดไป 

แนวคิดและทฤษฏีการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ในการดาํเนินการของการสร้างความสัมพนัธ์ สามารถ

ทาํไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน (ปิยะนาถ สิงห์ชู, 2555) 1) การสร้างความสัมพนัธ์เป็นการลงทุนระยะยาวทั้งในดา้นของเงินทุน

และเวลาท่ีตอ้งใช ้โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีตอ้งการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั วิธีการสร้างความสัมพนัธ์อาจจะทาํ

ได้หลายวิธี ไดแ้ก่ การท่ีพนักงานขายแนะนําบริการให้ลูกค้ารับทราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจุดขาย กระตุ้นความสนใจ 

รวมทั้งความสามารถของบริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี อาจจะมีบตัรทดลองใชบ้ริการ

แจกให้ รวมทั้งอาจมีการให้ลูกคา้กรอกแบบสอบถามเพ่ือเก็บประวติัในการติดตามและสร้างความสัมพนัธ์ต่อไป      

2) การรักษาความสัมพนัธ์เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งเกิดภายหลงั จากการสร้างความสัมพนัธ์แลว้ กล่าวคือ หากไม่มีการสร้าง

ความสัมพนัธ์ก็จะไม่มีการรักษาความสัมพนัธ์ การรักษาความสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีทาํไดง่้ายกว่าการสร้างความสัมพนัธ์ 

เน่ืองจากการรักษาความสัมพนัธ์ เป็นเหมือนการรดนํ้ า พรวนดินหลงัจากการปลูกความสัมพนัธ์ แต่มกัพบว่าธุรกิจ

สูญเสียลูกคา้ ไม่สามารถรักษาความสัมพนัธ์ได ้ 3) การขยายความสัมพนัธ์การขยายความสัมพนัธ์เป็นขั้นตอนของ

การหมัน่ดูแลความสัมพนัธ์นั้นไวใ้ห้แนบแน่น กล่าวคือ ภายหลงัจากความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและลูกคา้เกิดข้ึน

แลว้ การขยายความสัมพนัธ์จึง เปรียบเหมือนกบัการหมัน่เอาใจใส่ในความตอ้งการของลูกคา้นั้น ๆ ซ่ึงธุรกิจจะไดรั้บ

รายไดแ้ละกาํไรท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีงอกเงยนั้น ส่วนลูกคา้ก็จะไดรั้บความพึงพอใจจากการไดรั้บบริการนั่นเอง 

4) การแนะนาํความสมัพนัธ์  หากลูกคา้เกิดความประทบัใจในบริการแลว้ ลูกคา้ก็จะนาํความประทบัใจเหล่านั้นบอก

ต่อไปยงับุคคลใกลชิ้ด ทาํให้ธุรกิจนั้นมีจาํนวนลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนไดต้ลอดไป โดยไม่จาํเป็นตอ้งแสวงหาลูกคา้ใหม่ อีก

ต่อไป  ความสัมพันธ์เป็นดังเช่นต้นไมท่ี้ย่อมมีวนัล้มหายไปจากโลกได้และมีวนัเห่ียวเฉา ถ้าหากไม่ได้รับการ

บาํรุงรักษาหรือดูแลเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม ตน้ไมห้รือความสัมพนัธ์อาจจะคอยอยู่ตลอดไป หากผูป้ลูกหรือธุรกิจ

พยายามท่ีจะสร้าง รักษา ขยาย และแนะนาํความสัมพนัธน์ั้นออกไป  ซ่ึงการแนะนาํความสัมพนัธ์เป็นผลมาจากความ

พึงพอใจของลูกคา้แลว้มีการแนะนาํการบริการให้เพ่ือน ครอบครัวและคนใกลชิ้ดใชบ้ริการ 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความจงรักภกัดี Gomez, Arranz and Cillan (2006, p.388) และ Chaudhuri and 

Holbrook (2001, p.81) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถสรุปไดว้่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ มี 2 

ลกัษณะดงัน้ี 1) ความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติ (Attitudinal Loyalty) Gomez, Arranz and Cillan (2006, 

p.389) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติ เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยหาก

ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้าก็จะนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือนั่นเอง ทศันคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งถาวรต่อวตัถุหรือประสบการณ์จากการบริโภคสินคา้  ความภกัดีในดา้นทศันคติของ

ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจาํเป็นเพราะการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ย่อมจะนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าซ่ึงถือเป็น

ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริง Kim, Morris and Swait (2008, p. 99) ไดท้าํการศึกษาสาเหตุความภกัดีท่ีแทจ้ริงของ 

พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริงนั้นจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความเช่ือมัน่ในการรับรู้ท่ีมีต่อตราสินคา้ (Cognitive 

Brand Conviction) และความเช่ือมัน่ในความรู้สึกท่ีมีต่อตราสินคา้ (Affective Brand Conviction) อยู่ในระดบัสูงและ
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มีทศันคติท่ีเขม้แข็ง (Attitude Strength) เท่านั้น 2) ความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นพฤติกรรม (Behavioral Loyalty)  

เป็นการพิจารณาถึงการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ เช่น การทดลองซ้ือ การซ้ือซํ้ า การยอมรับหรือไม่ยอมรับ

ในผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ Gomez, Arranz and Cillan (2006, p.387, 393) กล่าวว่ามิติด้านพฤติกรรรม(Behavioral 

Dimension) ของความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงกลยทุธ์ในการรักษาลูกคา้ท่ีมีความ

ภกัดีคือการรักษาลูกคา้เดิมไวซ่ึ้งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ทางความรู้สึกทางบวกระหว่างลูกค้ากบั

องคก์ร  เช่น เม่ือผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้นั้นผูบ้ริโภคก็จะทาํการซ้ือตราสินคา้นั้นซํ้ าอีก เป็นตน้ 
 

กรอบแนวคิด 

           ตวัแปรอิสระ                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการทางดา้นเงินฝากของธนาคารออมสินสาขานาวงั 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู     

2.  เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีของลูกค้าในการใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสินสาขานาวงัจังหวดั

หนองบวัลาํภู   

3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ต่อความจงรักภกัดี ของธนาคารออมสินสาขานา

วงัจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างจากลูกค้าท่ีมีบญัชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน สาขานาวงั จังหวดั

หนองบวัลาํภู  ในปี 2559 มีจาํนวน 9,500 คน การสุ่มตวัอยา่ง ใชจ้าํนวนจากการคาํนวณโดยสมการ  n =  N/(1+Ne2)    

โดย N คือลูกคา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารออมสิน สาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู  e คือค่าคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 

95 มีค่าเท่ากบั 0.05 ไดค่้ากลุ่มตวัอยา่ง 384 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการเก็บ

ข้อมูลจํานวน 384 รายนั้ น ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย จากการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenient 

Sampling)   

การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

  -ดา้นการสร้างความสัมพนัธ ์

  -ดา้นการรักษาความสัมพนัธ ์

  -ดา้นการรับฟังขอ้มลูความเห็น 

  -ดา้นการติดตามลูกคา้ 

  -ดา้นการเสนอแนะบริการท่ีเป็น   

  ประโยชน์ 

  -ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้ 

ความจงรักภกัดี 

- ความจงรักภกัดีเชิงทศันคติ 

- ความจงรักภกัดีเชิงพฤติกรรม 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม จาํนวนทั้งส้ิน 384  ชุด และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน การ

วิจยั วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้แบบอิสระ เอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งบทความท่ีเก่ียวข้องตลอดจน

ฐานขอ้มลูออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต 
 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

ในการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างและระดับความคิดเห็นของการจัดการ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู ใช้

สถิติค่าร้อยละ (percentage) และแจกแจงความถ่ี (frequency)  ส่วนการวิเคราะห์อิทธิพลของการจดัการความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้ต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสินโดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการวจิัย 

                    ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น

ร้อยละ 61.5 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 38.5  มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.7  รองลงมามีอายุระหว่าง 

46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.6  ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.8  รองลงมา มีการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น /ปวช. คิดเป็นร้อยละ 17.2  มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.7  มีอาชีพขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 34.1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

33.3  รองลงมา รายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.6   

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้ริการท่ี

สาขานอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา คือ 2-4 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 22.7  นอกจากเงินฝาก

แลว้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑส์ลากออมสิน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา คือ บตัรเงินสด/ บตัรเครดิต/ บตัร

เดบิต/ บตัรเอทีเอ็มคิดเป็นร้อยละ 20.4  ช่วงเวลาท่ีเขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาชา คือ ช่วงเวลา 10.01-11.30 น.คิดเป็นร้อยละ 

39.8  รองลงมา คือ ช่วงเวลา 11.31-13.00 น  คิดเป็นร้อยละ 27.1  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ของธนาคารออม

สิน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.6  รองลงมา คือ ระยะเวลา 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.7  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน คือ ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 46.1  รองลงมา คือ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 33.9   

ผลการวิเคราะห์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู พบว่า 

ความคิดเห็นต่อการจดัการความสัมพนัธ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.237 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.78 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.316 รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.334 ดา้นการติดตามลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.332  ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์

และดา้นการรักษาความสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือเท่ากบั 4.69 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.589 และ 

0.389 ตามลาํดบั และดา้นการรับฟังขอ้มูลความเห็นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.396 

ตามลาํดบั 
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ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขานา

วงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู พบว่า ความคิดเห็นต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44  มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.312 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความจงรักภกัดีเชิงทศันคติมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 

4.49 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.471 รองลงมา คือ ความจงรักภกัดีเชิงพฤติกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.447 ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีใน

การใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสิน   ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multi Regression Analysis) 

โดยใชเ้ทคนิควิธีการนาํเขา้ (Enter)  โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 10.8 พบว่า การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นการรักษา

ความสัมพนัธ์ (β = 0.198, P-Value < 0.05) หมายความว่า  ค่าเฉล่ียดา้นการรักษาความรักษาความสัมพนัธ์เพ่ิมข้ึน 1 

หน่วยจะทาํให้ค่าเฉล่ียความจงรักภกัดีเพ่ิมข้ึน 0.198 หน่วย    รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้ (β = 0.183, P-

Value < 0.05) หมายความว่า  ค่าเฉล่ียดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทาํให้ค่าเฉล่ียความจงรักภกัดีเพ่ิมข้ึน 

0.183 หน่วย  ดา้นการเสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์ (β = 0.128, P-Value < 0.05)  หมายความว่า  ค่าเฉล่ียดา้นการ

เสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทาํให้ค่าเฉล่ียความจงรักภกัดีเพ่ิมข้ึน 0.128 หน่วย  และดา้นท่ีมี

อิทธิพลนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการติดตามลูกคา้ (β = 0.104, P-Value <0.05)  หมายความว่า  ค่าเฉล่ียดา้นการติดตามลูกคา้

เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทาํให้ค่าเฉล่ียความจงรักภกัดีเพ่ิมข้ึน 0.104 หน่วย ส่วนดา้นการรับฟังขอ้มลูความเห็นมีอิทธิพล

ทางลบต่อความจงรักภกัดี  (β = -0.134, P-Value < 0.05) หมายความว่า ค่าเฉล่ียดา้นการรับฟังขอ้มลูความเห็นเพ่ิมข้ึน 

1 หน่วยจะทาํให้ค่าเฉล่ียความจงรักภกัดีลดลง 0.134 หน่วย 

              แสดงขอ้มลูการทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้กบัความ

จงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสิน   

 

ค่า Modified Model  

ตวัแปรการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้            สัมประสิทธ์ิ  ความคลาดเคล่ือน            t                  p-value 

                   ถดถอย (β)                 มาตรฐาน    

ค่าคงท่ี      2.318          .355            6.536             .000 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ ์    -.034                         .043           -0.790             .430 

ดา้นการรักษาความสัมพนัธ ์    .198                              .067                         2.938             .004* 

ดา้นการรับฟังขอ้มลูความเห็น   -.134                            .048                         -2.773             .006* 

ดา้นการติดตามลูกคา้                                             .104                              .049                          2.123             .034* 

ดา้นการเสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์             .128                              .060                          2.145             .033* 

ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้                                        .183                              .048                          3.806             .000* 

F =7.571 , P-Value =0.00, R2 = 0.108 

*p< 0.05 
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5. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาอิทธิพลของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของ

ธนาคารออมสินสาขานาวงั   จงัหวดัหนองบวัลาํภู  ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาการจดัการความสัมพนัธก์บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการทางดา้นเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขานาวงั  

จงัหวดัหนองบวัลาํภู  ผูว้ิจยัพบว่า ดา้นการรับฟังขอ้มลูความเห็นมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะใน

ประเด็น ช่องทางการรับฟัง ร้องเรียน ติชม จากลูกค้าติดต่อไดง่้าย รวดเร็ว ถึงแมว้่าธนาคารออมสิน สาขานาวงั  

จงัหวดัหนองบวัลาํภู  มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางทั้ง โทรศพัท ์อีเมลล ์ หรือการเขา้มาติดต่อท่ีธนาคารสาขาเอง 

แต่ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการสาขาของธนาคารควรเพ่ิมช่องทางการส่ือสารออนไลน์กบัลูกคา้มากข้ึน เช่น มี Line และ 

facebook เฉพาะสาขาเอง และตอ้งมอบหมายและวดัผลการทาํงานโดยตั้งเป็น KPI ประเมินผลกบัพนักงานในส่วน

งานท่ีไดรั้บมอบหมายในการตอบกลบัขอ้ร้องเรียน ติชม จากลูกคา้ดว้ย เช่น  ตอ้งตอบกลบัขอ้เสนอแนะลูกคา้ภายใน 

24 ชัว่โมง เป็นตน้  และดาํเนินการดูแลลูกคา้ให้ขอ้มูลตอบกลบัเพ่ือสนับสนุนและให้บริการอย่างรวดเร็วเพ่ือรักษา

ลูกค้าให้อยู่กับธนาคารนานท่ีสุด เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อันดีกบัลูกค้า เข้าใจความตอ้งการของลูกค้าและ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน เพ่ือให้การปฏิสัมพนัธก์นัระหว่างลูกคา้กบัองคก์รมีประสิทธิภาพผลและมี

ความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lawson-Body และ Limayem (อา้งถึงใน ปิยะนารถ สิงห์ชู, 

2555)  ส่วนดา้นการเสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด  ไดแ้ก่ ประเด็นการ

แจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผา่นช่องทางต่างๆ  และลูกคา้ไดรั้บเอกสารประชาสัมพนัธ์อยู่เสมอ ผูจ้ดัการสาขาควร

รักษาระดบัการให้บริการการท่ีดีดา้นน้ีต่อไปเพ่ือรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง  และชกัจูงลูกคา้ให้เกิด

ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายและยอดขายให้กบัธนาคาร สอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ Philip Kolter (อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)  กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็น

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิด

ทศันคติและพฤติกรรม  และเป็นกุญแจสําคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูง

รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้  ไดแ้ก่ พนักงานพูดจาสุภาพ น้อมนอบ, ความเพียงพอของพนักงานบริการ 

และความรวดเร็วในการให้บริการของพนกังาน  เน่ืองจากธนาคารออมสินให้ความสาํคญักบัการบริการของพนักงาน

ธนาคารจึงมีการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานมีการบริการท่ีมีคุณภาพ ทาํให้ลูกคา้ไดรั้บความพึง

พอใจและไดรั้บคุณค่าจากการรับบริการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Philip Kolter (อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

กล่าวว่า การเจรจาท่ีสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บและสร้าง

คุณค่าการบริการให้กบัลูกคา้   

2. เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีของลูกค้าในการใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขานาวงั  จงัหวดั

หนองบวัลาํภู  ผูว้ิจยัพบว่า ความจงรักภกัดีเชิงทศันคติมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด   โดยเฉพาะในประเด็น

มัน่ใจว่าธนาคารมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง น่าเช่ือถือทาํให้ท่านจะใชบ้ริการต่อไป  และประเด็นมัน่ใจว่าบริการของ

ธนาคารมีความปลอดภยัจากการสูญหาย  และปลอดภยัจากการถูกโจรกรรม  เน่ืองจากธนาคารออมสินเป็นธนาคาร

ของรัฐท่ีผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้และมีความรู้สึกเช่ือมัน่และเช่ือถือว่าเป็นธนาคารท่ีมัน่คงและปลอดภยั  จึงทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการมีความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการและรู้สึกมัน่คง ปลอดภยั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาภาพร จงนวกิจ

(2557: 74) ศึกษาอิทธิพลของกลยทุธ์การจดัการส่วนประสมการคา้ปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีส่งผล

ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม  อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย
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ความคิดเห็นดา้นความจงรักภกัดีเชิงทศันคติสูงกว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นความจงรักภกัดีเชิงพฤติกรรม  เน่ืองจาก

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐท่ีผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้และมีความรู้สึกเช่ือมัน่และเช่ือถือว่าเป็นธนาคารท่ีมัน่คง  

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hoy & Rees (1974 อา้งใน กรองกาญจน์ ทองสุข, 2554)  ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการสาขา

ควรประชาสัมพนัธ์และส่ือสารถึงผูใ้ชบ้ริการว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ีมัน่คงจากการเป็นธนาคารของรัฐและ

ดาํเนินการมาเป็นเวลานานให้ทั้งผูใ้ช้บริการและผูท่ี้ยงัไม่ใชบ้ริการรับทราบอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างการรับรู้และ

ความรู้สึก สร้างความมัน่คงให้กบัตราสินคา้ธนาคารออมสินทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในทางธุรกิจท่ีตํ่าลง

โอกาสในการทาํกาํไรท่ีมากข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดให้กวา้งขวางมากข้ึนส่วนความจงรักภักดีเชิง

พฤติกรรมมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในอนัดบัรองลงมา  ถึงแมว้่าผูใ้ชบ้ริการมีความตั้งใจมาใชบ้ริการต่อเน่ือง จะ

แนะนาํบุคคลอ่ืน และจะพูดในส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัการให้บริการธนาคารให้ผูอ่ื้นฟัง  แต่ในประเด็นหากธนาคารอ่ืนจะมี

การลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่านก็จะยงัคงใชบ้ริการกบัธนาคารท่ีท่านใชบ้ริการอยู่ต่อไป มีค่าเฉล่ียของระดบัความ

คิดเห็นน้อยท่ีสุด  แสดงให้เห็นว่าถึงแมว้่าผูใ้ช้บริการมีความภกัดีต่อธนาคารออมสินแต่พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของ

ผูใ้ช้บริการต้องอยู่ภายใตร้าคาซ้ือหรือค่าธรรมเนียมจากการเปรียบเทียบแต่ละธนาคารไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้ น

ผูบ้ริหารของธนาคารตอ้งมีการกาํหนดกลยทุธ์การตั้งราคาจากการบริการอยา่งระมดัระวงั เป็นราคาตลาดและไม่ทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกถึงความแตกต่างมากเกินไป 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ต่อความจงรักภกัดี ของธนาคารออมสิน สาขา          

นาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู  ผูว้ิจยัพบว่า  การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีใน

การใชบ้ริการเงินฝาก คือ ด้านการรักษาความสัมพนัธ์  ด้านการส่ือสารกับลูกคา้ ด้านการเสนอแนะบริการท่ีเป็น

ประโยชน์ และด้านท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการติดตามลูกค้า แสดงให้เห็นว่าการจัดการความสัมพนัธ์ของ

ธนาคารออมสินทั้ง 4 ดา้นทาํให้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินมีความจงรักภกัดีต่อธนาคาร  ซ่ึงทาํให้ธนาคารสามารถ

เพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึนจากการท่ีผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติทางบวกจากการมาใชบ้ริการแลว้จะมีการแนะนาํและ

บอกต่อเพ่ือนและครอบครัวเน่ืองจากจากผลการศึกษาผูมี้อิทธิพลในการตัดสินใช้บริการธนาคารออมสิน คือ 

ครอบครัวและเพ่ือน  ส่วนดา้นการรับฟังขอ้มลูความเห็นถึงจะมีอิทธิพลทางลบต่อความจงรักภกัดี   แต่ผูบ้ริหารของ

ธนาคารไม่ควรท่ีจะให้ความสาํคญัต่อดา้นน้ีนอ้ยลงเพราะหากตดัการจดัการความสัมพนัธ์ดา้นการรับฟังความคิดเห็น

ออกไปจะทาํให้การจดัการความสัมพนัธ์ในมุมมองของความคิดเห็นลูกคา้หายไปซ่ึงอาจเกิดผลทางลบต่อองค์กรใน

ระยะยาว 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมี

อายรุะหว่าง 26-35 ปี  ซ่ึงมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  โดยมีสถานภาพสมรส  ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ  และมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาขานอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อเดือน  นอกจากเงินฝากแลว้ผูต้อบแบบสอบถามใชผ้ลิตภณัฑส์ลาก

ออมสิน  ซ่ึงเขา้ไปใช้บริการท่ีสาขาในช่วงเวลา 10.01-11.30 น. โดยเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสิน 1-3 ปี  และ

ครอบครัวเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน ด้านการเสนอแนะบริการท่ีเป็น

ประโยชน์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ประเด็นมีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  และลูกคา้ไดรั้บ

เอกสารประชาสัมพนัธ์อยู่เสมอ  รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้ ไดแ้ก่ ประเด็นพนักงานพูดจาสุภาพ นอบ
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นอ้มกบัลูกคา้  ความเพียงพอและความรวดเร็วของพนกังาน  ดา้นการติดตามลูกคา้  ไดแ้ก่ มีการพฒันาการให้บริการ

และสิทธิพิเศษอย่างต่อเน่ือง ตรงตามความตอ้งการของลูกค้า  และการสอบถามความพึงพอใจหลงัการให้บริการ  

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

พบว่า ความจงรักภกัดีเชิงทศันคติมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นมัน่ใจว่าบริการของธนาคารมีความปลอดภยัจาก

การสูญหายและปลอดภยัจากการถูกโจรกรรม  และประเด็นมัน่ใจว่าธนาคารมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและมีความ

น่าเช่ือถือ ทาํให้ท่านจะใชบ้ริการต่อไป  รองลงมา คือ ความจงรักภกัดีเชิงพฤติกรรม  ไดแ้ก่ ประเด็นตั้งใจมาใชบ้ริการ

ท่ีธนาคารอยา่งต่อเน่ือง  และประเด็นจะแนะนาํให้บุคคลอ่ืนมาใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินต่อไป 

สรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน   

สมมติฐานท่ี 1 การจดัการความสัมพนัธก์บัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของ

ธนาคารออมสินสาขานา วงัจงัหวดัหนองบวัลาํภู  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  และเม่ือแยกเป็นรายดา้น พบว่า  

 สมมติฐานท่ี 1.1 การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ

เงินฝากของธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู (β = -0.340, P-Value > 0.05)  จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1 

 สมมติฐานท่ี 1.2 การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี  ในการใชบ้ริการ

เงินฝากของธนาคารออมสินสาขานา วงัจงัหวดัหนองบวัลาํภู(β = 0.198, P-Value < 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.2 

 สมมติฐานท่ี 1.3 การรับฟังขอ้มลูความเห็นกบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ

เงินฝากของธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู (β = -0.134, P-Value < 0.05) ซ่ึงค่าเฉล่ียดา้นการรับฟัง

ขอ้มลูความเห็นเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทาํให้ค่าเฉล่ียความจงรักภกัดีลดลง 0.134 หน่วย จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.3 

 สมมติฐานท่ี 1.4 การติดตามลูกคา้มีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการเงินฝากของ

ธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู (β = 0.104, P-Value <0.05)  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.4 

 สมมติฐานท่ี 1.5 การเสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์กบัลูกค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีใน

การใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู (β = 0.128, P-Value < 0.05)  จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 1.5 

 สมมติฐานท่ี 1.6 การการส่ือสารกบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของ

ธนาคารออมสินสาขานาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู (β = 0.183, P-Value < 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.6 

ประโยชน์จากการวิจยั 

1.จากผลการศึกษาพบว่าการรักษาความสัมพนัธ์  การส่ือสารกบัลูกคา้ และการเสนอแนะบริการท่ีเป็น

ประโยชน์  มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสินสาขานาวงั  จงัหวดั

หนองบวัลาํภู ดงันั้นธนาคารตอ้งวางแผนการตลาดเพ่ือสานความสัมพนัธ์หลงัจากท่ีผูเ้ร่ิมใชบ้ริการเร่ิมเป็นลูกคา้ของ

ธนาคารออมสินแลว้  โดยมีการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพและเอาใจใส่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง  โดยให้บริการตามท่ี

ลูกคา้ตอ้งการและนาํเสนอบริการหรือกิจกรรมการตลาดท่ีเป็นประโยชน์ให้ลูกคา้ทราบ  เพ่ือทาํให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ

ซํ้าและเกิดความภกัดีในตราสินคา้ของธนาคารออมสิน 

2. ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเงินฝากของธนาคารยงัเกิดจากความเช่ือมัน่และความมัน่ใจจากการท่ี

ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินของรัฐทีน่าเช่ือถือ  และมีความปลอดภัยเม่ือไดเ้ป็นลูกคา้กบัธนาคาร  ดังนั้ น  
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ธนาคารจึงควรส่ือสารถึงการเป็นธนาคารของคนไทยท่ีมัน่คงและปลอดภยัให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจและ

เป็นลูกคา้กบัธนาคารไปยาวนาน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาการเปรียบเทียบการบริการกบัธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบและปรับปรุง

การจดัความสัมพนัธ์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. ควรทาํการศึกษาความพึงพอใจจากการใช้บริการของธนาคารออมสิน เพ่ือสามารถประเมินความ

จงรักภกัดีไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกับความผูกพันต่อองค์กร 

ที่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จํากัด 

Relationship between job Motivative and organizational commitment  

affecting the resignation of employees. Panjapol Industry Co.,Ltd. 

ยุทธนา ชาญนอก1
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--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรท่ีมีผลต่อการลาออกของ

พนักงาน บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตร้ี จาํกัด  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์กบัความตอ้งการลาออกของพนักงานบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั      

2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกบัความตอ้งการลาออกของพนักงานบริษัท ปัญจพล เปเปอร์ 

อินดสัตร้ี จาํกดั 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความตอ้งการลาออกของพนักงานบริษทั 

ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั 

ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํนวน 286 คน ซ่ึงเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ แบบสอบถามประชากรศาสตร์ แบบสอบถามแรงจูงใจในงาน และแบบสอบถามความ

ผกูพนัต่อองค์กร จากนั้ นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ โดยใชก้าร

วิเคราะห์การถดถอย 

ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อตัราเงินเดือน และ อายุ

การทาํงาน มีความต้องการลาออกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) แรงจูงใจในงานและ

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รมีผลต่อความตอ้งการลาออก 
 

คาํสําคญั:  : แรงจูงใจในงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, ประชากรศาสตร์, การลาออก  

 

ABSTRACT 

Research The relationship between job Motivative and organizational commitment affecting the 

resignation of the employees of Panjapol Paper Industry Co., Ltd. in paper manufacturing industry in Ayutthaya 

province. The purpose of this research was to 1) study the relationship of personal factors of employees of Panjapol 

Industry Co., Ltd. by personal factors such as sex, age, status, education level, job position, salary and working age. 

2) To study the relationship between job motivative of employees and their resignation. 3) Employees 

organizational commitment to resignation by study affecting the resignation. A sample of 286 employees of 

Panjapol Paper Industry Co., Ltd. in the paper manufacturing industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya province were 

selected. The questionnaire was divided into 3 parts. Job Motivative Questionnaire and the organizational 
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commitment questionnaire. The data were then analyzed by means of a descriptive program for social science 

research using descriptive statistics. And regression analysis. 

The research found that 1) Employees with gender, age, status, education level, job title, salary and 

working age had different demands for resignation. 2) Job motivative and relationships with organizational 

commitment have a significant impact on the need for resignation. 
 

Keywords:  Job motivation, organizational commitment, demography, resignation     

 

1. บทนํา 

อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงอตัราการขยายตวัของ

อุตสาหกรรมน้ี เป็นหน่ึงในตวับ่งช้ีถึงความเจริญกา้วหน้าทางสังคม และการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ ใน

ปัจจุบนัคนไทยมีอตัราการบริโภคกระดาษท่ียงัค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ จึงทาํให้อุตสาหกรรมเยื่อ

กระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพส์ามารถขยายตวัไดอี้กมาก โดยปัจจุบนัมีการนาํกระดาษท่ีผลิตไดม้าใชป้ระโยชน์ใน

ดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจตอ้ง

ใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูงและตอ้งมีระบบการดาํเนินงานตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO9001, ISO17025, 

OSHA เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษคราฟทข์นาด

ใหญ่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหาเขา้แผนฟ้ืนฟูกิจการส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการของบริษทั 

โดยตอ้งประคองการดาํเนินกิจการและชาํระหน้ีไปดว้ยทาํให้การให้ผลตอบแทนกบัผูป้ฏิบติังาน การข้ึนเงินเดือนหรือ

สวสัดิการดา้นอ่ืน ๆ ตอ้งชะลอออกไปส่งผลกระทบกบัความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองค์กรของ

พนกังานท่ีมีต่อ บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดัเป็นอยา่งมากเม่ือบริษทัเขา้แผนฟ้ืนฟูก็เสียขวญัและกาํลงัใจ

เน่ืองจากกลวัว่าจะไม่ไดข้ึ้นเงินเดือน กลวัว่าทาํงานกบับริษทัแลว้เร่ิมไม่มัน่คง ทาํให้ส่งผลกระทบกบัการทาํงาน การ

ทุ่มเทของพนกังาน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของ

พนกังาน บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั โดยจะทาํการศึกษาความตอ้งการเปล่ียนงานใหม่ของพนักงาน ซ่ึง

จะทาํการศึกษาผูท่ี้ทาํงานในบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั โดยในการวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาความสัมพนัธ์ใน

ดา้นประชากรศาสตร์ แรงจูงใจดา้นลกัษณะงาน สวสัดิการ/ค่าตอบแทน เพ่ือนร่วมงาน/หัวหนา้งาน และความผกูพนัท่ี

พนกังานมีต่อองค์กร โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและผลงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัคร้ังน้ี 

โดยผลการวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณาปรับปรุงลกัษณะ

การทาํงาน การสร้างความจงรักภักดีในองค์กร นาํข้อสรุปท่ีได้ไปขยายผลในการปรับนโยบายค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ เพ่ือลดปัญหาด้านความพึงพอใจและสร้างความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ 

อินดสัตร้ี จาํกดั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์กบัความตอ้งการลาออกของพนกังาน

บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั 
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 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกบัความตอ้งการลาออกของพนกังานบริษทั ปัญจพล          

เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั 

           3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความตอ้งการลาออกของพนกังานบริษทั                

ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อ

การลาออกของพนกังานบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดรัสตร้ี จาํกดัซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาออกแบบให้เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรท่ีผูว้ิจยัศึกษานั้นเป็นพนักงานท่ีปัจจุบนัทาํงานท่ี บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั จาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทั้งส้ิน 286 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสุ่มตวัอย่างของ YAMANE ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% ค่าความคลาดเคล่ือน 5% จากประชากรทั้งส้ิน 1,000 คน โดยการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์

พนกังานระดบัหัวหนา้งานข้ึนไปอีกจาํนวน 10 ท่าน 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการกาํหนดตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน

(Taro Yamane)  และกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% กาํหนดความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% หรือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ซ่ึง

สามารถคาํนวณหาจาํนวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

n          =        N 

                                                                                                    1 + N(e)2 

                                      โดยท่ี n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                                               N = ขนาดของประชากร 

                                               e = ความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง กาํหนดให้เท่ากบั 0.05 

ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาคร้ังน้ี มีจาํนวน 286 คน  
 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใน

งานกบัความผกูพนัต่อองค์กรท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงาน บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตร้ี จาํกดั โดยให้

ครอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 2 ส่วน ซ่ึงมีทั้งหมด 44 ขอ้  

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อตัรา

เงินเดือน อายกุารทาํงาน) เป็นแบบสอบถามตอบสอบรายการ (Check List) จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดรัสต

ร้ี จ ํากัด ซ่ึงผูว้ิจัยได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของHerzberg’s ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ได้แก่ 

ความสําเร็จในการทาํงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และปัจจัย

สุขอนามยั (Hygiene Factors) ไดแ้ก่ สถานภาพของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน การบงัคบับญัชาสัมพนัธภาพ

กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ความมัน่คงในงาน สภาพในการทาํงาน และเงินเดือนค่าจา้งเป็น

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 239 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าประกอบดว้ย ความพึงพอใจในการทาํงาน 24 ขอ้ ความผกูพนัต่อองค์กร 12 ขอ้  

ความตอ้งการทาํงาน 1 ขอ้                                                                                                                                               

  แต่ละขอ้มีคาํตอบให้เลือกตอบ 5 ระดบั 

  ระดบั 5   หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ระดบั 4   หมายถึง เห็นดว้ย 

ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั 2   หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

ระดบั 1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

3.3 ตวัแปรในการศึกษา 

 ตวัแปรในการศึกษามี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อตัรา

เงินเดือน,อายกุารทาํงาน) ขอ้มลูดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน (ดา้นผลตอบแทน  ดา้นความมัน่คงในอาชีพการงาน  

ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นวฒันธรรม

องคก์ร) ขอ้มลูดา้นความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร (การปก ป้องและรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์องคก์ร  ความ

ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ความทุ่มเทในการทาํงานดว้ยความเต็มใจ) 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัความตอ้งการลาออกของพนกังานบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถามเพ่ือทาํการเก็บข้อมูลโดยทาํการแจกแบบสอบถามกับพนักงานท่ี

ปัจจุบนัทาํงานอยูท่ี่บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั และผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์อย่างมี

โครงสร้าง โดยไดมี้การพฒันาคาํถามในการสัมภาษณ์มาจากการศึกษา “แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของ

บุคลากรเชิงสร้างสรรค ์(คณิศร์ อุนจะนาํ) ตามตาราง  

 

สายงาน                                                             จาํนวนประชากร              จาํนวนแบบสอบถาม          วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 

สายงานการผลิตกระดาษ   401        100     19-23 ก.พ. 2561 

สายงานวิศวกรรมและซ่อมบาํรุง  347         100     19-23 ก.พ. 2561 

สายงานสนบัสนุน    252          86     19-23 ก.พ. 2561 

     1000 จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด  286   

 

3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลูสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) มีเกณฑ์ระดบั

ความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 

Anova) F Test เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ียสาํหรับหลายกลุ่มตวัอยา่ง ทาํให้สามารถทราบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่

ละตวั และตวัแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัและหาค่าสถิติแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 240 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
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เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตวัข้ึนไป ทาํให้สามารถหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระตั้งแต่สองตวัข้ึนไป 

 

4. ผลการวจิัย 

เม่ือนาํขอ้มลูจากแบบสอบถามทั้ง 286 ชุด มาคาํนวณดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ มาทาํการวิเคราะห์

พบว่าพนกังานบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั จาํนวน 286 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพ ดงัน้ี                                                                                                                                     

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 172 คน คิดเป็น 60.1% รองลงมาเป็นเพศหญิงจาํนวน 114 คน คิดเป็น 39.9% 

อาย ุส่วนใหญ่อาย ุ31-40ปีจาํนวน 107 คนคิดเป็น 37.4% 

สถานภาพ ส่วนใหญ่โสดจาํนวน 123 คนคิดเป็น 43.0% 

ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษามธัยม6/ปวช./หรือเทียบเท่าจาํนวน 108 คนคิดเป็น37.8% 

ตาํแหน่งงาน ส่วนใหญ่ตาํแหน่งพนกังานจาํนวน 167 คนคิดเป็นจาํนวน 58.4% 

อตัราเงินเดือนส่วนใหญ่อตัรา 10000 - 20,000 บาทจาํนวน 158 คนคิดเป็น 55.2% 

อายกุารทาํงานส่วนใหญ่ 10 ปีข้ึนไปจาํนวน 126 คนคิดเป็น 44.1% 

4.1 การทดสอบสมมติฐาน 

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

จากผลการวิจัยพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการลาออกท่ีนัยสําคัญ 0.05  อาย ุ 

สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อตัราเงินเดือน และอายุการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัตวัแปร

ตามท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรต้น (ประชากรศาสตร์) และตวัแปรตาม-ความต้องการลาออก 

ตวัแปรต้น F Sig. 

เพศ 1.228 .294 

อาย ุ 17.807 .000* 

สถานภาพ 6.569 .002* 

ระดบัการศึกษา 4.150 .017* 

ตาํแหน่งงาน 5.063 .007* 

อตัราเงินเดือน 4.809 .009* 

อายกุารทาํงาน 25.000 .000* 

 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากบั 0.181 หมายถึง ตวัแปรตน้สามารถอธิบายตวัแปรตาม

ได ้18.1% หรือกล่าวไดว้่า ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในงานดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นวฒันธรรมองค์กร สามารถอธิบายเร่ืองมีความตอ้งการลาออกอยู่เสมอได ้

18.1% F มีค่าเท่ากบั 3.625 และค่า Sig. มีค่าเท่ากบั .004 , .042 , .000 , .002  หมายถึงตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์กบัตวั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 241 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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แปรตามท่ีนยัสาํคญั 0.05 สาํหรับความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัเร่ืองมีความคิดตอ้งการลาออกอยู่เสมอ สรุปได้

ว่าปัจจัยความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา ด้านวฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัมีความคิดลาออกอยู่เสมอ ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 

ส่วนปัจจยัความพึงพอใจดา้นผลตอบแทนและความมัน่คงในอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัคาํถามเร่ืองมีความตอ้งการ

ลาออกอยูเ่สมอ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (ความพึงพอใจในการทํางาน) และตัวแปรตาม-ความ

ต้องการลาออก 

ตวัแปรต้น B T Sig. 

ผลตอบแทน -.029 -.433 .665 

ความมัน่คงในอาชีพการงาน .025 .555 .580 

ความกา้วหนา้ในอาชีพ .180 2.902 .004* 

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน .127 2.044 .042* 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา .152 3.527 .000* 

วฒันธรรมองคก์ร -.189 -3.155 .002* 

* p<.05, F=3.625, R=.500, R2=.250,Adjust R2=.181, SEest =.527 
 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากบั 0.204 หมายถึง ตวัแปรตน้สามารถอธิบายตวัแปรตาม

ได ้18.1% หรือกล่าวไดว้่า ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการปกป้องรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ดา้น

ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นความทุ่มเทในการทาํงานดว้ยความเต็มใจ สามารถอธิบายเร่ืองมี

ความตอ้งการลาออกอยู่เสมอได ้20.4 % F มีค่าเท่ากบั 7.105 และค่า Sig. มีค่าเท่ากบั .001 , .000 , .001 หมายถึงตวั

แปรตน้มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีนัยสําคัญ 0.05 สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกับเร่ืองความคิด

ตอ้งการลาออกอยู่เสมอ สรุปไดว้่าปัจจัยความผกูพนัต่อองค์กรดา้นการปกป้องรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

องคก์รมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัมีความคิดลาออกอยูเ่สมอ และดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

ดา้นความทุ่มเทในการทาํงานดว้ยความเต็มใจของมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับมีความคิดลาออกอยู่เสมอ ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรต้น (ความผูกพันต่อองค์กร) และตัวแปรตาม-ความต้องการ

ลาออก 

ตวัแปรต้น B T Sig. 

การปกป้องรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร -.192 -3.372 .001* 

ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร .322 5.666 .000* 

ความทุ่มเทในการทาํงานดว้ยความเต็มใจ .201 3.335 .001* 

* p<.05, F=7.105, R=.488, R2=.238,Adjust R2=.204, SEest =.520 
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5. การอภปิรายผล 

จากการวิจยัพบว่าบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั  พบว่า อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  

ตาํแหน่งงาน  อตัราเงินเดือน และอายุการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการลาออก ในส่วนแรงจูงใจในงานมี

ระดับแรงจูงใจในงานในดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผู ้

บงัคบั บญัชา ดา้นวฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัการลาออก ในส่วนความผกูพนัต่อองค์กรดา้นการปกป้อง

รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ดา้นความทุ่มเทในการ

ทาํงานดว้ยความเต็มใจมีความสัมพนัธ์กบัการลาออก ซ่ึงจากผลการวิจยัดงักล่าวสามารถปรับปรุงความพึงพอใจและ

ความผกูพนัต่อองคก์รโดยทบทวนการปรับอตัราผลตอบแทน ในส่วนตาํแหน่ง พนักงาน ซ่ึงปัจจุบนัมีรายไดต้ํ่ากว่า 

10,000 บาทให้สามารถมีผลตอบแทนท่ีสามารถเพียงพอต่อการดาํรงชีพได ้ทาํให้เกิดแรงจูงใจและความผกูพนัท่ีมีต่อ

องคก์รเพ่ิมมากข้ึน ในส่วนอายุงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีมีภูมิลาํเนาใกล้ๆ บริษทัซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งการทาํงานจน

เกษียณ บริษทัอาจปรับปรุงเพ่ิมในการปรับโครงสร้างให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีการส่งอบรมให้

ความรู้ มีการดูงานนอกสถานท่ีเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ให้กบัพนกังานซ่ึงอาจแบ่งไดด้งัน้ี 

1.ดา้นผลตอบแทน ปรับปรุงอตัราผลตอบแทน ในส่วนตาํแหน่ง พนกังาน ซ่ึงปัจจุบนัมีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 

บาทให้สามารถมีผลตอบแทนท่ีสามารถเพียงพอต่อการดาํรงชีพไดเ้ป็นการสร้างความพึงพอใจในการทาํงานและ

ความผกูพนัต่อองคก์รและลดการลาออกลงตามทฤษฎี Maslow (1943 : 374-396) ในทศันคติความคิดของมาสโลวมี์

ความเห็นว่ามนุษยมี์ความตอ้งการหลายระดบัโดยเรียงจากระดบัตํ่ากว่าไปถึงระดบัท่ีสุงกว่า ถา้เม่ือใดระดบัตํ่ากว่า

ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้มนุษยก์็จะเร่ิมท่ีจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึนไป ลาํดบัความตอ้งการ

จะมีอยูด่ว้ยกนั 5 ขั้นตอน ซ่ึงความตอ้งการดา้นผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนให้เพียงพอต่อการดาํรงชีพเป็นลาํดบัขั้นท่ี 1 ความ

ตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ซ่ึงมีความจาํเป็นสําหรับการอยู่

รอดของชีวิตทางกายภาพ ถา้หากร่างกายไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ชีวิตก็จะดาํรงอยู่มิได ้เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2.ดา้นความทุ่มเทดว้ยความเต็มใจ ปรับปรุงเชิงโครงสร้างให้พนักงานสามารถมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ

ได ้เป็นการสร้างความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองค์กรและลดการลาออกลงตามทฤษฎีสองปัจจยั

ของ Herzberg (1986 อา้งใน สมยศ นาวีการ, 2540:148-150)ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ไดเ้สนอทฤษฎี

องคป์ระกอบคู่ (Hertzberg’sTwo Factor Theory) ซ่ึงสรุปว่ามีปัจจยัสาํคญั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่

ชอบในงานของแต่ละบุคคล ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองคก์ร การมีโอกาส

ไดศึ้กษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

3.ด้านประชากรศาสตร์พนักงานท่ีอายุงานตํ่ากว่า 1 ปี ปรับปรุงการเพ่ิมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ใน

องคก์ร เช่น กิจกรรม Walk Rally เป็นตน้เป็นการสร้างความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองค์กรและลด

การลาออกลงตามทฤษฎี Maslow (1943 : 374-396) ในทศันคติความคิดของมาสโลวมี์ความเห็นว่ามนุษยมี์ความ

ตอ้งการหลายระดบัโดยเรียงจากระดบัตํ่ากว่าไปถึงระดบัท่ีสุงกว่า ถา้เม่ือใดระดบัตํ่ากวา่ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ี

พอใจแลว้มนุษยก์็จะเร่ิมท่ีจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึนไป ลาํดบัความตอ้งการจะมีอยู่ดว้ยกนั 5 ขั้นตอน ซ่ึง

ความตอ้งการดา้นผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนให้เพียงพอต่อการดาํรงชีพเป็นลาํดบัขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภัย 

(Sacirity Needs) ความตอ้งการน้ีกลายเป็นส่ิงสาํคญัเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความ
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ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัจะเขา้มามีบทบาทต่อพฤติกรรมมนุษย ์ความตอ้งการน้ีจะเก่ียวกบัทางดา้นร่างกายและ

ความปลอดภยัจากอนัตรายเพ่ือจะทาํให้ชีวิตเรามีความเป็นอยูดี่ข้ึน เช่นความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึงความ

มัน่คงในการทาํงานดว้ย 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัพบว่าพนกังานบริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตร้ี จาํกดั พบว่าดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อตัราเงินเดือนและ อายกุารทาํงาน มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัท่ี 

0.05 แรงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการลาออก โดยแรงจูงใจในการ

ทาํงานจํานวน 4 ปัจจัย ส่งผลต่อความต้องการลาออกของพนักงาน ได้แก่  ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ดา้นวฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร จาํนวน 3 ปัจจยั ส่งผลต่อความตอ้งการลาออกของพนักงาน ไดแ้ก่  

การปกป้องรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กรความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ความทุ่มเทใน

การทาํงานดว้ยความเต็มใจ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  

จากผลการวจิยัขา้งตน้สามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์การเพ่ิมแรงจูงใจและผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 

ปัญจพล เปเปอร์ อินดรัสตร้ี จาํกดั ดว้ยการเพ่ิมแรงจูงใจและความผกูพนัในงานของปัจจยัต่อไปน้ีในกลุ่มท่ีมีระดบั

ความพึงพอใจในงานในปัจจยันั้น ๆ ตํ่าท่ีสุด ดงัน้ี 

1)  ปัจจัยด้านผลตอบแทนในกลุ่มตาํแหน่งพนักงานท่ีปฏิบติังานและพนักงานท่ีมีรายได้ในช่วง ตํ่ากว่า 

10,000 บาท/เดือน 

2) ปัจจยัดา้นความทุ่มเทในการทาํงานดว้ยความเต็มใจ ในกลุ่มตาํแหน่งพนักงานท่ีปฏิบติังานและพนักงานท่ี

มีรายไดใ้นช่วง ตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน 

3)ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุการทาํงานท่ีน้อยกว่า 1 ปี ในกลุ่มตาํแหน่งพนักงานท่ีปฏิบติังานและ

พนกังานท่ีมีรายไดใ้นช่วง ตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน 

6.1ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยในอนาคต 

งานวิจยัในอนาคต  นาํเสนองานการวิจยัเชิงคุณภาพดา้นนวตักรรมในองค์กรและมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

เพ่ิมเติมซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มลูเชิงลึกมากข้ึน 
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เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 

สมยศ นาวีการ. (2540). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ เร่ืองการจูงใจ:จากแนวความคิดไปสู่การ ประยกุต์ใช้ 

กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพบ์รรณกิจ. 
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บทคัดย่อ 
การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุประกอบกบัค่านิยมของสังคมไทยท่ีเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ทาํให้เกิดความ

ตอ้งการคอนโดมิเนียมสาํหรับผูสู้งอายท่ีุมีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน มีสถานท่ีทาํกิจกรรมท่ีทาํให้ไดพ้บปะเพ่ือน

ใหม่และมีการออกแบบท่ีเหมาะสําหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงกลุ่มใกลเ้กษียณหรือผูท่ี้มีอายุ 54-60 ปีจะเร่ิมวางแผนซ้ือท่ีอยู่

อาศยัสําหรับเป็นท่ีพกัยามเกษียณ  คอนโดมิเนียมสําหรับผูสู้งอายุจึงเป็นส่ิงท่ีตอบโจทยค์วามต้องการกลุ่มน้ีได้ดี 

งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาความช่ืนชอบในคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมเพ่ือผูสู้งอายุ กลุ่มใกลเ้กษียณ โดยใชว้ิธีการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint analysis) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะคอนโดมิเนียม 5 คุณลกัษณะ คือ 1) สถานท่ีตั้ง

ของโครงการ 2) การออกแบบทางกายภาพโดยรวม 3) การออกแบบห้องพกั 4) จาํนวนห้องนอนหรือขนาดห้องพกั 

และ 5) ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการ การรวบรวมคุณลกัษณะเหล่าน้ีใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเส้า 

(triangulation) คือจากการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งอีก 20 คน จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถาม

เพ่ือใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน จาํนวน 100 คน โดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง และเพ่ือให้เห็น

ภาพและเขา้ใจง่ายคณะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบมาและใชเ้กมส์กระดานเป็นเคร่ืองมือในการสอบถาม  

ผลการศึกษาพบว่าชุดคุณลกัษณะคอนโดมิเนียมท่ีกลุ่มใกลเ้กษียณช่ืนชอบมากท่ีสุดเป็นคอนโดมิเนียมท่ี

ตั้งอยูใ่กลส้วนสาธารณะหรือแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ มีการออกแบบโดยรวมท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติ มีการออกแบบ

ห้องพกัท่ีโปร่งโล่งสบายและมีแสงสว่างจากธรรมชาติเพียงพอ มี 2 ห้องนอนใน 1 ห้องชุด ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ภายในโครงการไดแ้ก่ ห้องสําหรับทาํกิจกรรมสันทนาการ และจากการจดักลุ่มใกลเ้กษียณดว้ยวิธี Cluster analysis 

พบว่าสามารถแบ่งตามค่าอรรถประโยชน์ (Utility value) ได้ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะช่ืนชอบต่อคุณลักษณะของ

คอนโดมิเนียมผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนั คือ 1) กลุ่มคนท่ีมีรายไดป้านกลาง ชอบการออกแบบท่ีโปร่งโล่งสบายและเป็น

ธรรมชาติ 2) กลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้ง ชอบการออกแบบท่ีสวยงามทนัสมยัและอยู่ในทาํเลท่ีเดินทางสะดวก และ 3) กลุ่ม

คนท่ีไม่มีรายไดห้รือเกษียณก่อนกาํหนด ชอบโครงการท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มโดยรอบท่ีดี มีห้องสําหรับทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในโครงการ ในการวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัสามารถศึกษาละเอียดถึงกิจกรรมสันทานาการท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของ

กลุ่มใกลเ้กษียณและเทคโนโลยีท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกท่ีกลุ่มใกลเ้กษียณช่ืนชอบรวมถึงศึกษาความตอ้งการของ

กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลกัษณะดงักล่าว 
 

คาํสําคญั:  คอนโดมิเนียมผูสู้งอาย ุ, การวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม, กลุ่มใกลเ้กษียณ 
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ABSTRACT 

The growth of the elderly population trend and social value of single families in Thailand, an elderly 

condominium is becoming important and also growing in demand. The elderly need more facilities and activities to 

do with new friends and appropriated residential design for them. The groups of pre-retirement people, who are in 

the age between 54-60 years old, usually plan to buy new residence that is suited to live when they are retired. The 

elderly condominium is served their needs and a good choice for them. Thus, this paper focuses on examining the 

preferences of elderly condominium for pre-retirement elderly groups by applied conjoint analysis. The attributes 

consisted of 1) location 2) physical design 3) room design 4) size or number of room and 5) facility. The method 

that was used to verify those attributes is the triangulation method which composed of reviewing the literatures, 

interviewing the samples from 20 respondents and finally collecting the data with purposive sampling method for 

100 respondents. Despite the complication in collecting the samples, this study used the innovative board game to 

simplify the process and draw a visual mimic to aid a process of consumer's evaluation. 

According to the results, the attributes of elderly condominium which the group of pre-retirement 

preferred are condominium that located near the park or surrounded in natural area, had green design with airy 

room design, has 2 bedrooms and includes a recreation room within condominium. There are divided into three 

groups of respondents by using cluster analysis and utility value: 1) the groups of middle-income prefer airy and 

green design 2) the groups of high income prefer modern design and location with good transport and 3) the groups 

of no income or early retirement prefer good environment and have a recreation room in condominium. For further 

research study, the researchers can focus more on the preferences of healthcare service for elderly people, 

innovation for elderly people and desirable characteristics of older elderly for future feasibility study of similar 

projects. 
 

Keywords: Elderly Condominium, Conjoint Analysis, Pre-Retirement 

 

1. บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคญั 

จาํนวนประชากรผูสู้งอายุทัว่โลกเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงทาํให้เกิดความตอ้งการสินคา้และบริการสําหรับ

ผูสู้งอายมุากข้ึน สาํหรับประเทศไทยนั้นไดก้า้วเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และกาํลงัเปล่ียนผ่าน

จากสังคมผูสู้งอายไุปสู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบรูณ์ ในปี พ.ศ. 2568 ซ่ึงหมายถึงประเทศไทยจะมีผูสู้งอายุท่ีมีอายตุั้ งแต่ 

60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรไทยทั้งประเทศ (องค์การสหประชาชาติ, 2016) และภายในปีพ.ศ. 2574 

ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแบบสุดยอด (Super Age)  คือมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายุร้อยละ 28 ของ

จาํนวนประชากรทั้งหมด (ไตรรัตน์ จารุทศัน์, 2561) สินคา้อยา่งหน่ึงท่ีจาํเป็นสาํหรับผูสู้งอายแุละถือเป็นหน่ึงในปัจจยั

ส่ีท่ีสาํคญันัน่ก็คือท่ีอยูอ่าศยั  

ผูสู้งอายุแต่ละคนจะมีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั โดยองค์การอนามยัโลก หรือ WHO (World 

Health Organization) แบ่งกลุ่มผูสู้งอายตุามลกัษณะความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจาํวนัไว ้3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
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ติดเตียง (bed bound elder) เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวนัได ้กลุ่มติดบา้น (home bound 

elder) เป็นกลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วนหรือมีการถดถอยของสภาพร่างกายบางอยา่ง ไม่สะดวกในการ

ออกไปใช้ชีวิตภายนอกบา้น และกลุ่มติดสังคม (social bound elder) เป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือตัวเองได้ดี ยงัใช้

ชีวิตประจาํวนัไดป้กติ เป็นกลุ่มท่ีชอบเขา้สังคม  

กลุ่มติดสังคมจะเป็นกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นช่วงวยัใกลเ้กษียณหรือเพ่ิงเกษียณใหม่ ๆ (อาย ุ54-60 ปี) มกัจะเหงา อยาก

มีเพ่ือนร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความชอบคลา้ย ๆ กนั เน่ืองจากค่านิยมสังคมไทยท่ีเปล่ียนไปเป็นสังคมเด่ียวมากข้ึน 

มีจาํนวนผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียวตามลาํพงัเพ่ิมสูงข้ึนจากร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2557 

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) และผูสู้งอายุส่วนใหญ่ตอ้งทาํความสะอาดบา้นเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและเหน็ด

เหน่ือย จึงทาํให้เกิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัใหม่ท่ีมีขนาดเล็กลง แต่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน (ต่อทอง 

ทองหล่อ, 2560) กลุ่มใกลเ้กษียณส่วนใหญ่จะมีการวางแผน เตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่วยัเกษียณ โดยจะเร่ิมมองหา

ท่ีอยู่อาศยัใหม่ ท่ีมีสถานท่ีตั้ งอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน มีการออกแบบท่ีเหมาะสมสําหรับผูสู้งอายุ (Joseph & 

Hollett, 1992) มีพ้ืนท่ีส่วนกลางให้ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ท่ีทาํให้ผูสู้งอายไุม่เหงา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ข้ึน (Edstrom & Gustafsson, 2011) เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัในยามท่ีเกษียณอายุแลว้ คอนโดมิเนียมท่ีมีขนาดเหมาะสม

ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป มีส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลางต่าง ๆ ท่ีคอยบริการผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ และทาํให้

ผูสู้งอายไุดพ้บเพ่ือนใหม่ ไม่เหงา คอนโดมิเนียมจึงเป็นส่ิงท่ีตอบโจทยท่ี์พกัผูสู้งวยัสําหรับกลุ่มใกลเ้กษียณหรือกลุ่ม

ติดสังคม งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาคุณลกัษณะคอนโดมิเนียมท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบสําหรับกลุ่มใกลเ้กษียณหรือกลุ่มติดสังคม 

(อายุ 54-60 ปี) เพ่ือทาํให้ทราบความต้องการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

คอนโดมิเนียมสาํหรับผูสู้งอายใุนอนาคตต่อไป 

 

1.2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 1.2.1 แนวคิดการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนิยมนาํมาใช้ในการศึกษาแนวคิดหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัไม่ออกสู่ตลาด

รวมถึงการนาํมาใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพฒันาโครงการใหม่ให้ตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน เน่ืองจากอสงัหาริมทรัพยมี์หลากหลายมิติ ท่ีตอ้งพิจารณาร่วมกนั เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ี

ดีกว่า (Orme, B., 2010) ซ่ึงการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมจะศึกษาความช่ืนชอบของกลุ่มเป้าหมายโดยมีการถ่วง

นํ้าหนกัระหว่างคุณลกัษณะต่าง ๆ และนาํขอ้มลูท่ีไดม้าจดักลุ่มลูกคา้เพ่ือพฒันาสินคา้และบริการให้ตรงกบัความช่ืน

ชอบของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทัว่ไปงานวิจยัดา้นน้ีจะศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการ ภายใตเ้ง่ือนไขหรือปัจจยัท่ีต้องพิจารณาพร้อมกนัประมาณ 5 ปัจจัยซ่ึงถ่วงนํ้ าหนักกนั จึงทาํให้ขอ้มูลการ

ตดัสินใจนั้นน่าเช่ือถือมากข้ึน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีความยืดหยุ่น สามารถนาํไปประยุกต์ใชจ้ริงไดดี้ ขอ้ควรคาํนึงถึงใน

การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมคือการเก็บแบบสอบถาม ควรคาํนึงถึงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างด้วย ไม่ใช่คาํนึงถึง

ปริมาณของกลุ่มตวัอยา่งเพียงอยา่งเดียว เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความคลาดเคล่ือนลดลงและสามารถตีความหมายได ้

และค่าอรรถประโยชน์ (utility value) เป็นค่าท่ีบอกความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง จะบอกไดว้่าชุดคุณลกัษณะใดเป็น

ท่ีตอ้งการของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ซ่ึงถา้ชุดคุณลกัษณะใดมีค่าอรรถประโยชน์ติดลบก็มิไดห้มายความว่าเป็นชุด

คุณลกัษณะท่ีไม่ดี เพียงแต่อาจจะเหมาะสมกบัตลาดและกลุ่มเป้าหมายอ่ืนเท่านั้น (Chapman, 2013) 
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 1.2. 2 คุณลกัษณะคอนโดมิเนียมสาํหรับกลุ่มใกลเ้กษียณ (condominium attributions: pre-retirement) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าคุณลกัษณะและค่าระดบัท่ีกลุ่มใกลเ้กษียณให้ความสาํคญัจะประกอบดว้ย  

7 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ขนาดห้องพกั (room size) ราคา (price) การออกแบบห้องพกั (room design) ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก (facility) การออกแบบทางกายภาพโดยรวม (physical design) ท่ีตั้ งของโครงการ (location) และช่ือเสียง

ผูป้ระกอบการ (reputation)  

งานวิจยัส่วนใหญ่พบว่าคุณลกัษณะดา้นสถานท่ีตั้งของโครงการ เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัสาํหรับการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมของกลุ่มใกลเ้กษียณ โดยจะคาํนึงถึงสถานท่ีตั้งท่ีใกลส่ิ้งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับ

กลุ่มใกลเ้กษียณ ไดแ้ก่ ใกลส้ถานพยาบาล ใกลซุ้ปเปอร์มาเก็ต (Wai & Wei, 2010; รณกร ลีไพบูลย ์& กองกูณฑ์ โต

ชยัวฒัน์, 2554) ใกลร้ะบบขนส่งมวลชน ใกลส้ถานท่ีทาํงาน (Iman et al., 2012) ใกลธ้รรมชาติ  (Joseph & Hollett, 

1992) 

ส่ิงท่ีสําคญัรองลงมาคือคุณลกัษณะดา้นการออกแบบทางกายภาพโดยรวม ประกอบดว้ยการออกแบบท่ี

คาํนึงถึงความปลอดภยั มีระบบรักาความปลอดภยัท่ีดี (Wai & Wei, 2010; Wong et al., 2012; กรพรหม สาตรพนัธุ์, 

2560) การออกแบบท่ีเหมาะสาํหรับผูสู้งอาย ุการออกแบบท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน น่าอยู ่(Jong et al., 2012; กร

พรหม สาตรพนัธุ,์ 2560) ซ่ึงบางงานวิจยัจะศึกษารายละเอียดดา้นลกัษณะการออกแบบสําหรับผูสู้งอายุ แต่งานวิจยัน้ี

ตอ้งการทราบแนวคิดการออกแบบ (conceptual design) มิใช่การออกแบบโดยละเอียด จึงเลือกศึกษาลกัษณะการ

ออกแบบทางกายภาพโดยรวม 

การออกแบบห้องพกับางงานวิจยัจะศึกษาถึงรายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นห้องพกัท่ีเป็นท่ีตอ้งการสําหรับ

กลุ่มใกลเ้กษียณ (Wai & Wei, 2010) แต่ในงานวิจยัน้ีเห็นว่ามีความละเอียดเกินไปจึงศึกษาเป็นลกัษณะการออกแบบ

ห้องพกัโดยรวมท่ีเหมาะสาํหรับผุสู้งอาย ุซ่ึงกลุ่มใกลเ้กษียณบางคนจะไม่คาํนึงถึงวสัดุอุปกรณ์ผูสู้งอาย ุจะชอบความ

โปร่งโล่งสบาย และความสวยงามทนัสมยั มากกว่า (Iman et al., 2012) เน่ืองจากเห็นว่าสามารถติดเพ่ิมเองในอนาคต  

ขนาดห้องพกัสาํหรับกลุ่มใกลเ้กษียณจะแตกต่างกนัตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว และความสามารถใน

การซ้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น 1-2 ห้องนอน (Joseph & Hollett, 1992; รณกร ลีไพบลูย ์& กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์, 2554) มี

ห้องนํ้ า ห้องครัว และท่ีนั่งเล่นในตวั  บางงานวิจยัจะศึกษาขนาดห้องพกัเป็นตารางเมตร (Iman et al.,2012; Wai & 

Wei, 2010) แต่ในท่ีน้ีเห็นว่าการศึกษาเป็นจาํนวนห้องนอนจะทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามเห็นภาพและเขา้ใจง่ายกวา่ 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการ เป็นส่ิงท่ีทาํให้คอนโดมิเนียมเป็นท่ีตอ้งการสาํหรับผูสู้งอายมุากกว่าท่ีอยู่

อาศยัประเภทอ่ืน กลุ่มใกลเ้กษียณเป็นกลุ่มท่ีมีเวลาว่างจึงตอ้งการสถานท่ีทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการท่ีทาํให้ได้

พบปะเพ่ือนและเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมสุขภาพ เหมาะกบัผูสู้งอายุ ส่ิงอาํนวยความสะดวกประกอบดว้ย ห้องสันทนาการ

สาํหรับทาํกิจกรรมต่าง ๆ ห้องออกกาํลงัสาํหรับผูสู้งอายท่ีุมีบริการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (Joseph & Hollett, 1992; 

กรพรหม สาตรพนัธุ,์ 2560; รณกร ลีไพบลูย ์& กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์, 2554) และสวนสาธารณะหรือท่ีออกกาํลงักาย

กลางแจง้ในโครงการ (Wai & Wei, 2010; กรพรหม สาตรพนัธุ์, 2560; รณกร ลีไพบูลย ์& กองกูณฑ์ โตชยัวฒัน์, 

2554) 

งานวิจัยบางส่วนกล่าวถึงคุณลกัษณะดา้นช่ือเสียงของผูป้ระกอบคือเป็นโครงการท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีในดา้น

คุณภาพการก่อสร้าง ส่งมอบตรงเวลา รับผดิชอบต่อลูกคา้ การมีส่วนแบ่งการตลาดมาก (Iman et al., 2012) 
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กลุ่มใกลเ้กษียณส่วนใหญ่จะมีการวางแผนเร่ืองเงิน คุณลักษณะด้านราคาจึงเป็นมีความสําคัญต่อการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเหมาะกับความสามารถทางการเงิน แต่

คุณลกัษณะดา้นราคาเป็นคุณลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขนาดห้องพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการ (Wai 

& Wei, 2010; Iman et al.,2012; Joseph & Hollett, 1992; Wong et al., 2012) งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบรวมจึงไม่เหมาะสมท่ีจะนาํคุณลกัษณะดา้นราคามาใชใ้นการศึกษา  

โดยสรุป จาการทบทวนวรรณกรรมพบว่าคุณลกัษณะคอนโดมิเนียมผูสู้งอายุท่ีผูใ้กลเ้กษียณช่ือนชอบมีเจด้

ประการไดแ้ก่44 ขนาดห้องพกั ราคา การออกแบบห้องพกั การออกแบบโดยรวม ส่ิงอาํนวยความสะดวก สถานท่ีตั้ง

โครงการ และ ช่ือเสียงผูป้ระกอบการ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงคุณลกัษณะคอนโดมิเนียมผูสู้งอายท่ีุเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มใกลเ้กษียณ หรือกลุ่ม 

ติดสังคมท่ียงัช่วยเหลือตนเองได ้(อาย ุ54-60 ปี) 

1.2.2 เพ่ือจดักลุ่มใกลเ้กษียณท่ีตอ้งการคอนโดมิเนียมผูสู้งอายแุละศึกษาความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ

กลุ่มยอ่ย 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

               การศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 100 คน  ประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ีคือกลุ่มใกล้เกษียณท่ีมีอายุ 54-60 ปี เป็นผูท่ี้วางแผนจะซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยัในอนาคตหรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการอยู่คอนโดมิเนียม และเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี 

สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้ไม่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงหรือเป็นผูป่้วยเร้ือรัง (กลุ่มติดสังคม) คณะผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ยการกาํหนดคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง

จากชุดคาํถามคดักรอง 3 ขอ้คือ 1) ผูท่ี้มีอายุ 54 - 60ปี หรือ เกิดในปี พ.ศ.2501 – 2507 (กลุ่มใกลเ้กษียณ) 2) เป็นผูท่ี้

คาดว่าจะซ้ือคอนโดมิเนียมในอนาคตหรือเคยอยูค่อนโดมิเนียม 3) เป็นผูท่ี้มีสุขภาพท่ีดี สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ไม่

มีปัญหาสุขภาพรุนแรงหรือเป็นผูป่้วยเร้ือรัง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างน้ีเป็นผูท่ี้มีความต้องการและเข้าใจลักษณะของ

คอนโดมิเนียมกลุ่มใกลเ้กษียณเป็นอย่างดี จึงสามารถเป็นตวัแทนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัได้ดี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามโดยใชเ้กมส์กระดานท่ีเป็นภาพกราฟฟิกท่ีทาํให้ผูต้อบเห็นภาพและ

เขา้ใจชดัเจนข้ึน  

 

3.1 ระเบียบวธิีวจิัย 

 ขั้นตอนในการศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคอนโดมิเนียมกลุ่มใกลเ้กษียณ  สามารถแบ่งออกเป็น 9 

ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 1. เก็บขอ้มลูแบบทุติยภูมิจากการทบทวนวรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือศึกษา

หาคุณลกัษณะและค่าระดบัของคอนโดมิเนียมสาํหรับกลุ่มใกลเ้กษียณ  

 2. เก็บขอ้มลูแบบปฐมภูมิโดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 1 มาจดัทาํแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (informant) ท่ีเป็นกลุ่มใกลเ้กษียณ ท่ีมีความเข้าใจและสนใจคอนโดมิเนียมจาํนวน 20 คน ซ่ึงใน
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ขั้นตอนน้ีจะเป็นตรวจสอบขอ้มลูดว้ยวิธีสามเส้า (triangulation) ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือ คุณลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุดห้า

ประการ ได้แก่คุณลกัษณะ ดา้นสถานท่ีตั้งของโครงการ การออกแบบทางกายภาพโดยรวม การออกแบบห้องพกั 

ขนาดห้องพกั/จาํนวนห้องนอน และส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการ 

 3. นาํขอ้มลูจากขอ้ท่ี 2 มาจดัทาํแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัรอบท่ี 2 อีกจาํนวน 20 

คน เพ่ือสกดัค่าระดบัท่ีมีความสาํคญันอ้ยออกไป ให้เหลือเพียงค่าระดบัท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบมาก 

 4. นาํขอ้มลูคุณลกัษณะและค่าระดบัท่ีไดม้าสร้างบตัรรายการหรือชุดคุณลกัษณะ (Profile Card) จาํนวน 16 

ใบ โดยใชว้ิธีการประมวลผลขอ้มูลแบบ Orthogonal Design ในโปรแกรม SPSS เพ่ือลดชุดคุณลกัษณะท่ีซํ้ าซ้อน

หรือไม่เหมาะสมเพ่ือนาํไปทาํแบบสอบถามจาํนวน 100 คน 

 5. ออกแบบบตัรรายการท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (symbol) หรือเป็นภาพกราฟฟิกให้ผูต้อบแบบสอบถามเห็นภาพ

และเขา้ใจง่าย และสร้างเกมส์กระดานดว้ยการจดัพิมพบ์ตัรรายการ ลงในกระดาษแข็งจาํนวน 16 ใบ เพ่ือให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเรียงลาํดบัความช่ืนชอบไดง่้าย ลดความผดิพลาดจากการสับสนในการทาํแบบสอบถาม 

 6. นาํชุดแบบสอบถามและเกมส์กระดานไปเก็บขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 100 คน ตามสถานท่ีต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ หอ้งสมุดสาธารณะ มหาวิทยาลยั สํานักงานหรือองคก์รต่าง ๆ โดยให้กลุ่มตวัอย่างเรียงลาํดบั 

(rank) บตัรท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดไปยงันอ้ยท่ีสุด 

 7. นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 6 มาวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม ดว้ยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าอรรถประโยชน์รวม  

 8. นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 6 มาหาค่าอรรถประโยชน์รายคน เพ่ือนาํมาแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี cluster analysis โดยใช้

โปรแกรม SPSS  

 9. สรุปผลท่ีได้จากการศึกษาและอภิปรายถึงความสอดคล้องหรือความแตกต่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) เพ่ือเปรียบเทียบกับงานวิจยัท่ีได้ศึกษาเบ้ืองตน้ เพ่ือขยายผลต่อยอดงานวิจัยในอนาคตท่ี

ตอ้งการศึกษาความช่ืนชอบคอนโดมิเนียมสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึง

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1: คาํถามคดักรอง 3 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2: ขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 3: บตัรรายการหรือชุดคุณลกัษณะ (profile card) ท่ีไดจ้ากการใชว้ิธีการ Orthogonal Design ทั้ง 16 

ชุด ซ่ึงให้ผูต้อบแบบสอบถามเรียงตามความช่ืนชอบจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด (รูปท่ี 1 แสดงตวัอยา่งของบตัร) 
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รูปท่ี 1 ตวัอยา่งรูปแบบบตัรรายการ 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 งานวิจยัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูท่ี้มีอายุ 54-60 ปีทั้งส้ิน 100 คน เป็นเพศหญิง(68%) มากกว่า

เพศชาย (32%) ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (56%) รองลงมาคือตํ่ากว่าปริญญาตรี (23%) และสูงกว่า

ปริญญาตรี(21%) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั (41%) ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,000-45,000 บาท 

(45%) ตามมาด้วยรายได้ 45,000-70,000 บาท (30%) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (64%) ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กับ

ครอบครัว/ญาติ (64%) ส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถส่วนตวั (70%) ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียว(40%) รองลงมาอาศยัอยู่คอนโดมิเนียม (29%) เขตท่ีอยู่อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีรอบนอก(48%) อาศยัอยูใ่นจงัหวดัใกลเ้คียงหรือปริมณฑล (21%)  
 

4.2 ค่าความสําคญัของแต่ละคุณลกัษณะของคอนโดมเินียม 

ผลการศึกษา (ตารางท่ี 1) พบว่าความสาํคญัคุณลกัษณะคอนโดมิเนียมผูสู้งอายุแบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ สถาน

ท่ีตั้งโครงการ (26.65%) กลุ่มท่ีสองประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีมีความสําคญัในระดบัใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวย

ความสะดวก (21.31%) การออกแบบห้องพกั (21.25%) การออกแบบทางกายภาพ (20.94%) และกลุ่มสุดน้อยท่ีไม่

ค่อยมีความสาํคญัคือ จาํนวนห้องนอน/ขนาดห้องพกั (9.85%) 
 

4.3 ค่าสัมประสิทธิ์อรรถประโยชน์รวมของคุณลกัษณะของคอนโดมเินียม 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของเคนดอลลโดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธมี์ค่าเท่ากบั 0.908 หมายความว่าคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสัมพนัธ์กนัสูง สามารถใชอ้ธิบายการ

ตดัสินใจเลือกคอนโดมิเนียมของกลุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 90.8  และค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งของ Kendall’s tau 

เท่ากบั 0.711  
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สมการอรรถประโยชน์โดยรวม จากการวิเคราะห์เพ่ือหาคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของ

กลุ่มใกลเ้กษียณโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม จากกลุ่มตวัอย่าง 100 คนสามารถเขียนเป็นสมการได้

ดงัน้ี        Y    =  8.578 - 0.243 L1 + 0.117 L2 + 0.092 L3 + 0.034 L4 – 0.248 D1 - 0.078 D2 + 0.325 D3 + 0.253 I1 -      

          0.320 I2 + 0.068 I3 - 0.044 R1 + 0.044 R2 - 0.313F1 + 0.694 F2 – 0.381 F3 

โดย Y คือ ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมด  
 

ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิอรรถประโยชน์รวมของคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียม 

คุณลกัษณะ ค่าระดบั 

สัมประสิทธ์ิ

ของ 

คุณลกัษณะ 

ค่าความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 

ร้อยละของ

ความสาํคญั 

1. สถานท่ีตั้งของ

โครงการ 

1.1 ใกลร้ถไฟฟ้า/เดินทางสะดวก (L1) 

1.2 ใกลส้วนสาธารณะ (L2) 

1.3 ใกลส้ถานพยาบาล (L3) 

1.4 ใกลซุ้ปเปอร์มาเก็ต (L4) 

-0.243 

0.117 

0.092 

0.034 

0.206 

0.206 

0.206 

0.206 

26.652 % 

2. การออกแบบทาง

กายภาพโดยรวม 

2.1 มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี (D1) 

2.2 เป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน (D2) 

2.3 เหมาะสาํหรับผูสู้งอาย ุ(D3) 

-0.248 

-0.078 

0.325 

0.159 

0.186 

0.186 

20.938 % 

3. การออกแบบ

ห้องพกั 

3.1 โปร่งโล่งสบาย มีแสงสว่างเพียงพอ 

(I1) 

3.2 วสัดุ อุปกรณ์สาํหรับผูสู้งอาย ุ(I2) 

3.3 สวยงามทนัสมยัมีคียก์าร์ด keycard 

(I3) 

0.253 

-0.320 

0.068 

0.159 

0.186 

0.186 

21.254% 

4. จาํนวนหอ้งนอน/

ขนาดห้องพกั 

4.1 2 ห้องนอน (R1) 

4.2 1 ห้องนอน (R2) 

-0.044 

0.044 

0.119 

0.119 

9.847 % 

5. ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกในโครงการ 

5.1 สวนสาธารณะและท่ีออกกาํลงักาย

กลางแจง้ (F1) 

5.2 ห้องสาํหรับทาํกิจกกรรมสันทนาการ

(F2) 

5.3 ห้องออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายุ

พร้อมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (F3) 

-0.313 

 

0.694 

 

-0.381 

0.159 

 

0.186 

 

0.186 

21.309 % 

Constant 8.578 0.138  

 

4.4 การจัดลาํดับ (Ranking) ของชุดคุณลกัษณะ (Profile Card) จากค่าอรรถประโยชน์รวม  

 ชุดคุณลกัษณะ (Profile Card) ท่ีมีค่าอรรถประโยชน์รวม (Total Utility) สูงท่ีสุด คือ ชุดคุณลกัษณะท่ี 1 มีค่า

อรรถประโยชน์รวมเท่ากบั 9.52 เป็นคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่กลส้วนสาธารณะหรือใกลธ้รรมชาติ มีการ
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ออกแบบทางกายภาพโดยรวมท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน การออกแบบห้องพกัแบบโปร่งโล่งสบาย มีแสงสว่าง

จากธรรมชาติเพียงพอ มีจาํนวน 2 ห้องนอน และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการเป็นห้องสําหรับทาํกิจกรรม

สันทนาการ รองลงมาเป็นชุดคุณลกัษณะท่ี 8 มีค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากบั 9.46 เป็นคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียม

ท่ีอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าหรือถนนสายหลกัท่ีเดินทางไดส้ะดวก การออกแบบทางกายภาพโดยรวมเหมาะสําหรับผูสู้งอาย ุ

การออกแบบห้องพกัท่ีสวยงามทนัสมยัมี key card มีจาํนวน 1 ห้องนอน มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการเป็น

ห้องสาํหรับทาํกิจกกรรมสันทนาการ 

   ส่วนชุดคุณลกัษณะท่ีมีค่าอรรถประโยชน์รวมตํ่าท่ีสุดคือชุดคุณลักษณะท่ี 13 มีค่าอรรถประโยชน์รวม

เท่ากบั 7.66 เป็นคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าหรือถนนสายหลกัท่ีเดินทางสะดวก  มีการออกแบบ

ทางกายภาพโดยรวมท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน มีการออกแบบห้องพกัท่ีใช้วสัดุอุปกรณ์สําหรับผูสู้งอายุ มี

จาํนวน 1 ห้องนอน มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการเป็นสวนสาธารณะและท่ีออกกาํลงักายกลางแจง้ 
 

4.5 การจัดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มย่อย 

 การศึกษาคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูมาจาํนวน 100 ชุด และไม่ทราบจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล จึงทาํ

การจดักลุ่มขอ้มลูดว้ยวิธี Hierarchical เพ่ือให้ทราบจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม จากนั้นจดักลุ่มดว้ยวิธี K-means โดยการ

ทาํข้อมูลให้เป็นค่ามาตรฐาน (Standardize) เพ่ือหาค่ามาตรฐานของแต่ละค่าระดับ (Level) ในแต่ละคุณลักษณะ 

(Attribute) การจดักลุ่มพิจารณาจากค่าอรรถประโยชน์ ซ่ึงสามารถจดักลุ่มผูใ้กลเ้กษียณท่ีเป็นกลุ่มติดสังคมได ้3 กลุ่ม

ยอ่ย ประกอบดว้ย 1) กลุ่มคนมีรายไดป้านกลางจาํนวน 26 คน 2) กลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้งจาํนวน 54 คน 3) กลุ่มคนท่ีไม่

มีรายไดห้รือเกษียณก่อนกาํหนดจาํนวน 20 คน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีความช่ืนชอบคอนโดมิเนียมผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนั  

 1) กลุ่มคนท่ีรายได้ปานกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ เป็นผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ปัจจุบนัอาศยัอยู่

คอนโดมิเนียมในตัวเมือง เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจึงต้องการคอนโดมิเนียมท่ีใกล้รถไฟฟ้า/เดินทางสะดวก มีการ

ออกแบบทางกายภาพโดยรวมท่ีเหมาะสาํหรับผูสู้งอายุ มีการออกแบบห้องพกัท่ีโปร่งโล่งสบาย มีแสงสว่างเพียงพอ 

ขนาด 1 ห้องนอน มีสวนสาธารณะและท่ีออกกาํลงักายกลางแจง้ภายในโครงการ 

 2) กลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้ง เป็นผูท่ี้มีสถานภาพสมรส อาศยัอยู่กบัครอบครัว มกัจะเดินทางดว้ยรถส่วนบุคคล 

ปัจจุบนัอาศยัอยู่อาคารพาณิชยใ์นเขตปริมณฑล เป็นกลุ่มท่ีชอบคอนโดมิเนียมใกลร้ถไฟฟ้า/เดินทางสะดวก มีการ

ออกแบบท่ีเหมาะสําหรับผูสู้งอายุและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการเป็นสถานท่ีออกกาํลงักายกลางแจง้ 

เหมือนกลุ่มท่ี1 แต่แตกต่างกนัตรงท่ีชอบการออกแบบทางกายภาพโดยรวมท่ีสวยงามทนัสมยั มีคียก์าร์ด (keycard) 

ขนาด 2 ห้องนอน สาํหรับอยูเ่ป็นครอบครัว  

 3) กลุ่มคนท่ีไม่มีรายไดห้รือเกษียณก่อนกาํหนด เป็นผูท่ี้มีสถานภาพหมา้ย อาศยัอยูบ่า้นเด่ียวชานเมืองกบั

ครอบครัว/ญาติพ่ีนอ้ง กลุ่มน้ีจะไม่ชอบเดินทางและตอ้งการประหยดัจึงช่ืนชอบคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดี อยูใ่กลส่ิ้งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ คือใกลส้วนสาธารณะหรือธรรมชาติ ใกลส้ถานพยาบาลและใกลซุ้ปเปอร์

มาร์เก็ต ชอบการออกแบบทางกายภาพโดยรวมท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน มีการออกแบบห้องพกัท่ีโปร่งโล่ง

สบายมีแสงสว่างจากธรรมชาติพียงพอ ขนาด 1 ห้องนอน ช่ืนชอบส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการท่ีเป็นห้อง

สาํหรับทาํกิจกรรมสันทนาการและห้องออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายพุร้อมบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดการจดักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน 

คุณลกัษณะ ค่าระดบั กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

1. สถานท่ีตั้งของ

โครงการ 

1.1ใกลร้ถไฟฟ้า/ถนนสายหลกัเดินทางสะดวก 

1.2 ใกลส้วนสาธารณะ 

1.3 ใกลส้ถานพยาบาล 

1.4 ใกลซุ้ปเปอร์มาเก็ต 

0.25 

0.07 

0.11 

0.00 

0.28 

0.00 

0.00 

0.11 

0.00 

0.34 

0.29 

0.28 

2. การออกแบบทาง

กายภาพโดยรวม 

2.1 มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 

2.2 เป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน 

2.3 เหมาะสาํหรับผูสู้งอาย ุ

0.00 

0.11 

0.13 

0.00 

0.15 

0.16 

0.04 

0.13 

0.00 

3. การออกแบบห้องพกั 3.1 โปร่งโล่งสบาย มีแสงสว่างเพียงพอ 

3.2 วสัดุ อุปกรณ์สาํหรับผูสู้งอาย ุ

3.3 สวยงามทนัสมยัมี keycard 

0.28 

0.00 

0.13 

0.05 

0.00 

0.24 

0.34 

0.03 

0.00 

4. จาํนวนหอ้งนอน/

ขนาดห้องพกั 

4.1 2 หอ้งนอน 

4.2 1 หอ้งนอน 

0.00 

0.16 

0.10 

0.00 

0.00 

 0.04 

5. ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ภายในโครงการ 

5.1 สวนสาธารณะและท่ีออกกาํลงักายกลางแจง้ 

5.2 ห้องสาํหรับทาํกิจกกรรมสันทนาการ 

5.3 ห้องออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายพุร้อมปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ 

0.19 

 

0.11 

0.00 

0.18 

 

0.09 

0.00 

0.00 

 

0.16 

0.12 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาพบวา่คุณลกัษณะดา้นสถานท่ีตั้งของโครงการมีความสาํคญัสาํหรับกลุ่มใกลเ้กษียณท่ีเป็นกลุ่ม

ติดสังคมมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Joseph & Hollett (1992) และ Iman et al. (2012) โดยกลุ่มใกลเ้กษียณ

ส่วนใหญ่จะชอบสถานท่ีตั้งท่ีใกลร้ถไฟฟ้า/เดินทางไดส้ะดวก เน่ืองจากยงัสามารถช่วยเหลือตนเองได ้จึงมีความชอบ

สถานท่ีตั้งเหมือนกลุ่มวยัรุ่นหรือคนทัว่ไป ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ Joseph & Hollett (1992) ท่ีพบว่ากลุ่มใกล้

เกษียณจะวางแผนซ้ือท่ีอยู่อาศยัใหม่ในเขตชนบทและตอ้งการอยู่เป็นชุมชนขนาดเล็ก ซ่ึงอาจจะแตกต่างกันตาม

วฒันธรรมในแต่ะประเทศและยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงทาํให้ค่านิยมในการเลือกท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั โดยจาก

การศึกษาพบว่ากลุ่มใกล้เกษียณบางคนจะคาํนึงถึงเร่ืองสุขภาพในอนาคตจึงชอบสถานท่ีตั้ งท่ีใกล้สถานพยาบาล 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wai & Wei ( 2010) และ รณกร ลีไพบูลย ์& กองกูณฑ์ โตชยัวฒัน์(2554) และกลุ่มใกล้

เกษียณจะคาํนึงถึงการออกแบบทางกายภาพโดยรวมท่ีเหมาะสําหรับผูสู้งอายุดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jong et 

al. (2012) แต่การออกแบบภายในห้องพกัไม่ตอ้งการวสัดุอุปกรณ์สาํหรับผูสู้งอายุเน่ืองจากเห็นว่าสามารถติดเพ่ิมเอง

ได ้ซ่ึงการมีวสัดุอุปกรณ์ผูสู้งอายภุายในห้องพกัอาจทาํใหค้อนโดมิเนียมมีราคาสูงข้ึน และทาํให้ห้องพกัมีพ้ืนท่ีใชส้อย

นอ้ยลง จึงไม่มีความจาํเป็นสําหรับกลุ่มใกลเ้กษียณท่ียงัสามารถช่วยเหลือตนเองได ้กลุ่มใกลเ้กษียณส่วนใหญ่ชอบ

ความโปร่งโล่งสบาย ชอบห้องพกัท่ีกวา้งขวางเป็นสัดส่วน มีพ้ืนท่ีใชส้อยมากเพียงพอกบัจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

ซ่ึงขนาดห้องพกัจะตอ้งคุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือดว้ย โดยขนาดห้องพกัท่ีตอ้งการจะสอดคลอ้งกบัรายไดข้องผูซ้ื้อ สอดคลอ้ง

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 255 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กบังานวิจยัของ Wai & Wei (2010) และส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการท่ีกลุ่มใกลเ้กษียณส่วนใหญ่ตอ้งการ

คือห้องสาํหรับทาํกิจกรรมสันทนาการเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีสามารถทาํกิจกรรมไดห้ลากหลายและทาํให้ไดพ้บเจอ

เพ่ือนใหม่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Joseph & Hollett  (1992) และกรพรหม สาตรพนัธุ์ (2560) และ รณกร ลีไพบลูย ์

& กองกูณฑ์ โตชัยวฒัน์ (2554) นอกจากน้ีกลุ่มใกล้เกษียณช่ืนชอบส่ิงท่ีช่วยเสริมสุขภาพกายและชอบความเป็น

ธรรมชาติ ร่มร่ืน จึงตอ้งการสวนสาธารณะและท่ีออกกาํลงักายกลางแจง้ภายในโครงการดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Wai & Wei (2010) 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มใกลเ้กษียณให้ความสาํคญักบัเร่ืองความเป็นธรรมชาติ ช่ืนชอบสถานท่ีตั้งท่ีใกลส้วนสาธารณะหรือราย

ลอ้มธรรมชาติ ภายในโครงการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกเป็นห้องสําหรับทาํกิจกรรมสันทนาการท่ีทาํให้ไดพ้บปะ

เพ่ือนฝงูท่ีมีความชอบกิจกรรมคลา้ย ๆ กนัทาํให้ไม่เหงา ชอบการออกแบบห้องพกัแบบโปร่งโล่งสบายมีแสงสว่าง

จากธรรมชาติเพียง มีการออกแบบทางกายภาพโดยรวมท่ีเหมาะสําหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงขนาดห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 

ห้องนอนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมทางดา้นรายไดแ้ละจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
 

6.1 ข้อเสนอแนะในการทาํงานวจิัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มใกล้เกษียณตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการเป็นห้อง

สาํหรับทาํกิจกรรมสันทนาการ ซ่ึงผูสู้งอายแุต่ละคนจะมีความช่ืนชอบกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นงานวิจยัคร้ังต่อไป

จึงควรศึกษาถึงกิจกรรมสันทนาการท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบสําหรับกลุ่มใกลเ้กษียณ รวมถึงบริการอ่ืน ๆ เพ่ิมเต่ิมท่ีกลุ่มใกล้

เกษียณช่ืนชอบ เพ่ือให้สามารถออกแบบสถานท่ีหรือห้องกิจกรรมสันทนาการไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่ม

ใกลเ้กษียณ นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มใกลเ้กษียณให้ความสาํคญักบัเร่ืองสถานท่ีตั้งท่ีใกลส่ิ้งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มใกลเ้กษียณชอบความสะดวกสบาย ดงันั้ นงานวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาถึงการบริการท่ีช่วย

อาํนวยความสะดวกสาํหรับกลุ่มใกลเ้กษียณ ซ่ึงอาจจะศึกษาถึงเทคโนโลยีท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ

หรือเทคโนโลยดีา้นสุขภาพท่ีเป็นท่ีตอ้งการสาํหรับกลุ่มใกลเ้กษียณเพ่ิมเติมและศึกษาถึงความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินร่วม

ดว้ยเพ่ือให้ประมาณตน้ทุนในการออกแบบไดเ้หมาะสม 

การวิจยัคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัศึกษาเร่ืองการออกแบบทางกายภาพโดยรวมท่ีเหมาะสําหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

กลุ่มใกลเ้กษียณให้ความสาํคญัและช่ืนชอบ แต่มิไดศึ้กษาถึงรายละเอียดการออกแบบท่ีเป็นท่ีตอ้งการสาํหรับกลุ่มใกล้

เกษียณ การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาถึงรายละเอียดดา้นการออกแบบท่ีเป็นท่ีตอ้งการสําหรับกลุ่มใกลเ้กษียณ

เพ่ิมเติม นอกจากน้ีงานต่อไปท่ีจะศึกษาอาจศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผูสู้งอายุอ่ืน ๆ ท่ี

เป็นกลุ่มติดบา้นหรือกลุ่มติดเตียง ตามท่ีกิจการมุ่งเป็นลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือหาคุณลกัษณะในเชิงลึกของคอนโดมิเนียม

ท่ีเหมาะกบักลุ่มนั้น ๆ อย่างแทจ้ริง เช่น การใชว้สัดุอุปกรณ์ การออกแบบ และการบริการท่ีตอ้งการแตกต่างกนัไป 

เป็นต้น เพ่ือให้เขา้ใจความตอ้งการของผูสู้งอายุแต่ละกลุ่มมากข้ึนและเป็นประโยชน์ในการศึกษาความเป็นไปได ้

(feasibility study) ของโครงการในลกัษณะน้ี 
 

6.2 ข้อจํากดัในการวจิัย 

การทาํแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นการเลือกคุณลกัษณะท่ีช่ืนชอบทั้ง 5 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ทาํให้เขา้ใจ

ยากตอ้งใชเ้วลาคิดนาน และคอนโดมิเนียมสําหรับผูสู้งอายุเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยรู้จกั ยงัไม่เห็นภาพ 
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ต้องใช้เวลาในการทาํความเข้าใจแบบสอบถามค่อนข้างนาน การสอบถามจึงต้องใช้การอธิบายเพ่ิมเติมพร้อม

ภาพประกอบให้ชดัเจน เน่ืองจากภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกคอนโดมิเนียมท่ีช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความตอ้งการและกลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้าน

สะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความตอ้งการของผูป้ระกอบการกบั

กลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างคือ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 260 คน ไดม้าจากการ

คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ  ยามาเน่ (Yamane) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามมีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั .924 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 

ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ 

พบว่า ผูป้ระกอบการมีความต้องการในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ส่วนความสําคัญของกลยุทธ์ใน

การจดัการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความสําคญักบักลยุทธ์ ในภาพรวมและราย

ด้าน อยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตอ้งการของผูป้ระกอบการกับกลยุทธ์ในการ

ประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในภาพรวม พบว่า ไม่สัมพนัธ์กนั    
 

คาํสําคญั:  ความตอ้งการ, กลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจ, ร้านคา้ปลีกประเภทสะดวกซ้ือ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study entrepreneurial needs and business strategies of retail 

business: convenience stores in area of Hat Yai district, Songkhla province, and 2) to analyze correlation between 

entrepreneurial needs and business strategies of retail business: convenience stores in area of Hat Yai district, 

Songkhla province. Research sample consisted of 260 entrepreneurs who run the convenience stores in area of Hat 

Yai district, Songkhla province. The sample size was calculated from Yamane Formula. Questionnaires of which 

reliability .924, were used for data collection. Analytical statistics were percentage, mean, and Pearson’s 

Correlation Coefficient.  
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The research revealed that: 1) the entrepreneurial needs both entirely and each aspect were at high level. 

2) The importance of business strategies for the convenience stores, the study found that the entrepreneurs realized 

for the importance of the strategies at high level, both entirely and each aspect. 3)The correlation between 

entrepreneurial needs and business strategies of retail business: convenience stores in area of Hat Yai district,  the 

research found that the in general, there is no relationship. 
 

Keywords:  Requirements, business strategy, convenience store 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนั ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีนกัลงทุนหรือผูป้ระกอบการให้ความสนใจท่ีจะจดัตั้งธุรกิจเป็นอยา่งมาก  

มีผลมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยท่ีส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีกาํลงัซ้ือมากข้ึน สาํหรับในปี 2560 

ธุรกิจมีการเติบโตอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีสามารถขยายตวัไดร้้อยละ 2.97 จากมาตรการการกระตุน้การใชจ่้ายของภาครัฐ เช่น 

มาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเท่ียวภายในประเทศ และมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” จึงส่งผลให้การบริโภค

ภาคเอกชนทยอยฟ้ืนตวัและปรับตวัดีข้ึน จึงทาํให้ผูป้ระกอบการคา้ปลีกตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขนัอย่าง

เขม้ขน้ เช่น การเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ การพฒันารูปแบบร้านคา้ให้มีความหลากหลาย มีบริการเสริมต่างๆ 

ท่ีครบวงจร (One-Stop Services) เพ่ือสร้างความโดดเด่นและแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจ อีกทั้งปัจจุบนัภาครัฐไดมี้การ

ดาํเนินการและให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนให้ประชาชนท่ีสนใจทาํธุรกิจสามารถประกอบอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจได ้

ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) นับว่าเป็นธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอย่าง

มาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างยอดขายและทาํกาํไรไดดี้ มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้สูง ลกัษณะการ

ดาํเนินงานของธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ เน้นการขยายสาขาโดยร้านสาขาจะเน้นการบริการตนเอง จะมี

ท่ีตั้ งในแหล่งชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก สินค้าท่ีวางจาํหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีความจาํเป็นใน

ชีวิตประจาํวนั มีการบริการท่ีเนน้ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวก

ซ้ือส่วนใหญ่นักลงทุนชาวไทยเป็นเจ้าของ ถึงแมว้่าจะมีผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ

มากมายในปัจจุบนั แต่การท่ีธุรกิจจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ผูป้ระกอบการจึงตอ้งอาศยัการวางแผน

กลยทุธ์  ทางการตลาดและดาํเนินการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถปรับกลยทุธเ์ชิงรุกและเชิงรับให้ทนักบั

สถานการณ์ทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการหาแนวทางการสร้างความไดเ้ปรียบจากคู่

แข่งขนัเพ่ือพฒันาธุรกิจให้ดูแปลกใหม่อยู่เสมอ ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลยุทธ์สร้าง

ความแตกต่าง กลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดแรกเร่ิมและกลยทุธ์การสร้างพลงันอกจากผูป้ระกอบการจะใช้

กลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือ  ในการบริหารจดัการแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาทฤษฎีความตอ้งการของ Alderfer และทฤษฎี

ความตอ้งการของ Mcclelland โดยความตอ้งการเป็นพลงัขบัเคล่ือนในการดาํเนินธุรกิจไปขา้งหน้าอย่างเต็มกาํลัง

ความสามารถ นาํพาธุรกิจไปสู่ความสาํเร็จ ความตอ้งการในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นการดาํรงชีวิต ความตอ้งการ

ดา้นความสัมพนัธ์ ความต้องการด้านความก้าว ความตอ้งการด้านอาํนาจและความตอ้งการดา้นความสําเร็จจาก

ความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้           
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ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษากลยุทธ์การจัดการกับความต้องการของผูป้ระกอบการในการ

ประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีสําคญั

มากท่ีสามารถทาํให้ธุรกิจย ัง่ยนืและเติบโตในระยะยาว 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการและกลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

2. วิเคราะห์ความสัมพนัธร์ะหว่างความตอ้งการของผูป้ระกอบการกบักลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจคา้

ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 จาํนวน 729 คน (สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์เทศบาล

นครหาดใหญ่, 2560) 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

จาํนวน 260 คน ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) 

(ประสบชยั พสุนนท,์ 2553 : 41; อา้งอิงจาก Yamane, 1967 : 727-728) โดยมีความคาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 และทาํการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยไดส้ร้างแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ รูปแบบการจดัตั้งธุรกิจและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ จาํนวน 7 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีก

ประเภทร้านสะดวกซ้ือ  ซ่ึงจาํแนกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการดาํรงชีวิต ดา้นความสัมพนัธ์ ดา้นความกา้วหน้า ดา้น

อาํนาจ ดา้นความสําเร็จ ขอ้คาํถามจาํนวน 25 ขอ้ ขอ้คาํถามลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

โดยเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

5  หมายถึง    มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง    มีความตอ้งการในระดบัมาก 

3 หมายถึง    มีความตอ้งการในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง    มีความตอ้งการในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง    มีความตอ้งการในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ไดแ้ก่ กลยุทธ์

สร้างความแตกต่าง  กลยุทธ์ตน้ทุนตํ่า  กลยุทธ์การเขา้สู่ตลาดแรกเร่ิม และกลยุทธ์การสร้างพลงั ขอ้คาํถาม จาํนวน 18 ขอ้

ขอ้คาํถามลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

 5  หมายถึง    ให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง    ให้ความสาํคญัในระดบัมาก 

  3     หมายถึง    ให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง    ให้ความสาํคญัในระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง    ให้ความสาํคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 3. ข้ันตอนสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ขั้นตอนสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการสร้าง

แบบสอบถาม 

  2. กาํหนดกรอบแนวคิด เพ่ือใชส้ร้างแบบสอบถามเก่ียวกบักลยุทธ์การจัดการกบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

  3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อประธาน และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

  4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแ้ลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง

และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) 

  5. นาํแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruency : IOC) โดย

คดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป มาใชเ้ก็บขอ้มลู  

  6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และส่งประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

อีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบในคร้ังสุดทา้ย  

  7. นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ (Pilot Test) เพ่ือแสดง Reliability กลบักลุ่ม

ผูป้ระกอบการในอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 30 คน   

  8. หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของครอนบาค 

(Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) เพ่ือทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ค่าอลัฟาท่ีไดจ้ะแสดงค่า

ความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามฉบบัน้ีมีความเช่ือเท่ากบั .924 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง  

  9. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์แลว้นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั จาํนวน  260 ชุด 

 

 4. สถิตใินการวเิคราะห์ข้อมูล 

  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
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4. ผลการวจิัย 

การนาํเสนอผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 วเิคราะห์ปัจจัยด้านความต้องการของผู้ประกอบการ ในการประกอบการธุรกจิค้าปลีกประเภทร้าน

สะดวกซื้อ 

การวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ดัง

ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภท 

 ร้านสะดวกซ้ือ ในภาพรวม และรายดา้น 

ดา้นท่ี ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ X  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1 ดา้นการดาํรงชีวิต 4.08 0.43 มาก 5 

2 ดา้นความสัมพนัธ์ 4.18 0.43 มาก 3 

3 ดา้นความกา้วหนา้ 4.18 0.50 มาก 2 

4 ดา้นอาํนาจ 4.19 0.44 มาก 1 

5 ดา้นความสาํเร็จ 4.15 0.46 มาก 4 

 รวม 4.12 0.39 มาก - 

 

 จากตารางท่ี 1  พบว่า  ระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภท

ร้านสะดวกซ้ือ ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.12, S.D. = 0.39)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นท่ี

อยู่ในระดบัมากคือ ดา้นอาํนาจ ( X  = 4.19, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหน้า ( X  = 4.18, S.D. = 0.50) ดา้น

ความสัมพนัธ์  ( X  = 4.18, S.D. = 0.43) ดา้นความสาํเร็จ    ( X  = 4.15, S.D. = 0.46) ดา้นการดาํรงชีวิต ( X  = 4.08, S.D. = 

0.43) อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย ตามลาํดบั 

 

ตอนที ่2 วเิคราะห์กลยุทธ์ในการจัดการธุรกจิค้าปลกีประเภทร้านสะดวกซื้อ 

 การวิเคราะห์ระดบัความสําคญัของกลยุทธ์ในการจดัการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือในอาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจค้าปลีกประเภท-         

ร้านสะดวกซ้ือในภาพรวมและรายดา้น 

กลยทุธ์

ท่ี 

กลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 

ประเภทร้านสะดวกซ้ือ X  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1 กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง 4.18  0.51 มาก 1 

2 กลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า 4.17 0.45 มาก 2 

3 กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดแรกเร่ิม 4.17 0.43 มาก 3 

4 กลยทุธ์การสร้างพลงั 4.13 0.45 มาก 4 

 รวม 4.15 0.35 มาก - 
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 จากตารางท่ี 2  พบว่า ระดบัความสาํคญัของกลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในภาพรวม 

และรายกลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.15, S.D. = 0.35)  เม่ือพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่อยู่ในระดับมาก

ลาํแรก คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ( X  = 4.18, S.D. = 0.51)  รองลงมาคือ กลยุทธ์ตน้ทุนตํ่า  ( X  = 4.17, S.D. = 

0.45) กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดแรกเร่ิม ( X  = 4.17, S.D. = 0.43) และกลยุทธ์การสร้างพลงั  ( X  = 4.13, S.D. = 0.45) อยู่ใน

ระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย ตามลาํดบั 

 

ตอนที ่3 วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ประกอบการกบักลยุทธ์ในการประกอบการธุรกิจค้าปลีก

ประเภทร้านสะดวกซื้อ ในอาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการของผูป้ระกอบการกบักลยุทธ์ในการประกอบการ

ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี  3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการของผูป้ระกอบการกบักลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีก 

 ประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในภาพรวม 

ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
กลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจ 

Sig. ผล r ระดบั ทิศทาง 

ดา้นการดาํรงชีวิต 0.315 ไม่สัมพนัธ์ - -  

ดา้นความสัมพนัธ์ 0.007* สัมพนัธ์ 0.166 ตํ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความกา้วหนา้ 0.102 ไม่สัมพนัธ์ - -  

ดา้นอาํนาจ 0.009* สัมพนัธ์ 0.163 ตํ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความสาํเร็จ 0.045* สัมพนัธ์ 0.125 ตํ่ามาก เดียวกนั 

รวม 0.081 ไม่สัมพนัธ์ - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการของผูป้ระกอบการกบักลยุทธ์ในการประกอบการธุรกิจ

คา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ไม่สัมพนัธ์กนั  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์เป็นราย

ดา้น พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ลาํดับแรกคือ ดา้นความสัมพนัธ์กับกลยุทธ์ในการประกอบการธุรกิจค้าปลีกประเภท

ร้านสะดวกซ้ือมีค่าความสัมพันธ์ระดบัตํ่ามาก (r = 0.166) รองลงมาคือ ดา้นอาํนาจกบักลยทุธ์ในการประกอบการธุรกิจ

คา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือมีค่าความสัมพนัธ์ระดับตํ่ามาก  (r = 0.163) และด้านความสําเร็จกับกลยุทธ์ในการ

ประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือมีค่าความสัมพันธ์ระดบัตํ่ามาก   (r = 0.125)  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั 
   

5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาผูว้ิจยัอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ

ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านท่ีอยู่ในระดับมากคือ ด้านอาํนาจ 
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รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้  ดา้นความสัมพนัธ์ ดา้นความสําเร็จ  และดา้นการดาํรงชีวิต อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบั

สุดทา้ยตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความตอ้งการของผูป้ระกอบการเป็นความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีเกิดจากแรงผลกัดนั

ให้ผูป้ระกอบการขบัเคล่ือนธุรกิจ โดยท่ีผูป้ระกอบการมีความตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยทาํธุรกิจให้

ประสบความความสาํเร็จท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค สอดคล้องกับแนวคิดของธนวรรธ 

ตั้งสินทรัพยศิ์ริ (2550 : 142-143) กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของ Mcclelland (McClelland’s Acquired-Needs 

Theory) ว่าไดรั้บการพฒันาข้ึนโดย David C. Mcclelland ซ่ึงกล่าวว่า ความตอ้งการอาํนาจ เป็นความตอ้งการท่ีมี

อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน รวมถึงอาํนาจในการควบคุมบุคคลท่ีมีความต้องการอาํนาจสูงจะต้องการความเป็นผูน้ํา 

ตอ้งการทาํงานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหาหรือคน้หาวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด ชอบสอนและชอบพูด

ในท่ีชุมชน ชอบการแข่งขนัเพ่ือให้สถานภาพสูงข้ึน และจะกงัวลเร่ืองอาํนาจมากกว่าการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนรภทัร สถานสถิต (2555 : 85-88) ไดศึ้กษาความตอ้งการใชบ้ณัฑิตสาขาธุรกิจคา้ปลีก 

ของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความตอ้งการใชบ้ณัฑิตของสถานประกอบการโดยรวม มี

ระดบัความตอ้งการมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า สถานประกอบการธุรกิจคา้ปลีก มีความตอ้งการ ดา้นทกัษะ

การประกอบอาชีพ และดา้นความรู้ มีระดบัความตอ้งการมาก ตามลาํดบั และดา้นความสามารถเชิงวิชาการ มีระดบั

ความตอ้งการปานกลาง 

2. ผลการศึกษาระดบัความสาํคญัของกลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในภาพรวม และราย

ดา้นระดบัความสาํคญัของกลยทุธอ์ยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายกลยทุธ์ พบว่า  กลยทุธ์ท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ กลยุทธ์

สร้างความแตกต่าง  รองลงมาคือ กลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดแรกเร่ิม และกลยทุธ์การสร้างพลงั  อยู่ในระดบั

มากเป็นลาํดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูป้ระกอบการในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ใน

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาไดใ้ห้ความสําคญักบักลยุทธ์ในการจดัการธุรกิจคา้ปลีก กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง   

กลยทุธต์น้ทุนตํ่า  กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดแรกเร่ิมและกลยทุธ์การสร้างพลงั และไดน้าํแนวทางของกลยุทธ์ ดงัท่ีกล่าว

มาปรับใชใ้นการวางแผนในธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ให้ผูป้ระการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่าง

ประสบความสาํเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 168-188) กล่าวว่า กลยทุธ์ระดบัธุรกิจว่า 

ในการทาํธุรกิจนั้น บริษทัจะตอ้งสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงจะตอ้งมีความย ัง่ยืนเพ่ือความอยู่รอดและผลกาํไรใน

ระยะยาวของบริษทั กลยุทธ์ในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้นจะข้ึนอยู่กับทางเลือกในการกาํหนดกลยุทธ์ของ

บริษทั แนวคิดของอนิวชั  แกว้จาํนงค ์ (2558 : 109) กล่าวว่า กลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจเป็นวิธีดาํเนินงานขององคก์าร 

โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสถานะการแข่งขนัของธุรกิจเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน วิธีดังกล่าวต้อง

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ระดบัองคก์าร การกาํหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงแนวคิดสาํคญั 2 เร่ืองคือ 

(1) แนวคิดเร่ืองหน่วยกลยทุธ์ระดบัธุรกิจและ (2) การเลือกกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการของผูป้ระกอบการกับกลยุทธ์ในการประกอบการธุรกิจค้าปลีก

ประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของ

ผูป้ระกอบการด้านความสัมพนัธ์ ด้านอาํนาจ และด้านความสําเร็จกับกลยุทธ์ในการประกอบการธุรกิจค้าปลีก

ประเภทร้านสะดวกซ้ือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน อาจเน่ืองจากผูป้ระกอบการได้ปรับใชก้ลยทุธ์ในการ

ประกอบการธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือโดยนํากลยุทธ์เร่ืองการสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ต้นทุนตํ่า          

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดแรกเร่ิมและกลยุทธ์การสร้างพลงั มาปรับใชใ้นการวางแผนบริหารร้านคา้ปลีกประเภทร้าน
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สะดวกซ้ือ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในพ้ืนท่ีอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กนัสอดคลอ้งแนวคิด

ของอาํนาจ ธีระวนิช (2549 : 32-38) ไดก้ล่าวถึง คุณลักษณะท่ีดีของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่  ความมุ่งมัน่ และความ

พยายาม เช่น การอุทิศตนต่อความสาํเร็จในการประกอบการ ทาํให้สามารถเอาชนะต่ออุปสรรคและความพ่ายแพท้ั้ง

ปวง  ความคิดริเร่ิมและความรับผดิชอบ ผูป้ระกอบการคือผูท่ี้มีความคิดเห็นอยา่งอิสระและมีความเป็นนักนวตักรรม

ในตวัเองสูง นกัวิจยัส่วนใหญ่ยอมรับว่าผูป้ระกอบการท่ีมีประสิทธิผลจะทาํการคน้หาและริเร่ิมส่ิงต่างๆอยา่งแข็งขนั 

นอกจากนั้ นในการประกอบการให้ประสบผลสําเร็จนั้นบุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการจาํเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องมีความ

รับผดิชอบส่วนบุคคลในระดบัสูงต่อผลลพัธ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในความรับผดิชอบดงักล่าวรวมถึงเงินทุนของตนเอง

และผูอ่ื้น บุคลากรลูกคา้ ผูจ้ดัหาและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ และคุณธรรมและความเช่ือถือ คือส่ิงท่ีเช่ือมผนึก

กนัจึงก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลและธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ แนวคิดของอุบลวรรณา ภวกานันท ์(2555 : 

21) ไดอ้ธิบายความหมายไวว้่า ผูป้ระกอบการ คือ ผูท่ี้ริเร่ิมธุรกิจ โดยมีความเช่ือมัน่ในตวัเองท่ีจะปฏิบติัตามความคิด

หรือเป้าหมายของตน ดว้ยความกล้าเส่ียง เสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ มุ่งมัน่อุตสาหะสู่ความสําเร็จและเป็น

ผูรั้บผิดชอบบริหารธุรกิจ จดัหาทุนและทรัพยากรดาํเนินการ รวมทั้งยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดาํเนิน

ธุรกิจเพ่ือผลกาํไรและความพอใจ ผลการวิจยัสอดคลอ้งการศึกษาของปรมาภรณ์ เอกอมรพนัธ์ (2550 : 72-74)ได้

ศึกษา แรงจงูใจในตนเอง ภูมิความรู้ความชาํนาญกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจและความสําเร็จในการประกอบการของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทท่ีพกัในเขตพ้ืนท่ีประสบภยัคล่ืนสึนามิปี พ.ศ.2547 ในประเทศไทย มี พบว่า ความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์กับในทางบวกกบัแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์แบบการวางแผนล่วงหน้า

อยา่งสมบรูณ์ กลยทุธ์แบบการวางแผนเฉพาะส่ิงสาํคญั และกลยทุธ์แบบการแสวงหาโอกาส และสุดทา้ยพบว่ากลยุทธ์

ในการดาํเนินธุรกิจแบบการ แสวงหาโอกาส และการวางแผนเฉพาะส่ิงสําคัญสามารถทาํนายความสําเร็จในการ

ประกอบการไดร้้อยละ 9.70 

 

6. บทสรุปและข้อเสแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

 1.1 ดา้นการดาํรงชีวิต  ผูป้ระกอบการท่ีประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ตอ้งเพ่ิมขีด

ความตอ้งการท่ีทา้ทายเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เช่น บา้นหลงัใหม่ๆ รถยนต์คนัใหม่ เป็นตน้ โดยปราศจากความย่อทอ้ต่อ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก  

 1.2 ดา้นความสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ตอ้งปรับปรุง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนพ้ืนท่ีตั้งร้านคา้ เพ่ือให้สถานภาพ เป็นท่ียอมรับทางสังคม โดยการให้ความช่วยเหลือชุมชน

รอบขา้งและให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ เท่าท่ีจะทาํได ้เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความมีนํ้ าใจและเพ่ือเป็นการ

แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม เพ่ิมข้ึน 

 1.3 ด้านความก้าวหน้า ผูป้ระกอบการท่ีประกอบการธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ต้อง

ตั้งเป้าหมายและวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจนั้นประสบความความสําเร็จและเจริญกา้วหน้าในกิจการอย่างเร่งด่วน 

เช่น  การปรับเปล่ียนหนา้ร้านให้สวยงามเหมาะสมกบับรรยากาศในเทศกาลต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัชุมชน เพ่ือเป็นการ

สร้างความโดดเด่นให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการกนัเพ่ิมข้ึน 

 1.4 ดา้นอาํนาจ  ผูป้ระกอบการท่ีประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ความตอ้งการท่ีมี

อิทธิพลเหนือบุคคล เช่น ชอบสอนและชอบพดูในท่ีชุมชน ชอบการแข่งขนัเพ่ือให้สถานภาพสูงข้ึน และจะกงัวลเร่ือง
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อาํนาจมากกว่าการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการจัดกิจกรรมพฒันาธุรกิจและรวมถึงกิจกรรมอ่ืนในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  

 1.5 ดา้นความสาํเร็จ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ควรบริหารธุรกิจ

ให้สาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ไม่กลวัต่อความลม้เหลว ทา้ยต่อการการแข่งขนั และกาํหนดเป้าหมายท่ียากลาํบาก

สาํหรับตนเอง เพ่ือพฒันาตนเองและปรับปรุงธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ  

 1.6 กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง ผูป้ระกอบการท่ีประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ตอ้ง

เพ่ิมกลยทุธ์ให้หลากหลายและควรปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะการตกแต่งหนา้ร้านดว้ยผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิงออกสู่ตลาด 

เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ เพราะผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีการพฒันารูปลกัษณะผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีลกัษณะ

ใหม่ๆ นั้นจะตอ้งเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 1.7 กลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า ผูป้ระกอบการท่ีประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือควรปรับกลยุทธ์

โดยเฉพาะการลดจาํนวนพนกังานให้นอ้ยลงแต่ให้ลูกคา้ไดบ้ริการตวัเองเพ่ิมมากข้ึน และปรับวิธีการจดัจาํหน่ายโดย

ใชต้น้ทุนตํ่า เช่น การขายตรง ขายโดยตรงแทนท่ีจะใชช่้องทางคนกลาง เพ่ือลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นต่างๆ   

 1.8 กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดแรกเร่ิม ผูป้ระกอบการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือควร

ปรับกลยทุธ์โดยเฉพาะช่ือร้านจดจาํไดร้วดเร็วและมองเห็นภาพไดช้ดัเจน เพราะลูกคา้จะไดรั้บการยืนยนัในการจดจาํ

ช่ือร้าน ซ่ึงจะกลายเป็นตราสินคา้ท่ีคุน้เคยลูกคา้จะเกิดความคุน้เคยกบัช่ือร้าน 

 1.9 กลยทุธ์การสร้างพลงั ผูป้ระกอบการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือควรปรับกล

ยทุธ์โดยเฉพาะเร่ืองการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ เช่น แฟนเพจเฟสบุ๊ค เพ่ือให้

ขอ้มลูต่าง ๆ แก่ผูค้า้ผูรั้บบริการ และยงัเป็นวิธีกระตุนการขายสินคา้ อีกรูปแบบหน่ึง 

2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยต่อไป  

 2.1 ควรศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งความสาํเร็จของผูป้ระกอบการในการประกอบการธุรกิจ

คา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 2.2 ควรศึกษาความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภท

ร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

กติตกิรรมประกาศ   

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนําและให้คาํปรึกษาอย่างดียิ่งจากผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.อนิวชั  แกว้จาํนงค ์และอาจารย ์ดร.วรรณภรณ์ บริพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต ไวว่อง อาจารย ์

ดร.สรัญณี อุเส็นยาง อาจารยกิ์จติวฒัน์ รัตนมณี และอาจารย ์ย่าร่อนะ ศรีอาหมดั ท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือการวิจยั แกไ้ขขอ้บกพร่อง ตรวจสอบปรับปรุงและไดก้รุณาให้คาํแนะนาํในการสร้างเคร่ืองมือการวิจยัให้

สมบรูณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ ในอาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา      

ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บรวบรวม ตลอดจนผูท่ี้ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลาย

ท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีไดท้ั้งหมด ขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

คุณค่าจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั�ูกตเวทิตาแด่บิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์เคยอบรมสั่ง

สอนรวมทั้งผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ

ผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการโดยรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิต

เคร่ืองสําอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการจาํนวน 309 คน สถิติท่ีใชคื้อ Independent Samples t-test, One-way 

ANOVA และ Pearson product moment correlation 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในคร้ังน้ีเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีระดับ

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท โดยระดบัตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น

ฝ่ายปฏิบติัการซ่ึงมีอายงุานตํ่ากว่า 1 ปีและผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ รายได ้ตาํแหน่ง

งานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจังหวัด

สมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั ส่วนอายุ  ระดบัการศึกษาและอายุงาน (ปี) ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั  

นอกจากน้ีจากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงลาํดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยอัน

ประกอบดว้ยดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและดา้นความมัน่คงในงานและพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยจาํแนกเป็นดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นส่วนบุคคลซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

และดา้นผลการปฏิบติังาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัดา้นงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิต

เคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานโดยรวม

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีระดับความสัมพนัธ์ปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยดา้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์มากท่ีสุดคือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
 

คาํสําคญั : ปัจจยัดา้นงาน, ประสิทธิภาพการทาํงาน 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine which factor can affect the work efficiency of the staff in the 

cosmetics manufacturing business in Samutprakarn province. The data were collected from 309 employees of 

various cosmetic manufacturing factories in Samutprakarn through their answers upon the provided questionnaire. The 
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statistics applied in the data analysis comprised Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Pearson 

Product Moment Correlation. 

The study indicated that most of the respondents were female, age between 18-30 years old. The monthly 

income is less than or equivalent to 15,000 baht ,  the majority operating positions with working experience was 

less than one year. The results of the hypothesis test showed that the difference of the personal factors on the 

gender, the income, the job position did not affect the work efficiency in the cosmetics business.  However, at the 

different districts in Samutprakarn province, the difference in the age, the education level and the work experience 

(year) affected the work efficiency of employees in the cosmetics business. 

In addition, the results of the study revealed that the respondents had opinions on effective factors of the 

constructive efficiency of the staff’s performance.  The overall factors at a high level, and each affecting efficiency 

factors in the performance of employees could be ranked from high to low levels as follows:  the working 

environment, the relationship with supervisors and coworkers, the wages, the welfare, and job security.  It was 

found that the sample groups had overall work efficiency at the highest level which could be sorted in descending 

order as follows: the personal aspect had a mean of 4.24 and the work performance aspect had a mean of 3.96. The 

researcher have found the obviously positive correlation between all work factors of the employees in the cosmetic 

manufacturing business in Samutprakarn and the overall work efficiency of the staff at the same direction with a 

moderate relationship. A significant statistics level was 0.01, as well as the relationship with the coworkers had the 

highest correlation. 
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1. บทนํา 

ในช่วงศตวรรษท่ี 21 ท่ีผ่านมาประเทศไทยจัดไดว้่าเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาตนเองได้อย่าง รวดเร็ว

ประเทศหน่ึงในแถบเอเซียอาคเนยไ์ม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมความเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนแมจ้ะก่อให้เกิดผลดีกับประเทศหลายประการโดยเฉพาะความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจโดยเน้นการ

ส่งเสริมให้มีการค้าเสรีกบัประเทศต่างๆทัว่โลกและหน่ึงในกลไกท่ีสําคัญของการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นท่ีตระหนกัและยอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่าทรัพยากรมนุษยน์ับเป็น

ทรัพยากรการบริหารท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะมนุษยอ์าจไดรั้บการจูงใจโนม้นา้วให้ผลิตหรือทาํงานมากข้ึนกว่าเดิมไดม้าก

น้อยลดหลั่นกนัไปตามระดบัชั้นการบงัคบับญัชาข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารต้องมีหน้าท่ีท่ีสําคญัในการจูงใจโน้มน้าวให้

ผูป้ฏิบติังานทาํงานอยา่งร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจขององคก์รลุล่วงไปดว้ยดี(สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545 : 83)

การท่ีองคก์ารใดๆจะบรรลุเป้าหมายของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดน้ั้นส่วนหน่ึงจะตอ้งมา

จากการท่ีบุคลากรมีขวญักาํลงัใจและมีความพึงพอใจในการทาํงานซ่ึงตอ้งอาศยัการจูงใจเป็นองค์ประกอบสําคญัของ

พนักงานในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยจดัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศและเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งงานค่อนขา้งสูงอีกทั้งยงัมีสถานประกอบการเป็นจาํนวนมาก อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางจึงมี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 269 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

การเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขนัทางภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัเพ่ิมสูงมากยิ่งข้ึนดว้ยอุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอางมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีสร้างรายไดติ้ดอันดบัตน้ๆรวมถึงยงัเป็น

ธุรกิจท่ีมีการจา้งงานสูงก่อให้เกิดการกระจายรายไดสู่้ประชากรทั้งท่ีเป็นแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมืออีกดว้ยหาก

พิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีแลว้จะพบวา่การดาํเนินกิจกรรมต่างๆในองค์กรธุรกิจทุกประเภทนั้นทุกอย่างลว้นจะตอ้ง

ดาํเนินการโดยใช้ทรัพยากรบุคคลทั้งส้ินซ่ึงถือได้ว่าเป็นรากฐานท่ีสําคญัและมีความเก่ียวข้องในงานทุกด้านของ

องคก์ร จึงถือไดว้่าทรัพยากรบุคคลมีฐานะเป็นระบบงานยอ่ยท่ีสาํคญัท่ีครอบคลุมและมีอยูใ่นทุกส่วนขององค์กรโดย

เป็นผูค้วบคุมระบบการทาํงานอ่ืนๆทั้งหมด ดงันั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจยัท่ีองคก์รธุรกิจตอ้งพิจารณาและให้

ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกแมว้่าจะมีการนาํเทคโนโลยหีรือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมาใชก้็ตามแต่การท่ีจะดาํเนินกิจกรรม

หรือให้บริการให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดไดน้ั้นก็ตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพเป็นผูค้วบคุมการ

ใชท้รัพยากรเช่นกนัเหตุน้ีในทุกๆองคก์รธุรกิจจึงไดมี้การหาวิธีการและกลยทุธ์ต่างๆในการสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน

ของตนเองมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กรเพ่ือให้มีการทาํงานท่ีกา้วเดินไปในทิศทางเดียวกันกบัท่ีองค์กรคาดหวงัแต่หาก

องคก์รใดไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานให้มีความภกัดีต่อองค์กรแลว้ก็เป็นการยากท่ีการดาํเนิน

ธุรกิจจะประสบผลสําเร็จไดดี้จึงกล่าวไดว้่าความสําเร็จหรือลม้เหลวของการดาํเนินธุรกิจต่างๆย่อมเป็นผลมาจาก

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัสาํคญั (สันติภพวงศศิ์ริ: 2551,1) ปัจจุบนัพบว่าประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานใน

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเคร่ืองสําอางยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับกบัการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆเม่ือเปิดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซ่ึง

บริษทัจะตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งขนัทางธุรกิจอีกมากมาย นอกจากน้ีในปัจจุบนัทุกคนลว้นหันมาดูแลใส่ใจต่อรูปร่าง

หน้าตา รูปลกัษณะภายนอกและสุขอนามยัมากข้ึน ฉะนั้ นเคร่ืองสําอางก็ถือเป็นส่ิงปรุงแต่งท่ีทาํข้ึนมาเพ่ือใชบ้น

ผิวหนังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสวยงามของรูปลักษณ์ของบุคคลทุกๆส่วนของร่างกายล้วนแต่มีเคร่ืองสําอาง

ประพรม ประทินผวิเติมแต่งภายนอกให้ดึงดูดใจสร้างความสนใจต่อผูพ้บเห็นเคร่ืองสําอางมีอยู่มากมายหลากหลาย

ชนิดซ่ึงมีทั้งชนิดท่ีนาํมาใชก้บัผวิหนา้ ผวิกาย หรือแมก้ระทัง่ใชเ้ฉพาะส่วนท่ีมีสรรพคุณผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ธุรกิจเคร่ืองสาํอางเกิดข้ึนหลายยี่ห้อ วิธีการใชง้านก็มีความแตกต่างกนัและการคิดคน้พฒันาช้ินงานก็มีการ

เปล่ียนแปลงให้ทนักบัยคุสมยัอย่างคล่องตวัให้ทนัต่อการบริโภคสินคา้ประเภทเคร่ืองประทินผิวท่ีมีทั้งการใชแ้บบ

ประจาํทุกวนัซ่ึงมีอายกุารใชง้านสั้น ประเภทท่ีใชง้านยาวนานมีบางประเภทและอาจอยูใ่นกลุ่มจาํกดัวิธีการใชง้านดว้ย 

หากไม่มีการพฒันาบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพให้เทียบเท่าหรือเหนือคู่แข่งขนัแลว้ก็

ย่อมจะส่งผลให้บริษัทเสียเปรียบต่อคู่แข่งขนัและประสบกับ 3 ปัญหาต่างๆท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบติังานท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพของพนกังานจนทาํให้บริษทัเสียโอกาสและเสียเปรียบต่อคู่แข่งขนัอาจนาํไปสู่ความลม้เหลวขององคก์ร

ได ้ดงันั้นส่ิงท่ีพนกังานคาดหวงัและไดรั้บการตอบสนองความคาดหวงันั้นจากองค์กรเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัท่ีทาํ

ให้พนักงานปฏิบติังานอย่างเต็มประสิทธิภาพจึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการทาํ

ความเขา้ในและเห็นถึงความสําคญัความคาดหวงัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรโดยองค์กรควรมีระบบค่าตอบแทนท่ี

ยุติธรรมและจูงใจ ระบบประเมินผลการปฏิบติังานท่ีโปร่งใสมีระบบความกา้วหน้าในอาชีพท่ีชัดเจนหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีเหมาะสมและมีคุณค่าสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานถูกสุขลกัษณะอนามยัและปลอดภยัส่งเสริมกิจกรรม

หรือโครงการ เสริมสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์รมีระบบให้คาํปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของพนักงานส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ยกิจกรรมสังคมซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขคนท่ีทาํงาน

ดว้ยความสุขยอ่มทาํงานดว้ยความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายมีการวางแผนงานมีการวิเคราะห์งานมีการจดบนัทึกการทาํงาน
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ในแต่ละวนัมีการแบ่งขนาดหรือลาํดับความสําคัญของงานก่อน-หลังไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นน้ีก็จะทาํให้งานประสบ

ผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพผลงานท่ีออกมาก็มีคุณภาพสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทาํให้ลูกคา้ประทบัใจส่งผลให้ผล

ประกอบการของบริษทัดีข้ึนตามไปดว้ยองคก์รมีผลกาํไรและมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางใน

เขตจงัหวดัสมุทรปราการมีอยูโ่ดยประมาณ  10 บริษทั ซ่ึงแจกแจงดา้นจดัทาํและจดัการขายรับผลิตผลิตภณัฑ์ (OEM) 

บริษทัซ่ึงนาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างมี 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัไมลอทท ์แลบบอราทอรีส์ จาํกดั,บริษทัรูเบียอุตสาหกรรม 

จาํกดั และบริษทัสเปเชียลต้ี อินโนเวชัน่ จาํกดั ณ ขณะน้ีโรงงานมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 1,347 คน ซ่ึงมีหน้าท่ีประจาํใน

ออฟฟิศและทาํงานในไลน์การผลิตซ่ึงผูบ้ริหารได้เล็งเห็นคุณค่าจากพนักงานทุกระดบัชั้นในระดับท่ีเท่าเทียมกนั

ผูบ้ริหารจะมองถึงจุดมุ่งหมายวิธีการตอบสนองดว้ยการพยายามอ่านลูกนอ้งอยากเห็นมุมมองส่ิงนึกคิดในตวัพนักงาน

จะไม่นาํมามองในดา้นผูบ้ริหาร เพราะเช่ือว่าความสุขของการอยูร่่วมกนัเป็น “ความสุขนิยม” ความสุขขององค์กรจะ

นาํมาซ่ึงตวัเงินการให้ความเอาใจใส่กบัสภาวะจิตใจพนักงานดว้ยการทกัทายเจอหน้าพนักงานอย่างใกลชิ้ดสร้าง

ความรู้สึกให้พนกังานรู้ว่าตนเองเป็นเหมือนเจา้ของธุรกิจทาํให้พนักงานเกิดแรงศรัทธาของคนต่อองคก์รเกิดความ

แข็งแกร่งลดอตัราการลาออกจากพนกังานของบริษทัเรียกไดว้่าแทบไม่มีใครลาออกดว้ยเหตุผลท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี

ประกอบกับการท่ีผูว้ิจัยเป็นหน่ึงในบุคลากรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองสําอาง จึงมีความจาํเป็นในการท่ีจะ

ทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัในกล่มธุรกิจเคร่ืองสําอางซ่ึงผลท่ี

ได้รับจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯท่ีจะไดท้ราบถึงระดบัความสําคญัของแต่

ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานอนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลการ

พฒันาบุคลากรของบริษทัฯและเป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน

ต่อไป ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษาถึงเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานกลุ่มธุรกิจเคร่ืองสาํอางใน

เขตจงัหวดัสมุทรปราการโดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาบริษทั ไมลอทท ์แลบบอราทอรีส์ จาํกดั , บริษทัรูเบียอุตสาหกรรม 

จาํกดั และบริษทั สเปเชียลต้ี อินโนเวชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตเคร่ืองสาํอางท่ีมีช่ือเสียงในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ

โดยผูว้ิจัยได้เลือกปัจจัยในการศึกษาคร้ังน้ี 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ  1) ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได ้(ต่อเดือน) ตาํแหน่งงาน(ระดบั) อายงุาน(ปี)ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังานต่างกนั  2) ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนกังานว่าแต่ละปัจจยัส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเคร่ืองสําอางในเขต

จงัหวดัสมุทรปราการอยา่งไรซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการเป็นขอ้มลูเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯท่ีจะไดท้ราบ

ถึงระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานอันจะนําไปสู่การ

ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และเป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานต่อไป   

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานต่างกนั 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 
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3.การดําเนินการวจิัย 

สมมตฐิานการวจิัย 

       1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้(ต่อเดือน) ตาํแหน่งงาน (ระดบั) อายุ

งาน (ปี) ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นงาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนกังาน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

1.ประชากร  

ประชากรท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานของบริษทัเคร่ืองสําอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มีจาํนวนทั้งส้ิน 

1,347 คน 

2.กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้จาะจงขนาดขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 

แบบทราบประชากร ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 309 ตวัอยา่ง โดยการใชแ้บบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) กบั

พนกังานของบริษทักลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงทราบจาํนวนท่ีแทจ้ริง ไดแ้ก่ บริษทั

บริษทัไมลอทท ์แลบบอราทอรีส์ จาํกดั มีพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ จาํนวน 120 คน และฝ่ายสนับสนุน จาํนวน 41 คน 

บริษทัรูเบียอุตสาหกรรม จาํกดั มีพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ จาํนวน 63 คน และฝ่ายสนบัสนุน จาํนวน 17 คน และบริษทั 

สเปเชียลต้ี อินโนเวชัน่ จาํกดั มีพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ จาํนวน 59 คน และฝ่ายสนับสนุน จาํนวน 9 คน รวมทั้งส้ิน 

309 คน 
 

ขอบเขตเนือ้หาการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิต

เคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านดว้ยกนัเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ พีเตอร์ซัน และพลาวแมน (Peterson and Plowman)  ธงชยั สันติวงศ ์  Harring 

Emerson  สมพงษ ์เกษมสิน  สิริรัตน์ สวยสม , Milk Woodcoch  2ซาลินิค (Zaleanick), กิลเมอร์ (Gilmer)  Dalton et al. 

,ติน ปรัชญพฤทธ์ิ และไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท ์ คาสท ์และโรเซนแวก (Kast & Rosenweiq)  ดบัริน (Dubrin) ไลเบนส

เตน (Leibenstein) และผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดในการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 1. ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตาํแหน่งงาน และอายุงาน(ปี)  2. ปัจจยัดา้นงาน ได้แก่ ดา้นค่าจา้งและ

สวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้

จึงไดส้รุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพการทาํงานจากแนวคิดของพีเตอร์ซันและพลาวแมน และธงชยั สันติวงศ ์

เพ่ือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี  
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ดา้นส่วนบุคคล คือ พฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและดา้นการปฏิบติังาน คือ ดา้นคุณภาพของ

งานและดา้นปริมาณของงาน   
 

ตวัแปรทีศึ่กษา 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ี

คาดว่าจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานกลุ่มธุรกิเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดั

สมุทรปราการ  ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  

1. ดา้นส่วนบุคคลของพนกังานกลุ่มธุรกิจเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  ประกอบดว้ย  

1.1.เพศ  

1.2.อาย ุ 

1.3.ระดบัการศึกษา  

1.4.รายไดต่้อเดือน  

1.5.ตาํแหน่งงาน (ระดบั) 

1.6.อายงุาน (ปี) 

2. ปัจจยัดา้นงาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน ประกอบดว้ย 

2.1. ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ     

2.2. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  

2.3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน    

2.4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

2.5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 2 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

1.1.การทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย    

1.2.การไดรั้บมอบหมายงานจาํนวนมากกว่าผูอ่ื้น  

1.3.ความมุ่งมัน่ กระตือรือร้น ใส่ใจในการทาํงานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ  

1.4.การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที 

2. ดา้นผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย  

2.1.ดา้นคุณภาพงาน     

2.2.ดา้นปริมาณงาน  

2.3.ระยะเวลา      

2.4.การใชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งประหยดั 
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วธิีการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจังหวดั

สมุทรปราการเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 

Method) และมีวิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 

ประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรศาสตร์ท่ีใช้คร้ังน้ีเป็นพนักงานในบริษัทของกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ มีจาํนวนทั้งส้ิน 1,347 คน  

 ขนาดตวัอยา่ง การคิดผลของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง

ประชากร จากการคาํนวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 309 ผูว้ิจยัจึงไดท้าํแบบสอบถามเป็นจาํนวน 309 ชุด การ

สุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น 
 

วธิีการสุ่มตวัอย่าง 

สาํหรับวิธีการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือเลือกตวัแทนท่ีใชใ้นคร้ังน้ีจะมีลาํดบัขั้นตอนในการจาํลองตวัอย่างเป็นแบบ

ขั้นบนัได (Multistage Sampling) 

วิธีท่ี 1 ใชว้ิธีคดัสรรกลุ่มตวัอยา่งวิจารณญาณหรือแบบเจาะจง (Judgment or Purposive Sampling) โดยเลือก

กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานของบริษทักลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

วิธีท่ี 2 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสัดส่วน(Stratified Random Sampling)กบัพนักงานของบริษทักลุ่มธุรกิจ

ผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงทราบจาํนวนท่ีแทจ้ริง 

a. แจกแจงคดัเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งอนัตรภาคชั้น(Stratified Random Sampling) 

รายการ ฝ่ายปฏิบติัการ/สนบัสนุน จาํนวนประชากร(คน) สัดส่วน(%) 
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง(คน) 

บริษทั 1 
ฝ่ายปฏิบติัการ 523 38.83 120 

ฝ่ายสนบัสนุน 177 13.14 41 

บริษทั 2 
ฝ่ายปฏิบติัการ 276 20.49 63 

ฝ่ายสนบัสนุน 73 5.42 17 

บริษทั 3 
ฝ่ายปฏิบติัการ 257 19.08 59 

ฝ่ายสนบัสนุน 41 3.04 9 

รวม 1,347 100 309 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือการศึกษาเร่ืองท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขต

จงัหวดัสมุทรปราการ ในคร้ังน้ีไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถาม (Question) 

ไดแ้ก่  
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1. แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ

(Checklist) เก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งงาน อายงุาน(ปี) 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการโดยใชแ้นวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของกิลเมอร์ (Gilmer) ซ่ึงแบ่งระดบัค่าคะแนนความพึงพอใจ 

ออกเป็น 5 ระดบัตามแบบลิเคอร์ท (Likert) 

3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัประสิทธิผลการลงมือทาํโดยเป็นคาํถามท่ีมีให้

เลือกหลายคาํตอบ (Multiple choices) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั 

โดยเน้ือหาสมบรูณ์ครอบคลุมเร่ืองปัจจยัท่ีมีต่อแยกยอ่ยออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นส่วนบุคคลและดา้นผลการปฏิบติังาน 

โดยแปลความหมายจากแบบสอบถามการอภิปรายผลของแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตราภาค

ชั้น (Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบุถึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายข้อมูลประเภท 

Likert Scale ท่ีอยูใ่นรูปคะแนนเฉล่ียตามแบบจาํแนกแต่ละช่วงยอ่ยเท่าๆกนั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเคร่ืองสําอางในเขต

จงัหวดัสมุทรปราการในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดล้งมือสรุปผลขอ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 

1.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีมีผูจ้ดัทาํไวจ้ากส่ือส่ิงพิมพ ์วารสาร 

ส่ิงพิมพต่์างๆ หนงัสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด

และทฤษฎีพฒันาแนวคิดคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณค่าการทาํงาน 

2.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาซ่ึงเป็น

พนกังานของบริษทักลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอาง จาํนวน 309 ตวัอยา่งและนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชห้ลกัสถิติ 
 

วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาได้จัดรวบรวมข้อมูลและตรวจเช็คความครบถ้วนของข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงนําข้อมูลท่ีได้มา

ประมวลผลผา่นทางโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS แลว้วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติตามขั้นตอน  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS For Windows ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ในรูปแจกแจงความถ่ีและร้อยละ และนาํผลการ

วิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย  

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ

เคร่ืองสาํอางโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย  (x¯) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดบั 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ

เคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นส่วนบุคคล และดา้นผลการปฏิบติังานโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและนาํเสนอผลกาวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยใชค่้าสถิติทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่ม และมีการใชส้ถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ

ประชากร 2 กลุ่ม หากพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

4. ผลการวจิัย 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ จากกลุ่มตวัอย่างพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในคร้ังน้ีเป็นเพศหญิง จาํนวน 195 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.10 มีอายรุะหว่าง 18-30 ปี จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 

221 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 

ระดบัตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปฏิบติัการ จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 ส่วนใหญ่มีอายงุานตํ่ากว่า 1 ปี 

จาํนวน 130 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.10 

 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยด้านงานทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ

ผลติเคร่ืองสําอางในเขตจังหวดัสมุทรปราการ พบว่าปัจจยัดา้นงานในดา้นภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ซ่ึงเป็นระดบั

ความคิดเห็นของพนกังานในระดบัมากโดยพบวา่ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชามีค่าเฉล่ียสูงสุด 

 1.ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ซ่ึงเป็นระดบัความคิดเห็นของพนักงานในระดบัเห็นดว้ย

โดยพบว่าปัจจยัดา้นค่าจา้งและสวสัดิการมีส่วนสําคญัและเป็นแรงจูงใจขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานท่ีมีความเท่า

เทียมคุม้ค่ากบัค่าจา้งและสวสัดิการท่ีไดรั้บจากนายจา้งท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

 2.ดา้นความมัน่คงในงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ซ่ึงเป็นระดบัความคิดเห็นของพนกังานในระดบัเห็นดว้ยโดย

พบว่าด้านความมัน่คงในงานเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น พฒันาความรู้ความสามารถให้

เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยู่ตลอดเวลาเพ่ือจะไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือใจจากนายจา้งย่อมสร้างความ

มัน่คงต่องานทั้งปัจจุบนัและอนาคตไดซ่ึ้งมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

 3.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ซ่ึงเป็นระดบัความคิดเห็นของพนักงานในระดบั

เห็นดว้ยโดยพบว่าด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานมีส่วนสําคญัต่อการปฏิบติังานของพนักงานในส่วนผลิตซ่ึง

ตอ้งการความสะอาด 

 4.ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคับบญัชามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02  ซ่ึงเป็นระดับความคิดเห็นของพนักงานใน

ระดบัเห็นดว้ยโดยพบว่าดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานมีความไวใ้จเช่ือถือแสดงความเคารพต่อการ

มอบหมายงานและตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชามีค่าเฉล่ียสูงสุด  
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 5.ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ซ่ึงเป็นระดบัความคิดเห็นของพนักงานในระดบั

เห็นดว้ยโดยพบว่าด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนท่ีสําคัญอย่างยิ่งท่ีช่วยให้การปฏิบติังานให้เกิด

ความสาํเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายงานท่ีไดรั้บมอบหมายไวมี้ค่าเฉล่ียสูงสุด 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเคร่ืองสําอางใน

เขตจังหวดัสมุทรปราการ  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานในดา้นภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ซ่ึงเป็นระดบั

ความคิดเห็นของพนกังานในระดบัมากท่ีสุดโดยพบว่าประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานดา้นส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 

 1.ดา้นส่วนบุคคล ความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 พบว่าขอ้คาํถามท่ีท่านมีความเต็มใจในการ

ทาํงานตามท่ีได้รับมอบหมายมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ดงันั้ นแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทาํงานเฉพาะ

บุคคลมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการปฏิบติังานของพนกังานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงควรมีการพฒันา

บุคคลากรขององคก์รอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ท่ีหลากหลายความรู้ใหม่ๆเพ่ือนาํมาใชพ้ฒันาองคก์รต่อไป 

 2.ดา้นผลการปฏิบติังาน ความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 พบว่าขอ้คาํถามท่ีท่านสามารถทาํงานได้

ปริมาณงานตามท่ีหน่วยงานกาํหนดมีระดบัความคิดเห็นมากจึงแสดงว่าให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและการเอาใจ

ใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายของพนักงานเป็นอย่างดี ดงันั้นองค์กรจึงควรให้ความสําคัญสร้างขวญักาํลงัใจท่ีดีต่อ

พนกังานเพ่ือให้พนกังานไดรั้บความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ต่อองคก์รและปฏิบติังานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ 

ส่วนที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานการศึกษาท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งงาน อายุงาน (ปี) ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัประสิทธิภาพ

การทาํงานของพนกังานในดา้นภาพรวมพบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 0.258 ซ่ึงแสดงว่าเพศชายและเพศหญิงไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน และเม่ือพิจารณาอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพการทาํงานดา้นส่วนบุคคล

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าอายุ 18-30 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.037 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูท่ี้มีอายุ 18-30 ปี มีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการทาํงานมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ

41-50 ปี ดว้ยผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.177 ดงันั้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานท่ี

แตกต่างกนั สาํหรับดา้นผลการปฏิบติังานพบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพการทาํงานดา้นผลการ

ปฏิบติังานแตกต่างกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่ากลุ่มผูท่ี้มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีโดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการทาํงานน้อยกว่าผูท่ี้

มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีด้วยผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.424 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน สําหรับดา้นรายไดต่้อเดือนกบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานในดา้น

ภาพรวมพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.288 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานและในด้านตาํแหน่งงานกับประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานในด้าน

ภาพรวม พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.504 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน นอกจากน้ีพบว่าระดบัอายุการทาํงาน(ปี)ท่ีแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพการ
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ทาํงานดา้นส่วนบุคคลแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงไดว้่าอายุการทาํงานมีค่า Sig. เท่ากบั 

0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า อายุงานท่ีตํ่ ากว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ีย

ประสิทธิภาพการทาํงานมากกว่าผูท่ี้มีอายงุาน 1-5 ปี ดว้ยผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.211  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นงานในการทาํงานซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความความมัน่คง

ในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานดา้นส่วนบุคคลแสดงผล

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นงานสามารถแยกตามรายดา้นกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (ด้านส่วน

บุคคล) โดยใช้การวิเคราะห์ของ Pearson ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ามี

ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคับบญัชา ด้านความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 โดยมีค่า

ความสัมพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.410 , 0.419 ,0.433 ,0.421 และ 0.499 ตามลาํดบัซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจยัดา้นงานซ่ึงแยก

ตามรายดา้น (ในทุกๆดา้น) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (ดา้นส่วนบุคคล)และมีทิศทางเดียวกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน (ดา้นผลการปฏิบติังาน) 

แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นงานแยกตามรายดา้นกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (ดา้นผลการ

ปฏิบติังาน) โดยใชก้ารวเิคราะห์ของ Pearson ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 พบว่าความสัมพนัธ์ระดบัปาน

กลางไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.446 แสดง

ให้เห็นว่าปัจจยัดา้นงานแยกตามรายดา้น (ในทุกๆ ดา้น) มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (ดา้นผลการ

ปฏิบติังาน) และมีทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน (โดยรวม) แสดงผลการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นงานแยกตามรายด้านกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (โดยรวม)โดยใชก้าร

วิเคราะห์ของ Pearson มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน    ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพ่ือนร่วมงาน มีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.418, 0.437, 0.453 และ 0.532 ปัจจยัดา้น

งานตามรายดา้น (ในทุกๆ ดา้น) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (โดยรวม) และมีทิศทางเดียวกนัอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ปัจจยัดา้นงานตามรายด้าน (ในทุกๆ ด้าน) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน (โดยรวม) และมีทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขต

จงัหวดัสมุทรปราการ มีประเด็นท่ีสาํคญัท่ีไดพ้บจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1.ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน 

1.1.ด้านเพศ พบว่าพนักงานเพศหญิงมีประสิทธิภาพในการทาํงานดีกว่าเพศชายไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญั2ญณ์ณชั รุ่งโรจน์ (2553) 
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1.2.อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากคนท่ีมีอายุ

มากกว่าจะมีความอดทน สู้งาน มีความชาํนาญและเช่ียวชาญในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํมากกว่ามากกว่าคนท่ีมี

อายุน้อยสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) พนิดา แตงศรี (2546) รักษณีย ์มหานพวงศช์ัย (2544)  

และอารีเพชรผดุ  (2543 : 57)  

1.3.พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัไว ้ดงันั้นพนักงานท่ีมีวุฒิ

การศึกษาต่างกนัจึงอาจมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูมรินทร์ ทวิชศรี (2554) 

สุสยาม อนนัตสายนนท ์(2544) และจุฑามาศ ปานสมบรูณ์ (2548) 

1.4.พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน สอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ ปิยะนุช นรินทร์ (2545) 

1.5.พนกังานท่ีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังานท่ีต่างกนัมีประสิทธิภาพการทาํงานไม่แตกต่างกนั  

1.6.อายุการทาํงาน (ปี) ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ อคัรินทร์ พาฬเสวต (2546) 
  

2.ศึกษาปัจจัยด้านงานทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน 

ดา้นส่วนบุคคล กบั ดา้นผลการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่

ในระดบัสูง ส่วนค่าจา้งและสวสัดิการ ความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน

กลางและระดบันอ้ยแสดงให้เห็นว่าความสัมพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงานมีส่วนทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมาก 

หากเกิดปัญหากบัเพ่ือนร่วมงานจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากเขา้ปฏิบติังานไม่อยากพบปะเจอหน้า

กนั จึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานโดยตรง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ หนุนเรือง 

(2550) ศิริรัตน์ ทวีการไถ  (2551) และรักษณีย ์มหานพวงศช์ยั (2544) 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.ผลจากการศึกษาบ่งช้ีว่าปัจจยัดา้นงานทุกด้านมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนกังานโดยรวมหากองคก์รสามารถเพ่ิมระดบัปัจจยัดา้นงานของพนักงานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

ทาํงานโดยรวมของพนักงานย่อมเพ่ิมระดับข้ึนด้วยทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่าปัจจัยงานในดา้นความมัน่คงในงานมี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้ นบริษทัควรหันมาให้ความสําคญัสร้างความมัน่ใจและสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงหรือสร้าง

ผลตอบแทนท่ีพนักงานไดรั้บตามความเป็นจริงเพ่ือให้มัน่ใจและมีความมัน่คงต่ออาชีพหลักประกันในการทาํงาน

พร้อมทั้งครอบครัวในอนาคต 

2.นอกจากน้ีการศึกษายงัพบว่าปัจจยังานด้านค่าจา้งและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ทาํงานด้านส่วนบุคคลซ่ึงมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ดังนั้ นองค์กรหลักรวมทั้งบริษัทต่างๆต้องพิจารณา

ผลตอบแทนค่าจา้งท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมพอเพียงกบัสถานการณ์ต่อสังคมเศรษฐกิจค่าครองชีพ

ท่ีกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของพนักงาน หากพนักงานได้รับค่าจ้างและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพียงพอย่อมเกิด

ความสุขและสบายใจไร้ความกังวลเม่ือไม่มีปัญหาพนักงานก็สามารถปฏิบัติงานให้แก่บริษัทได้อย่างเต็ม

ความสามารถถูกตอ้ง แม่นยาํ ตรงตามเวลาท่ีหน่วยงานไดก้าํหนดไว ้
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3.ปัจจยังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานดว้ยเช่นกันซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการตอ้งสภาพแวดล้อมท่ีดีมีความสะอาด ปลอดภยั เหมาะสมกับงานและตาํแหน่ง

หนา้ท่ีจะให้ปฎิบติังาน หากสถานท่ีปฎิบติังานไม่เหมาะสมกบัธุรกิจท่ีกระทาํอยูย่อ่มส่งผลเสียอย่างมากและทาํให้งาน

ไม่ไดม้าตรฐานหรือผา่นเกณฑคุ์ณภาพท่ีบริษทักาํหนดไว ้
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 

 เพ่ือให้การศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งข้ึนผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือ

การวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 5.4.1 ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัของพนกังานในดา้นอ่ืนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  

 5.4.2 ควรศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในเชิงลึกแบบรายดา้นและทาํการวิเคราะห์ผล 

5.4.3 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาเพียงพนักงานในกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ

เท่านั้น ดงันั้นควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งออกไป  

 

กติตกิรรมประกาศ   

การคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางใน

เขตจงัหวดัสมุทรปราการฉบบัน้ีสาํเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยดี ทางผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ ดร.อนุฉตัร ชํ่าชอง กรรมการและ

ท่ีปรึกษาท่ีได้กรุณาสละเวลาในการให้คาํปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆใน

การศึกษางานฉบบัน้ีและขอขอบพระคุณผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเจา้หน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 แห่งท่ีได้ขออนุญาตนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการแจก

แบบสอบถามไปยงัพนกังานทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสาํเร็จดว้ยดี สุดทา้ยน้ี

ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่างานคน้ควา้ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผูท่ี้สนใจ หากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้บกพร่อง

หรืองานไม่สมบรูณ์ประการใด ผูศึ้กษาขอกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระกรณีศึกษาวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษา 

อตัลักษณ์วงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจดัการอัตลกัษณ์วงดนตรีอิสระใน

กรุงเทพมหานครผูว้ิจยัเลือกวิธีวิจยัเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์วงดนตรีอิสระ 20 วงดนตรีและเลือกวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดย

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม คือ (1) นกัแต่งเพลงอิสระในกรุงเทพมหานครจาก 3 วงดนตรี (2) ผูบ้ริหารค่ายเพลง (3) 

ผูบ้ริหารจากส่ือกลางในการเผยแพร่ผลงานระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค มิวสิกสตีมม่ิง ผูจ้ดัการแสดงดนตรี มีการใช้

เคร่ืองมือคือแบบสอบถามท่ีหาค่า IOC (Index of item-Odjective Congruence) จากการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 

ท่าน เพ่ือนาํมาศึกษาและนาํเสนอแนวทางการสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระ 

ผลการศึกษาพบว่า อตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระมีความสาํคญัในการสร้างให้เกิดแนวทางในการบริหารจดัการวง

ดนตรีทั้งในมุมมองการสร้างกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกตอ้งและการสร้างความโดดเด่นจากวงดนตรีอ่ืนๆท่ีมีแนวทางเดียวกนั

ในช่วงเวลาท่ีอุตสาหกรรมดนตรีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและมีวงดนตรีอิสระเพ่ิมข้ึนในปัจจุบนัเม่ือเราให้เวลาในการ

คน้หาอตัลกัษณ์ในวงดนตรีจะพบว่าวงดนตรีอิสระสามารถสร้างโอกาสท่ีจะกา้วสู่วงดนตรีท่ีประสบความสําเร็จได้

เทียบเท่ากบัวงดนตรีท่ีมีการบริหารจดัการโดยบริษทัค่ายเพลงเช่นกนั 

คาํสําคญั : อตัลกัษณ์, วงดนตรีอิสระ  

 

ABSTRACT 

The purpose of Independent Music Artists’ Identity Case Study of the independent music artists in 

Bangkok was (1) to study the independent music artists’ identity in Bangkok and (2) to propose guidelines to 

manage the independent music artists’ identity in Bangkok. I using the quantitative research by analyzing 20 

independent music artists, and I chose to develop the qualitative research by using three sample groups, which are 

(1) three song writer in Bangkok (2) record label managers and (3) music steaming and music performance 

managers. Questionnaires were conducted as a tool in order to find the consistency between the questions and the 

IOC objective. From the inspection by three experts, this was to know the perspectives and ways of thinking about 

the independent music artists’ identity in every aspect in order to study and propose guidelines on creating the 

independent music artists’ identity. 
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The results showed that the independent music artists’ identity is critical to create guidelines in managing 

music bands both in the perspective of targeting the right target and building a unique identity to stand out from 

other bands that have similar style during the fast-growing music industry and a significant increase in independent 

music artists these days. If we take time to find the identity in an artist, we will discover that these independent 

music artists are able to have an opportunity to be as successful as music artists managed by the record labels as 

well.  

Key Words: Identity, Independent Music Artists 

 

บทนํา 

การเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศเติบโตไปอย่างรวดเร็ว การคิดค้นและ

พฒันาในดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและบนัทึกเสียงท่ีกา้วหนา้มีส่วนทาํให้อุปกรณ์ในการผลิตเพลงและตน้ทุนลดลงจน

เป็นส่วนสําคัญท่ีขบัเคล่ือนให้เกิดกลุ่มวงดนตรีอิสระท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีในช่วงแรกเรียกกนัว่า เพลงอินด้ี ท่ีมาจากคาํว่า 

Independent Music (วรรณวรา สุทธ์ิศกัด์ิ, 2554) ท่ีกลุ่มผูผ้ลิตงานนั้นมีอิสระทั้งในดา้นการสร้างสรรค์และการบริหาร

จดัการดว้ยตวัเอง 

ขณะเดียวกันการคิดคน้พฒันาเครือข่ายการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สามารถพฒันาจนเช่ือมโยง

เคร่ือข่ายส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นระบบส่ือสารท่ีเรียกว่าอินเตอร์เน็ตก็เร่ิมเขา้มามี

บทบาทในอุตสาหกรรมดนตรีมากข้ึนและกลายมาเป็นส่ือกลางระหว่างกลุ่มผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคให้สามารถส่ือสารกนั

ไดโ้ดยตรงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้วงดนตรีท่ีบริหารจดัการโดยค่ายเพลงหันกลบัมามองขอ้ดีตรงน้ีและออกมาเป็น

ศิลปินอิสระเช่นกนั  

อินเตอร์เน็ตยงัคงพฒันาจนปัจจุบนัเกิดส่ือกลางท่ีสร้างระบบจดัเก็บขอ้มูลเพลงหรือ มิวสิกสตีมม่ิง ท่ีผูผ้ลิต

สามารถนําผลงานเพลงของตนเองมาฝากไวท่ี้ระบบเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้

อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางเพ่ือรับฟังผลงานลกัษณ์เช่นเดียวกบัการเช่าฟังเพลง (ธนาคาร เลิศสุดวิชยั, 2560) ความสะดวก

จากการพฒันาเหล่าน้ีท่ีมีส่วนสําคญัทาํให้วงดนตรีอิสระในปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ คุณ

ศรัณย ์ภิญญรัตน์ ผูก่้อตั้งบริษทัมิวสิกสตีมม่ิงฟังใจเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีว่า เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 ฟัง

ใจเร่ิมตน้มีสมาชิกวงดนตรีอิสระ 51 วงดนตรี 398 เพลง และปัจจุบนัฟังใจมีสมาชิกวงดนตรีอิสระถึง 1,881 วงดนตรี

และบทเพลงถึง 7,791 เพลง  

จาํนวนวงดนตรีอิสระท่ีเพ่ิมข้ึนและปัจจยัในดา้นการผลิตทาํให้ขั้นตอนการประพนัธ์เพลงและการนาํเสนอ

ผลงานประพนัธ์มีความสะดวกรวดเร็วประหยดัเวลามากข้ึนมีส่วนทาํให้การให้ความกบัการสร้างอตัลักษณ์ของวง

ดนตรีนั้นหายไปผูว้ิจยัจึงมองเห็นถึงความสาํคญัของอตัลกัษณ์ท่ีสามารถนาํไปต่อยอดในการบริหารจดัการเพ่ือให้ทาํ

ใหว้งดนตรีนั้นมีความโดดเด่นเป็นท่ีจดจาํของผูบ้ริโภค เพราะปัจจุบนัจาํนวนวงดนตรีอิสระท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นไม่ใช่ทุกวง

ดนตรีอิสระท่ีมีผลงานเพลงเป็นท่ีรู้จกัจะประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

ดงัเช่นกรณีวงดนตรีอิสระ Colorpitch ท่ีมีผลงานประพนัธ์เพลงช่ือ ขดัใจ ท่ีสร้างปรากฎการณ์มีผูรั้บชม

ในเวปไซค ์Youtube.com มากถึง 128 ลา้นคร้ัง เวลาต่อมานักร้องนาํของวงดนตรีเขา้ร่วมรายการโทรทศัน์  I can see 

your voice ในฐานะแขกรับเชิญจนถึงช่วงเวลาท่ีเปิดเผยตวัตนไดข้บัร้องผลงานเพลงขดัใจของตนเองและกล่าวว่า
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ตนเองคือผูป้ระพนัธ์ผลงานเพลงน้ี ทั้งผูร่้วมรายการท่านอ่ืนและกลุ่มผูฟั้งต่างตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่ารู้จกับทเพลงขดั

ใจแต่จดจาํไม่ไดว้่าคนน้ีคือผูป้ระพนัธ์และขบัร้องผลงานเพลงน้ี น่ีเป็นเพียงหน่ึงในปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีวง

ดนตรีอิสระเหล่านั้ นไม่ได้เป็นจดจาํของผูบ้ริโภคแมว้่าผลงานประพนัธ์จะเป็นท่ีรู้จกัก็ตามการแข่งขันท่ีสูงข้ึนใน

ปัจจุบนัผูว้ิจยัมองเห็นว่าผูท่ี้มีความโดดเด่นและสามารถจาํจดไดน้ั้นจะเป็นวงดนตรีอิสระท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก

กลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองและยนืยาว  

 

วตัถุประสงค์ 

       1. เพ่ือศึกษาอตัลกัษณ์วงดนตรีในกรุงเทพมหานคร 

        2. เพ่ือเสนอแนวทางการสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าดว้ยอตัลกัษณ์เพราะเป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี อตัลกัษณ์มีราก

ศพัทม์าจากคาํว่า Identity ท่ีมีความหมายว่า ส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัของคนหรือส่ิงหน่ึง อตัลกัษณ์ประกอบไปดว้ยคาํสอง

คาํ คือ อตั (อดั-ตะ) ซ่ึงหมายถึง ตน หรือ ตนเอง รวมกบัคาํว่าลกัษณ์ ซ่ึงหมายถึง สมบติัเฉพาะตวั มีหลายแนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการนิยามคาํว่า อตัลกัษณ์ (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกุล, 2546) ไดนิ้ยามคาํว่าอตัลกัษณ์ไวด้งัน้ี ความเป็นปัจเจกท่ี

เช่ือมต่อ และ สัมพนัธ์กบัสังคม (ประสิทธ์ ลีปรีชา, 2547) อตัลกัษณ์ หรือ Identity มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน ว่า 

Identitas ท่ีเดิมใชค้าํว่า Idem ท่ีมีความหมายว่าเหมือนกนั (Richard Jenkins, 1996 อา้งใน ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2547: 3-4) 

นิยามไวว้่า อตัลกัษณ์มีดว้ยกนัสองนยัยะ คือ ความหมายเหมือน และ ความเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างออกไป ข้ึนอยู่

กบับริบทพ้ืนฐานด้านความสัมพนัธ์ และการเปรียบเทียบกันระหว่างคนหรือส่ิงของในสองแง่มุมมอง คือ ความ

คลา้ยคลึงและความแตกต่าง และ (Richard Jenkins, 1996 อา้งใน ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2547: 32-72) ยงัไดข้ยายความต่อ

อีกว่า อตัลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้หรือกาํเนิดข้ึนมาพร้อมคนหรือส่ิงของแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนและมีความเป็น

พลวตัอยูต่ลอดเวลามีคาํนิยามท่ีมีความสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของ Richard Jenkins โดยฺ (Berger and Luckmann, 1967: 

173) ว่าอตัลกัษณ์ถูกสร้างดว้ยกระบวนการทางสังคม อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์

ทางสังคม กล่าวไดว้่าอตัลกัษณ์เป็นเร่ืองราวของความเขา้ใจและการรับรู้ว่าเราและคนอ่ืน ๆ นั้นเป็นใครดาํรงอยู่ว่าเรา

รับรู้เก่ียวกบัตวัเราอย่างไร และคนอ่ืนรับรู้เก่ียวกบัตัวเราอย่างไรโดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบ

ทอดอตัลกัษณ์ ข้ึนอยูก่บับริบทของความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีต่อคนและกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ย  

จากคาํนิยมเก่ียวกับอัตลักษณ์ดังท่ีได้กล่าวมาอัตลักษณ์มีส่วนสําคัญท่ีวงดนตรีอิสระควรจะเข้าใจและ

มองเห็นถึงอตัลกัษณ์ของวงดนตรีตนเองเพ่ือประโยชน์ทั้งในดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานให้มีความโดดเด่นมีความเป็น

ตวัตนท่ีชัดเจนสร้างให้เกิดความแตกต่างจากวงดนตรีอิสระอ่ืน ๆ เป็นส่วนช่วยท่ีจะสร้างให้จดจาํแก่กลุ่มผูฟั้งหรือ

ผูบ้ริโภค เพราะหากวงดนตรีอิสระนั้นไดถู้กสร้างข้ึนมามีความเหมือนกนัหมดทุกวงดนตรีก็จะเป็นเร่ืองยากท่ีจะหา

กลุ่มผูฟั้งท่ีชดัเจนของตนเองและเป็นการยากท่ีจะหากลุ่มผูฟั้งหรือผูส้นับสนุนท่ีย ัง่ยืนและยาวนานจากคาํนิยามและ

ความหมายของอตัลกัษณ์ท่ีไดก้ล่าวนั้นเราสามารถสังเกตไดว้่าอตัลกัษณ์นั้นไดเ้กิดมาดว้ยปัจจยัหลายส่ิงหลายบริบท

และไม่ได้เกิดข้ึนเองแต่มีความเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางสังคมและมีหลายองค์ประกอบท่ีทาํให้เกิดอตัลกัษณ์

ข้ึนมาเช่น ช่ือ เคร่ืองหมาย ตวัอกัษร สีอตัลกัษณ์ ขอ้ความประกอบ เป็นตน้  
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ความหมายและองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีเช่ือมโยงและจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจอตัลกัษณ์และ

องค์ประกอบของอัตลักษณ์นั้ นเพ่ือการนําไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การบริหารจัดการวงดนตรีอิสระใน

กรุงเทพมหานครเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาของเทคโนโลยกีารส่ือสารในปัจจุบนัท่ีช่องทางเลือกของผูบ้ริโภคใน

ยตุสมยัท่ีผลงานเพลงมีให้เลือกฟังอยูม่ากมาย การนาํอตัลกัษณ์และองคป์ระกอบในอตัลกัษณ์ไปพฒันาและส่ือสารต่อ

ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้เป็นส่ิงสาํคญั   

อตัลกัษณ์วงดนตรีเกิดข้ึนไดจ้ากหลายองคป์ระกอบดงัท่ีกล่าวมาดา้นบนและมีส่วนประกอบสําคญัส่วนหน่ึง

คือผลงานประพนัธ์เพลงมีแนวคิดการวิเคราะห์เพลง ดวงใจ อมาตยกุล (2545) อธิบายการวิเคราะห์บทเพลงร้องท่ีมี

องค์ประกอบคือ ดนตรี (Music) และบทประพนัธ์ (Lyrics) ท่ีสร้างความหมายและสุนทรียให้กับบทเพลงโดยการ

ผสมผสานบทประพนัธ์ให้เขา้กบัทาํนองเพ่ือส่ือสารและทาํความเขา้ใจสู่ผูฟั้ง ประกอบไปดว้ย ทาํนอง บทประพนัธ์ 

จงัหวะและการเรียบเรียงเสียงประสาน  

ทาํนอง (Melody) เป็นส่ิงท่ีนาํพาเสียงร้องไปสู่ผูฟั้งมีหลายมุมมองทั้งดา้นแนวเสียงสําหรับร้อง แนว

ทาํนองดนตรีประกอบและเสียงประสานทาํนอง ช่วยทาํให้บทประพนัธ์มีความไพเราะและเด่นข้ึน โดยทาํนอง

ประกอบไปดว้ย โครงสร้างทาํนอง ช่วงกวา้งของเสียง และการควบคุมแนวเสียงร้อง 

บทประพนัธ์ค ําร้อง (Lyrics) บทประพนัธ์ท่ีดีต้องคํานึงถึงฉันทลักษณ์และการเปล่ียนแปลงให้

สัมพนัธ์กบัทาํนอง ซ่ึงท่ีมาของบทประพนัธ์คาํร้องมีอิทธิพลมาจากส่ิงใกลต้วัหรือวิถีการดาํเนินชีวิต 

จังหวะ (Rhythm) เป็นหลักสําคัญช่วยให้เพลงเปล่ียนสีสันได้เม่ือเราสามารถกาํหนดจังหวะให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาจะมีส่วนช่วยให้เกิดอารมณ์ร่วมท่ีบอกลกัษณะเพลง โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี อตัราความเร็ว อตัรา

จงัหวะ รูปแบบของจงัหวะ ลกัษณะของจงัหวะท่ีส่งผลกบับทประพนัธ์คาํร้อง เช่น จงัหวะหนกั จงัหวะขดั หรือจงัหวะ

เบา เร่งหรือผอ่น เป็นตน้ 

เสียงประสาน (Harmony) มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดคุณภาพของอารมณ์ในผลงานประพนัธ์มีบทบาทใน

การสร้างจินตนาการและทาํให้รายละเอียดของเพลงชดัเจนข้ึนผ่านการใช้เทคนิคพิเศษ เช่น การเลือกใช้คอร์ด การ

ออกแบบทาํนองย่อย โครงสร้างดนตรีประกอบ และความสัมพนัธ์กนัของบทประพนัธ์และเสียงประสานในการ

สร้างสรรคผ์ลงานองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีส่วนสาํคญัและเป็นจุดเร่ิมตน้ของอตัลกัษณ์และการจดจาํในผลงาน 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาต่อถึงแนวคิดวงดนตรีอิสระในอดีตมกัจะเรียกวงดนตรีท่ีแตกต่างไปจากดนตรียอดนิยม

เป็นคาํกวา้งท่ีไม่เจาะจงแนวดนตรีเป็นการเฉพาะและผลิตโดยบริษทัขนาดเล็กท่ีจดัตวัเองว่าเป็นกลุ่มผูผ้ลิตอิสระหรือ

เรียกว่า วงอินด้ี (Indie Music) (วรรณวรา สุทธิศกัด์ิ, 2554) โดยคาํว่า Indie มีท่ีมาจากคาํว่า Independent ท่ีหมายถึง 

ความมีอิสระ (Baker, 2005 อ้างใน ปิยะรัตน์ เนตรไสว, 2549: 18) มีจุดกาํเนิดการปฏิเสธระบบนายทุน หรือ

อุตสาหกรรมท่ีเขา้มาแทรกแซงในการผลิต แต่การนิยามถึงดนตรีอินด้ีเป็นดนตรีทางเลือกนั้นก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตาม

ยคุสมยัเช่นกนัเพราะการกาํหนดแนวเพลงกระแสหลกัท่ีไดรั้บความนิยมเป็นเร่ืองยากและท่ีเราเห็นวงดนตรีอิสระบาง

วงนั้ นก็มีการสร้างแนวเพลงท่ีมีสไตล์คล้ายกับเพลงในดนตรีกระแสหลักเช่นกันจึงคําว่าวงอินด้ีไปตามจึงถูก

ปรับเปล่ียนเป็นความมีอิสระลกัษณะการทาํงานหรือประพนัธ์เพลงของตนเองหรือแมก้ระทัง่การคิดวิธีการเผยแพร่

ไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยตนเองจึงเกิดคาํว่าวงดนตีอิสระข้ึนมาดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีทาํให้คาํว่าวงดนตรี

อินด้ีหรือวงดนตรีใตดิ้นเปล่ียนไปเพราะเทคโนโลยกีารส่ือสารในปัจจุบนัทาํให้ความสามารถให้ก็ใชส่ื้อของวงดนตรี

กระแสหลักกับวงดนตรีอินด้ีมีความเท่าเทียมกันดังนั้ นคาํว่าเพลงใต้ดินจึงไม่สามารถอธิบายถึงวงดนตรีอิสระใน
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ปัจจุบนัไดเ้ช่นกนั (Baker, 2005 อา้งใน ปิยะรัตน์ เนตรไสว, 2549: 18) ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายของคาํว่า Indie จาก

มุมมองของวงดนตรีแต่ละตวัอกัษรไวด้งัน้ี 

(1) ตวัอกัษร ไอ (I) มากจากคาํว่า Inspired หรือแรงบนัดาลใจ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการทาํงาน และ

เป็นพลงัท่ีทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นงานของตนเองอยา่งแทจ้ริง 

(2) ตวัอกัษร เอ็น (N) มาจากคาํวา่ Non-traditional คือไม่ยดึติดกบัธรรมเนียมปฎิบติัช่วยทาํให้มีวิธีคิด

ท่ีแตกต่างและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่โดยปราศจากความกลวั 

(3) ตวัอกัษร ดี (D) มาจากคาํว่า Determined การกาํหนดจุดมุ่งหมาย ศิลปินอินด้ีท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จนั้น เป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายและรู้จกักาํหนดจุดมุ่งหมายให้เป็นให้ถึง 

(4) ตวัอกัษร ไอ (I) มาจากคาํวา่ Innovation คือการคิดนอกกรอบหรือมองหาโอกาสใหม่ๆจากทุก

มุมมองเพ่ือช่วยความแตกต่างในการสร้างสรรค ์

(5) ตวัอกัษร อี (E) มาจากคาํว่า Empowerment การเพ่ิมพลงัหรืออาํนาจ ไม่รอคอยโชคชะตาหรือการ

ถูกคน้พบ และมองว่าเป็นการนาํพลงัส่วนตวัมาแบ่งปันในรูปแบบดนตรีสู่โลกภายนอก (วรรณวรา สุทธิศกัด์ิ, 2554) 

การคิดนอกกรอบจากแรงบนัดาลใจโดยไม่ยึดติดกับธรรมเนียมและกาํหนดจุดมุ่งหมายโดยไม่รอคอย

โชคชะตาเพ่ือไปให้ถึงผูฟั้งเม่ือส่ิงเหล่าน้ีรวมกนัจะช่วยสร้างให้เกิดวงดนตรีอิสระข้ึนมาได ้

 

ระเบียบวธิีวจิัย 

         การวจิยัเร่ืองอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระกรณีศึกษาวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์

วงดนตรีอิสระ 20วงดนตรีในกรุงเทพมหานครร่วมกบัเกณฑว์งดนตรีอิสระท่ีประสบความสําเร็จท่ีมาจากคาํสัมภาษณ์

เชิงลึก(In-depth interview)คุณสรัณ ฐิตะวสันท ์ค่ายเพลงสไปซ่ีดิส คุณชยับรรฑิต พืชผลทรัพย ์ค่ายเพลงสมอลรูม และ 

คุณภทักรณ์ ภทัรวิชา ค่ายเพลงบีอีซีเทโรมิวสิก มีเกณฑด์งัน้ี 

                  เกณฑ์การคดัเลอืกวงดนตรีอสิระทีป่ระสบความสําเร็จ 

                 1. มีขั้นตอนการประพนัธ์ผลงานเพลงและการบนัทึกเสียงดว้ยตวัเอง 

                 2. ไม่มีสังกดัค่ายเพลงหรืออยูใ่นค่ายเพลงท่ีมีศิลปินไม่เกิน 3 วงดนตรี 

                 3. มีผลงานประพนัธ์เพลงท่ีมียอดรับชมในยทูปู ไม่นอ้ยกว่า 50,000,000 คร้ัง 

                 4. มีจาํนวนคนติดตามใน Facebook ไม่นอ้ยกว่า 100,000 คนม 

                  5. มีผลงานประพนัธ์เพลงของวงติดชาร์ตอนัดบั 20 ข้ึนไปในคล่ืนวิทยหุรือมิวสิกสตีมม่ิง 

                 6. มีโอกาสแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรี หรือเวทีการแสดงดนตรีท่ีไดรั้บการยอมรับ 

                 ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)การสัมภาษณ์แบบก่ึงมี

แบบแผน(Sami-structured Interview)มีการกําหนดโครงสร้างในการสัมภาษณ์โดยออกแบบเคร่ืองมือโดยใช้

แบบสอบถามเพ่ือตอบคาํถามตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

       ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สุรินทร์ นิยมางกูร, 2546)  วิเคราะห์วงดนตรี

อิสระ 20 วงดนตรีท่ีมีแนวโนม้ประสบความสาํเร็จไดแ้ก่ (1) วงดนตรี Yellow Fang (2) วงดนตรี UrboyTj (3) วงดนตรี
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Magenta (4) วงดนตรีJelly Rocket (5) วงดนตรี Safeplanet (6) วงดนตรีนั่งเล่น (7) วงดนตรีแจ๊สสปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊ก

กุ๊ก (8) วงดนตรี วชัราวลี (9) วงดนตรีทีโบน (10) วงดนตรีไทเทเน่ียม (11) วงดนตรีZweed n’ Roll                       (12) 

วงดนตรีModerndog (13) วงดนตรี Superbaker (14) วงดนตรี LemonSoup (15) วงดนตรี Desktop Error (16) วงดนตรี

River Rhyme (17) วงดนตรี Basketband (18) วงดนตรีโยคีเพลยบ์อย (19) วงดนตรี Lipta (20) เก่ง ธชย 

                  และจากผูท่ี้มีประสบการณ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัวงดนตรีอิสระและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียด้านการผลิตใน

อุตสาหกรรมดนตรีดงัน้ี (1) นักแต่งเพลงอิสระในกรุงเทพมหานคร 3 ท่านท่ีมีความสอดคลอ้งกบัท่ีมาของปัญหาใน

งานวิจยัดงัน้ี จิระยทุธ จอมปวง นกัแต่งเพลงอิสระวงดนตรี Colourpitch เจษฎา สุขทรามร นกัแต่งเพลงอิสระวงดนตรี

อิสระรุ่นแรก ซีเปีย ดูบาดู และ ภาสกร โมระศิลปิน นกัแต่งเพลงอิสระวงดนตรีอิสระ Mint Passakorn (2) ผูบ้ริหารค่าย

เพลงจาก สนามหลวงมิวสิค และ What the Duck (3) ผูบ้ริหาร Music Streaming และผูจ้ดัการแสดงดนตรีให้วงดนตรี

อิสระในกรุงเทพมหานคร 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

        ใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูโดย การศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์แบบก่ึงมี

แบบแผน (Sami-Structured Interview) มีการกาํหนดโครงสร้างในการสัมภาษณ์ โดยออกแบบเคร่ืองมือโดยใช้

แบบสอบถามเพ่ือตอบคาํถามตามวตัถุประสงค ์ท่ีมีการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นสัมภาษณ์ได้

ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 

วิธีดงักล่าวช่วยให้ไดข้อ้มลูตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล      

          ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีในการวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มลูดงัน้ี(1) การตรวจสอบและจดัเตรียมขอ้มูลโดยตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจากการสัมภาษณ์ว่ามีครบถว้นตามท่ีตอ้งการหรือไม่ แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าจดัเรียงแยกตาม

กลุ่มของผูถู้กสัมภาษณ์ รวมไปถึงการถอดความจากเทป (2) การจาํแนกขอ้มลูโดยการจาํแนกขอ้มลูท่ีตอ้งการวิเคราะห์

ตามความเหมาะสมกบัขอ้มูล โดยใชส้ามญัสํานึกและประสบการณ์ของผูว้ิจยั ซ่ึงสามารถกระทาํไดโ้ดยการจาํแนก

ขอ้มลูออกเป็นชนิดง่าย ๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาประกอบการศึกษา (3) การวิเคราะห์สรุปขอ้มูลโดยใชว้ิธีการ

วิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) เพ่ือตีความและสร้างขอ้สรุป โดยการพิจารณาจากขอ้มูลเพ่ือหาลกัษณะร่วม

ของขอ้มลูยอ่ยหลาย ๆ ชุด มาสรุปเป็นขอ้มลูใหญ่และนาํมาสร้างเป็นแนวทางในการพฒันานวตักรรมเพ่ือการบริหาร

จดัการวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครต่อไป 

 

ผลการศึกษา 

            ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์อตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครจากแนวคิดท่ีว่าอัตลักษณ์เป็น

มุมมองท่ีบุคคลหน่ึงมองถึงอีกบุคคลหน่ึงผูว้ิจยัจึงไดท้าํการเลือกวงดนตรีอิสระเพ่ือมาวิเคราะห์องคป์ระกอบอตัลกัษณ์

วงดนตรีอิสระจากมุมมองของผูว้ิจัย 20 วงดนตรีด้วยกันโดยมีการวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดในมิติดังต่อไปน้ี 

แนวทางดนตรีของวงดนตรีอิสระ วิธีการบรรเลงของแต่ละเคร่ืองดนตรีและการขบัร้อง ทาํนองและการเรียบเรียงเสียง

ประสาน ช่ือเพลง คาํร้อง และเน้ือหาการเล่าเร่ืองของบทเพลง ภาพลกัษณ์และการแต่งกาย โลโกต้วัอกัษร สีและ
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ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงดนตรี ขอ้มลูความนิยมผูบ้ริโภคทาง Youtube และ Facebook ร่วมกบัเกณฑ์วงดนตรีอิสระท่ี

ประสบความสาํเร็จพบวงดนตรีอิสระไดเ้ขา้ข่ายเกณฑท์ั้งหมด 5 วงดนตรีดว้ยกนัดงัน้ี(1)วงดนตรีอิสระUrboyTJ (2)วง

ดนตรีอิสระวชัราวลี(3)วงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียม(4)วงดนตรีอิสระลิปตา(5)วงดนตรีอิสระเก่ง ธชย 

              จากการสัมภาษณ์วงดนตรีอิสระและกลุ่มผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมดนตรีเราสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงค์

ของการวิจยัได้ดงัน้ี อตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์จะเห็นถึงมุมมองอตัลกัษณ์วง

ดนตรีอิสระท่ีมีความเหมือนกนัของวงดนตรีอิสระในปัจจุบนัอย่าง Mint Passakorn และ Colorpitch มองผลงานสร้าง

ข้ึนมาด้วยตวัเองมีความเป็นตัวตนท่ีชดัเจนและจะเป็นส่ิงท่ีสร้างให้เกิดอตัลกัษณ์ของวงดนตรีไดเ้องและจะทาํให้

ผูบ้ริโภครู้สึกช่ืนชอบและติดตามในส่ิงท่ีวงดนตรีนั้นแสดงออกมาผ่านบทเพลงซ่ึงในมุมของวงดนตรีอิสระท่ีสร้างมา

ยาวนานอยา่งซีเปียท่ีมีความคิดเห็นคลา้ยกนัให้ส่วนของตวับทเพลงท่ีมีส่วนสําคญักบัอตัลกัษณ์แต่ในขณะเดียวกนัก็มี

มุมมองท่ีแตกต่างคือหากตอ้งการทาํให้อตัลกัษณ์มีความชดัเจนมากข้ึนนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบอ่ืน ๆ มาก

การสร้างตวับทเพลงให้แตกต่างเช่น ช่ือ โลโก ้แนวทางของวงดนตรี หรือแมก้ระทั้งตวัอกัษรท่ีจะใชใ้นวงดนตรีนั้นก็

เป็นส่วนสําคญัในการสร้างให้เกิดอตัลกัษณ์เช่นกนั แนวทางบริหารจดัการอัตลกัษณ์วงดนตรีอิสระจากขอ้มูลการ

สัมภาษณ์มีมุมมองในการบริหารจดัการอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระจากกลุ่มผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมดนตรีดงัน้ีเม่ือเราทราบ

ถึงอตัลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากองค์ประกอบต่างๆท่ีมาจากมุมมองผูอ่ื้นหรือสมาชิกในวงดนตรีเองท่ีสร้างข้ึนแลว้ทั้ง ช่ือ 

แนวทางของวงดนตรี โลโก้ ตวัอกัษรท่ีใช ้แลว้ส่ิงต่างท่ีมีความโดดเด่นในวงดนตรีนั้นๆ เราสามารถนาํมาปรับใช้

องคป์ระกอบอตัลกัษณ์เหล่าและนาํมาพฒันาและสร้างให้เกิดเป็นทิศทางในการบริหารจดัการวงดนตรีและสามารถ

พฒันาเป็นแบรนดเ์พ่ือให้เป็นท่ีจดจาํและไดรั้บการสนบัสนุนท่ีย ัง่ยนืจากกลุ่มผูบ้ริโภค 

              เม่ือผูว้ิจยัทาํการศึกษาอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระ พบว่า เราสามารถรับรู้อตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระดนตรีได ้โดย

การฟังเป็นส่ิงแรกและเม่ือวิเคราะห์ด้วยการฟังอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระท่ีประสบความสําเร็จเป็นผลจากความเป็น

ปัจเจกท่ีเช่ือมต่อและสัมพนัธ์กบัสังคม (Richard Jenkin, 1996) ท่ีเราพบไดจ้ากวิธีการทาํงานท่ีนาํคุณสมบติัท่ีแสดง

ออกมาผ่านวิธีการบรรเลงและวิธีถ่ายทอดเน้ือหาของบทเพลงของสมาชิกในวงดนตรีแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกัน 

ประสบการณ์ในการฟังและวิธีในการฝึกฝนเคร่ืองมือของแต่ละบุคคลมีท่ีมาท่ีต่างกนั เม่ือกลุ่มคนเหล่าน้ีเกิดการ

เช่ือมต่อร่วมกนัเกิดเป็นผลงานท่ีเป็นผลรวมความคิดของสมาชิกและเกิดส่ิงใหม่ท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะของวงดนตรีซ่ึง

เป็น   อตัลกัษณ์ในส่วนแรกของวงดนตรีท่ีแสดงออกจากผลงานประพนัธ์ “เม่ือเราไดย้นิหรือไดพ้บเห็นแบบน้ีเราจะจาํ

ไดว้่าคือวง ๆ นั้นและส่ิงเหล่านั้นเกิดจากประสบการณ์ท่ีเคา้เรียนรู้และเติบโตมาจากส่ิงท่ีวงนั้นชอบ เม่ือไดผ้่านการ

กลั่นกรองมาจนเป็นผลงานทาํให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ท่ีแสดงถึงตวัตนเคา้ในท่ีสุด(ต่อพงษ์ จันบุบผา,สัมภาษณ์, 20 

มีนาคม 2561) เช่นการเล่าถึงวงดนตรีท่ีอิทธิพลต่อการสร้างงานของวงซีเปีย “พ่ีเร่ิมสนใจและชอบดนตรีแนวฟังก์ร๊อค

เช่นวงอยา่งบิลล่ีไอดอลและวงราโมนส์และเป็นแนวทางดนตรีหลกัท่ีเล่นจนถึงปัจจุบนั” (เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ์, 

21 มีนาคม 2561) สอดคลอ้งจากวิเคราะห์องคป์ระกอบดนตรีของวงดนตรีอิสระท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งไทยเทเน่ียม 

พบว่า มีอิทธิพลทางดนตรีอยา่งจงัหวะกลองการใชท้าํนองเล่นซํ้าแทนการใชค้อร์ดหรือเสียงประสานในบทเพลง ท่ีเรา

สามารถพบไดจ้ากวงดนตรีฮิปฮอปในยคุสมยัเดียวกนัอยา่งวงดนตรีเจยซี์ และวงดนตรี สนู๊ปด๊อก แต่มีการผสมผสาน

กบัวิธีคิดของวงผ่านทาํนองและบทประพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวิถีการเล่าเร่ืองผ่านบทประพนัธ์ในวิธีของวง

ดนตรีอิสระไทยเทเนียม ทาํให้เกิดอตัลกัษณ์ใหม่ท่ีในยคุสมยันั้น “วงดนตรีไทยเทเน่ียมท่ีมีเบสดรัมท่ีแน่นมากและ

ซาว์ดดนตรีท่ีมีการมิกซ์อย่างมีคุณภาพแบบเพลงฮิบฮอปนิวยอร์คท่ีวงการเพลงไทยสมยันั้นไม่เคยมี” (เจษฎา สุข
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ทรามร, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2561)คาํบอกเล่าจากประสบกาณ์ของนกัร้องนาํวงดนตรีอิสระซีเปียและโปรดิวเซอร์ผูมี้

ส่วนร่วมในผลงานขอวงไทยเทเน่ียมท่ีอธิบายให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ทางดนตรีมีส่วนสร้างความโดนเด่นให้วงดนตรี

อิสระไทยเทเนียม แมว้่าในสมยันั้นจะเร่ิมมีวงดนตรีในแนวเพลงท่ีเหมือนกนัอยู่ เแต่ดว้ยผลรวมของประสบการณ์ท่ี

ต่างกนัจะพบเห็นอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากวงดนตรีอ่ืน ๆ ไดเ้ช่นกนั “เรามองวา่อตัลกัษณ์ในวงดนตรีอิสระคือการบอก

ให้ผูฟั้งรู้ว่าฉันคือใคร เพลงฉันเป็นอย่างไร ฉันอยากจะบอกอะไรให้คนไดรั้บรู้เก่ียวกบัวงดนตรีของฉัน” (จิราภรณ์ 

สุมณศิริ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) สอดคลอ้งกบัการให้คาํนิยามคาํว่าอตัลกัษณ์จาก Richard Jenkins (1996) ท่ีมอง

ว่า อตัลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้หรือกาํเนิดข้ึนมาพร้อมคนหรือส่ิงของแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนช่วยขยายความให้เห็นว่า 

อตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระในมุมมององค์ประกอบดนตรีเป็นเพียงส่ิงหน่ึงท่ีเป็นส่วนแรกในกระบวนการความคิด การ

สร้างให้เกิดอตัลกัษณ์และส่งต่อไปถึงกระบวนการความคิดของอตัลกัษณ์ในส่วนภาพลกัษณ์และการแต่งตวัจากการ

วิเคราะห์วงดนตรีอิสระท่ีประสบความสาํเร็จ 

                 ผูว้ิจยัพบว่า เม่ือเรารับรู้ถึงอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระในส่วนท่ีแสดงออกมาทางองคป์ระกอบดนตรี จะพบเห็น

ว่ามีการเช่ือมโยมให้สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์และการแต่งตวัของวงดนตรีอิสระเจา้ของผลงานประพนฺัธ์เช่นกนั เพ่ือให้

ภาพลกัษณ์และการแต่งมีส่วนสาํคญัในการช่วยยนืยนัความชดัเจนในอตัลกัษณ์ท่ีปรากฎ ในผลงานเพลงของวงดนตรี

อิสระท่ีเพ่ิมเติมจากการฟังเพ่ือให้เห็นภาพท่ีชดัเจนมากข้ึน เช่นท่ีผูว้ิจัยพบเห็นจากการวิเคราะห์วงดนตรีอิสระท่ี

ประสบความสาํเร็จว่าวงดนตรีแนวฮิบฮอปอย่าง ไทยเทเน่ียม UrboyTJ มีภาพลกัษณ์และการแต่งตวัท่ีสอดคลอ้งและ

เป็นภาพจาํของวงดนตรีฮิปฮอบท่ีไดรั้บความนิยมในระดบัสากลเช่นกนัซ่ึงมีวิธีการท่ีตรงกบัการทาํงานกบัวงดนตรีท่ี

เขา้มานาํเสนอผลงานกบัค่ายเพลงสนามหลวง “เม่ือมีวงดนตรีเขา้มาหาสนามหลวงมิวสิกเราก็จะคุยกนัถึงผลงานเพลง

และแนวเพลงเป็นอยา่งไร และทาํส่ิงท่ีทาํให้คนจาํไดอ้นัดบัแรกคือช่ือวง ส่วนท่ีของคือรายละเอียดของภาพลกัษณ์ท่ี

เหมาะสมกบัแนวเพลงและบุคลิกของสมาชิกในวงและมีการพดูคุยต่อถึงอตัลกัษณ์อย่าง โลโกห้รือสัญลกัษณ์ของวง” 

(จิราภรณ์ สุมณศิริ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) ซ่ึงอตัลกัษณ์ท่ีปรากฎผ่านภาพลกัษณ์และการแต่งตวัท่ีผูว้ิจยัพบจาก

การวิเคราะห์วงดนตรีอิสระท่ีประสบความสําเร็จสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามยุคสมยัเม่ือกาลเวลาผ่านไปเพราะอัต

ลกัษณ์ถูกสร้างดว้ยกระบวนการทางสังคม อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ทางสังคม 

(Berger and Luckmann, 1967) จากแนวองค์ประกอบอตัลักษณ์ท่ีเก่ียวกบัโลโก้และตัวอกัษรเม่ือผูว้ิจัยไดท้าํการ

วิเคราะห์วงดนตรีอิสระและการใชเ้คร่ืองมือสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างพบความสอดคลอ้งกันของการ

ออกแบบโลโกแ้ละตวัอกัษรรวมไปถึงการใชสี้ท่ีมีอิทธิพลมาจากการพดูคุยถึงอตัลกัษณ์ในดา้นดนตรีและภาพลกัษณ์ท่ี

ต่อยอดให้เกิดโลโกแ้ละตวัอกัษรรวมไปถึงรูปแบบสีท่ีใชใ้นวงดนตรีดว้ยเช่นกนัดงัน้ี ปรากฎในการวิเคราะห์โลโกแ้ละ

ตวัอกัษรของวงดนตรีอิสระท่ีประความสาํเร็จอยา่งวงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียมท่ีมีแนวทางดนตรีและภาพลกัษณ์ท่ีมีการ

แสดงออกท่ีแข็งแรง ก็ปรากฎส่ิงเหล่านั้นบนการออกแบบโลโก ้ตวัอกัษร ซ่ึงแตกต่างจากวงวชัราวลีท่ีมีแนวทางของ

ดนตรีอคูสติกและมีรูปแบบการสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์โดยใชภ้าษาท่ีมีความนุ่มนวลกว่าวงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียมซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีก็แสดงออกผา่นการใชสี้ในภาพของวงดนตรีทั้งสองเช่นกนั โดยภาพของวงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียมเน้นการ

ใชสี้ขาวและสีดาํส่วนภาพวงดนตรีอิสระวชัลาวลี เน้นในการใชสี้ธรรมชาติท่ีแสดงความอ่อนโยนอย่างสีชมพูและสี

เขียวอ่อนเป็นต้นจากองค์ประกอบอัตลักษณ์ทั้ งสามด้านท่ีได้กล่าวทั้ งองค์ประกอบอัตลักษณ์ด้านดนตรี 

องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ดา้นภาพลกัษณ์และการแต่งตวั และองค์ประกอบอตัลกัษณ์ดา้นโลโกแ้ละตวัอกัษรลว้นเป็น

ส่วนประกอบสาํคญัท่ีสร้างให้เกิดอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระทั้งส้ิน 
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สรุปผลการศึกษา 

                   จากการศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ์วงดนตรีอิสระ และการสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียใน

อุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานคร ทั้งวงดนตรีอิสระ ผูบ้ริหารค่ายเพลง ผูบ้ริหารมิวสิกสตีมม่ิง และผูจ้ ัดการ

แสดงดนตรี ผูว้ิจัยไดน้ําข้อมูลจากการศึกษาและสัมภาษณ์มาสรุปอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระไวด้ังน้ีจากความหมาย

ของอตัลกัษณ์ท่ีเป็นการรวมกนัของคาํว่า อตัตะ และ ลกัษณ์ เป็นความหมายว่า สมบติัเฉพาะตวัท่ีมี ท่ีแมจ้ะมีหลากลาย

คาํนิยามท่ีมาจากนักวิชาการหรือกลุ่มท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ทั้งหมดลว้นมีความเก่ียวข้องและพูดถึงความเป็น

ลักษณ์เฉพาะท่ีตนมีทั้ งส้ินไม่ว่าจะเป็นจากมุมมองของตัวบุคคลเองหรือจากมุมมองของผูอ่ื้นแต่เม่ือเราดูถึง

องคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ท่ีพดูถึง ช่ือ เคร่ืองหมายหรือโลโก ้ตวัอกัษร สีอตัลกัษณ์ ขอ้ความประกอบ ส่ิงเหล่าน้ีลว้น

เป็นเคร่ืองมือ และองค์ประกอบของอัตลักษณ์ท่ีบอกให้เราทราบถึงลกัษณะเฉพาะท่ีตนมีทั้งส้ิน อีกทั้งเม่ือรวมกับ

มุมมองท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียใจอุตสาหกรรมดนตรีวงดนตรีอิสระในปัจจุบนัก็มีการ

พูดถึงความสําคญัท่ีวงดนตรีอิสระควรให้ท่ีจะรู้ถึงองค์ประกอบเหล่าน้ีเช่นกนั และจะมีคาํให้สัมภาษณ์มีการพูดถึง

เพ่ิมเติมไปถึงการใชชี้วิต บุคลิกภาพ การแต่งกาย ส่ิงท่ีชอบ เสียงดนตรีหรือเสียงร้องท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมี

ความสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 6 ของภายนอกแบรนด์ท่ี (Philp Kotler, 2016) ได้กล่าวไว ้คือรูปร่างหน้าตา

ภายนอก คุณประโยชน์ทางกายภาพและอารมณ์ คุณค่า บุคลิกภาพ วฒันธรรม ผูใ้ชท่ี้จะทาํให้เกิดเป็นแบรนด์ เป็นส่ิง

ประทบัความรู้สึกโดยรวมและเป็นผลรวมของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งทาํหน้าท่ีเพ่ิมพูนคุณค่า และความนิยมในความคิด

จิตใจคน (วิทวสั ชยัปราณี, 2548) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ของผูมี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมดนตรี 

อยา่งซีเปียวงดนตรีอิสระในยคุแรก ผูบ้ริหารค่ายเพลง ผูบ้ริหารมิวสิกสตีมม่ิง และผูจ้ดัการแสดง ท่ีมองว่าหากวงดนตรี

สามารถแบรนดท่ี์แข็งแรงไดจ้ะช่วยทาํให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจถึงประสบการณ์ หรือผลงานท่ีวงดนตรีนั้นตอ้งการจะ

นาํเสนอให้เคา้ฟัง แต่ก่อนท่ีวงดนตรีอิสระจะสร้างแบรนดไ์ดน้ั้นควรให้ความสาํคญักบัการใชเ้คร่ืองมือองค์ประกอบท่ี

สร้างให้เกิดอัตลกัษณ์ข้ึนให้ได้เสียก่อนเพ่ือท่ีจะได้กาํหนดแนวทาง และรู้ในส่ิงท่ีเป็นเราก่อนท่ีจะนาํไปเสนอแก่

ผูบ้ริโภคและองคป์ระกอบเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี (Baker, 2005 อา้งใน ปิยะรัตน์, 2549: 18) ไดนิ้ยาม ตวัอกัษร D ท่ีมา

จากคาํว่า Determined การกาํหนดจุดมุ่งหมาย ในคาํว่า Indie สําหรับวงดนตรีว่า ศิลปินอินด้ีท่ีจะประสบความสําเร็จ

นั้น เป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายและรู้จกักาํหนดจุดมุ่งหมายให้เป็นให้ถึงและองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่วนสําคญั

ท่ีจะช่วยกาํหนดเป้าหมายและจุดหมายให้วงดนตรีอิสระได ้

 

นําเสนอแนวทางการสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอสิระ 

           การสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระท่ีไดน้าํเสนอทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็นถึงความสามารถในการพฒันาเพ่ือสร้างเป็น 

แนวทางการสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระเพ่ือนาํพาศิลปินท่ีสร้างงานตวัเองให้พฒันาเป็นวงดนตรีอิสระท่ีมีอตัลกัษณ์

เกิดความโดดเด่นเป็นท่ีจดจาํของกลุ่มผูฟั้งในปัจจุบนัได้เพราะเม่ือเรานาํทฤษฎีองค์ประกอบของตราสินค้าทั้ง 6   

(Philip Kotler, 1991) มาวิเคราะห์เพ่ิมเติมพบว่าองค์ประกอบของตราสินค้า (1) รูปร่างหน้าตาภายนอก (2) 

คุณประโยชน์ทางกายภาพและอารมรณ์ (3) คุณค่า (4) บุคลิกภาพ (5) วฒันธรรม (6) ผูใ้ช ้มาอธิบายเขา้ดว้ยกนักบั

แผนภูมิเราสามารถนําองค์ประกอบของอัตลกัษณ์มาพฒันาร่วมเพ่ือสร้างให้เป็นประกอบของตราสินค้าและสร้าง

มุมมองของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ซ่ึงในท่ีน่ีจะกล่าวถึงวงดนตรีอิสระท่ีนาํอตัลกัษณ์มาสร้างให้เกิดความโดดเด่นเป็นท่ี

รับรู้ของกลุ่มฟังไดเ้ช่นนาํมาการพฒันาต่อในรูปแบบของการแสดงดนตรีสร้างไดเ้กิดภาพจดจาํของผูบ้ริโภคท่ีต่อวง
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ดนตรีอิสระและการคาดหวงัรอคอยการแสดงในคร้ังต่อไปของผูบ้ริโภคและเพ่ิมเติมในส่วนขององค์ประกอบอัต

ลกัษณ์ทางดนตรีท่ีสร้างให้อารมรณ์ร่วมในบทเพลงของผูฟั้งในการแสดงดนตรีเช่นกันซ่ึงหากมองภาพท่ีกวา้งข้ึน

ผลงานประพนัธ์ควรมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการประพนัธ์เพลงทั้งขั้นตอนในการบนัทึกเสียงท่ีควรการออกแบบ

เพ่ือให้สร้างให้การจดจาํโดยการเลือกเสียงของเคร่ืองมือต่างรวมถึงเสียงของนกัร้องนาํท่ีใชใ้นการขบัร้องเช่นกนัโดยมี

พ้ืนฐานมาจากบุคลิกของนํ้าเสียงของแต่ละบุคคล วิธีการส่ือสารของแต่ละบุคคลซ่ึงทั้งหมดตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือความ

ของบทประพนัธ์ดว้ยเช่นกนัส่วนต่อมาอยา่งทาํนองหรือบทประพนัธ์ควรมีความสอดคลอ้งกบัยุคสมยัอาทิเช่นการใช้

คาํศพัทท่ี์เป็นท่ีรู้จกัในยุคสมยันั้นเช่นบทเพลงแวน้ฟ้อหล่อเฟ้ียวของวงดนตรีแจ๊สสปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กท่ีมีการนํา

คาํศพัทอ์ย่างคาํว่าแวน้มาใชใ้นบทเพลงแต่ทั้งน้ีคาํท่ีนาํมาใชก้็ควรสอดคลอ้งกบับุคลิกของวงดนตรีดว้ยเช่นกนัส่วน

ต่อมาอย่างการเรียบเรียงเสียงประสานการเรียบเรียงให้เหมาะสมกับดนตรีแนวทางหลักนั้ นมีความสําคัญแต่ใน

ขณะเดียวกนัรูปแบบของการใชอ้งคป์ระกอบในเสียงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในบทเพลงควรให้ความสําคญัในการออกแบบใน

สอดคลอ้งกบัดนตรีหรือเน้ือหาของบทประพนัธ์เช่นกนัส่ิงต่างเหล่าน้ีเม่ือนาํมาวิเคราะห์ร่วมกนัผูว้ิจยัไดน้าํมาพฒันา

ต่อเป็นแนวทางการสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระท่ีเป็นท่ีจดจาํไดด้งัแผนภูมิดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 1  แนวทางการสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระ 
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ข้อเสนอแนะ 

                 1 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลวงดนตรีอิสระเพ่ือให้เห็นมิติของอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระเพ่ือนาํผลท่ี

ไดม้านาํเสนอแนวทางการสร้างอตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระให้เกิดข้ึนและทิศทางการนาํเสนออตัลกัษณ์วงดนตรีอิสระใน

ยคุสมยัใหม่เพ่ือให้วงดนตรีอิสระทราบถึงแนวทางการทาํงานและบริหารจดัการ 

                 2 การเลือกกรณีศึกษายงัมีขอ้จาํกดัเขา้ถึงขอ้มลูในการนาํเสนอมุมมองในแง่มุมดา้นการส่ือความหมายในบท

ประพนัธ์ท่ีเกิดจากผูป้ระพนัธ์และผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างให้เกิดบทเพลงท่ีเป็นกระแสนิยม 

                  3 สาํหรับวงดนตรีอิสระท่ีสนใจศึกษา ควรศึกษามุมมองวงดนตรีอิสระดา้นการส่ือสารผลงานกบัผูบ้ริโภค

และขยายมุมมองไปในแนวทางการส่ือสารผลงานประพนัธ์ให้เป็นกระแสนิยมต่อไป         
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) สภาพปัญหาในการจัดการคุณภาพการบริการของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี และ 2) ศึกษาแนวทางในการพฒันาการจดัการคุณภาพการบริการ

ของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี  โดยผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูจ้ดัการ

และพนกังานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 12 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบ

สัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากนั้นนาํเสนอผลการวิเคราะห์ใน

ลกัษณะความเรียง 

 ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัญหาในการจดัการคุณภาพการบริการของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริ

ยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี พบปัญหาเคร่ืองมือ เทคโนโลยี รวมไปถึงอุปกรณ์สํานักงานท่ีพร้อมให้บริการและทนัสมยัใน

การให้บริการมีไม่เพียงพอ  รวมทั้งปัญหาเคร่ืองอตัโนมติัท่ีมีสภาพไม่ดี ส่งผลทาํให้การบริการล่าชา้ การดูแลเอาใจใส่

ลูกคา้ตลอดกระบวนการให้บริการเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ พนักงานสามารถแนะนาํบริการต่างๆ และแกไ้ข

ปัญหาให้ลูกคา้ได ้ซ่ึงสภาพปัญหาในการให้บริการ และแนวทางในการพฒันาการจัดการคุณภาพการบริการของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี คือ ธนาคารควรปรับเปล่ียนเคร่ืองเอทีเอ็มเคร่ืองฝากเงินสด

อตัโนมติั และเคร่ืองปรับสมุดอัตโนมติั ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมใชง้านอยู่ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ

เก่ียวกบัการให้บริการเป็นอยา่งดีเพ่ือให้ลูกคา้รู้สึกประทบัใจและมัน่ใจในความถูกตอ้งในการบริการของธนาคาร 
 

คาํสําคญั: สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันา, คุณภาพการบริการ, พนกังานธนาคาร 

 

ABSTRACT 

This research had purposes for studying 1) the problem conditionson the management of employees’ 

service quality of Krung Thai Bank, Srisuriyawong branch, Ratchaburi, and 2) the guidance on developing the 

management of employees’ service quality of Krung Thai Bank, Srisuriyawong branch, Ratchaburi. The main 

informers of this research were 12 managers and employees of Krung Thai Bank, Srisuriyawong branch, 

Ratchaburi. Responders’ general information and data were analysed by using the content analysis before 

presenting the results of research as the article. 
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การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 The results were found that the problem conditionson the management of employees’ service quality of 

Krung Thai Bank, Srisuriyawong branch, Ratchaburi had the problems on tools, technology including office 

equipment and supplies which were not available and not up to date enough, the problem on the automatic 

machines which were not in the good condition affecting to the late service, and the way to take care customers for 

the whole service process so that they felt impressed; the employees were able to suggest services and solve 

customers’ problems. The problem conditions on service and the guidance on developing the management of 

employees’ service quality of Krung Thai Bank, Srisuriyawong branch, Ratchaburi were that the bank should 

change the ATM, the CDM, and the PUMs so that they were effective and available to use all the time; there should 

be the good administration about services so that customers felt impressed and confident in bank’s service. 

Keywords: Problem Condition and Development Guideline, Quality Management Service, Bank Staff  

 

1. บทนํา 

สถาบนัการเงินมีบทบาทและความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นส่ือกลางในการติดต่อทาง

การเงินระหว่างผูอ้อมและผูร้ะดมเงินทุน  เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับผูป้ระกอบการ โดยระดมเงินทุนจากหน่วย

เศรษฐกิจท่ีมีเงินออมทั้งจากตลาดเงินและตลาดทุน  เป็นแหล่งออมเงินของหน่วยเศรษฐกิจไดมี้ทางเลือกในการออม 

โดยการพิจารณาจากผลประโยชนท่ีจะได้รับจากเงินออม และความเส่ียงในการนาํเงินออมไปลงทุน รวมทั้งเป็น

สถาบนัในการกระจายความเจริญให้ทัว่ถึง เป็นแหล่งระดมทุนของบุคคลท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินต่างๆ เพ่ือสร้างงาน และการ

ลงทุนให้แก่ภาคเศรษฐกิจต่างๆ และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งเงินกูเ้งินจากรัฐบาลและผูผ้ลิตใน

ทอ้งถ่ิน ในการสร้างงาน  สร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ินต่างๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560 ) 

แนวโนม้ธุรกิจธนาคารในปี 2561 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเช่ือโดยเนน้การขยาย

สินเช่ือขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของภาครัฐ และคาดว่าการขยายตวัสอดคลอ้งกบัสินเช่ือรวมของธนาคาร

แต่ละแห่ง มีการแข่งขันเงินฝาก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินท่ีมีการเปิดตัวพร้อมเพย ์

(PromptPay) ท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละค่าธรรมเนียมของธนาคาร ตลอดจนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนิยมการทาํ

ธุรกรรมดว้ยตวัเองผา่นมือถือมากข้ึน ซ่ึงภาคธนาคารตอ้งมีการปรับเปล่ียนการนาํเสนอผลิตภณัฑม์าเป็นรูปแบบออนไลน์ 

รวมถึงการจัดหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัให้กบัพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ  (ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

มหาชน, 2560) 

ธนาคารกรุงไทยเป็นองคก์รหน่ึงในอุตสาหกรรมบริการโดยมีเป้าหมายและวิสัยทศัน์ของธนาคาร ธนาคาร

ยงัคงมุ่งเนน้สร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กบัการสนบัสนุนการดาํเนินงานภาครัฐ เพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ของ

ประชาชนและศกัยภาพของประเทศ อาทิการสนับสนุนโครงการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nationale-

Payment) โดยเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมเพย ์(PromptPay) และให้บริการโอนเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ประชาชน 

(G2C) นอกจากน้ีธนาคารยงัให้ความสําคญักบัการนาํเสนอนวตักรรมผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆอาทิโครงการรับ

ชาํระค่าปรับจราจร บริการรับชาํระภาษี 3 กรมแบบเบด็เสร็จ ทั้งกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ    กรมศุลกากร 

และโครงการขายลดเช็คในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-LBD) เป็นตน้ รวมทั้งการยกระดบัประสิทธิภาพในการ
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บริหารจดัการสารสนเทศ เพ่ือนาํขอ้มลูมาใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

(ธนาคารกรุงไทย จาํกดั มหาชน, 2560:1) 

ทั้งน้ีการให้บริการเป็นส่ิงสําคัญ โดยการนํางานท่ีให้บริการทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องมารวมให้บริการอยู่ใน

สถานท่ีเดียวกนั รวมทั้งในยุค 4.0 เทคโนโลยีดิจิทลัมีส่วนทาํให้การพฒันาคุณภาพการให้บริการตอ้งมีการปรับให้

สามารถบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้รูปแบบธุรกิจท่ีมีอยู่เกิดความต่อเน่ืองมากข้ึน และเกิดเป็นธุรกิจ

รูปแบบใหม่ (New business model) ทาํให้ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัสามารถเช่ือมถึงกนัไดห้มด ทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ 

บริการใหม่ ประสบการณ์ใหม่ๆ ดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองการส่ือสารสองทาง และ Real time 

ให้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (พิสิทธ์ิ  พิพฒัน์โภคากุล, 2559 : 1) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการพฒันาในการจดัการคุณภาพการบริการของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาปัญหาและแนวทางในการพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการ  ประกอบดว้ย จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารโดยสามารถนาํผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาคน้ควา้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงวางแผนและพฒันากลยุทธ์การให้บริการ โดยการรู้จกัและ

เขา้ใจลูกคา้  การคน้หาความตอ้งการของลูกคา้  การให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจ  การแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ และ

การสร้างนวตักรรมบริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการจดัการคุณภาพการบริการของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ ์

จงัหวดัราชบุรี 

2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาการจดัการคุณภาพการบริการของพนกังานธนาคารกรุงไทย   

สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การสังเคราะห์งานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เน้ือหา โดยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยาเพ่ือคน้หาประเด็น

ปัญหาและการให้ความหมายจากประสบการณ์ตรงของบุคคลผูใ้ห้ขอ้มลูหรือผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั เพ่ือให้บุคคลได้

ถ่ายทอดส่ิงท่ีได้ประสบมา ความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายต่างๆ และนาํมาตีความวิเคราะห์มุ่งหาความหมาย 

ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์นั้น ซ่ึงลกัษณะของวิธีวิทยาน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู และการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูจ้ดัการและพนกังานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี  

โดยเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 12 คน (ขอ้มลูจากธนาคารกรุงไทย  พนกังานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดั

ราชบุรี, 2561)  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้คาํถามออกเป็น 3  

ส่วน ดงัน้ี  ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มลู  ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการจดัการคุณภาพการ
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บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางในการ

พฒันาการจดัการคุณภาพการบริการของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี 

การดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน

ดงัน้ี แบบสัมภาษณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (structured interview) โดยใชก้ับ

ผูจ้ดัการและพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี  ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนการสร้าง

เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้ เอกสารงานวิจยั และนาํมาสร้างเป็นนิยามตวัแปร 

ขั้นท่ี 2 นาํพฤติกรรมบ่งช้ีในนิยามตวัแปรมาสร้างเป็นประเด็นสัมภาษณ์ โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์  

ขั้นท่ี 3 นาํประเด็นสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอคาํแนะนาํจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมแก้ไขปรับปรุงเน้ือหาในข้อคาํถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างและความเหมาะสมกับ

วตัถุประสงคร์วมทั้งเวลาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 

ขั้นท่ี 4 ไดป้ระเด็นสัมภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.ผูว้ิจยัแจกแบบสัมภาษณ์ ให้แก่ผูจ้ดัการและ พนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี 

ตามจาํนวนผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัท่ีกาํหนดไว ้จาํนวน 12  คน 

2.ผูว้ิจัยเก็บแบบสัมภาษณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามประเด็นท่ีสัมภาษณ์ เพ่ือนาํไป

วิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

2. วิเคราะห์ขอ้มลูสภาพปัญหาในการจดัการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริ

ยวงศ ์จงัหวดัราชบุรีผูว้ิจยัไดน้าํมาจดัลาํดบัและจดัหมวดหมู่ของคาํตอบในแต่ละดา้นเพ่ือนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) จากนั้นนาํเสนอผลการวเิคราะห์ในลกัษณะความเรียง 

3. วเิคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการจดัการคุณภาพการบริการของพนกังานธนาคารกรุงไทย  

สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรีผูว้ิจยัไดน้าํมาจดัลาํดบัและจดัหมวดหมู่ของคาํตอบในแต่ละดา้นเพ่ือนาํไปใชใ้นการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากนั้นนาํเสนอผลการวเิคราะห์ในลกัษณะความเรียง 
 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในการจัดการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย  สาขา

ศรีสุริยวงศ์ จังหวดัราชบุรี พบว่าปัญหาในการใหบ้ริการของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ ์มีปัญหาขอ้

ร้องเรียนในการให้บริการจากผูใ้ช้บริการ ได้แก่ เคร่ืองเอทีเอ็มเคร่ืองฝากเงินสดอัตโนมติั และเคร่ืองปรับสมุด

อตัโนมติัอุปกรณ์ขดัขอ้งค่อนขา้งบ่อยซ่ึงบางคร้ังเกิดจากเหตุขดัขอ้งทางดา้นเทคโนโลยกีารรอคิวนาน  การดูแลลูกคา้

ระหว่างรอคิว ความรวดเร็วในการทาํธุรกรรม การแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานของพนักงานใน

สาขา และปัญหาในเร่ืองของ ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑต่์างๆ ของธนาคาร ท่ีจะแนะนาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกคา้  
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการจัดการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาขาศรีสุริยวงศ์ จังหวดัราชบุรี จากผลการศึกษา โดยใชว้ิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) การศึกษาตามความ

เขา้ใจความคิดของพนักงานและลูกคา้ในการให้ความหมายจากประสบการณ์ตรงของบุคคลท่ีอยู่ในเหตุการณ์หรือ

ส่ิงแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ โดยวิธีการให้บุคคลอธิบายเร่ืองราวและประสบการณ์ต่างๆท่ีตนเองประสบมา โดยการ

ให้ความหมายจากการวิเคราะห์มี ดงัน้ี 

1. มีการบริหารจดัการเก่ียวกบัระบบ และเทคโนโลยี พนกังานทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ไดแ้ก่ เคร่ือง

เอทีเอ็มเคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั และเคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ หรือเม่ือพบปัญหาตอ้งรีบ

แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

2. มีการบริหารจดัการเก่ียวกบัการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากจาํนวนพนักงานท่ีไม่เพียงพอต่อ

การให้บริการ ในช่วงเวลาท่ีมีลูกค้าจาํนวนมาก จึงทาํให้ลูกคา้รอคิวนาน ผูจ้ดัการสาขา ต้องมีการประชุมและนํา

ปัญหาท่ีเกิดจากให้บริการในแต่ละวนั มาปรับปรุงและบริหารจัดการในการจดัสรรพนักงานให้บริการลูกคา้ เพ่ือ

ไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนอีก 

3.พนักงานสาขาจะตอ้งยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันมีหน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส สบตาลูกค้า 

กล่าวทกัทายพดูจาอยา่งสุภาพอ่อนนอ้ม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาทท่ีดี สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ มีความ

กระตือรือร้น มีความใส่ใจกบัลูกคา้อยูต่ลอดเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการให้บริการ 

4. มีการจดัอบรมพฒันาศกัยภาพพนกังานสาขาอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะพนักงานสาขาเป็นส่วนท่ีสําคญั เป็นผูท่ี้

ให้บริการกบัลูกคา้โดยตรง ดงันั้นจึงตอ้งมีความพร้อมท่ีจะให้บริการอยู่เสมอ มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑต่์างๆของ

ธนาคารอย่างละเอียด สามารถแนะนาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ ให้คาํปรึกษาและตอบขอ้ซักถามต่างๆได้อย่าง

ถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว 

 

5. การอภปิรายผล 

5.1 สภาพปัญหาในการจดัการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์จงัหวดั

ราชบุรีพบว่า  ปัญหาในการให้บริการพนกังานธนาคารมีการบริการอย่างเสมอภาค บริการตามระเบียบของธนาคาร 

และครบทุกจุดให้บริการ  แต่บางคร้ังปัญหาในการให้บริการเกิดจากเหตุขดัขอ้งในดา้นเทคโนโลยีท่ีนาํมาใชใ้นการ

บริการลูกคา้ ไม่เพียงพอต่อการบริการลูกคา้  ปัญหาและอุปสรรคในการใชเ้คร่ืองมือในการให้บริการ  มีไม่เพียงพอ

ต่อการให้บริการ  รวมทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตชา้  ปัญหาขอ้ร้องเรียนในการให้บริการจากผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ รอคิว

นาน  ระยะเวลาในการบริการล่าช้า  และปัญหาในขั้นตอนกระบวนการให้บริการผูใ้ช้บริการ คือ ขั้นตอนการ

ให้บริการถูกตอ้ง แม่นยาํ แต่อาจมีบางคร้ังท่ีชา้เกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือเคร่ืองมือท่ีใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของนงเยาว ์ เป่ียมธนสมบติั (2555)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาในการให้บริการของธนาคาร คือ ปัญหาในการใช้

บริการกบธนาคารคือเกา้อ้ีท่ีทาํงานไม่เพียงพอกบัปริมาณลูกคา้และบางตวัยงัชาํรุดและช่องบริการของธนาคารไม่

เพียงพอกบัปริมาณลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมาพนกังานไม่เพียงพอต่อการบริการและ ระยะเวลาในการรอรับบริการนาน

เกินไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอ้ือมบุญ  เลา้ศศิวฒันพงศ ์(2555) ไดศึ้กษาการประเมินคุณภาพบริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาราชบุรี พบว่า ธนาคารกรุงเทพ  สาขาราชบุรี  ยงัมีการบริการลูกคา้ท่ียงัไม่เสมอ
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ภาคกนัอยู ่ พนกังานมกัจะมุ่งเนน้การบริการท่ีดีไปท่ีลกูคา้รายใหญ่ รายกลางเพ่ือสร้างความคุน้เคย  ทาํให้มีผลในการ

ต่อยอดการนาํเสนอขายผลิตภณัฑต่์างๆต่อไป 

5.2 แนวทางในการพฒันาการจดัการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์

จงัหวดัราชบุรี พบว่าธนาคารควรปรับเปล่ียนเคร่ืองเอทีเอ็มเคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั และเคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั 

โครงการบริการจดัการความรู้ โครงการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ โครงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

พนกังาน และโครงการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เพ่ือใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจและมัน่ใจในความถูกตอ้งในการบริการของ

ธนาคาร แนวทางในการพัฒนาการใช้เคร่ืองมือในการให้บริการควรปรับปรุงวสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมทั้งควรมีการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองมือในการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือไม่เกิด

ปัญหาในการใชเ้คร่ืองมือการให้บริการกบัผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการ

แก่ผูใ้ชบ้ริการ  และให้บริการลูกคา้ต่อเน่ืองจนจบส้ินกระบวนการบริการ โดยไม่มีการหยุดพกั  รวมทั้งปรับปรุงการ

ให้บริการให้มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ไม่มีความผิดพลาดทุกคร้ังท่ีให้บริการ มีชุดพนักงานท่ีเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดง

ถึงการเป็นตวัแทนขององคก์ร มีความรวดเร็วของการให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการจอบคาํถาม และมีความ

เขา้ใจต่อความต้องการของลูกค้า  และข้อเสนอแนะของลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับปรุงอาคารให้มีพ้ืนท่ี

กวา้งขวางมากข้ึน ธนาคารมีเคร่ืองหมายรับรองจากองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ  มีช่องทางการให้บริการท่ีมากข้ึน   มีการ

พฒันาให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ของธนาคาร  มีการแสดงขอ้ความท่ีส่ือถึงการให้บริการ โดยยึด

ลูกคา้เป็นหัวใจสาํคญั ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมรัตน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการของธนาคาร

ต่อไปและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพ็ญภิษา  สถิตธีรานนท ์(2555)  ไดศึ้กษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพ

บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ ธนาคารกรุงไทย  สาขาสํานักนานาเหนือ  พบว่าผูบ้ริการให้ความสําคญั

ในดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการมากท่ีสุด และให้ความสาํคญัในดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้น้อยท่ีสุด ความภกัดีของ

ผูรั้บบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผูรั้บบริการให้ความสําคัญอยู่ในด้าน

ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการบอกต่อมากท่ีสุดและให้ความสําคญัในดา้นทศันคติท่ีมีต่อความอ่อนไหวต่อราคาน้อย

ท่ีสุด ความคาดหวงัคุณภาพบริการโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูรั้บบริการโดยรวม ขอ้เสนอแนะจาก

การวิจยั เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทยให้ดีข้ึน ผูบ้ริหารหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งควร

จะเลือกใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมท่ีทนัสมยัเพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกให้ผูรั้บบริการ โดยอาจจะพฒันาระบบงาน

ให้ผูใ้ห้บริการสามารถใชง้านไดค้ล่องตวัข้ึน เพ่ือความรวดเร็วในการใชบ้ริการ หรือลดขั้นการทาํธุรกรรมโดยลูกคา้

ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกแบบฟอร์ม เพ่ือทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร  เพียงแต่แสดงบตัรประชาชนกบัผูใ้ห้บริการก็

สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัสภาพปัญหาในการจดัการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริ

ยวงศ ์จงัหวดัราชบุรีพบว่า ปัญหาในการให้บริการพนกังานธนาคารควรมีการบริการอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือการบริการ

ตามระเบียบของธนาคาร และควรมีการพนกังานธนาคารให้บริการครบทุกจุดการให้บริการ  แต่บางคร้ังปัญหาในการ

ให้บริการเกิดจากเหตุขัดข้องในด้านเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ในการบริการลูกคา้ และปัญหาและอุปสรรคในการใช้
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เคร่ืองมือในการให้บริการ  คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตชา้ ปัญหาขอ้ร้องเรียนในการให้บริการจากผูใ้ชบ้ริการ  ไดแ้ก่ รอ

คิวนาน ระยะเวลาในการบริการล่าชา้  ดงันั้นธนาคารควรให้ความสาํคญัในการนาํปัญหาดงักล่าวไปปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจในการให้บริการครบวงจรของธนาคารต่อไป  และ

ผลการวิจัยแนวทางในการพฒันาการจดัการคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสุริยวงศ ์

จงัหวดัราชบุรีภาพรวม พบว่า  ปรับเปล่ียนเคร่ืองเอทีเอ็มเคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั และเคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั 

โครงการบริการจดัการความรู้ โครงการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ โครงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

พนกังาน และโครงการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เพ่ือใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจและมัน่ใจในความถูกตอ้งในการบริการของ

ธนาคาร ดงันั้นธนาคารควรนาํขอ้มูลจากผลการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับปรุงและพฒันาการจดัการคุณภาพการบริการของ

พนักงานให้เป็นระบบมากข้ึน และนําไปปรับใช้ในการให้บริการแก่ผูใ้ห้บริการตลอดจนจัดประชุมช้ีแจงให้กับ

พนกังานและผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบถึงระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัของธนาคารต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ 

ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ ความพึงพอใจ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้

แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ข้ารับบริการเป็นประจาํท่ีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดั

ปทุมธานี จาํนวน 220 ราย สถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 30 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่า ก) คุณภาพการบริการ 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดา้นความเอาใจใส่ และปัจจยัดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการส่งผลต่อความไวว้างใจ

ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี ข) คุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ 

และปัจจัยความไวว้างใจส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชโ้รงพยาบาลเอกชนในจังหวดัปทุมธานี และ ค) ความ

ไวว้างใจและความพึงพอใจส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี  

คาํสําคญั:  คุณภาพการบริการ, ความภกัดี, ความไวว้างใจ 

ABSTRACT 

The study was aimed to analyze the service quality and customer relationship management affecting trust, 

Satisfaction, and users’ loyalty toward private hospitals in Pathumthani province. The closed-end questionnaire was 

used as a research tool. Data were collected from 220 patients of private hospitals in Pathumthani province. The 

inferential statistics used to test the hypothesis were multiple regression analysis. The results showed that the 

majority of respondents were female with 30-40 years of age.  Most of them completed a bachelor’s degree, worked 

for private companies, and earned average monthly income of 25,001-35,000 baths.  In addition, the results 

revealed that 1) the service quality and customer relationship management affected the users’ trust toward private 

hospitals in Pathumthani province; 2) the service quality and trust affected the users’ satisfaction toward private 

hospitals in Pathumthani; and 3) trust and satisfaction affected the users’ loyalty of private hospital in Pathumthani 

province.  

Keywords:  Service Quality, Loyalty, Trust 
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1. บทนํา 

การมีสุขภาพท่ีสมบรูณ์แข็งแรงไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บทาํให้บุคคลสามารถปฏิบติังานหรือทาํกิจกรรมต่างๆ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ปัจจุบนัรัฐบาลของประเทศไทยไดส่้งเสริมนโยบายในการพฒันา

ดา้นสุขภาพของประเทศไทยเขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการแพทยแ์ห่งเอเชีย (Medical Hub of Asia) อีกทั้งกระทรวง

สาธารณสุขร่วมมือกบักระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ัดทาํแผนพฒันาด้านสุขภาพภายใต้

กรอบยทุธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) นอกจากน้ี สัดส่วน

ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพต่อค่าใชจ่้ายครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ของประชากรประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2559 คิดเป็น

ร้อยละ 4.8 – 5.2 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี แสดงให้เห็นว่า แนวโนม้ของการเจ็บป่วย มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนทุกปี (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จากปัญหาการเจ็บป่วยดงักล่าว สถานพยาบาลเอกชนใน

ทุกจงัหวดัของประเทศไทยจึงมีการพฒันาระบบบริการให้มีความเป็นเลิศเพ่ือให้เกิดการบริการท่ีดีแก่ผูรั้บบริการ เพ่ือ

การนําไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจและความมั่นคงขององค์การในระยาว ดังนั้ นโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงมีหน้าท่ี

ให้บริการดา้นสุขภาพ จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการให้ไดม้าก

ท่ีสุด เพ่ือให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจและตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าในคร้ังต่อไป   

การวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัปทุมธานีเน่ืองจากมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจากเดิมเป็นสังคมชนบทท่ีมีความเจริญในทุกดา้นจึงมีการพฒันากลายเป็นสังคมเมือง 

ส่วนการผลิตเดิมเป็นภาคเกษตรกรรมเปล่ียนเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของประชากรปี 

พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.55 ซ่ึงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนทุกปี (สํานักงานสถิติจงัหวดัปทุมธานี, 2559) จากความหนาแน่น

ของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว จึงทาํให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยจากสารเคมีอนัตราย การปนเป้ือน มลพิษทางอากาศ 

ทางนํ้า และทางดิน ซ่ึงมลพิษเหล่าน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (โครงการ

สุขภาพคนไทย, 2560) ดงันั้น โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองเก่ียวกบัการสร้างความภักดีของผูใ้ช้บริการให้กลบัมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลเอกชนเป็นประจาํและอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ความสาํเร็จในระยะยาวไม่ไดเ้น้นท่ีจาํนวนของผูท่ี้มาใชบ้ริการ แต่เน้นท่ีจาํนวนของผูท่ี้ใชบ้ริการเป็น

ประจาํอย่างและต่อเน่ืองกบัโรงพยาบาลเอกชน (Rajaguru, 2016) โดยมีผูศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นการบริการท่ีน่าสนใจในการ

นาํมาใชใ้นเชิงปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการ คือ การมุ่งเน้นพฒันาด้านคุณภาพการบริการ 

(Service Quality) โดยผูรั้บบริการสามารถสัมผสัไดจ้ากส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี

ทนัสมยัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีคาดหวงัไว ้ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกไวว้างใจทุกคร้ัง

ท่ีมาใชบ้ริการ เป็นผลใหเ้กิดความพึงพอใจและความภกัดีต่อการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน (Huang, 2017)  และยงั

มีการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ (Customer Relationship Management: CRM) เน่ืองจากกลยุทธ์น้ีมี

ความสาํคญัต่อการสร้างความภกัดีของผูรั้บบริการ (Kim, Morris, & Swait, 2008) ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการทาํใหเ้กิดความรู้สึกไวว้างใจและมีความพึงพอใจ (Yoo, Arnold, & Frankwick, 2012) นาํไปสู่การ

กลบัมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลเอกชนเป็นประจาํ (Sansook & Ussahawanitchakit, 2010) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีเกิดเป็นความผกูพนัในระยาว (Bahri-Ammari & Soliman, 2016) ซ่ึงความภกัดี สามารถพิจารณา

จากการมีทศันคติของผูใ้ชบ้ริการท่ีดีต่อโรงพยาบาลเอกชนจึงมีพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลเอกชน

เป็นประจาํและอยา่งต่อเน่ือง (Singh & Saini, 2016) 
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 จากความเป็นมา และความสําคญัของปัญหาในขา้งต้น ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง คุณภาพการ

บริการและการบริหารความสัมพนัธ์กับผูรั้บบริการท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ ความพึงพอใจ และความภักดีของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือศึกษาผลความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าวไปปรับใชส้ําหรับ

การวางแผนกลยทุธ์ต่างๆ ในการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุดเพ่ือสร้างความภกัดีให้เกิดข้ึนและพฒันาสู่

ความภกัดีท่ีแทจ้ริงในโรงพยาบาลเอกชนอนัจะส่งผลดีต่อโรงพยาบาลเอกชนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้รับบริการ ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ 

และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี  

2.2 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ ท่ีส่งผลต่อ

ความไวว้างใจ ความพึงพอใจ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูเ้ขา้รับบริการเป็นประจาํท่ีโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

เน่ืองจากประชากรในกลุ่มดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเขา้รับการรับบริการทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองหรือ

เป็นประจาํ จึงสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี 

คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยการทดสอบแบบสอบถามกบัตวัอยา่งจาํนวน 40 ชุด และคาํนวณหาค่า Partial  

R2 เพ่ือนาํไปประมาณขนาดตวัอยา่งดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีผา่นการตรวจสอบ และเป็น

ท่ียอมรับจากนกัวิจยัจาํนวนมากในการกาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั (Howell, 2010; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 

2555) จากการประมาณขนาดตวัอย่างได้ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.0858 ความน่าจะเป็นของความ

คลาดเคล่ือนในการทดสอบประเภทหน่ึง (α) เท่ากับ 0.1 จาํนวนตวัแปรทาํนายเท่ากบั 8 อาํนาจการทดสอบ (1-ß) 

เท่ากบั 0.9 (Cohen, 1962) จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 195 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลสํารองเพ่ิมรวมทั้งส้ิน

เป็น 220 ตวัอยา่ง  

3.2 การสุ่มตวัอยา่ง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการคดัเลือกตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Sampling) โดยเร่ิมตน้ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสัดส่วน (Proportional  Sampling)โดยใชเ้กณฑ์จาํนวนเตียงผูป่้วย

คา้งคืนในแต่ละโรงพยาบาลท่ีเปิดให้บริการในการกาํหนดสดัส่วน ท่ีจะทาํการสุ่มจาํนวน 220 ตวัอยา่ง วิธีการคาํนวณ 

และไดส้ัดส่วนขนาดตวัอยา่งดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีในการลงสนามเก็บแบบสอบถาม และจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละพ้ืนท่ี 

 

หลงัจากนั้น จึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชน้าํแบบสอบถามในการ

เลือกเก็บขอ้มลูจากผูเ้ขา้รับบริการเป็นประจาํท่ีโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี ณ บริเวณโรงพยาบาลเอกชนท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้นตารางท่ี 1 ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือให้ขอ้มลูท่ีไดมี้การกระจายและไดผ้ลการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผา่นการทดสอบความตรงและความเช่ือมัน่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

- ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไดผ้่านการพิจารณาโดยผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ และความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามและ

วตัถุประสงค ์(Item-objective Congruence Index: IOC) จากผลการประเมินขอ้คาํถามในแบบสอบถามจาํนวน 52 ขอ้ 

พบว่า IOC ของ 52 ขอ้คาํถาม มีคะแนนโดยรวมเท่ากบั 0.73 คะแนน (Polit & Beck, 2006)  

- ความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสอบถามท่ีผา่นการวดัความสอดคลอ้งระหว่างคาํถามและวตัถุประสงค์ ได้

นาํไปทดลองแจกให้กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 ชุด และนาํมาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม พบว่า คาํถาม

ในแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่ระหว่าง 0.751 - 0.944 ซ่ึงเม่ือนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างในการศึกษาจาํนวน 220 ชุด 

พบว่า คาํถามในแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.792 - 0.903 มีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัท่ีสามารถ

นาํไปใชไ้ด ้(Nunnally, 1978) 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มลูและค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

สถิติสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ก) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ข) สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis)  

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลท่ีเก็บแบบสอบสถาม 
จาํนวน 

(เตียง) 
จาํนวนตวัอยา่ง (ชุด) 

โรงพยาบาลภทัรธนบุรี 100 (100 x 220) ÷ 1,350 = 16 

โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 100 (100 x 220) ÷ 1,350 = 16 

โรงพยาบาลการุญเวช 200 (200 x 220) ÷ 1,350 = 33 

โรงพยาบาลปทุมเวช 200 (200 x 220) ÷ 1,350 = 33 

โรงพยาบาลแพทยรั์งสิต 200 (200 x 220) ÷ 1,350 = 33 

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 250 (250 x 220) ÷ 1,350 = 40 

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 300 (300 x 220) ÷ 1,350 = 49 

รวม 1,350 220 
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4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ 

 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 220 คน พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 6.14 อายุ 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 การศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.8 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 78.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.9 ส่วนใหญ่เขา้รับการรักษาดว้ยโรคทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 85.0 และเคยใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนเป็นระยะเวลาระหว่าง 3 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6 โดยผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลท่ี

เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน เน่ืองจากโรงพยาบาลเอกชนตั้งอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 61.4 เม่ือนึกถึง

โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะนึกถึงในเร่ืองของราคาค่าบริการท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 60.5 โดยภาพรวมจากการใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มีความพอใจค่อนขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ  62.7 และมีความคิดท่ีจะแนะนาํให้ผูอ่ื้น

มาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน คิดเป็นร้อยละ 94.1 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นโดยรวมของคุณภาพการบริการ 

การบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ ความไวว้างใจ ความพึงพอใจ และความภกัดี ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการส่งผลต่อ

ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี สรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการส่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

ตวัแปร 
ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

b Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.588  3.004 0.003   

คุณภาพการบริการ        

- ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ 0.140 0.145 2.053 0.041* 0.367 2.725 

- ความเช่ือถือได ้ 0.102 0.108 1.357 0.176 0.288 3.473 

- การตอบสนอง -0.019 -0.021 -0.288 0.774 0.329 3.041 

- ความมัน่ใจ  0.056 0.058 0.829 0.408 0.371 2.696 

- ความเอาใจใส่ 0.262 0.268 3.667 0.000* 0.341 2.931 

การบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ  0.320 0.328 4.331 0.000* 0.319 3.134 

R2 = 0.613; AR2 = 0.602, F= 55.893, *p<0.05 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจยัการบริหาร

ความสัมพนัธ์กับผูรั้บบริการ (ß = 0.328) ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั

ปทุมธานีมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ (ß = 0.268) และดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้(ß 

= 0.145) ตามลาํดบั โดยร่วมกนัพยากรณ์ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนได ้คิดเป็นร้อยละ 61.3 

นอกจากน้ี ก่อนนาํตัวแปรอิสระใดๆ เข้าสู่สมการถดถอยผูว้ิจัยได้มีการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า 
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Tolerance ของตวัแปรอิสระ มีค่าเท่ากบั  0.288 – 0.371 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) 

ส่วนค่า Variance inflation factor (VIF) พบว่า มีค่าเท่ากบั 2.696 – 3.473 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตวัแปรอิสระไม่

มีความสัมพนัธ์กนั (Zikmund et al., 2013) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กับผูรั้บบริการ และความ

ไวว้างใจส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี ตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3 คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ และความไวว้างใจส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

ตวัแปร 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

b Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.061  0.333 0.740   

คุณภาพการให้บริการ       

- ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ -0.043 -0.043 -0.686 0.493 0.360 2.779 

- ความเช่ือถือได ้ 0.070 0.070 1.007 0.315 0.285 3.504 

- การตอบสนอง 0.134 0.142 2.184 0.030* 0.329 3.042 

- ความมัน่ใจ  0.149 0.148 2.409 0.017* 0.370 2.705 

- ความเอาใจใส่ 0.096 0.093 1.415 0.158 0.321 3.116 

การบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ  0.118 0.115 1.665 0.097 0.293 3.412 

ความไวว้างใจ 0.455 0.433 7.234 0.000* 0.387 2.582 

R2 = 0.707; AR2 = 0.697, F= 72.596, *p<0.05    

 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจยัดา้นความ

ไวว้างใจ (ß = 0.433) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นความมัน่ใจ (ß = 0.148) และดา้นการตอบสนอง (ß = 0.142) ตามลาํดบั 

โดยร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้ ร้อยละ 70.7 และจากการตรวจสอบ 

Multicollinearity  พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปรอิสระ มีค่าเท่ากบั  0.285– 0.387 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair et al., 

2014) ส่วนค่า VIF ท่ีมีค่าเท่ากบั 2.582 – 3.504 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 (Zikmund et al., 2013)   

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความไวว้างใจ และความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติ ตามตารางท่ี 4 และ 5 

ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4 ความไวว้างใจ และความพึงพอใจส่งผลต่อความภกัดีดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนใน

จงัหวดัปทุมธานี 

ตวัแปร 
ความภกัดีดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

b Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.125  0.524 0.601   

ความไวว้างใจ 0.463 0.372 5.138 0.000* 0.390 2.566 

ความพึงพอใจ 0.491 0.418 5.767 0.000* 0.390 2.566 

R2 = 0.556; AR2 = 0.552, F= 135.942, *p<0.05           

 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจยัดา้นความพึง

พอใจ (ß = 0.418) ส่งผลต่อความภกัดีดา้นพฤติกรรมของผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (ß = 0.372) โดยร่วมกนัพยากรณ์ความภกัดีดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชนได ้คิดเป็นร้อยละ 55.6  นอกจากน้ี จากการตรวจสอบ Multicollinearity  พบว่า ค่า Tolerance ของ

ตวัแปรอิสระ มีค่าเท่ากบั 0.390 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair et al., 2014) ส่วนค่า VIF มีค่าเท่ากบั 2.566 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 

5.0 (Zikmund et al., 2013)  

 

ตารางท่ี 5 ความไวว้างใจ และความพึงพอใจส่งผลต่อความภกัดีดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนใน

จงัหวดัปทุมธานี 

ตวัแปร 
ความภกัดีดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

b Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.238  0.972 0.332   

ความไวว้างใจ 0.429 0.346 4.637 0.000* 0.390 2.566 

ความพึงพอใจ 0.496 0.423 5.668 0.000* 0.390 2.566 

R2 = 0.528; AR2 = 0.524, F= 121.470, *p<0.05 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจยัด้านความพึง

พอใจ (ß = 0.423) ส่งผลต่อความภกัดีดา้นทศันคติของผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (ß = 0.346) โดยร่วมกันพยากรณ์ความภักดีด้านทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชนได ้คิดเป็นร้อยละ 52.8 จากการตรวจสอบ Multicollinearity  พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปร

อิสระ มีค่าเท่ากบั 0.390 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair et al., 2014) ส่วนค่า VIF มีค่าเท่ากบั 2.566 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5.0 

(Zikmund et al., 2013) 
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ทั้งน้ี ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 1 

             ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรคัน่กลาง   ตวัแปรตาม 

 

 

 
 

 

 

 

         

               หมายถึง มีอิทธิพล/ มีผล 

                                                                                                                            หมายถึง ไม่มีอิทธิพล/ ไม่มีผล 

 

รูปท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

5. การอภปิรายผล 

ผูว้ิจยัไดน้าํผลสรุปมาเช่ือมโยงกบัทฤษฎีของงานวิจยัท่ีศึกษาในอดีต โดยทาํการทดสอบสมมติฐานสรุป

ผลไดด้งัน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า คุณภาพการบริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได้ ด้านความเอาใจใส่และการ

บริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการส่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดั

ปทุมธานีมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพท่ีครบครัน และ

พนกังานผูใ้ห้บริการมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี

มีการวางแผนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ชบ้ริการ มีการจดัอบรมและการติดตามอาการ

ภายหลงัการรักษาดว้ยแจกเอกสารให้ขอ้มลูดา้นสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการ จึงมีผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด

ความไวว้างใจต่อโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Park, Lee, Lee และ Truex 

(2012) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยพบว่า คุณภาพ

การบริการส่งผลในทางบวกต่อความไว้วางใจ  และสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยของ Sarmaniotis, 

Assimakopoulos และ Papaioannou (2013) พบว่า ระบบการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการโดยใชก้ลยุทธ์การ

ส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า คุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และความ

ไวว้างใจส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนกังานท่ีให้บริการในโรงพยาบาลเอกชนสามารถตอบคาํถาม

ความภกัดี 

คุณภาพการบริการ 

ความไวว้างใจ 

การบริหารความสัมพนัธ์กบั

ผูรั้บบริการ  

ความพึงพอใจ 

- ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ 

- ความเช่ือถือได ้ 

- การตอบสนอง  

 
- ความมัน่ใจ  

 
- ความเอาใจใส่ 

- ดา้นพฤติกรรม 

- ดา้นทศันคติ 
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หรือปัญหาของผูใ้ชบ้ริการไดท้นัทีและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการไดด้ว้ยความเต็มใจ ทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกมัน่ใจในการเขา้รับบริการ และความไวว้างใจในความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทยท่ี์

ให้บริการโดยมีอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นการให้บริการท่ีทนัสมยั ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนมีช่ือเสียงในดา้นคุณภาพ

การบริการท่ีมีขั้นตอนในการให้บริการท่ีรวดเร็ว จึงมีผลให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลเอกชนใน

จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจัยงานวิจัยของ Giovanis (2016) ท่ีพบว่า คุณภาพของการให้บริการส่งผล

โดยตรงต่อความพึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจยัของ Jan และ Abdullah (2014) พบว่า ความไวว้างใจส่ง

ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ความไวว้างใจและความพึงพอใจส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี

เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการมีรู้สึกความไวว้างใจและความรู้สึกพึงพอใจทุกคร้ังท่ีเขา้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีความ

เช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทยใ์ห้บริการดว้ยความจริงใจและเอาใจใส่ดูแลผูใ้ชบ้ริการตามตอ้งการไดท้นัที จึง

ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการยงัคงใช้บริการเป็นประจาํและอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติท่ีดีต่อโรงพยาบาล

เอกชนจึงไม่คิดจะเปล่ียนไปใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาลแมมี้การบอกเล่าว่าดีกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Huang (2017) พบว่า ความไวว้างใจส่งผลต่อความภกัดีในเชิงพฤติกรรมและทศันคติของลูกคา้ นอกจากน้ียงัมีความ

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Munhurrun, Seebaluck และ Naidoo (2015) ผลวิจยัพบว่า ส่วนความพึงพอใจส่งผล

โดยตรงต่อความภกัดี และความไวว้างใจมีผลดีต่อความภกัดีเป็นอยา่งมาก 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการท่ีส่งผลต่อ

ความไวว้างใจ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัปทุมธานี เพ่ือให้ผล

การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในดา้นบริการของโรงพยาบาล

เอกชนในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยั ดงัน้ี 

6.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลไปใช ้

จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละความเอาใจใส่ส่งผลต่อความไวว้างใจ 

ความพึงพอใจ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี  ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงพยาบาล

เอกชนควรมุ่งพฒันาคุณภาพการบริการและสร้างความแตกต่างในการให้บริการ ไดแ้ก่ การมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ทางกายภาพท่ีหลากหลาย เน้นการบริการโดยเอาใจใส่หรือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูใ้ชบ้ริการ นอกจากน้ี ควร

มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการตอบขอ้สงสัยของผูรั้บบริการไดท้นัที และพร้อม

ให้บริการตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ รวมถึงควรมุ่งเน้นการให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจเม่ือเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ คุณภาพของอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้มีความทนัสมยั 

เพ่ือให้ผูรั้บบริการรู้สึกไวว้างใจและความพึงพอใจเม่ือเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลเอกชน  

6.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังไป 

ในการวิจยัคร้ังต่อไป นกัวิจยัหรือนกัวิชาการท่ีสนใจควรศึกษาตวัแปรอิสระในปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้

งานวิจยักวา้งขวางและสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน เช่น ปัจจยันวตักรรมการบริการ ปัจจยัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป็นตน้  รวมถึงควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูป่้วยต่างชาติท่ีเดินทางมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 307 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ไทย เช่น กลุ่มผูป่้วยจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลาง เป็นตน้ โดยนาํขอ้มูลจาก

ผลการศึกษามาเปรียบเทียบกบัผูใ้ชบ้ริการชาวไทย และนาํผลการศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการบริการและการบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ให้มีการเดินทางเขา้มารับบริการ

ทางการแพทยใ์นประเทศไทยมากข้ึนในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน

ภูมิภาคของไทย มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาบริบทการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค

ของไทย 2) เพ่ือสํารวจพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองใน

ภูมิภาคของไทย ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน โดยวิจยัเชิงคุณภาพ ไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้างกบัผูบ้ริหารท่าอากาศยาน นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) และวิจยัเชิง

ปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า จาํนวน 400 คน จาก (1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก 

จาํนวน 282 คน (2) ท่าอากาศยานบุรีรัมย ์จาํนวน 66 คน (3) ท่าอากาศยานระนอง จาํนวน 52 คน และใชส้ถิติเชิง

พรรณนาคุณลกัษณะของขอ้มลูและการทดสอบไคสแควร์ 

 ผลการศึกษา พบว่า 1) บริบทการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองนั้ น ข้ึนอยู่กับ

งบประมาณท่ีไดรั้บในแต่ละปี การเพ่ิมข้ึนของผูโ้ดยสาร และนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งนโยบายดา้นการ

ท่องเท่ียว 2) พฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองของกลุ่มตวัอย่างในรอบ 1 ปี จะใช้

บริการโดยเฉล่ีย 1-2 คร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่ใชร้ถส่วนตวัเดินทางมายงัท่าอากาศยาน  โดยมกัสังเกตจากป้ายสัญลกัษณ์ท่ี

ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเห็นไดช้ดัเจนมากท่ีสุด ในระหว่างรอข้ึน-ลงเคร่ืองบินโดยสารนิยมเลือกซ้ือของขบเค้ียว/เบเกอร์ร่ีมาก

ท่ีสุด และมีความตอ้งการใช้บริการจุดบริการตู้เอทีเอ็ม จุดบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ และจุดบริการชาร์ตแบต

โทรศพัทมื์อถือ 3) เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชร้ถยนตเ์พ่ือเดินทางมายงัท่าอากาศยานดว้ยตนเอง อายแุละ

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่าอากาศยานรองในรอบ 1 ปี การเลือกรับประทานอาหาร

ในท่าอากาศยาน และการใชร้ถยนตใ์นการเดินทางมาท่าอากาศยาน อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ในท่าอากาศยาน รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการในทุกดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชบ้ริการในรอบ 

1 ปี การใชเ้วลาในท่าอากาศยาน การใชร้ถยนตใ์นการเดินทางมาท่าอากาศยาน ท่ีจอดรถยนต์ การรับประทานอาหาร

ในท่าอากาศยาน และการซ้ือสินคา้ในท่าอากาศยาน สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร ซ่ึงผล

การศึกษา สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานรองของ

ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเติบโตทางการท่องเท่ียวของจังหวดัท่องเท่ียวรอง และเพ่ือส่งเสริมและพฒันาการ

ท่องเท่ียวในแต่ละท่าอากาศยาน 

คาํสําคญั: พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว, ส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน, นโยบายการจดัการส่ิงอาํนวยความ

สะดวก, ท่าอากาศยานรอง, ท่าอากาศยานในภูมิภาค 
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ABSTRACT 

The study entitled “Thai Tourist Behavior towards Regional Secondary Airport Facilities in Thailand” 

aims 1) to study the context on facility management in secondary airports in the regions of Thailand and 2) to 

investigate the tourist behavior towards facilities in secondary airports in the regions of Thailand. The results 

revealed that 1) facility management context in secondary airports depending on the annual budget, the increasing 

amount of passengers and other related policies, including the implementation of tourism policies, etc. 2) tourist 

behavior on facilities in secondary airports found that the samples use service at the airport once or twice annually, 

with a majority relying on personal vehicle to travel to the airport, the clear sign at the front and snacks/bakery 

products while waiting for boarding, ATM services demand, WiFi hotspots and charging points for mobile phones. 

3) Gender was found to be correlated to the travelling behavior to the airport, whereas age was found to be 

correlated to the travelling frequency in one year. In addition, the eating behavior at the airport was found to be 

correlated to the travelling frequency in one year. Moreover, the travelling behavior to the airport and price of food 

was shown to be correlated to the purchasing behavior at the airport. Income was revealed to be correlated to all 

aspects of tourist behavior, including the travelling frequency in one year, the time spent at the airport, the 

travelling behavior to the airport, the parking behavior, the eating behavior at the airport, the price of food and the 

purchasing behavior at the airport. The results of the study can be used as a guideline for the development and 

improvement of facilities within the secondary airports of Thailand to support the tourism growth of the secondary 

tourism provinces and to promote as well as to develop tourism in each airport.  

Keywords:   Tourist behavior, airport facilities, facilities management policy, secondary airport, regional airports  

 

1. บทนํา 

การเดินทางท่องเท่ียวในอดีตท่ีผา่นมา สามารถสังเกตไดว้่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวโดยใช้

รถยนตโ์ดยสาร หรือรถไฟในการเดินทางท่องเท่ียว เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไม่แพงมากนัก แต่อาจจะตอ้ง

ใชร้ะยะเวลายาวในการเดินทาง หากเดินทางโดยใชเ้คร่ืองบินโดยสารก็มีราคาค่าโดยสารสูง ทาํให้นักท่องเท่ียวผูมี้

รายไดร้ะดบันอ้ยใชบ้ริการเคร่ืองบินโดยสารนอ้ยตามลาํดบั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2559 : 21) ดว้ยเหตุน้ีจึง

อาจทาํให้นกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวไปในสถานท่ีไกลๆ ค่อนขา้งนอ้ย จึงเลือกท่ีจะเดินทางไปยงัเมืองท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวหลกั ซ่ึงมีความพร้อมในเร่ืองของการเดินทางท่องเท่ียว ดงันั้นจึงเกิดการกระจุกตวัของนักท่องเท่ียว รัฐบาล

จึงมีนโยบายในการกระจายจาํนวนนกัท่องเท่ียวจากเมืองหลกัไปสู่เมืองรอง และสนบัสนุนให้เกิดสายการบินตน้ทุน

ตํ่า เพ่ือกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเลือกท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยใชเ้คร่ืองบินโดยสาร

เพ่ือประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558: 29)     
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ตารางท่ี 1 สถิติขอ้มลูการขนส่งทางอากาศ (ขาเขา้)  

                           
แหล่งท่ีมา: กรมท่าอากาศยาน, 2559  

 

จากสถิติขอ้มลูการขนส่งทางอากาศในตารางท่ี 1 นั้น จะเห็นไดว้่าจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการ

ท่าอากาศยานในเมืองรองเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี แสดงให้เห็นว่าการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินโดยสารมีการเจริญเติบโตข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ในทางตรงกนัขา้ม ท่าอากาศยานรองเป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก การบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกมีอย่าง

จาํกดัตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี จึงทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริการในหลายๆ ดา้น อาทิ การ

ประชาสัมพนัธ์ ร้านอาหาร ห้องนํ้ าสาธารณะ ห้องนํ้ าสําหรับคนพิการ การบริการรถวีลแชร์ ท่ีนั่งพกัคอยภายในท่า

อากาศยาน เคาน์เตอร์บริการขอ้มลู ช่องทางเดินเขา้ – ออกท่าอากาศยาน เป็นตน้ (สิรฎา หนูพนัธ์, 2559: บทสัมภาษณ์) 

ทั้งน้ีบทบาทหลกัของท่าอากาศยาน คือ การให้บริการขนส่งแก่ผูโ้ดยสารโดยการใชเ้คร่ืองบินโดยสารเป็นพาหนะใน

การขนส่ง ตั้งแต่ก่อนการข้ึนเคร่ืองบินโดยสาร จนกระทัง่ลงเคร่ืองบินโดยสาร ระบบในการบริหารจดัการส่ิงอาํนวย

ความสะดวกภายในท่าอากาศยานท่ีดีจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งเพ่ือรองรับและให้บริการกับผูโ้ดยสาร เพ่ือเป็นการ

กระตุน้ให้เกิดการใชบ้ริการของท่าอากาศยานและยงัสามารถกระจายจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยจากเมืองหลกัมาสู่

เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลได ้ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2551)  

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการในท่าอากาศยาน ตามท่ี Vukan (1992 อา้งถึงใน ยุทธกิจ 

ครุธาโรจน์, 2548: 13) ไดก้ล่าวไวว้า่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความตอ้งการความสะดวกสบาย ความทนัสมยั ความตรง

ต่อเวลา ความรวดเร็วในการเช็คอินและขนถ่ายสัมภาระ ความปลอดภยัต่อตวัเองและทรัพยสิ์น การบริการท่ีดีของ

พนกังานผูใ้ห้บริการในท่าอากาศยาน นอกจากน้ี ความตอ้งการทางดา้นกายภาพยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการท่าอากาศยาน ไดแ้ก่ ความไม่แออดัของท่ีพกัภายในท่าอากาศยาน ความสะอาดของอาคารสถานท่ี เป็น

ตน้ (กรมการบินพลเรือน, 2557) ซ่ึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในท่าอากาศยานสอดคลอ้งกบันโยบายในการ

บริหารจดัการของท่าอากาศยานในการพฒันาท่าอากาศยานให้มีความรวดเร็ว ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ การเขา้-

ออก ของผูโ้ดยสารท่ีตอ้งรวดเร็ว การขนถ่ายสัมภาระตอ้งมีประสิทธิภาพและรองรับการจราจรไดอ้ยา่งเพียงพอ มีร้าน

ปลอดอากรท่ีดี มีการวางแผนผงัของท่าอากาศยานและส่ิงแวดล้อมดี มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีระบบการขนส่งจากท่าอากาศยานไปสู่ตัวเมืองได้ดี มีการพฒันาและบาํรุงรักษา

โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก (กรมการบินพลเรือน, 2558: 6)   
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จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่านโยบายของรัฐบาลในการกระจายจาํนวนนักท่องเท่ียวจาก

เมืองหลกัไปสู่เมืองรอง เป็นการลดการกระจุกตวัของนกัท่องเท่ียวและความหนาแน่นของจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองหลกั อีกทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่เมืองรอง ในทางกลบักนั การเดินทางท่องเท่ียวนั้น 

จาํเป็นตอ้งอาศยัการคมนาคมขนส่งในการรับ-ส่งนักท่องเท่ียวท่ีสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นการใชบ้ริการเคร่ืองบิน

โดยสารจึงนิยมมากยิ่งข้ึน ส่งผลถึงจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานท่ีมากข้ึนด้วย ซ่ึงการใช้

บริการเคร่ืองบินโดยสาร นกัท่องเท่ียวจะตอ้งรอข้ึนและลงเคร่ืองบินโดยสาร ณ ท่าอากาศยานโดย ธิดารัตน์ ภวงัคะ

รัตน์ (2551) ไดก้ล่าวเสริมไวว้่า การเดินทางโดยเคร่ืองบินโดยสาร ตอ้งมีสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีจุดพกั คอย รอข้ึนเคร่ืองบิน

โดยสารหรือลงเคร่ืองบินโดยสาร ให้กบัผูม้าใชบ้ริการเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ คือ ท่า

อากาศยาน ซ่ึงท่าอากาศยานจาํเป็นจะตอ้งมีการจดัการในการให้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวชาว

ไทยเคร่ืองบินโดยสาร หากแต่การดาํเนินการของท่าอากาศยานนั้นจาํเป็นจะตอ้งยึดแนวปฏิบติัหรือนโยบายในการ

บริหารจดัการเพ่ือนาํมาเป็นแนวปฏิบติัในการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานและเป็นการจดัการส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีตอบสนองพฤติกรรมการใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย   

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานในเมือง

รอง ตลอดจนบริบทในการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานโดยกาํหนดสมมุติฐานไวว้่า ปัจจยัส่วน

บุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพมีความสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค เพ่ือนาํขอ้มลูมาพฒันาการจดัการ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยให้ได้มากท่ีสุด ตลอดจนนําผล

การศึกษามาเป็นขอ้มลูเพ่ือกาํหนดแนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานท่ีสอดคลอ้งกบับริบท

ของท่าอากาศยาน และตอบสนองพฤติกรรมการใชบ้ริการท่าอากาศยานอยา่งแทจ้ริง  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภมิูภาคของไทย 

 2. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองในภูมิภาค

ของไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากร กลุ่มตวัอย่างและเทคนิคการสุ่ม 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างเพ่ือทาํการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริหารท่า

อากาศยานรอง 3 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก (2) ท่าอากาศยานบุรีรัมย ์(3) ท่าอากาศยานระนอง โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง กลุ่มท่ี 2 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศ

ยานรองในแต่ละแห่งทั้ง 3 แห่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการกาํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยออกแบบเคร่ืองมือตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทั้ง

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยแบ่งเคร่ืองมือตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 แบบสัมภาษณ์

ก่ึงโครงสร้าง วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 แบบสอบถาม เป็นการกาํหนดแบบสอบถามท่ีเป็นคาํถามปลายปิด และคาํถาม

ปลายเปิดเก่ียวกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ดงัน้ี การเดินทางมาท่าอากาศยาน 

บริเวณท่ีเลือกจอดรถ ลกัษณะของป้ายสัญลกัษณ์ภายในท่าอากาศยาน ลกัษณะของเส้นทางเดินภายในท่าอากาศยาน, 

รูปแบบของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีรับประทาน ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องนํ้ า ท่ีนั่งพกัคอย ร้านคา้ภายในท่า

อากาศยาน เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ จุดบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน และ ตอนท่ี 3 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

6. สถานภาพ 

พฤตกิรรมการใช้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวก               

ในท่าอากาศยานรองในภูมิภาค 

1. จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี 

2. การใชเ้วลาในท่าอากาศยาน 

3. การเดินทางมาท่าอากาศยาน 

4. บริเวณในการจอดรถ 

5. ลกัษณะของป้ายสัญลกัษณ์ภายในท่าอากาศยาน 

6. ลกัษณะของเส้นทางเดินภายในท่าอากาศยาน 

7. รูปแบบของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีรับประทาน 

8. ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืม 

9. ห้องสุขา 

10. ท่ีนัง่พกัคอย 

11.   ร้านคา้ภายในท่าอากาศยาน 

12.    เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ 

13.   จุดบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน 
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ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยเสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นนอกเหนือจากขอ้คาํถามท่ี

กาํหนด 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากการคน้ควา้ เอกสาร ตาํรา หนงัสือ บทความ วิทยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ และเอกสารทาง

วิชาการ เพ่ือให้ไดข้้อมูลพ้ืนฐานมาทาํการวิจยัตามเร่ืองท่ีกาํหนดและความสมบูรณ์ของเน้ือหามากยิ่งข้ึน และ (2) 

ขอ้มลูปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้

กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ จาํนวน 400 คน โดยเก็บขอ้มูลจาก (1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก จาํนวน 282 

คน (2) ท่าอากาศยานบุรีรัมย ์จาํนวน 66 คน (3) ท่าอากาศยานระนอง จาํนวน 52 คน และเม่ือดาํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูเสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ์ทุกฉบบัและจาํนวนของแบบสอบถาม 

213.4 21การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการการศึกษาเอกสาร ตาํรา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

และเอกสารทางวิชาการ มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเน้ือหา (Content Analysis) เป็นการนาํเอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ 

มาวิเคราะห์ให้เห็นวา่ มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้างกบัผูบ้ริหารท่าอากาศยาน นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) ซ่ึงเป็นการนาํ

ขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ยอ้นกลบัมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจยั

ใดบา้งหรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเม่ือเหตุน้ีเกิดข้ึน ไดน้าํไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบา้ง (เทิดชาย 

ช่วยบาํรุง, 2555: 105) 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ตามหลกัสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติจ

และแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มลูไวท่ี้ไดจ้ากแบบสอบถาม ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาคุณลกัษณะ โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และ

นาํมาเสนอในรูปแบบตารางวิเคราะห์โดยคาํนวณหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอนท่ี 2 ผูว้ิจยันาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาคุณลกัษณะของขอ้มลู โดยใชก้ารแจกแจง

ความถ่ีหาค่าร้อยละ และนาํมาเสนอในรูปแบบตารางวิเคราะห์โดยคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบไคสแควร์ ซ่ึงเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม (Test of Association) คือ 

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวก

ของท่าอากาศยาน 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 บริบทการจัดการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง  

การจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานไดจ้ดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกตามท่ีกรมท่าอากาศ

ยานไดก้าํหนดให้มีการบริการพ้ืนฐานของผูม้าใชบ้ริการท่าอากาศยานและจดัสรรงบประมาณมาให้ ซ่ึงท่าอากาศยาน

ไดด้าํเนินการจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบทุกพ้ืนท่ีของท่า

อากาศยานในการรองรับจาํนวนผูม้าใชบ้ริการ เช่น ลานจอดรถ ไดมี้การกาํหนดให้มีพนักงานดูแลให้บริการในการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 315 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

จอดรถยนตข์องผูม้าใชบ้ริการท่าอากาศยาน มีการจดัระบบการรักษาความปลอดภยัของลานจอดรถ จดัให้มีเจา้หน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัตลอด 24 ชัว่โมงในทุกๆ จุดทัว่ทั้งท่าอากาศยาน แต่ถา้หากเกิดการสูญ

หายของรถยนต์หรือทรัพยสิ์นทางท่าอากาศยานไม่ไดรั้บผิดชอบในส่วนตรงน้ี แต่ทางท่าอากาศยานจะให้ความ

ช่วยเหลือในการติดต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหรือให้ขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิดเพ่ือหาคนร้าย นอกจากน้ียงัไดจ้ดัให้มีแสงส่อง

สว่างของลานจอดรถยนต์แต่อาจจะมีไม่มากเน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ท่าอากาศยานต้องเก็บ

งบประมาณไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน หรือจดัการกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีความจาํเป็นมากกว่า ป้ายบอกทาง ทางท่า

อากาศยานไดมี้การกาํหนดขนาดของป้ายเพ่ือท่ีผูใ้ชบ้ริการจะสามารถมองเห็นป้ายไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึง สี และขนาด

ตัวอักษร และการติดตั้ งป้ายบอกทางในทุกๆระยะ ในเร่ืองของร้านอาหารได้มีการกาํหนดขนาดของพ้ืนท่ีของ

ร้านอาหารหรือร้านคา้ท่ีจะเขา้มาทาํการคา้ขายในท่าอากาศยานเพ่ือนาํขนาดของพ้ืนท่ีมาคิดเป็นค่าเช่าต่อตารางเมตร 

กบัผูป้ระกอบการ ทางท่าอากาศยานยงัไดก้าํหนดให้มีเวลาในการเปิด-ปิด ของร้านอาหารหรือร้านคา้ภายในท่าอากาศ

ยาน การปิดร้านชัว่คราวเพ่ือท่ีทางท่าอากาศยานจะไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้กับผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานไดรั้บทราบ      

ในท่าอากาศยานไดมี้การกาํหนดให้มีการจดัเวรในการทาํความสะอาดของท่าอากาศยานทั้งภายในและภายนอกท่า

อากาศยาน ตามจุดต่างๆ ภายในท่าอากาศยานรวมถึงห้องนํ้ าดว้ย นอกจากน้ียงัให้มีการตรวจสอบโดยหัวหน้าแผนก

รักษาความสะอาดเพ่ือตรวจเช็คการทาํความสะอาดของพนักงานทาํความสะอาดถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ความสะอาดของท่าอากาศยาน ซ่ึงจะตอ้งมีความสะอาดอยูส่ม ํ่าเสมอ ส่ิงท่ีสาํคญัอีกหน่ึงอยา่งพนกังานทาํความสะอาด

จะต้องตรวจเช็คด้วยว่าของใชภ้ายในห้องนํ้ าชาํรุด แตก หัก หรือไม่ หากเกิดความเสียหายต้องรีบดาํเนินการแจ้ง

หัวหนา้เพ่ือดาํเนินการแกไ้ข และยงัจะตอ้งเติมนํ้ายาลา้งมือ กระดาษทิชชูดว้ย เม่ือผูใ้ชบ้ริการเขา้มาใชบ้ริการท่าอากาศ

ยานเพ่ือรอข้ึนเคร่ืองบินโดยสารทางท่าอากาศยานก็ไดมี้การจัดเตรียมท่ีนั่งพกัคอย ให้กับผูใ้ชบ้ริการทั้งขาเขา้และ     

ขาออก รวมถึงจุดอ่ืนๆตามความเหมาะสม แต่จาํนวนของเกา้อ้ีก็ข้ึนอยู่กบังบประมาณท่ีทางกรมท่าอากาศยานจดัให้

ดว้ยซ่ึงก็จะเลือกเกา้อ้ีท่ีมีนัง่สบายเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ นอกจากน้ีทางท่าอากาศยานมีบริการตู้

โทรศพัท์สาธารณะตามจุดต่างๆ ภายในและภายนอกท่าอากาศยานซ่ึงก็ได้จดัให้เพียงพอ ในการติดตั้งตู้นั้นก็ได้

กาํหนดให้มีการติดตั้ งสูงหรือตํ่าด้วยเพ่ือความสะดวกในการใช้งานของผูใ้ช้บริการเพราะผูใ้ชบ้ริการมีความสูงท่ี

แตกต่างกนั ก่อนท่ีจะเดินทางผูใ้ชบ้ริการตอ้งทาํการเช็คอินก่อนท่ีจะข้ึนเคร่ืองโดยสาร ซ่ึงท่าอากาศยานก็ไดจ้ดัให้มีจอ

แสดงขอ้มลูของการบินในแต่ละสายการบินซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบไดแ้ละเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

รับ-ส่งผูโ้ดยสารและการเช็คอินในการเดินทาง ซ่ึงทางสายการบินกบัทางท่าอากาศยานก็ไดมี้การกาํหนดในเร่ืองของ

เวลาเช็คอินท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัรวมถึงกระเป๋าในการเดินทางนํ้ าหนัก เพ่ือป้องกนัไม่ให้การเดินทางนั้นล่าชา้ไม่

ทนัตามกาํหนดเวลาในการเดินทาง เม่ือผูใ้ชบ้ริการเช็คอินเสร็จตอ้งเดินทางเขา้มาในส่วนของผูโ้ดยสารขาออกท่ีคอย

ข้ึนเคร่ืองบินโดยสารในส่วนน้ีก็มีการจดัท่ีนั่งพกัคอยใวบ้ริการเช่นกนั ก่อนเขา้มาดา้นในนั้นผูใ้ชบ้ริการตอ้งตรวจ

ร่างกายเพ่ือตรวจหาส่ิงของตอ้งห้ามนาํเขา้มาหรือนาํข้ึนเคร่ืองบินโดยสารก็จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และทางท่า

อากาศยานก็ไดจ้ดัให้มีพนักงานรักษาความปลอดภยัในการตรวจสอบแบ่งออกเป็นชายและหญิง เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกให้กบัผูใ้ชบ้ริการชายและหญิงดว้ย นอกจากน้ีแลว้ท่าอากาศยานก็ไดก้าํหนดให้มีสถานท่ีรับสัมภาระ ซ่ึงเป็น

จุดท่ีตอ้งให้มีเพ่ือให้ผูโ้ดยสารมารอคอยรับสัมภาระของตนเองเม่ือเดินทางมาถึงยงัท่าอากาศยานพนักงานท่ีทาํการขน

ถ่ายก็จะดาํเนินการจดัส่งกระเป๋าให้ทนัเวลาตามท่ีกาํหนดเพ่ือไม่ให้ผูโ้ดยสารรอคอยนานจนเกินไปซ่ึงก็มีขั้นตอนใน

การให้บริการทางท่าอากาศยานก็จะกาํชบัอยูเ่สมอจะตอ้งมีการให้บริการท่ีรวดเร็วอยา่ให้ผูใ้ชบ้ริการรอคอยนาน โดย
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ส่วนใหญ่แลว้ผูใ้ชบ้ริการขาเขา้ เม่ือเดินทางมาถึงแลว้และรับกระเป๋าเสร็จก็จะเดินทางกลบัทนัที ซ่ึงทางท่าอากาศยาน

ก็ไดมี้การจดัให้มีรถแทก็ซ่ีมาให้บริการซ่ึงเป็นของหน่วยงานเอกชนเขา้มาให้บริการแต่ก็ไดมี้การตกลงในเร่ืองของ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางร่วมกบัท่าอากาศยานเพ่ือควบคุมค่าใชจ่้ายไม่ให้สูงมากจนเกินไปแต่ทางผูใ้ห้บริการเคา้ก็จะมี

ระบบในการให้บริการการจดัคิวของรถแทก็ซ่ี เพ่ือป้องกนัไม่ให้แทก็ซ่ีมีปัญหากนัเองซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผูม้า

ใชบ้ริการได ้แต่ตอนน้ีท่าอากาศยานเองยงัไม่มีรถโดยสารสาธารณะเขา้มาให้บริการซ่ึงตรงน้ีก็ยงัขาดอยู่ แต่ก็พยายาม

ติดต่อไปยงัขนส่งเพ่ือขอให้มีการให้บริการตรงน้ี เน่ืองจากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการน้อยจึงทาํให้ไม่คุม้ค่าใชจ่้ายของรถ

โดยสาร ถึงแมว้่าจาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานจะเพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะข้ึนรถโดยสาร 

ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัคือท่าอากาศยานตอ้งการเพ่ิมอตัรากาํลงั และงบประมาณ ซ่ึงในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อ

การดาํเนินงาน โดยเฉพาะเงินสํารองจ่าย เน่ืองจากการซ่อมบาํรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกมีราคาค่อนข้างสูง แต่

งบประมาณสาํรองไม่พอจ่ายทาํให้การซ่อมแซมล่าชา้ นอกจากน้ีควรปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ใหม่อยู่เสมอ 

เช่น เกา้อ้ี แอร์ ห้องนํ้ า เป็นตน้ และควรเพ่ิมเคาเตอร์บริการในหลายๆ ดา้น เช่น ดา้นการท่องเท่ียว ร้านอาหาร บริษทั

รถยนตเ์ช่า เป็นตน้ 

4.2 พฤตกิรรมการใช้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกของนักท่องเทีย่วชาวไทยในท่าอากาศยานรอง 

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานนั้น เพศหญิง จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเพศ

ชาย จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 20 – 29 ปี จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมามี

อายรุะหว่าง 30 – 39 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 219 คน คิด

เป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาระดบัปริญญาโท จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 115 คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 กว่าคร่ึงเป็นโสด จาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 

รองลงมาสมรส จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 

4.2.2 พฤตกิรรมการใช้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง 

นักท่องเท่ียวชาวไทยมาใชบ้ริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี ประมาณ 1-2 คร้ัง เป็นจาํนวนมากท่ีสุด โดย

ก่อนข้ึนเคร่ืองบินใชเ้วลาอยูท่ี่ท่าอากาศยานนานประมาณ 1 – 2 ชัว่โมง ซ่ึงส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนตวัเดินทางมายงัท่า

อากาศยาน และชอบป้ายสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยูใ่นท่ีท่ีเห็นไดช้ดัเจน ชอบลกัษณะของเส้นทางเดินภายในท่าอากาศยานท่ี

แบ่งช่องทางเดินชดัเจน นิยมเลือกซ้ือของขบเค้ียว/เบเกอร์ร่ีระหว่างรอข้ึน-ลงเคร่ืองบินโดยสาร เลือกราคาของอาหาร

และเคร่ืองด่ืมราคา 51–100 บาท  ชอบห้องสุขามีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ เลือกท่ีนั่งพกัท่ีแข็งแรงเพ่ือว่างสัมภาระ

เลือกซ้ือสินค้าจากร้านคา้ภายในท่าอากาศยานเพราะความสะดวก และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระท่ีมีระบบการจดัการท่ีดี มีความตอ้งการใชบ้ริการจุดบริการตูเ้อทีเอ็มและจุดอินเตอร์เนต 

4.2.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่า

อากาศยานรอง สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี เพศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิง

อาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พฤติกรรมการใชร้ถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน พฤติกรรมการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 317 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

รับประทานอาหารในท่าอากาศยาน และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในท่าอากาศยาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

อายุของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

พฤติกรรมการใชบ้ริการในรอบ 1 ปี และพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05 ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในท่าอากาศยาน พฤติกรรมการใชบ้ริการในรอบ 1 ปี พฤติกรรมการใชร้ถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน และ

พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารจากราคา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.05  อาชีพของนักท่องเท่ียวชาวไทย มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยานและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในท่า

อากาศยาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 รายไดข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ในทุกดา้นคือ พฤติกรรมการใชบ้ริการในรอบ 1 ปี การใชเ้วลาในท่า

อากาศยาน พฤติกรรมการใชร้ถยนตใ์นการเดินทางมาท่าอากาศยาน ท่ีจอดรถยนต์ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ในท่าอากาศยาน ราคาอาหาร และ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

สถานภาพของนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศ

ยาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ในดา้นราคาอาหาร  

 

5. การสรุปและอภปิรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานรองของประเทศไทยนั้น พบว่า ผล

การศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร เล็งเห็นความสาํคญัในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ประการแรกตอ้งไดรั้บการ

สนบัสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการบริหารงาน ประการท่ีสองคือตอ้งมีบุคลากรท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ ประการ

ท่ีสามตอ้งเพ่ิมตาํแหน่งท่ีจาํเป็นและมีความสําคญัในการดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึงการออกแบบเพ่ือ

ก่อสร้างเพ่ิมเต่ิม เช่น ตาํแหน่งวิศวกร เป็นตน้ นอกจากน้ี ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในจงัหวดัเพ่ือ

ช่วยกนัพฒันาให้เป็นทิศทางเดียวกนั เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพ่ือให้มีผูท่้องเท่ียวก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึง

ท่ีจะช่วยให้มีงบประมาณในการพฒันาท่าอากาศยานอีกดว้ย ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความจาํเป็น

พ้ืนฐาน (Basic Needs Theory) ซ่ึงเกิดจากแนวคิดของนักวิชาการกลุ่ม องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (ILO = 

International Labour Organization) และนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ดดัเลย ์เซียร์ (Duley Seer) พอล สทรีทเท็น (Pual 

Streeten) กุนนาร์ ไมด์ดลั (Gunnar Myrdal) ซ่ึงเรียกร้องให้มีการดาํเนินการวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดเง่ือนไขทางสังคม

และการจดัเตรียมสถาบนัต่างๆก่อนการพฒันา ตามทฤษฎีน้ีแนวทางการพฒันามาจากกรอบความคิดในการวางแผน

จากส่วนกลาง ไปสู่การวางแผนจากระดบัล่าง (bottom–up planning) เนน้การกระจายอาํนาจ (Decentralization) และ

ความเจริญไปยงัพ้ืนท่ีเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง และสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (Appropriate Technology) ซ่ึง

ผลการศึกษาดา้นนโยบายตอ้งการความสามารถในการบริหารจดัการท่ีหน่วยงานสามารถจดัการไดเ้องโดยตอ้งมี

งบประมาณเพียงพอ มีบุคลากรท่ีเหมาะสม และมีความสามารถ และมีตาํแหน่งงานเพียงพอต่อการบริหารจดัการเอง 

เช่น วิศวกรประจาํหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการดาํเนินงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซ่ึงเม่ือพิจารณาจากความจาํเป็น

พ้ืนฐานของท่าอากาศยานแลว้จะเห็นว่าส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความตอ้งการนั้นลว้นมีความจาํเป็นต่อการอาํนวย

ความสะดวกของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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ทั้งน้ี พยอม วงศส์ารศรี (2548: 117) ไดก้ล่าวไวว้่าการพฒันาการจดัการนั้นก็เพ่ือท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริม

การดาํเนินงานในกระบวนการจดัการ การออกแบบการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานไดอ้ย่าง

เหมาะสมและสามารถพฒันาการทาํงาน และการผลิตรูปแบบการบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัข่ายงานท่ี

บุคคลสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ดงันั้นการพฒันาการจดัการจึงมีตวัแปรทางดา้นจิตวิทยา (วรพจน์ 

บุษราคมัวดี, 2556: 82) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยจึ์งมีความสาํคญัเพ่ือนาํมาพฒันาการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่า

อากาศยานเพ่ือรองรับการใชบ้ริการท่ีเกิดภายในท่าอากาศยาน นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ เฉลิมชยั ชุติปัญญะบุตร (2555) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ของท่า

อากาศยานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีคน้พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่าอากาศยาน บุคลากรของท่าอากาศยาน 

และท่าอากาศยานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพของการบริการของท่าอากาศยานและสอดคล้องกับผล

การศึกษาของสุทธิชยั ศรีเจริญประมง (2556) ท่ีไดท้าํการศึกษา แนวทางการพฒันาการดาํเนินการดา้นทุนมนุษยเ์พ่ือ

พฒันาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย โดยสุทธิชยั ศรีเจริญมงคล พบว่าการพฒันาบุคลากรสําคญั

ท่ีสุดท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาการให้บริการของสายการบิน 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยานรอง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน มีบริการมาก

ยิง่ข้ึน เช่น รถเข็นสัมภาระ จุดบริการรถยนตส์าธารณะ จุดบริการขอ้มลูท่องเท่ียวและโรงแรม จุดท่ีนัง่พกัคอย เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบนันอกเหนือจากส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานแลว้ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยยงัตอ้งการ

เพ่ิมเติมในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จุดบริการตูเ้อทีเอ็ม จุดบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ และจุดบริการชาร์ตแบตโทรศพัทมื์อถือ 

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามสมยันิยมและถือว่าเป็นความจาํเป็นพ้ืนฐานแล้ว สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความจาํเป็นพ้ืนฐาน 

(Basic Needs Theory) ตามทฤษฎีน้ีแนวทางการพฒันามาจากกรอบความคิดในการวางแผนจากส่วนกลาง ไปสู่การ

วางแผนจากระดบัล่าง (bottom–up planning) ตามความตอ้งการความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานของประเทศจุดเน้นสําคญัของ

ทฤษฎีความจาํเป็นพ้ืนฐาน  

การจะพฒันาอะไรนั้นตอ้งมีแผนการท่ีเหมาะสม ดงัท่ีอาทิตย ์วินิจสร (2559) กล่าวถึงการพฒันาว่าการจดัตั้ง

หรือพฒันาท่าอากาศยานให้มีขนาดเหมาะสม ไม่เกินความตอ้งการจริง ไดม้าตรฐานความปลอดภยัตามท่ีกาํหนด ใช้

เงินลงทุนและมีผลกระทบต่อชุมชนค่อนขา้งมาก ดงันั้น เพ่ือทาํให้ท่าอากาศยานท่ีให้บริการต่อสาธารณะเกิดผลดีต่อ

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงตามวตัถุประสงคจึ์งตอ้งมีการวางแผนท่าอากาศยาน โดยพิจารณาถึง

ปัจจยัต่างๆ อย่างครบถว้น คาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชุมชนท่ีเป็นสถานท่ีตั้งท่าอากาศยานนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชิตพล บุตราช (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

แนวทางการพฒันาการบริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่ีผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการให้เพ่ิมรถรับส่งสาธารณะผูโ้ดยสารจากสนามบินไปจุดสําคญัต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินคา้หรือสถานีขนส่ง 

ควรลดค่าธรรมเนียมบริการลานจอดรถให้มีราคาถูกลง และควรเพ่ิมจาํนวนร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในอาคาร

ผูโ้ดยสาร จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่าอากาศยานส่วนใหญ่

ใชร้ถยนตส่์วนตวั ทั้งน้ีเน่ืองจากการให้บริการรถยนต์สาธารณะไม่เพียงพอและไม่สะดวกต่อการเดินทางต่อ ดงันั้น

การให้บริการท่ีจอดรถจึงมีความจาํเป็น เพ่ือให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการนาํรถยนตม์าจอดไวใ้นท่าอากาศ

ยาน   
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6. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้และสถานภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน

ในบางพฤติกรรมเท่านั้น ดงันั้น ควรมีการศึกษาหรือพฒันาเพ่ิมเติมของการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้มี

ความสอดคลอ้งตรงกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการให้ไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ีการกาํหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ

งบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องต่อการปฏิบติังานจริงเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นไปตามความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ประเด็นท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีไดจ้ากการศึกษา ท่าอากาศ

ยานอาจทาํการขยาย/พฒันาจุดบริการต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น จุดเช็คอิน จุดตรวจร่างกาย/สัมภาระ จุดรับสัมภาระ จุดรอ

รับสัมภาระ จุดรอรถโดยสาร เป็นตน้ นอกจากน้ีท่าอากาศยานควรจะเพ่ิมจาํนวนห้องสุขา จุดบริการไวไฟ (Wifi) จุด

บริการชาร์ตแบตโทรศพัทมื์อถือ ขยายจุดบริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะพร้อมทั้งจดัหารถยนต์สาธารณะมาบริการ 

ทั้งน้ีสาํหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต เร่ืองแนวทางการพฒันาและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกท่าอากาศยานรอง

ในประเทศน่าจะเป็นประเด็นสําคญัท่ีจะช่วยรองรับการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในแต่ละท่าอากาศยานได้

อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  
 

กติตกิรรมประกาศ   

งานวิจยัชั้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเท่ียว

และบริการแบบบูรณาการ คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ

อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้การสนับสนุนการดาํเนินการวิจัยและสนับสนุนการจัดทาํวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด และ

ขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยัแห่งชาติ (วช.) เป็นอย่างสูงท่ีให้ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท

บณัฑิตศึกษา และสนับสนุนการทาํวิจยัช้ินน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและถือเป็นช้ินงานท่ีจะมีประโยชน์ต่อการ

พฒันาการท่องเท่ียวของประเทศต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ของพนักงานบริษัท ไฮท์ ควอลิตี ้การ์เม้นท์ จํากดั  

The Relationship between Motivation and Work Efficiency of 

The employees of High Quality Garment Co,, Ltd. 

กฤตเมธ เลขาวิจิตร 
1 หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา การจดัการ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (nebula_ship@hotmail.com) 

--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์

เมน้ท ์จาํกดั 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั 3) เพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์

เมน้ท ์จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 210 คน สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่า t-test แบบ 

Independent-Samples t-test การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมี

ประสิทธิภาพในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาในส่วนของ

ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานด้าน

ความสําเร็จของงานและดา้นสภาพการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสําเร็จของงานและดา้นค่าตอบแทน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานดา้นปริมาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แรงจูงใจในการทาํงานด้านการยอมรับนับถือและด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนับถือและด้านลกัษณะของงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานด้าน

ค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั : แรงจูงใจในการทาํงาน, ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ABSTRACT 

The objective of this independent study were (1) to study work motivation of the employees of High 

Quality Garment Co., Ltd. (2) to study work efficiency of the employees of High Quality Gament Co., Ltd. (3) to 

study the relationship between work motivation and work efficiency of the employee of High Quality Garment Co., 

Ltd. The questionnaires were used as a tool to collect 210 data samples. The statistic used for data analysis were 

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One Way ANOVA, Pearson’s Product Moment 

Coefficient of Correlation and Multiple regression analysis with a statistical significance level of 0.05 
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 The result revealed that personal factor of employees such as age, education, status and salary were 

significant difference with a statistical significance level of 0.05 When considered in that part of the relationship 

between motivation and work performance. It found that the motivation to work for the success of the work and the 

working conditions. Affect the performance of quality is statistically significant at the 0.05 level, motivation, work, 

success of work and compensation. Affect on performance in terms of quantity statistically significant at the 0.05 

level of motivation in respect and relations between individuals. Affect the performance of the time statistically 

significant at the 0.05 level and motivation in the respect and the nature of the job. Affect the performance cost is 

significant at the 0.05 level of statistical. 

Keywords:  WORK MOTIVATION, WORK EFFICIENCY 

 

1. บทนํา 

 ในภาพรวมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 การผลิตกลุ่มส่ิงทอขยายตวัตามทิศ

ทางการส่งออกไปยงัตลาดหลกัในอาเซียนท่ีขยายตวั ประกอบกบัผูผ้ลิตเส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่เพ่ิมกาํลงัการผลิต

ในส่วนเส้นใยสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษเพ่ือเจาะตลาดต่างประเทศ สาํหรับกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มภาพรวมการขยายตวั 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปจากผา้ถักท่ีขยายตัวจากความต้องการสินคา้ในประเทศ สําหรับเส้ือผา้

สาํเร็จรูปจากผา้ทอลดลงโดยเป็นผลมาจากการผลิตผา้ทอเคร่ืองแต่งกายชั้นในสตรีและเด็กหญิง ภาวะอุตสาหกรรม

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 คาดว่า ภาพรวมการผลิต การจาํหน่ายในประเทศของกลุ่มผลิตภณัฑเ์ส้นใยส่ิงทอจะชะลอตวั โดย

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน สาํหรับผา้ผนืและเส้ือผา้สาํเร็จรูป คาดว่า จะขยายตวั

ไดต้ามความตอ้งการของตลาดในประเทศ และตลาดอาเซียนท่ียงัมีความตอ้งการนาํเขา้สินคา้จากไทย สําหรับการ

ส่งออก กลุ่มเส้นใยส่ิงทอและผา้ผนื คาดว่าจะขยายตวัไดใ้นกลุ่มประเทศเอเชีย เช่น จีนและญ่ีปุ่น ท่ีภาวะเศรษฐกิจมี

แนวโนม้ขยายตวั สาํหรับเส้ือผา้สาํเร็จรูป คาดว่า จะชะลอตวัในตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม 

เคร่ืองนุ่งห่มของไทยยงัสามารถแข่งขนัในตลาดอาเซียนไดดี้ (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :2560,10) 

 ดงันั้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย จดัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศและเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งงานค่อนขา้ง

สูง อีกทั้งยงัมีสถานประกอบการเป็นจาํนวนมาก อุตสาหกรรมเส้ือผา้สําเร็จรูปจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการ

แข่งขันทางภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ิมสูงมากยิ่งข้ึนดว้ย ดว้ยอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยมีความสําคญัต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมเพราะเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีสร้างรายได้ติดอันดับต้นๆ รวมถึงยงัเป็นธุรกิจท่ีมีการจ้างงานสูง 

ก่อให้เกิดการกระจายรายไดสู่้ประชากรทั้งท่ีเป็นแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ อีกทั้งยงัมีความเก่ียวเน่ืองโยงไปใน

ธุรกิจอ่ืนนบัจากวตัถุดิบฝ้ายไหมไปจนถึงการทอผา้ผนืและการตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิง

ทอ, 2556) 

 สืบเน่ืองจากประเด็นขา้งตน้ พบว่าในปัจจุบนับริษทัไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดัไดมี้การเติบโตขยายตวั

มากข้ึน แต่ยงัพบว่าพนักงานบางส่วนมีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีน้อยลง เน่ืองจากไม่มีแรงกระตุน้เพ่ือให้เกิดความ

ตั้งใจในการทาํงานส่งผลให้การดาํเนินงานในบางคร้ังมีความล่าชา้และเกิดปัญหาทาํให้เกิดความสูญเสียทั้งทางดา้น

เวลา ค่าใชจ่้าย รวมไปถึงปริมาณและคุณภาพของงานท่ีผลิตไม่ไดต้รงตามเกณฑม์าตรฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยในปี 
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2559 เกิดความสูญเสียจากงานท่ีไม่ไดต้ามเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 4.3 จากการประเมินตรวจสอบคุณภาพ Q.A (Quality 

Assurance) และ Q.C (Quality Control) และในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2560 มีความสูญเสียจากงานท่ีไม่ไดผ้่าน

เกณฑก์ารตรวจสอบคุณภาพหลุดออกไปยงัลูกคา้ ก็จะส่งผลกระทบถึงภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นอยา่งมาก (ท่ีมา : 

ผูช่้วยผูจ้ดัการบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560) 

จากประเด็นขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั เพ่ือตอ้งการทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจท่ีจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน และผลการศึกษาท่ีไดค้าดว่าจะสามารถให้องค์กรนาํไปใชเ้พ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันา ปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือลดปัญหางานท่ีไม่มีประสิทธิภาพลงให้เหลือความผิดพลาดของงานน้อย

ท่ีสุดและช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจากภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั 

 2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั 

 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน

บริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานทั้งเพศชายและหญิงอายุทั้งชาวไทยและชาวพม่า 20-60 ปีท่ี

ปัจจุบนัทาํงานอยู่ในบริษัท ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั ตั้งแต่ระดับปฏิบติัการข้ึนไปท่ีไดรั้บการบรรจุเขา้เป็น

พนักงานประจาํขององค์กรแล้ว และไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร โดยมีจาํนวนทั้งหมด 210 คน และไม่

สามารถกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งไดเ้น่ืองจากพนกังานในองคก์รมีจาํนวนไม่มากพอท่ีจะกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จึง

ตอ้งใชจ้าํนวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 210 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัได้

ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ มีจาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และ

รายไดต่้อเดือน เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยอา้งอิงจากทฤษฎีของ Herzberg(1960) จาํนวน 50 ขอ้ 

แบ่งเป็น 10 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จของงาน, ดา้นการยอมรับนบัถือ, ดา้นลกัษณะของงาน, ดา้นความรับผิดชอบ, 

ดา้นความกา้วหนา้, ดา้นค่าตอบแทน, ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน, ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล, ดา้นนโยบาย

และการบริหาร และดา้นสภาพการทาํงาน 

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยอา้งอิงจากแนวคิดของ Peterson และ Plowman 

(1953) จาํนวน 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ, ดา้นปริมาณ, ดา้นเวลาและดา้นค่าใชจ่้าย 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงหาความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

ผลการศึกษา 

 1. ขอ้มลูประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มี

อายุ 31-35 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 ระดับการศึกษาเท่ากบัปริญญาตรี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.8 สถานภาพสมรส จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีจาํนวน 97 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 

 2. ความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านนโยบายและการบริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ าสุดคือ ด้าน

ความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 โดยสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าสถิติของระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดา้นความสาํเร็จของงาน 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 

ดา้นลกัษณะของงาน 

ดา้นความรับผดิชอบ 

ดา้นความกา้วหนา้ 

ดา้นค่าตอบแทน 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ดา้นนโยบายและการบริหาร 

ดา้นสภาพการทาํงาน 

3.84 

3.15 

3.28 

3.90 

2.89 

3.09 

3.33 

3.81 

3.97 

3.67 

0.36 

0.48 

0.44 

0.40 

0.49 

0.46 

0.47 

0.41 

0.32 

0.33 

แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม 3.49 0.42 

 

 3. ความคิดเป็นดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน พบวา่ ประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.61 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นเวลา มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.95 โดยสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่2 แสดงค่าสถิติของประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดา้นคุณภาพ 

ดา้นปริมาณ 

ดา้นเวลา 

ดา้นค่าใชจ่้าย 

4.50 

3.98 

2.95 

3.00 

0.50 

0.83 

1.10 

1.40 

ประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวม 3.61 0.96 

 

 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ

ต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ประชากรศาสตร์ Sig. 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ 

รายไดต่้อเดือน 

- 

 

 

 

 

 หมายถึง มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  -   หมายถึง ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกับประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจปัจจยัจูงใจในดา้นความสําเร็จของงานและ

ปัจจยัคํ้ าจุนในดา้นสภาพการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพ อย่างมีระดบันัยสําคญัท่ีระดบั 

0.05 เน่ืองจากพนักงานตอ้งการท่ีจะมีความรู้สึกประสบความสําเร็จในด้านการทาํงาน และสภาพอาคาร สถานท่ี 

อุปกรณ์มีความพร้อมเอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน จึงทาํให้สามารถผลิตผลงานออกมามีคุณภาพมากท่ีสุดเพ่ือไดรั้บคาํ

ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาหรือไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง แรงจูงใจปัจจยัจูงใจดา้นความสําเร็จของงาน และปัจจยัคํ้ าจุน

ด้านค่าตอบแทนมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานด้านปริมาณ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เน่ืองจากพนกังานตอ้งการท่ีจะไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งหรือปรับข้ึนเงินเดือน จึงมีความพยายาม ตั้งใจท่ีจะทาํผลงาน 

ออกมาให้ไดใ้นปริมาณมากเพ่ือผา่นเกณฑ์ท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้แรงจูงใจปัจจยัจูงใจในดา้นการยอมรับนับถือ และ

ปัจจยัคํ้ าจุนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลา อย่างมีระดบันัยสาํคญัท่ี

ระดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานตอ้งการความมีช่ือเสียง การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน จากผูบ้งัคบับญัชาจึงปฏิบติังาน
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ให้รวดเร็วทนัตามกาํหนดการท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือให้ไดรั้บการยอมรับหรือการยกยอ่งชมเชยจากผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

งานวิจยัของ ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นภูมิสารสนเทศของ

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3(ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจดา้นการยอมรับนับถือ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน เน่ืองจากงานดา้นภูมิสารสนเทศตอ้ง

อาศยัแรงจูงใจในด้านต่างๆซ่ึงแรงจูงใจในดา้นดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อประสิทธิภาพในการทาํงานด้านต่างๆ    

แรงจูงใจปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือและดา้นลกัษณะของงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นค่าใชจ่้าย 

อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากในดา้นลกัษณะของงานท่ีตอ้งมีการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมเติม ค่าอุปกรณ์

ต่างๆหรือค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรท่ีจะส่งผลถึงประสิทธิภาพดา้นค่าใชจ่้าย 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 พนกังานบริษัท ไฮท ์ควอลิต้ี การ์เมน้ท ์จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว้และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท พนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกัน ส่วนพนักงานท่ีมีเพศ

แตกต่างกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ

ทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานในระดบัตํ่า หมายถึง พนักงานไม่ไดต้อ้งการแรงจูงใจ

ในการทาํงานในด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความกา้วหนา้ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายและการ

บริหาร และดา้นสภาพการทาํงาน มากพอท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของตวัพนกังาน 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

 1. ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสําเร็จของ

งานและดา้นสภาพการทาํงาน ดงันั้น องคก์รควรมีการดแูลรักษา ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีทาํงาน ให้มีความสะอาดอยู่

เสมอรวมไปถึงการรักษาสภาพเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการทาํงานให้มีความพร้อมต่อการใชง้านสําหรับพนักงาน

ในองค์กรอยู่ตลอดเวลา และควรมีการส่งเสริมในด้านการทาํงานของพนักงานให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด

ประยกุตก์ระบวนการทาํงานดว้ยตนเองเพ่ือให้พนกังานรู้ถึงคุณค่าของงานท่ีตนไดท้าํสาํเร็จออกมา 

 2. ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสําเร็จของ

งานและดา้นค่าตอบแทน ดงันั้นองคก์รควรมีการปรับค่าตอบแทนของพนักงานในรายเดือนให้เหมาะสมกบัปริมาณ

งานท่ีมอบหมายให้แก่พนักงานเพ่ือให้พนักงานรู้สึกว่าปริมาณงานท่ีไดท้าํออกไปมีความคุม้ค่าต่อผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บ และองคก์รควรท่ีจะตอ้งกาํหนดเกณฑใ์นการปรับข้ึนเงินเดือนอย่างชดัเจนและให้พนักงานทุกส่วนไดรั้บรู้ถึง

เกณฑท่ี์ไดก้าํหนด เช่น การประกาศผา่นการประชุม การกระจายข่าวผา่นหัวหนา้แต่ละหน่วยงาน เป็นตน้ 

3. ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนับถือและ

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้ น องค์กรควรส่งเสริมกระบวนการทาํงานของพนักงานให้เป็นรูปแบบการ

ทาํงานเป็นทีมมากข้ึนเพ่ือให้พนักงานมีการพูดคุยกัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน มีการแลกเปล่ียนวิธีการทาํงานตาม

รูปแบบของแต่ละคนมากข้ึนจะช่วยเพ่ิมความยดืหยุน่ในการทาํงาน และลดระยะเวลาในการทาํงานต่อช้ินนอ้ยลงได ้
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4. ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นค่าใชจ่้ายมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนับถือ

และดา้นลักษณะของงาน ดังนั้นองค์กรควรเลือกงานให้ตรงกับความสามารถของพนักงานแต่ละคนให้มากท่ีสุด

เพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อการทาํงานและมีความรู้สึกถนัดในการทาํงานช้ินนั้ นและส่งเสริมให้พนกังาน

สามารถเสนอกระบวนการทาํงานใหม่ๆให้เขา้กับความรู้ความสามารถของตนไดเ้พ่ือท่ีจะลดอตัราการเกิดความ

ผดิพลาดของงานท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากพนกังานไดรั้บมอบหมายงานท่ีตนไม่ถนดัได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการใช้ส่ือ (Media Spending) ของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร และหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างงบประมาณการใชส่ื้อ และผลประกอบการขององค์กร (Organization Performance) ของบริษทั

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาคือ ขอ้มูลทางการเงิน และอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ 

สินทรัพยร์วม รายไดร้วม กาํไรสุทธิ กาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

อตัราผลต่อแทนต่อผูถื้อหุ้น อตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบญัชีหุ้น อตัราราคาตลาดของหุ้นต่อกาํไรต่อหุ้น 

และขอ้มลูงบประมาณการใชส่ื้อ ซ่ึงใชข้อ้มลูทุติยภูมิเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และใช ้Correlation Analysis กลุ่ม

ตวัอยา่งจากบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุปโภคบริโภค และการเงินการธนาคาร รวม 95 บริษทั 

จากการศึกษาพบวา่ การจดัการการใชส่ื้อ มีความสัมพนัธ์กบัสินทรัพยร์วม รายไดร้วม กาํไรสุทธิ และกาํไร

ก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ของทุกกลุ่มบริษทัค่อนขา้งสูง รวมถึงสัดส่วนระหวา่งการจดัการการใชส่ื้อ

ต่อรายไดสุ้ทธิ ก็มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และอตัราราคาตลาด

ของหุ้นต่อกาํไรหุ้น 

คาํสําคญั: งบประมาณการใชส่ื้อ ,ผลการดาํเนินงานบริษทั, โฆษณา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the media spending to influence the organization 

performance of food, consumer product and financial industry of the firm in SET Market by the secondary data of 

the yearly financial (Total Asset, Total Income, Net Profit) and financial ratio (ROA, ROE, P/E, P/BV). The 

statistic used divided into 2 types; the descriptive statistics and the correlation analysis. The results showed that the 

media spending was related with total assets, total income, net profit and EBIT in the high level. And in term of the 

ratio of media spending and revenues was related with ROA, ROE and P/BV too. 

Keywords: Media Spending, Organization Performance, Advertising    
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1. บทนํา 

โฆษณาเคร่ืองมือท่ีใชส้ร้างภาพลกัษณ์ ให้กบัตราสินคา้ เชิญชวนให้ผูบ้ริโภคสนใจสินคา้และบริการ และ

ก่อให้เกิดการรู้จกัและก่อให้เกิดพฤติกรรมการใชบ้ริการและซ้ือสินคา้ ตลอดจนให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างและ

คุณค่าของสินคา้และบริการ ซ่ึงในปัจจุบนัมีความสาํคญัต่อการทาํธุรกิจ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้ความเขา้ใจ และถือ

เป็นการชกัจูงและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้และบริการนัน่เอง (iM2Market, 2560) 

นิลสัน ประเทศไทย เปิดเผย งบประมาณการใชส่ื้อโฆษณาในเดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่ารวมถึง 8,802 

ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเดือนพฤษภาคม 2559 ท่ีใชไ้ป 9,909 ลา้นบาท พบว่า มีอตัราลดลง 11.17% โดยงบประมาณ

ส่วนใหญ่จะใชไ้ปกบัทีวีอนาล็อก (ช่อง 3, 7) 3,657 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 41.55% โดยมีอตัราลดลง 21.25% เม่ือ

เทียบกบัพฤษภาคม 2559 ในขณะท่ีงบโฆษณากบัทีวีดิจิทลัอยูท่ี่ 1,948 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึนจากพฤษภาคม 2559 2.58%) 

คิดเป็นสัดส่วน 19.16% นอกจากน้ียงัมีส่ือโฆษณาท่ีใช้เงินเพ่ิมข้ึน อย่างเช่น ส่ือในโรงภาพยนตร์ 593 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 17.43% ส่ือกลางแจง้หรือ Outdoor 503 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.38% ส่ือในห้างสรรพสินคา้ หรือ In Store 76 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.75% และส่ืออินเทอร์เน็ต เพ่ิมข้ึน 153 ลา้นบาท คิดเป็น 15.91% ส่วนส่ือวิทยุ หนังสือพิมพ ์และ

นิตยสาร มีสัดส่วนการใชเ้งินลดลงจากพฤษภาคม 2559 (Positioning, 2560) 

สาํหรับในเดือนมกราคม 2561 น้ี พบว่า 10 องคก์รท่ีใชง้บโฆษณาสูงท่ีสุดคือ ทีวีไดเร็ค (294 ลา้นบาท) ยนิูลี

เวอร์ ไทย (287 ลา้นบาท) และพีแอนดจี์ (167 ลา้นบาท) และจากการจดัอนัดบั Global 2000 บริษทัจดทะเบียนขนาด

ใหญ่ทัว่โลกกว่า 2,000 บริษทั โดยนิตยสาร Forbes ซ่ึงจะวดัจากตวัเลขรายได ้กาํไรสุทธิ สินทรัพย ์และมูลค่าตาม

ราคาตลาด โดยอา้งอิงขอ้มลูของ Factset Research Systems ให้นํ้ าหนกัเกณฑก์ารประเมินทั้ง 4 ขอ้เท่ากนั และจากนั้น

นาํมาคาํนวณหาคะแนนรวม พบว่า มีบริษทัไทยติดอนัดบัลดลงจาก 15 เหลือเพียง 14 บริษทั ซ่ึง 3 บริษัทแรกคือ 

ปตท. เอสซีจี และธนาคารไทยพาณิชย ์(Forbes Thailand, 2560) 

จากท่ีในแต่ละบริษทัมีการใชง้บประมาณมหาศาลในดา้นการออกส่ือโฆษณา ซ่ึงหากมองในอีกแง่หน่ึงแลว้ 

ก็เปรียบเสมือนการลงทุนเพ่ือสร้างทรัพยากรขององคก์รในดา้นการสร้างช่ือเสียง สร้างตราสินคา้ ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดต้ั้ง

ขอ้สังเกตว่า ในการใชง้บประมาณดา้นการจดัการส่ือนั้น หรือ การจดัสรรงบประมาณของส่ือในดา้นต่าง ๆ มีผล

หรือไม่ อยา่งไรต่อมลูค่าองคก์าร จึงเกิดเป็นการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเสนอแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี

ดูแลส่ือขององคก์รต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการวางแผนและจดัสรรงบประมาณส่ือขององคก์ารต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาการจดัการการใชส่ื้อของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

อุปโภคบริโภค และการเงินการธนาคาร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ และผลประกอบการขององคก์ร (Organization 

Performance) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุปโภคบริโภค และการเงินการ

ธนาคาร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้นําประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากบริษัท จ ํากัด (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุปโภคบริโภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร ทั้งหมด 95 บริษทั 
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โดยจะใชข้อ้มลูทุติยภูมิรายปี จากฐานขอ้มูล SET Smart ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประทเศไทย และนิลสัน ประเทศ

ไทย  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น คือ งบประมาณการใชส่ื้อโฆษณารวม จะนําข้อมูลท่ีไดจ้ากนิลสัน 

ประเทศไทย ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. สินทรัพยร์วม จาก SET Smart 

2. รายไดร้วม จาก SET Smart 

3. กาํไรสุทธิ จาก Set Smart 

4. กาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้จาก SET Smart 

5. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) จาก SET Smart 

6. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นกาํไรต่อหุ้น (ROE) จาก SET Smart 

7. อตัราราคาตลาดของหุน้ต่อมลูค่าตามบญัชีหุ้น คาํนวณจาก ราคาตลาดของหุ้นสามญั / ราคาตามบญัชีหุ้น

ของกิจการ โดยคาํนวณจาก SET Smart 

8. อตัราราคาตลาดของหุน้ต่อกาํไรต่อหุน้ คาํนวณจาก ราคาตลาดต่อหุ้น / กาํไรสุทธิต่อหุ้น โดยคาํนวณจาก 

SET Smart 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ทาํโดยนําข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลด้วยข้อมูลทุติยภูมิ จากงบการใช้เงินการลงส่ือ

โฆษณา และการใช้เงินในส่ือโฆษณาแต่ละประเภท ในเคร่ืองมือของนิลสัน ประเทศไทย เป็นรายปี ตั้ งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 5 ปี และข้อมูลจากงบการเงินและราคาตลาด

หลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บนเว็บไซต์ SET Smart เป็นรายปี ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 5 ปี โดยมีขอ้มลูดงัน้ี 

1. ขอ้มลูงบประมาณการใชส่ื้อ 5 ปี ทั้งหมด 95 บริษทั เป็นจาํนวน 475 ขอ้มลู 

2. ขอ้มลูงบการเงิน 5 ปี ทั้งหมด 95 บริษทั เป็นจาํนวน 475 ขอ้มลู 

3. ตวัแปรตามทั้งหมด 8 ตวั ไดแ้ก่ 

        3.1 สินทรัพยร์วม จาก SET Smart 

        3.2 รายไดร้วม จาก SET Smart 

        3.3 กาํไรสุทธิ จาก SET Smart 

        3.4 กาํไรก่อนหันตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้จาก SET Smart 

        3.5 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์SET Smart 

        3.6 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นกาํไรต่อหุน้ รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์SET Smart 

        3.7 อตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมลูค่าตามบญัชีหุ้น รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์SET Smart 

        3.8 อตัราราคาตลาดของหุ้นต่อกาํไรต่อหุ้น รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์SET Smart 

ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการรวมรวบขอ้มลูท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 2 รูปแบบคือ  

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) เพ่ือพิจารณาขอ้มูลของตวัแปรของทั้งงบประมาณ

การใชส่ื้อ โดยการนาํสัดส่วนการใชส่ื้อต่อทรัพยสิ์นทั้งหมดขององค์กรในแต่ละปี และอตัราผลการดาํเนินงานของ

บริษทั มาทาํการหาค่าเฉล่ีย Mean ค่าสูงสุด Max ค่าตํ่าสุด Min และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation ท่ีได้

เก็บขอ้มลูมา 
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2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ Correlation Analysis โดยนํามาศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ของขอ้มลูทั้งหมด โดยนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือพิจารณาผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

4. ผลการวจิัย 

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการคาํนวณ หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการ

ใชส่ื้อ (Media Spending) ท่ีส่งผลกบัผลการดาํเนินงานขององค์กร (Organization Performance) ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

การเงินการธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุปโภคบริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย 

ตวัแปรตน้ ขอ้มลูดิบท่ีใชใ้นการศึกษา คือ งบประมาณการใชส่ื้อโฆษณารวม ใชส้ัญลกัษณ์ MS (หน่วย : พนั

บาท) และตามดว้ยช่ือกลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ MS_Food  แทนอุตสาหกรรมอาหาร MS_PersonalGoods แทนกลุ่ม

สินคา้อุปโภคบริโภค MS_Financial แทนกลุ่มการเงินการธนาคาร และสัดส่วนระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ และ 

รายไดร้วม ใชส้ัญลกัษณ์ MSR (หน่วย : เท่า) และตามดว้ยช่ือกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นกนั 

ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

TA = สินทรัพยร์วม    หน่วย : พนับาท 

TR = รายไดร้วม    หน่วย : พนับาท 

NP = กาํไรสุทธิ    หน่วย : พนับาท 

EBIT = กาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ หน่วย : พนับาท 

ROA = อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  หน่วย : เปอร์เซ็นต ์

ROE = อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น   หน่วย : เปอร์เซ็นต ์

PE = อตัราราคาตลาดของหุน้ต่อกาํไรต่อหุ้น  หน่วย : เท่า 

PBV = อตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมลูค่าตามบญัชี หน่วย : เท่า 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ และผลการดาํเนินงานขององค์กร โดยใชว้ิธี 

Correlation Analysis ในการทดสอบ จากบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุปโภคบริโภค และการเงินการธนาคาร 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 95 บริษทั สามารถแปรผลไดด้งัน้ี 

จากการวิเคราะห์พบว่า การการจดัการการใชส่ื้อของทุกบริษทั MS_All มีความสัมพนัธ์กบัสินทรัพยร์วม 

TA_All ร้อยละ 57.8 ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 แสดงว่า เม่ือมีการใชส่ื้อ MS_Al เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 1 จะส่งผลให้สินทรัพยร์วม TA_All เปล่ียนไป ร้อยละ 57.8 ในทิศทางเดียวกนั 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 การการจดัการการใชส่ื้อของทุกบริษทั MS_All มีความสัมพนัธ์กบัรายได้

รวม TR_All ร้อยละ 66.3 ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือมีการใชส่ื้อ MS_All เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ 

รายไดร้วม TR_All เปล่ียนไป 66.3% ในทิศทางเดียวกนั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ MS_All  กบั กาํไรสุทธิ NP_All ร้อยละ 64.3 ในทิศทางเดียวกนั 

ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.01 กล่าวคือ เม่ือมีการใช้ส่ือ MS_All เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้กาํไรสุทธิ 

NP_All เปล่ียนไป 64.3% ในทิศทางเดียวกนั  

และท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 การจดัการการใชส่ื้อของทุกบริษทั MS_All มีความสัมพนัธ์กบักาํไร

ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ ร้อยละ 59.9 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือมีการใช้ส่ือ MS_All 
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เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ กาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้เปล่ียนไป 59.9% ในทิศทาง

เดียวกนั จากตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธร์ะหว่างการจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) และผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัทั้งหมด 

ตวัแปร MS_All TA_All TR_All NP_All EBIT_All 

MS_All 1     

TA_All 0.575** 1    

TR_All 0.663** 0.599** 1   

NP_All 0.643** 0.955* 0.646** 1  

EBIT_All 0.599** 0.805** 0.678** 0.853** 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=402 

 

 จากการวิเคราะห์พบว่า การการจัดการการใช้ส่ือของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร MS_Food มี

ความสัมพนัธ์กบัสินทรัพยร์วม TA_ Food ร้อยละ 60.5 ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 หมายถึง 

เม่ือมีการใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะส่งผลให้สินทรัพยร์วม TA_Food เปล่ียนไป 60.5% ในทิศทางเดียวกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการการจดัการการใชส่ื้อของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร MS_Food และรายได้

รวม TR_Food ร้อยละ 60.2 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 คือ เม่ือมีการใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะส่งผลให้รายไดร้วม TR_Food 

เปล่ียนไป 60.2% ในทิศทางเดียวกนั 

การการจดัการการใชส่ื้อของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร MS_Food สัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิ NP_ Food 

59.1% ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.01 หมายถึง เม่ือมีการใช้ส่ือเปล่ียนแปลง ร้อยละ 1 จะส่งผลให้กาํไรสุทธิ 

NP_Food เปล่ียนไป 59.1% 

และการการจดัการการใชส่ื้อของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร MS_Food สัมพนัธ์กบักาํไรก่อนหักตน้ทุน

ทางการเงิน และภาษีเงินได ้EBIT_ Food ร้อยละ 40.0 ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 หมายถึง เม่ือ

มีการใชส่ื้อเปล่ียนแปลง ร้อยละ 1 จะส่งผลให้กาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้EBIT_Food เปล่ียนไป 

40% ในทิศทางเดียวกนั จากตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) และผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

ตวัแปร MS_Food TA_Food TR_Food NP_Food EBIT_Food 

MS_Food 1     

TA_Food 0.605** 1    

TR_Food 0.602** 0.988** 1   

NP_Food 0.591** 0.943** 0.916** 1  

EBIT_Food 0.400** 0.578** 0.637** 0.481** 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=108 
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 จากการวิเคราะห์พบว่า การการจดัการการใชส่ื้อของบริษทักลุ่มอุปโภคบริโภค MS_PersonalGoods มี

ความสัมพนัธ์กบัสินทรัพยร์วม TA_PersonalGoods ร้อยละ 47.5% ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 แสดงว่า 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชส่ื้อ 1%  จะส่งผลให้สินทรัพยร์วม TA_PersonalGoods  เปล่ียนไปร้อยละ 47.5 ในทิศทาง

เดียวกนั 

การการจดัการการใชส่ื้อของบริษทักลุ่มอุปโภคบริโภค MS_PersonalGoods มีความสัมพนัธ์กบัรายไดร้วม 

TR_PersonalGoods ร้อยละ 60.4 ในทิศทางบวก ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 หมายถึง เม่ือมีการใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะ

ส่งผลให้รายไดร้วม TR_PersonalGoods เปล่ียนแปลง 60.4% ในทิศทางเดียวกนั  

การการจดัการการใชส่ื้อของบริษทักลุ่มอุปโภคบริโภค MS_PersonalGoods มีความสัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิ 

NP_PersonalGoods ร้อยละ 33.4 ในทิศทางบวก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 คือ เม่ือมีการใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะส่งผลให้

กาํไรสุทธิ NP_PersonalGoods เปล่ียนแปลง  33.4% ในทิศทางเดียวกนั 

ในแง่ความสัมพนัธ์กบักาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้การจดัการการใชส่ื้อของบริษทักลุ่ม

อุปโภคบริโภค MS_PersonaiGoods มีความสัมพันธ์กับ กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้

EBIT_PersonalGoods ร้อยละ 31.4 ในทิศทางบวก ท่ีระดบันัยสําคญั 0.01 คือเม่ือมีการใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะส่งผล

ให้กาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดเ้ปล่ียนแปลง 31.4% ในทิศทางเดียวกนัจากตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) และผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในกลุ่มอุปโภคบริโภค 

ตวัแปร 

MS_Personal 

Goods 

TA_Personal 

Goods 

TR_Personal 

Goods 

NP_Personal 

Goods 

EBIT_Personal 

Goods 

MS_PersonalGoods 1 

   

 

TA_PersonalGoods 0.475** 1 

  

 

TR_PersonalGoods 0.604** 0.914** 1 

 

 

NP_PersonalGoods 0.334** 0.836** 0.819** 1  

EBIT_PersonalGoods 0.314** 0.793** 0.759** 0.887* 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=98 

 

 จากการวิเคราะห์พบว่า การการจดัการการใชส่ื้อของทุกบริษทักลุ่มการเงินการธนาคาร MS_Financial มี

ความสัมพนัธ์กบัสินทรัพยร์วม TA_Financial ร้อยละ 80.2 ในทิศทางบวก ท่ีระดบันัยสําคญั 0.01 กล่าวคือ เม่ือมีการ

ใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะส่งผลกบัการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยร์วม TA_Financial 80.2% ในทิศทางเดียวกนั 

ความสัมพนัธ์กบัรายไดร้วม TR_Financial ร้อยละ 82.2 ในทิศทางบวก ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 คือ เม่ือการ

ใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะส่งผลกบัรายไดร้วม TR_Financial 82.2% ในทิศทางเดียวกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการการจดัการการใชส่ื้อของทุกบริษทักลุ่มการเงินการธนาคาร MS_Financial และ 

กาํไรสุทธิ NP_Financial ร้อยละ 84.2 ในทิศทางบวก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 หมายถึง หากการใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะ

ส่งผลให้กาํไรสุทธิ NP_Financial เปล่ียนแปลง 84.2% ในทิศทางเดียวกนั 
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และความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อของกลุ่มการเงินการธนาคาร MS_Fianancial มีความสัมพนัธ์

กบักาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้EBIT_Fianancial 77.4% ในทิศทางบวก ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.01 คือ เม่ือมีการใชส่ื้อเปล่ียนไป 1% จะส่งผลให้ EBIT_Financial เปล่ียนแปลง ร้อยละ 77.4 ในทิศทางเดียวกนัจาก

ตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธร์ะหว่างการจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) และผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในกลุ่มการเงินการธนาคาร 

ตวัแปร MS_Financial TA_Financial TR_Financial NP_Financial EBIT_Financial 

MS_Financial 1 

   

 

TA_Financial 0.802** 1 

  

 

TR_Financial 0.822** 0.970** 1 

 

 

NP_Financial 0.842** 0.956** 0.953** 1  

EBIT_Financial 0.774** 0.873** 0.882** 0.923** 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=197 
 

 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวมของทุกบริษัท MSR_All มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราตอบแทนต่อสินทรัพย ์ROA_All ร้อยละ 17.9 ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 

0.01 แสดงว่า เม่ือมีการใชส่ื้อ MSR_All เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราตอบแทนต่อสินทรัพย ์ROA_All 

เปล่ียนไป ร้อยละ 17.9 ในทิศทางเดียวกนั 

ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 สัดส่วนการจดัการการใชส่ื้อและรายไดร้วมของทุกบริษทั MSR_All มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ROE_All ร้อยละ 12.3 ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือมีการใช้

ส่ือ MS_All เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ROE_All เปล่ียนไป 12.3% ใน

ทิศทางเดียวกนั  

และความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ MSR_All กบั อตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบญัชี 

PBV_All ร้อยละ 20.5 ในทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กล่าวคือ เม่ือมีการใช้ส่ือ MS_All 

เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้หุ้นต่อมลูค่าตามบญัชี PBV_All เปล่ียนไป 64.3% ในทิศทางเดียวกนั จากตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวม (Media 

Spending/Revenue) และผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้งหมด 

ตวัแปร MSR_All ROA_All ROE_All PE_All PBV_All 

MSR_All 1 .179** .123* .034 .205** 

ROA_All .179** 1 .679** -.018 .504** 

ROE_All .123* .679** 1 -.047 .494** 

PE_All .034 -.018 -.047 1 .106* 

PBV_All .205** .504** .494** .106* 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=402 
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 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

MSR_Food ไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตราตอบแทนต่อสินทรัพย ์ROA_Food อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น 

ROE_Food อัตราราคาตลาดของหุ้นต่อกาํไรหุ้น PE_Food หรืออัตราราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบญัชีหุ้น 

PBV_Food จากตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวม (Media 

Spending/Revenue) และผลการดาํเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

ตวัแปร MSR_Food ROA_Food ROE_Food PE_Food PBV_Food 

MSR_Food 1   .053 .110 .131 .081 

ROA_Food .053 1 .880** -.147 .609** 

ROE_Food .110 .880** 1 -.203* .601** 

PE_Food .131 -.147 -.203* 1 .324** 

PBV_Food .081 .609** .601** .324* 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=108 

 

จากการวิ เคราะห์พบว่า สัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวมของกลุ่มอุปโภคบริโภค 

MSR_PersonalGoods มีความสัมพนัธ์กบัอตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบญัชีหุ้น PBV_Food ร้อยละ 22.1 ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จากตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวม (Media 

Spending/Revenue) และผลการดาํเนินงานของกลุ่มอุปโภคบริโภค 

ตวัแปร 
MSR_Personal 

Goods 

ROA_Personal 

Goods 

ROE_Personal 

Goods 

PE_Personal 

Goods 

PBV_Personal 

Goods 

MSR_PersonalGoods 1   .109 .136 .034 .221* 

ROA_PersonalGoods .109 1 .948** -.054 .183 

ROE_PersonalGoods .136 .948** 1 -.006 .339** 

PE_PersonalGoods .034 -.054 -.006 1 .178 

PBV_PersonalGoods .221* .183 .339** .178 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=98 
 

 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวมของกลุ่มการเงินการธนาคาร 

MSR_Finacial ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราตอบแทนต่อสินทรัพย ์ROA_Financial อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น 

ROE_Financial อตัราราคาตลาดของหุน้ต่อกาํไรหุ้น PE_Financial หรืออตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมลูค่าตามบญัชีหุ้น 

PBV_Financial จากตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวม (Media 

Spending/Revenue) และผลการดาํเนินงานของกลุ่มอุปโภคบริโภค 

ตวัแปร 
MSR_ 

Financial 

ROA_ 

Financial 

ROE_ 

Financial 

PE_ 

Financial 

PBV_ 

Financial 

MSR_Financial 1   .053 .110 .131 .081 

ROA_Financial -.077 1 .880** -.147 .609** 

ROE_Financial .084 .880** 1 -.203* .601** 

PE_Financial -.035 -.147 -.203* 1 .324** 

PBV_Financial -.003 .609** .601** .324* 1 

**P = 0.01; *P = 0.05; n=197 

สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) และผลการดาํเนินงาน

ขององคก์ร (Organization Performance) พบว่า  

         ภาพรวมของกลุ่มบริษทัทั้งหมด การจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน

ขององค์กร (Organization Performance) ไดแ้ก่ สินทรัพยร์วม (Total Asset) รายไดร้วม (Total Income) กาํไรสุทธิ 

(Net Profit) ในทิศทางบวก หรือทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กบักาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงิน

ได ้(EBIT) ในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางบวก  

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร การจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน

ขององค์กร (Organization Performance) ไดแ้ก่ สินทรัพยร์วม (Total Asset) รายไดร้วม (Total Income) กาํไรสุทธิ 

(Net Profit) และกาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้(EBIT)  

กลุ่มอุปโภคบริโภค การจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของ

องค์กร (Organization Performance) ไดแ้ก่ สินทรัพยร์วม (Total Asset) รายไดร้วม (Total Income) กาํไรสุทธิ (Net 

Profit) และกาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT)  

กลุ่มการเงินการธนาคาร การจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของ

องค์กร (Organization Performance) ไดแ้ก่ สินทรัพยร์วม (Total Asset) รายไดร้วม (Total Income) กาํไรสุทธิ (Net 

Profit) และกาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนการจัดการการใช้ส่ือและรายได้รวมของทุกบริษัท (Media Spending/ 

Revenues) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) และ

อตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมลูค่าตามบญัชีหุ้น (P/BV) ในทิศทางเดียวกนั และไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราราคาตลาด

ของหุ้นต่อกาํไรหุ้น (P/E) 

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค สัดส่วนการจดัการการใชส่ื้อและรายไดร้วม (Media Spending / Revenues) มีความสมัพนัธ์

กบัอตัราราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบญัชีหุ้น (P/BV) ในทิศทางเดียวกนั และไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราตอบ

แทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราราคาตลาดของหุ้นต่อกาํไรหุ้น (P/E) 

กลุ่มการเงินการธนาคาร สัดส่วนการจดัการการใชส่ื้อและรายไดร้วม (Media Spending / Revenues) ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราราคาตลาดของ

หุ้นต่อมลูค่าตามบญัชีหุ้น (P/BV) และอตัราราคาตลาดของหุ้นต่อกาํไรหุ้น (P/E) 
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5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง การจดัการการใช้ส่ือ ท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานขององค์กร ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร กลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถ

สรุปประเด็นสาํคญัมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาพบว่า การจดัการการใชส่ื้อ (Media Spending)   มีผลในทิศทางบวกต่อ รายไดร้วม อยู่ใน

ระดบัปานกลางถึงสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Shrihari Sridhar, Sriram Narayanan และ Raji Srinivasan (2556) 

ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมของ R&D, การโฆษณา, สินคา้คงคลงั และผลการดาํเนินงานของ

กิจการ พบว่า ค่าใชจ่้ายในการโฆษณามีผลต่อยอดขายในระยะยาว   

การจดัการการใช้ส่ือ มีระดบัความสัมพนัธ์กับกาํไรสุทธิ ในทิศทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

Xueming Luo, Pieter J. de Jong (2553) ศึกษางานวิจยัเร่ืองค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและ Firm Value ของบริษทัใน

ตลาดหลกัทรัพย ์NYS, AMEX, NASDAQ ซ่ึงพบว่า การทาํโฆษณาส่งผลต่อการเติบโตของผลกาํไรของบริษทั 

การจดัการในการใชส่ื้อ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั อตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ซ่ึงมีความขดัแยง้กนักบังานวิจยั 

Shrihari Sridhar, Sriram Narayanan และ Raji Srinivasan (2556) ศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมของ 

R&D, การโฆษณา, สินคา้คงคลงั และผลการดาํเนินงานของกิจการ ท่ีกล่าวว่า ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาส่งผลกบั Firm 

Value ซ่ึงใชต้วัแปร Tobin’s Q ในแง่มลูค่าราคาตลาดของหุ้น 

การจดัการในการใชส่ื้อ มีความสัมพนัธ์กบั อตัราราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชีหุ้น โดยเม่ือใชล้กัษณะของ

สัดส่วนระหว่างการจดัการการใชส่ื้อต่อรายไดท้ั้งหมด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั Shrihari Sridhar, Sriram 

Narayanan และ Raji Srinivasan (2556) ศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมของ R&D, การโฆษณา, สินคา้

คงคลงั และผลการดาํเนินงานของกิจการ ท่ีกล่าวว่า ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาส่งผลกบั Firm Value ซ่ึงใชต้วัแปร 

Tobin’s Q ในแง่มลูค่าราคาตลาดของหุน้ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํการศึกษาคร้ังน้ี จากผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมการใชส่ื้อ ควรให้ความสําคญั

กบัการจัดการการใชส่ื้อ ในทุก ๆ ปี เพ่ือให้สามารถรักษาผลการดาํเนินงานท่ีดีขององค์กร โดยควรมีการกาํหนด

เป้าหมายของการใชส่ื้อท่ีชดัเจน และเหมาะสมกบัเป้าหมายของกิจกรรม หรือสินคา้ขององคก์รในช่วงเวลานั้น ๆ ซ่ึง

จะส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภค หรือกลุ่มลูกคา้ รู้จกั เกิดการพิจารณาสินคา้ รวมถึงเห็นคุณค่าของสินคา้และองคก์ารมากข้ึน 

สาํหรับอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มการเงินการธนาคาร 2 อนัดบัแรก ของค่าเฉล่ียของการจดัการการใช้

ส่ือ (Media Spending) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การเปล่ียนแปลงในการใชส่ื้อ ส่งผลกบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร 

ทั้งในดา้นสินทรัพยร์วม รายไดร้วม กาํไรสุทธิ และกาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้มากกว่า 40% 

โดยเฉพาะกลุ่มการเงินการธนาคาร ท่ีมีความสัมพนัธก์นัมากกว่า 70% ทาํให้เห็นไดว้่า เร่ืองของการจดัการการใชส่ื้อมี

ผลกบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร ใน 4 ดา้นขา้งตน้ค่อนขา้งมาก ซ่ึงหากนโยบายขององค์กรให้ความสนใจกบัผล

การดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นน้ี ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจกบัการจดัการการใชส่ื้อค่อนขา้งมาก 

สาํหรับอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มการเงินการธนาคาร 2 อนัดบัแรก ของค่าเฉล่ียของการจดัการการใช้

ส่ือ (Media Spending) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การเปล่ียนแปลงในการใชส่ื้อ ส่งผลกบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร 

ทั้งในดา้นสินทรัพยร์วม รายไดร้วม กาํไรสุทธิ และกาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้มากกว่า 40% 
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โดยเฉพาะกลุ่มการเงินการธนาคาร ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากกว่า 70% ทาํให้เห็นไดว้่า เร่ืองของการจดัการการใชส่ื้อมี

ผลกบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร ใน 4 ดา้นขา้งตน้ค่อนขา้งมาก ซ่ึงหากนโยบายขององค์กรให้ความสนใจกบัผล

การดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นน้ี ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจกบัการจดัการการใชส่ื้อค่อนขา้งมาก 

ขอ้เสนอแนะในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาในสัดส่วนในการใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ได้

ขอ้มลูเชิงลึกมากยิง่ข้ึนว่า การเลือกใชส่ื้อประเภทไหนจะส่งผลกบัผลการปฏิบติังานขององคก์รบา้ง และมากหรือน้อย

อย่างไร และในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการเงินการธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หรือกลุ่ม

สินคา้อุปโภคบริโภค มีขนาดขององค์กรไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการหาหลกัเกณฑ์ในการแบ่งขนาดองค์กร เพ่ือ

ศึกษาวิจยัให้ลึกข้ึน รวมถึงอาจทาํการศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิม เช่น กลุ่มพลงังาน กลุ่มโทรคมนาคม เป็นตน้ 

เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เอกสารอ้างองิ 

กิตติพฒัน์ ไหลศศิกร. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างความสาํเร็จของระบบจัดการความเส่ียงองค์กร ความสาํเร็จของ

ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร กับความสาํเร็จทางการเงินขององค์กร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์). 

Forbes Administrator. (2560). 14 บริษทัไทยท่ีติดทาํเนียบการจดัอนัดบับริษทั “ขนาดใหญ่” ท่ีสุดของโลกปี 2017.  

[เวบ็บล็อก]. http://www.forbesthailand.com/world-detail.php?did=1952 

IM2. (2560). ส่ือโฆษณา คืออะไร ? (Advertisement). [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 

https://www.im2market.com/2017/02/11/4290 

Positioning. (2560). งบโฆษณาเดือน “พฤษภาคม’ 60” ติดลบหนกัสุดเกือบ 12%.[เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 

https://positioningmag.com/1129045 

Shrihari Sridhar, Sriram Narayanan และ Raji Srinivasan. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของ R&D การ

โฆษณา, สินค้าคงคลัง และผลการดาํเนินงานของกิจการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัแห่ง

รัฐเพนซิลเวอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา). 

Xueming Luo, Pieter J. de Jong. (2553). ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ Firm Value. (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต,

มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเทก็ซสั, สหรัฐอเมริกา). 

Yun Kyung Oh, Huseyin Gulen, Jung-Min Kim และ William T. Robinson. (2559). ราคาหุ้นกับการลงทุนในการ

โฆษณา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัโซล, ประเทศเกาหลีใต)้. 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 339 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

Relationship between Interpersonal Relationship with Work Efficiency of Employee  

from Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok 

ทิชากร รอดแสง1
 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณ ีเพชรสว่าง

2
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาควชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, Thichakorn.r@hotmail.com 
2 อาจารยท์ี่ปรึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาควชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 31ppetchsawang@yahoo.com 

--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯโดยมีวตัถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษา

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 2.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงาน 3.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย

ประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน และ4.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานประจาํของพนกังานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จาํนวน 240 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียที การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตาํแหน่ง

ในการปฏิบติังาน และรายไดร้วมต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีระดบั

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลด้านความมั่นใจและความไวว้างใจ ด้านการให้การ

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ดา้นความเป็นมิตรและความร่ืนรมย ์ดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค์ และดา้นความเป็นอิสระจาก

การคุกคามส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

คาํสําคญั: ปัจจยัประชากรศาสตร์, สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล, ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ABSTRACT 

This study is about the study of relationship between Interpersonal Relationship and efficiency of work on 

employees from Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok. The objectives of this study are 1.To study the 

interpersonal relationship 2.To study the work efficiency of employees 3.To study the relationship between factors 

of demography and work efficiency of employees and 4.To study the relationship between interpersonal 

relationship and work efficiency of employees. The sample consisted of 240 employees in Centara Grand at Central 

Plaza Ladprao Bangkok. The research instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze the data were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis at 

statistical significance level is 0.05. 
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The result is found that the demography factors such as gender, age, level of education, period of work, 

position, and salary which is different affect the efficiency of works on employees which is different at statistical 

significance level is 0.05. And the Interpersonal Relationship includes Confidence and Trust, Mutual Support, 

Friendliness and Enjoyment, Creativity and Freedom from Threat are affect the efficiency of works on employees 

which is different at statistical significance level is 0.05. 

Keywords: Factors of demography, Interpersonal relationship, Work efficiency 

 

1. บทนํา 

ในปี พ.ศ.2559 การท่องเท่ียวของประเทศไทยมีการเติบโตเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในดา้นของจาํนวนนกัท่องเท่ียว 

และรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ซ่ึงจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยขยายตวัร้อยละ 9.0 

หรือประมาณ 32.6 ลา้นคน จากปี พ.ศ.2558 และจาํนวนนกัท่องเท่ียวไทยท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศ ขยายตวัร้อยละ 

7.3 หรือประมาณ 149 ลา้นคร้ังทาํให้เกิดรายไดใ้นส่วนของภาคการท่องเท่ียวรวม 2.51 ลา้นลา้นบาท (ศูนยว์ิจยัดา้น

ตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รวมรวมโดยศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2560) ส่งผลให้ปัจจุบนัองค์กรทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสาํคญัต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน เพราะหากองค์กรใดหยุดน่ิงหรือ

ขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ยอ่มมีโอกาสท่ีจะถูกผลกัดนัให้ออกจากการแข่งขนัในตลาดได ้(ธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิ

ชยั, 2557) ทั้งน้ีองค์กรจะพฒันาศกัยภาพให้ดียิ่งข้ึนตอ้งอาศยัหลายปัจจยัเพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทาํงานสูงสุด ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากในการสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน คือ การสร้างสัมพนัธภาพ

ท่ีดี โดยการท่ีพนกังานในองคก์รมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั จะทาํให้เกิดความเขา้อกเขา้ใจกนั เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 

เกิดความอบอุ่นใจตลอดจนก่อให้เกิดการช่วยเหลือ และการร่วมมือกนัส่งผลให้งานส่วนรวมขององคก์รบรรลุผลตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้(พรทิพย ์เยน็จะบก และกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2556) แต่จากสถิติการลาออกของพนกังานโรงแรมเซ็น

ทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พบว่าเร่ืองการมีปัญหากบัเพ่ือนร่วมงานเป็นเหตุผลของการลาออก

อนัดบั 2 คิดเป็น 24% (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, 2561) ดว้ย

เหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดบัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯว่าอยูใ่นระดบัใด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏิบติังานของพนกังานให้เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎสัีมพันธภาพระหว่างบุคคล 

Beyer & Marshall, 1981 ไดใ้ห้ความหมายของสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลว่า การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกัน

ระหว่างบุคคลในวิชาชีพเดียวกนัระหว่างปฏิบติังาน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นลกัษณะของมิตรภาพ 

ความเป็นเพ่ือน และเอกลกัษณ์ร่วมกนั อนัจะก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พลงัอาํนาจ และความสามคัคี ซ่ึงมี

แนวคิดเก่ียวกบัมิติสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในการทาํงานไว ้8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1.ความมัน่ใจและความไวว้างใจ 

(Confidence and Trust)  2.การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (Mutual Help) 3.การให้การสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั 

(Mutual Support) 4.ความเป็นมิตรและความร่ืนรมย ์(Friendliness and Enjoyment) 5.การทาํงานของกลุ่มท่ีมุ่งเน้น

ความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Team Efforts Toward Goal Achievement) 6.การริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) 7.

การติดต่อส่ือสารระบบเปิด (Open Communication) 8.ความเป็นอิสระจากการคุกคาม (Freedom from Threat) 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎปีระสิทธิภาพในการทาํงาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติังานหรือดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือได้

ผลสาํเร็จของงานโดยใชท้รัพยากร และเวลาตามท่ีกาํหนดไวห้รือการใชท้รัพยากรเท่าเดิม มีความถูกตอ้งและความ

รวดเร็วทนัเวลาท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งการทาํงานให้สําเร็จตรงตามเวลาและบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว(้อภินันท ์จนั

ตะนี, 2549) และ Peterson and Plowman (1953, อา้งถึงใน อรษา โพธ์ิทอง, 2537) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ในการทาํงานไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั คือ 1.คุณภาพของงาน (Quality) 2.ปริมาณงาน (Quantity) 3.เวลา (Time) 4.ค่าใชจ่้าย 

(Costs) 

2.3 กรอบแนวคดิการวจิัย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวกรุงเทพฯ คร้ังน้ีไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ  - ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

- อาย ุ  - ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

- ระดบัการศึกษา 

 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

1.คุณภาพของงาน 

2.ปริมาณงาน 

3.เวลา 

4.ค่าใชจ่้าย 

Peterson and Plowman, 1953 
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 

1. ความมัน่ใจ และความไวว้างใจ 2. การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3. การให้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 4. ความเป็นมิตร และความร่ืนรมย ์

5. การทาํงานของกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

6. การริเร่ิมสร้างสรรค ์7. การติดต่อส่ือสารระบบเปิด 

8. ความเป็นอิสระจากการคุกคาม   

Beyer & Marshall, 1981 
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3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

สาํหรับเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูซ่ึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ที (t-test ) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple Regression 

Analysis) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

จาํนวนทั้งหมด 631 คน และคาํนวณขนาดตวัอย่างโดยใชเ้กณฑ์ตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan, 1970 ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 240 คน และทาํการสุ่มตวัอย่างโดย

ไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น ซ่ึงเลือกใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและ

ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ี โดยคาํถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด(Close-ended Question) ซ่ึงผูว้ิจยัมีแนวคาํตอบไวใ้ห้ โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนด

ไว ้ซ่ึงแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุดประกอบดว้ยคาํถามทั้งหมด 50 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

จาํนวน 6 ขอ้โดยมีให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบั ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตาํแหน่งใน

การปฏิบติังาน และรายไดร้วมต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดย คเนศ 

จุลสุคนธ์, 2554 และจกัพล จารุธรรมรัตน์, 2550 ตามแนวคิดของ Beyer & Marshall, 1981 แบ่งออกเป็น 8 ดา้น

ประกอบดว้ย 1. ความมัน่ใจ และความไวว้างใจ 2. การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 3. การให้การสนบัสนุนซ่ึงกนั

และกนั 4. ความเป็นมิตร และความร่ืนรมย ์5. การทาํงานของกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

6. การริเร่ิมสร้างสรรค ์7. การติดต่อส่ือสารระบบเปิด 8. ความเป็นอิสระจากการคุกคาม  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน ซ่ึงผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึนโดย สมยศ แยม้เผือ่น, 2551 และเฉลียว ไชยเชษณ์, 2558 ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman,1953 แบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้นประกอบดว้ย 1.คุณภาพของงาน 2.ปริมาณงาน 3.เวลา 4.ค่าใชจ่้าย 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบถว้นแลว้ผูศึ้กษาจึงนาํขอ้มูลทั้งหมดมาทาํการวิเคราะห์โดยการ

ประมวลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป(Statistic Package for Social Science for Windows: SPSS) ดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์ขอ้มลูประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใชคื้อสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยจะแสดง

ขอ้มลูในรูปแบบของ ค่าความถ่ี ร้อยละ  

2.การวิเคราะห์ลกัษณะของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพใน

การทาํงาน โดยจะแสดงขอ้มลูในรูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
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3.การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยเลือกใช้

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ t-test และOne-Way ANOVA โดยกาํหนดค่า

นยัสาํคญัท่ีระดบั P = 0.05 หรือระดบัค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีร้อยละ 95 

4.การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยใชก้าร

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการวจิัย 

    ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาขอ้มลูปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 126 คน คิด

เป็นร้อยละ 52.5 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมาก

ท่ีสุดจาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานอยูใ่นช่วงระหว่าง 1 - 8 ปี จาํนวน 164 คน  

คิดเป็นร้อยละ 68.33 ตาํแหน่งในการปฏิบติังานเป็นพนักงานระดบั 5 มากท่ีสุดจาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58 

และมีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 – 30,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 

ผลการศึกษาสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า พนักงานมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.51 

รองลงมา คือ ดา้นการให้การสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ดา้นความเป็นมิตรและความร่ืนรมย ์มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ด้านความมัน่ใจและความไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ดา้นการทาํงานของกลุ่มท่ีมุ่งเน้น

ความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ดา้นการติดต่อส่ือสารระบบเปิด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ดา้น

ความเป็นอิสระจากการคุกคามมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 4.41

ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงาน พบวา่ พนกังานมีประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเวลามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.45 รองลงมาคือ ดา้นค่าใชจ่้ายมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43ดา้นคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และดา้นปริมาณงานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 4.37 

   ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่าปัจจัย

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน และรายไดร้วม

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพใน

การทาํงานดา้นคุณภาพของงาน พบว่าปัจจยัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลมีอาํนาจในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานดา้นคุณภาพของงาน ไดร้้อยละ 48.40 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ประสิทธิภาพใน

การทาํงานดา้นคุณภาพของงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านการริเร่ิม

สร้างสรรค ์รองลงมา คือ ดา้นความเป็นอิสระจากการคุกคาม 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพใน

การทาํงานด้านปริมาณงาน พบว่า ปัจจยัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลมีอาํนาจในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ
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ทาํงานดา้นปริมาณงานไดร้้อยละ 44.00 ค่านํ้ าหนกัความสําคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานดา้นปริมาณงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นอิสระจากการ

คุกคาม รองลงมา คือ ดา้นความเป็นมิตรและความร่ืนรมย ์และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความมัน่ใจ และความไวว้างใจ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัประสิทธิภาพใน

การทาํงานดา้นเวลาพบว่า ปัจจยัสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลมีอาํนาจในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้น

เวลา ไดร้้อยละ 47.40 ค่านํ้ าหนักความสําคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลา

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 4 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค์ รองลงมา คือ ดา้นความเป็น

อิสระจากการคุกคาม ดา้นความมัน่ใจและความไวว้างใจ และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการให้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพใน

การทาํงานดา้นค่าใชจ่้ายพบว่า ปัจจยัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลมีอาํนาจในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการทาํงาน

ดา้นค่าใชจ่้าย ไดร้้อยละ 34.90 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้น

เวลาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นอิสระจากการคุกคาม รองลงมา คือ 

ดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค ์ดังแสดงในตารางท่ี 1 ด้านล่าง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหวา่งสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน 

 

  

Coefficientsa 

  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients   

ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี .563 .207   2.721 .007 

1.ความมัน่ใจ และความไวว้างใจ .152 .062 .149 2.447 .015* 

2.การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั .051 .054 .057 0.956 .340 

3.การใหก้ารสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั .055 .065 .054 .842 .400 

4.ความเป็นมิตร และความร่ืนรมย ์ .017 .061 .018 0.278 .781 

5.การทาํงานของกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ความสําเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

.038 .058 .042 0.647 .518 

6.การริเร่ิมสร้างสรรค ์ .245 .058 .273 4.255 .000* 

7.การติดต่อส่ือสารระบบเปิด .052 .060 .059 .874 .383 

8.ความเป็นอิสระจากการคุกคาม .256 .061 .291 4.202 .000* 

R Square=0.633 Adjusted R-Square=0.621 F=49.89 (sig=0.000) *Significant level at 0.05 
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5. การอภปิรายผล 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกับประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สามารถสรุปประเด็นสาํคญัในการอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

5.1.1 พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

        ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีเพศต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกันอย่างมีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนักงานเพศชายมีประสิทธิภาพในการทาํงาน ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นปริมาณ

งานมากกว่าพนกังานเพศหญิง ซ่ึงแตกต่างจากผลการวิจยัของ สมยศ แยม้เผื่อน, 2551 ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) พบว่าพนักงาน

เพศหญิงมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นปริมาณงานและดา้นคุณภาพดีกว่าเพศชายอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยจากการสัมภาษณ์รองผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2561 อาจเป็นไปไดว้่าท่ีผลงานวิจยัแตกต่างกบังานวิจยั

อ่ืนนั้น เพราะลกัษณะการทาํงานขององคก์รท่ีศึกษาเป็นงานบริการลูกคา้จาํนวนมากท่ีตอ้งแข่งกบัเวลา ขณะเดียวกนั

ยงัตอ้งมีไหวพริบ ความคล่องแคล่วว่องไว เพราะหากบริการไม่ทนัหรือขาดตกบกพร่องจะทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่

พอใจได ้และอาจเป็นไปไดว้่าลกัษณะงานเช่นน้ีเพศหญิงจะสามารถปฏิบติัไดน้อ้ยกว่า ทาํให้ผลการวิจยัช้ีว่าเพศชายมี

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นปริมาณงานมากกว่าเพศหญิง อยา่งไรก็ตามควรมีการศึกษา

ต่อถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงว่า ดว้ยลกัษณะงานของเพศชายท่ีตอ้งใชก้าํลงัและความคล่องตวัในการทาํงาน มีผลทาํให้เพศ

ชายทาํงานไดมี้คุณภาพและปริมาณงานมากกว่าเพศหญิงหรือไม่ 

5.1.2 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

        ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงาน ด้านคุณภาพของงานท่ี

แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปีมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานดา้นคุณภาพของงานมากท่ีสุด กล่าวคือ ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี เป็นช่วงอายท่ีุบุคคลเร่ิมการทาํงานมาระยะหน่ึงแลว้ 

ทาํให้พนกังานในช่วงอายุน้ีไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาต่างๆในองค์กร ทาํให้มีประสบการณ์ใน

การทาํงานสูง ส่งผลให้พนกังานกลุ่มน้ีมีความสามารถในการปฏิบติังานดีกว่าพนกังานท่ีอายุยงัน้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ คเณศ จุลสุคนธ์, 2554 ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล และการ

เป็นสมาชิกกลุ่มไม่เป็นทางการกับประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน พบว่าพนักงานท่ีมีอายุต่างกันมี

ประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.3 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

        ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงาน ดา้นคุณภาพ

ของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05โดยพนักงานท่ีมีระดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใชจ่้ายมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจุดมุ่งหมายในการทาํงานท่ีจะพฒันาความรู้ความ

เช่ียวชาญแนวคิดและวิธีในการปฏิบติังาน เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและทนัเวลา อีกทั้งยงั

ถือเป็นการเพ่ิมพูนศกัยภาพและมาตรฐานการทาํงานของตนเองอีกดว้ย (วนัวิสาข์ แกว้สมบูรณ์, 2553) และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รชตา อินอ่อน, 2556 ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการประชุมก่อนหรือหลงัการปฏิบติังาน มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบุรี พบว่าระดับ

การศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5.1.4 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

        ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ดา้นคุณภาพของงานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ระหว่าง 1 - 8 ปีมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพของงานมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า พนักงานกลุ่มน้ี

เป็นพนักงานใหม่ขององค์กร จึงมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความรู้ ความสามารถ และความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ในการทาํงาน ประกอบกับเป็นช่วงท่ีกาํลังพฒันาไปสู่ความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ทาํให้

พนักงานให้ความสนใจ และใส่ใจกับการปฏิบติังานมากเป็นพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คเณศ จุลสุคนธ์, 

2554 ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล และการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่เป็นทางการ

กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานพบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.5 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

        ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้น

คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนักงานระดบั 4 

มีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนักงาน

ระดบั 4 หรือระดบัรองผูจ้ดัการผ่านประสบการณ์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานระดบัปฏิบติังานมาก่อน จึงมีความเขา้ใจ

พ้ืนฐานในการปฏิบติังานเป็นอย่างดีส่งผลให้สามารถนําประสบการณ์นั้ นมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้เกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึนไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมยศ แยม้เผื่อน, 2551 ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) พบว่าพนกังานท่ีมี

ตาํแหน่งในการปฏิบติังานท่ีต่างกนัมีประสิทธิภาพการทาํงานด้านคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

5.1.6 พนกังานท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

        ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีรายได้รวมต่อเดือนแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานด้าน

คุณภาพของงาน เวลา และค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดร้วมต่อ

เดือนตั้งแต่ 15,000 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงท่ีสุด เน่ืองจากเป็นระดบัฐานเงินเดือนท่ีพนักงาน

สามารถใชใ้นการครองชีพได ้และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประยงค์ มีผล, 2545 ท่ีกล่าวว่าผูท่ี้มีเงินเดือนน้อย 

มกัจะทาํงานน้อยไม่ทุ่มเทกบังาน ส่วนผูท่ี้มีเงินเดือนมากมกัจะทุ่มเทให้กบัการทาํงานได้มากกว่า การทาํงานจึงมี

ประสิทธิภาพมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมยศ แยม้เผื่อน, 2551 ไดศึ้กษาวิจัยเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) พบว่าพนักงานท่ีมี

รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นผลผลิต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

5.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

5.2.1 สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพของงานสูงสุด 

คือ ดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค ์และดา้นความเป็นอิสระจากการคุกคาม ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าความคิดสร้างสรรค์เป็น

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 347 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยให้คนและองค์กรสามารถดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยงัเป็น

แหล่งกาํเนิดของนวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงทุกองค์กรสามารถสร้างสรรค์งานให้มีความก้าวหน้า เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (แคทซ์ราล์ฟ,2554) นอกจากน้ีแลว้การท่ีองค์กร

ให้อิสระกบัพนกังานในการวางแผนการทาํงาน การกาํหนดวิธีการทาํงาน การจดัตารางในการทาํงาน ตลอดจนการ

ตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการท่ีใช้แก้ปัญหาในการทาํงานก็จะทาํให้งานนั้ นสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวไ้ด้ (รังสรรค ์

ประเสริฐศรี,2548)  

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพของงานน้อยท่ีสุด คือ 

ดา้นการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ คุณภาพของงานเป็นผลท่ีไดจ้ากความสามารถส่วนบุคคลของ

พนกังาน ซ่ึงอาจไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากบุคลลอ่ืน อีกทั้งกระบวนการในการทาํงานมีการแบ่งส่วนงาน

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยแต่ละส่วนงานมีการกาํหนดหนา้ท่ีไวอ้ย่างชดัเจนเช่นเดียวกนั 

ดงันั้นหากพนักงานทุกคนสามารถทาํงานในหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มความสามารถก็จะทาํให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(จิตตินนัท ์นนัทไพบลูย,์ 2555) 

5.2.2 สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นปริมาณงานสูงสุด คือ 

ดา้นความเป็นอิสระจากการคุกคาม และดา้นความเป็นมิตรและความร่ืนรมย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คเณศ จุล

สุคนธ์, 2554 ท่ีกล่าวว่า พนกังานตอ้งการอิสระในการทาํงานซ่ึงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงาน เช่น มีสิทธิ

ในการตดัสินใจในงานท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของตนเอง มีอิสระท่ีจะรับผิดชอบการทาํงานอย่างเท่าเทียมกนั หาก

เม่ือใดพนกังานรู้สึกว่างานท่ีทาํอยูมี่เพ่ือนร่วมงานหรือคนอ่ืนคอยควบคุมการทาํงาน ตดัสิทธิในการตดัสินใจของเขา 

รู้สึกไม่ปลอดภัยจากเพ่ือนร่วมงาน พนักงานก็จะไม่สามารถทาํงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆได้ และเกิด

ความรู้สึกไม่อยากทาํงาน ซ่ึงจะนาํไปสู่การทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฏีหลกัสัมพนัธภาพ

ระหว่างบุคคลของ Schultz, 1990 ดา้นความตอ้งการความรักใคร่ชอบพอ (Affection) ท่ีกล่าวว่าความรู้สึกและอารมณ์

ส่วนตวัท่ีเกิดข้ึนระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงจะแสดงออกดว้ยความปรารถนาดีความเป็นมิตร การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึง

กนัและกนั การสร้างความผกูพนัต่อกนั ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความใกลชิ้ดสนิทสนมและไดรั้บส่ิงเหล่านั้นตอบกลบัมา ซ่ึง

หากพนักงานทาํงานด้วยความเป็นมิตร ก็จะทาํให้บรรยากาศของการทาํงานเป็นไปดว้ยดี เกิดความพึงพอใจ ผอ่น

คลาย อบอุ่นและสบายใจส่งผลให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย 

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นปริมาณงานน้อยท่ีสุด คือ การ

ทาํงานของกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั อาจกล่าวไดว้่าการแบ่งงานในองคก์รเป็นการแบ่งงานทุก

ชนิดขององค์กรให้อยู่ในรูปของกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบติังาน ดงันั้นพนกังานแต่ละคนจะไดรั้บการ

มอบหมายงานท่ีต่างกนั ข้ึนอยู่กบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถและความชาํนาญของพนักงานแต่ละคน (ระวีวรรณ 

เสวตามร, 2532) หากพนกังานสามารถทาํงานในส่วนท่ีตนเองรับผดิชอบไดส้าํเร็จ ก็จะทาํให้งานของกลุ่มสําเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวต้ามไปดว้ย  

5.2.3 สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลาท่ีใชใ้นงานสูงสุด 

คือ ด้านการริเร่ิมสร้างสรรค์ และด้านความเป็นอิสระจากการคุกคาม กล่าวคือ หากพนักงานนําความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ร่วมกันเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงหรือ

เปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน กระตุน้ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การทาํงานกนัอย่างสร้างสรรค์

จะทาํให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Edward de Bono (1978, อา้ง
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ถึงในชาตรี บวัคล่ี , 2557)ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า ถา้ผูป้ฏิบติังานมีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะคิดคน้หาวิธีการปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากกวา่วิธีเดิม โดยการคิดหาวิธีท่ีจะลดขั้นตอนการปฏิบติังานให้รวดเร็วข้ึน 

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลาท่ีใชใ้นงานน้อยท่ีสุด คือ 

การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า การบริหารเวลาเป็นส่ิงสาํคญั เพราะจะช่วยให้งานสําเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้แต่จะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยู่กบัการปรับใชข้องพนักงานแต่ละคน ซ่ึงการทาํงานของแต่ละคน

จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป แต่จะสามารถบริหารและจดัการให้ดีไดข้ึ้นอยูก่บัว่าบุคคลนั้นมีแนวคิดอย่างไร จึงจะทาํ

ให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (วิมลมาศ, 2557) กล่าวไดว้่าหากพนักงานไม่สามารถทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง รอ

ความช่วยเหลือจากคนอ่ืนเพียงอยา่งเดียวก็จะไม่สามารถทาํงานให้สาํเร็จไดท้นัตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

5.2.4 สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ 

ความเป็นอิสระจากการคุกคาม และการติดต่อส่ือสารระบบเปิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการแลกเปล่ียนระหว่างกลุ่ม

กบัสมาชิก(Team-member Exchange: TMX) ของ Schneider & Reichers, 1983 ท่ีกล่าวว่าการทาํงานเป็นทีมทาํให้มี

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เกิดการระดมความคิดและสร้างพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัโดยทุกคนจะ

ช่วยกนัผลกัดนัการทาํงานเพ่ือวตัถุประสงคเ์ดียวกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ยอมรับในความสามารถของแต่ละคน มี

การเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกันแก้ไขและรับมือกับเหตุการณ์นั้ น ทาํให้งานนั้ นออกมามี

ประสิทธิภาพ คุม้ค่า และมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และยงัสอดคล้องกบั Walton (1973, อา้งถึงใน อุสุมา ศกัด์ิ

ไพศาล, 2556) ท่ีกล่าวว่า การติดต่อส่ือสารในลกัษณะเปิดเผย โดยท่ีพนักงานทุกคนในองค์กรสามารถแสดงความ

คิดเห็น และความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนต่อผูอ่ื้น จะทาํให้พนักงานเห็นว่าตนเองมีค่า รู้สึกไดรั้บการยอมรับและจะ

แสดงออกโดยการให้ความร่วมมือท่ีดีในการทาํงานให้สาํเร็จ ทาํให้สามารถช่วยลดขั้นตอนหรือกระบวนการทาํงาน 

รวมทั้งค่าใชจ่้ายบางส่วนลงได ้

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นค่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุด คือ ความ

มัน่ใจและความไวว้างใจ เน่ืองจากองคก์รมีค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดจากการทาํงานเป็นจาํนวนมาก แต่หากพนักงานใน

องค์กรมีความร่วมมือร่วนใจกนั แบ่งบนัข้อมูลหรือ ประสบการณ์ในการทาํงานต่างๆต่อกันแลว้ ก็จะช่วยให้การ

ทาํงานนั้ นมีประสิทธิภาพและประหยดัค่าใช้จ่ายบางส่วนขององค์กรลงได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Beyer & 

Marshall(1981) ท่ีกล่าวว่า ความมัน่ใจและความไวว้างใจ เป็นการยอมรับในความสามารถซ่ึงกนัและกัน เช่ือถือ 

ไวว้างใจ ให้เกียรติ และยนิดีร่วมงานกบัเพ่ือนร่วมงานทุกคน รวมถึงสามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกนัทั้ง

ในดา้นของขอ้มลูส่วนตวัและดา้นของขอ้มลูในการทาํงานดว้ย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะจากงานวจิัยคร้ังนี ้

1.สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่าดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะขอ้คาํถามดา้น 

ท่านวพิากษว์ิจารณ์การทาํงานของเพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ ดงันั้นองค์กรควรจะปลูกฝังหรือสร้างทศันคติใน

การทาํงานให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าการวิพากษ์วิจารณ์การทาํงานนั้ นเป็นเร่ืองท่ีดี เช่น การจัดอบรมเร่ืองการ

วิพากษว์ิจารณ์การทาํงานของเพ่ือนร่วมงานอยา่งสร้างสรรค ์ 
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2.ประสิทธิภาพในการทาํงาน พบวา่ดา้นปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นองคก์รควรให้หัวหนา้งานใน

ส่วนงานต่างๆพิจารณาปริมาณงานของพนกังานแต่ละคนวา่มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ และจดัแบ่งงานใหม่เพ่ือให้

ปริมาณงานมีความเหมาะสมต่อกาํลงัและความสามารถของพนกังานแต่ละคน  

3.จากผลการวิจยัพบว่าพนกังานท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีระยะเวลา

ในการปฏิบติังานตํ่ากว่า1 ปี และเป็นพนักงานระดับ 3 มีประสิทธภาพในการทาํงานน้อยท่ีสุดดงันั้ นองค์กรควร

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานกลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน เช่น ส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ือ

เพ่ิมพนูความรู้ในการทาํงาน สนบัสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาต่อของพนกังาน 

4.จากผลการวิจัยพบว่า สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลด้านความมัน่ใจและความไวว้างใจ ด้านการให้การ

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ดา้นความเป็นมิตรและความร่ืนรมยด์า้นการริเร่ิมสร้างสรรค์ และดา้นความเป็นอิสระจาก

การคุกคาม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ดงันั้นองคก์รควรให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วย

เสริมสร้างสัมพนัธภาพทั้ง 5 ดา้นดงัน้ี 

ดา้นความมัน่ใจและความไวว้างใจหัวหนา้งานควรเช่ือถือและไวว้างใจในความสามารถของพนกังาน โดย

อาจจะเร่ิมจากการมอบหมายงานท่ียากข้ึนหรืองานท่ีพนกังานไม่เคยทาํมาก่อน พร้อมทั้งเป็นพ่ีเล้ียงในการสอนและให้

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน เม่ือพนกังานทาํไดส้าํเร็จก็จะเกิดความมัน่ใจในการทาํงานมากข้ึน 

ดา้นการให้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั องคก์รควรสร้างวฒันธรรมการทาํงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกนั 

เช่น ให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัในการแกปั้ญหาทั้งในดา้นส่วนตวัและดา้นการทาํงาน กระตุน้การแสดงความคิดเห็น

ของเพ่ือนร่วมงาน และส่งเสริมความกา้วหนา้ในการทาํงานของเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเต็มใจ 

ดา้นความเป็นมิตรและความร่ืนรมย ์หัวหน้างานควรสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานในแผนกให้มี

ความรู้สึกเป็นกนัเอง โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานไดพู้ดคุยกนั หรือมีการร่วมสังสรรค์กนัทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร เพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อกนัและช่วยทาํให้บรรยากาศในการทาํงานผอ่นคลาย 

ดา้นการริเร่ิมสร้างสรรคอ์งคก์รควรจดักิจกรรมให้พนกังานนาํเสนอโครงการหรือวิธีการทาํงานใหม่ๆท่ีจะ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้พนักงานไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ลกเปล่ียนความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และเป็นการให้พนกังานวางแผนการทาํงานของตนเองไดอ้ยา่งอิสระอีกดว้ย 

ดา้นความเป็นอิสระจากการคุกคาม องค์กรควรปรับเปล่ียนการทาํงานให้พนักงานมีอิสระในการทาํงาน 

ปราศจากการควบคุมซ่ึงกนัและกนัจากเพ่ือนร่วมงาน ให้พนักงานรู้สึกว่าในการทาํงานนั้นไม่ไดรั้บความกดดนัจาก

เพ่ือนร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ทาํร่วมกันทั้งในแผนกเดียวกันและระหว่างแผนก เช่นการจัด

กิจกรรมนนัทนาการร่วมกนั การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ การจดัแข่งขนักีฬาสี เป็นตน้ 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า พนักงานเพศชายมีประสิทธิภาพในการทาํงานด้านคุณภาพของงาน และด้าน

ปริมาณงานมากกว่าเพศหญิงนั้น จึงควรมีการศึกษาต่อถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงว่า ดว้ยลกัษณะงานของเพศชายท่ีตอ้งใช้

กาํลังและความคล่องตัวในการทาํงาน มีผลทาํให้เพศชายทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในดา้นของคุณภาพและ

ปริมาณงานมากกว่าเพศหญิงหรือไม่ 
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2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานเน่ืองจากพนักงานจะทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งประกอบดว้ยหลายปัจจยัอาทิเช่น การติดต่อส่ือสารภายในองค์การ ความเครียดในงาน 

การรับรับรู้ความมัน่คงในการทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน ความขดัแยง้ภายในองคก์าร เป็นตน้ 

3. ควรศึกษาโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบอ่ืนนอกจากการตอบแบบสอบถาม เช่นการสัมภาษณ์ การ

สังเกต เป็นตน้ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

        การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง อาจารยท่ี์

ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และดร.ฐิติกานท ์สัจจะบุตร ประธานและกรรมการการศึกษา

คน้ควา้อิสระท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา และขอขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคลลโรงแรมเซ็น

ทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลพนักงาน และให้ความช่วยเหลือตลอด

การศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนพนกังานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทุกท่านท่ีสละเวลา

ในการตอบแบบสอบถามการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาคลาวด์อีอาร์พีซอฟต์แวร์ สําหรับ 

SME (2) เพ่ือนาํเสนอแผนธุรกิจสาํหรับการเป็นผูใ้ห้บริการคลาวดอี์อาร์พีซอฟตแ์วร์ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นองคก์รธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กข้ึนไป ภายในประเทศไทย จาํนวน 20 องคก์ร โดยใชเ้คร่ืองมือ

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะทาํการวิเคราะห์ความตอ้งการใช้

งานระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และวิเคราะห์ความสามารถทางการเงิน 

ผลการวิจยัพบว่า ดา้นขอ้มลูผูใ้ห้สัมภาษณ์แบ่งเป็นประเภทธุรกิจไดแ้ก่ นิติบุคคล 13 องค์กร บุคคลธรรมดา 

7 องคก์ร ดา้นความตอ้งการใชง้านระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสนใจนาํ

ระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์รมาใชง้านจาํนวน 18 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 90 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจใชบ้ริการระบบบริหารจดัการทรัพยากรองค์กรแบบเช่าซ้ือ จาํนวน 13 องค์กร คิดเป็นร้อย

ละ 65 ดา้นความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าช่ือเสียงของผูจ้ดัจาํหน่ายระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรองคก์รไม่มีผลต่อการตดัสินใจ จาํนวน 12 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 60 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งใชช่้องทางติดต่อใชบ้ริการระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์รจากอินเตอร์เน็ตและคนรู้จกั มีจาํนวนเท่ากนั

ท่ี 7 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 35 ดา้นความตอ้งการใชง้านระบบบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร พบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชง้านระบบประเภท ระบบบญัชี จาํนวน 5 ความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 29 ระบบคลงัสินคา้และระบบ

บริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร มีจาํนวนเท่ากนัท่ี 3 ความตอ้งการ ดา้นความเป็นไปไดท้างการเงินและการตดัสินใจ

ลงทุนของโครงการในปีท่ี 1 – 3 พบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยู่ท่ี 1,704,931 บาท อตัราผลตอบแทนภายใน

โครงการอยูท่ี่ 109.15% และระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดอยูท่ี่ 1 ปี 4 เดือน จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า โครงการน้ีมี

ความเหมาะสมอยา่งยิง่ในลงทุน เพราะผา่นเกณฑก์ารตดัสินใจลงทุนทั้ง 3 แบบ 
 

คาํสําคญั:  การศึกษาความเป็นไปได,้ คลาวด,์ อีอาร์พี, ซอฟตแ์วร์ 

 

ABSTRACT 

The main aim of this research is 1) to study the feasibility of developing cloud ERP software for SMEs. 2) 

to provide a business plan for cloud services provider ERP. 

The sample is a small business organization or more in Thailand for 20 organizations by use structured 

interviewing tools to collect data and analyze the demand for Enterprise Resource Planning and show the result in 

mean and analyze financial ability.  
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The research found that the interviewees were classified into 13 legal entity, 7 Entrepreneur. The Demand 

of Enterprise Resource Planning system was found that most of the samples were interested to using the enterprise 

resource planning system 18 organizations accounting for 90 percent. The promotion factor, the sample was 

interested to using the Enterprise Resource Planning system 13 organizations by hire purchase accounting for 65 

percent. The reliability of supplier, from the result found the reputation of the supplier of enterprise resource 

planning systems did not affect the decision making 12 organizations, accounting for 60 percent. Distribution 

channel the results found the samples used the Internet and acquaintances to access the Enterprise Resource 

Planning system 7 organizations representing accounting for 35 percent. The demand of Enterprise Resource 

Planning system 5 organizations sample needs the accounting system, accounting for 29 percent. The demand of 

warehouse systems and enterprise resource planning systems are 3 organization’s needs. Financial feasibility and 

investment decision of the project in year1 to year3 show that the project has a net present value at 1,704,931 baht 

and the internal rate of return (IRR) is 109.15 percent, the payback period is 1 year and 4 months. Based on that 

information, this project is very suitable for investment. Because the investment criteria are 3 types.  
 

Keywords:  Feasibility study, Cloud, ERP, Software 
 

1. บทนํา 

ในสังคมปัจจุบนักาํลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวตัน์ เป็นยุคท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย เช่น การ

ติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั

เขา้สู่ยคุใหม่น้ี เพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจ และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการนาํเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชง้าน 

ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยท่ีีช่วยในการลดตน้ทุนการผลิต ลดระยะเวลาการขนส่ง เป็นตน้ หากผูป้ระกอบการไม่มีการ

ปรับตวัก็จะทาํให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขนัทนัที ประกอบกบัในปัจจุบนัประเทศไทยมีผูป้ระกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มรายใหม่เพ่ิมข้ึนทุกวนั ทาํให้หลายธุรกิจเกิดการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด ดงัตางรางแสดงขอ้มูลการ

จดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอ้มลูการจดทะเบียนนิติบุคคลปี พ.ศ. 2555 - 2561 

ปี 
จดัตั้ง(ราย) เปรียบเทียบอตัรา

การเติบโต 
GDP Growth 

ทั้งปี เฉล่ีย(เดือน) 

ปี  2555 63,845 5,320 - - 

ปี 2556 67,302 5,609 5% 2.9% 

ปี 2557 59,468 4,956 -12% 0.7% 

ปี 2558 60,147 5,012 1% 2.8% 

ปี 2559 64,288 5,357 7% 3.2% 

ปี 2560 74,517 6,210 16% 3.8% 

ประมาณการปี 2561 73,000-75,000 ราย 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ปี พ.ศ. 2561 
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ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งหาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เช่น การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์

การเพ่ิมคุณภาพผลิตภณัฑ ์การลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ซ่ึง

หน่ึงในทางเลือกของผูป้ระกอบการคือการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใชเ้ขา้กบัองค์กร เพ่ือช่วยในการ

แกปั้ญหาหรือช่วยในการบริหารจดัการทรัพยากรภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้เทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการบริหารจดัการองคก์รในปัจจุบนั 

 ระบบบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร ไดเ้ขา้มามีบทบาทในฐานะการจดัการและวางแผนการใชท้รัพยากร

ในองคก์รให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเช่ือมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนั ตั้งแต่ระบบทรัพยากรบุคคล 

ระบบดา้นบญัชีและการเงิน ระบบบริหารการผลิต ระบบการขายและการกระจายสินคา้ เป็นต้น เพ่ือช่วยให้การ

วางแผนและบริหารทรัพยากรเป็นไปอยา่งสะดวก แม่นยาํและรวดเร็ว โดยใชข้อ้มูลผ่านระบบริหารจดัการทรัพยากร

องค์กรท่ีจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกนั ทาํให้การไหลของขอ้มูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงสามารถรับรู้

สถานการณ์ปัจจุบนัและปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่าง ๆ ไดท้นัที ทาํให้สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดปัญหาการ

ซํ้าซอ้นของขอ้มลู และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัสรรขอ้มูลให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือใน

การช่วยพยากรณ์การดาํเนินงาน การลงทุน การบริหารยอดขาย รายจ่ายในอนาคตไดอี้กดว้ย  

 แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนั้ นมีราคาสูง  ทาํให้ผูป้ระกอบการท่ีมีต้นทุนไม่เพียงพอต่อการนํา

เทคโนโลยีดังกล่าวมาใชง้านในองค์กรได้ จึงทาํให้ขาดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัน้ี รวมถึงบางคร้ังระบบก็ไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงเล็งเห็นว่าควรท่ีจะพฒันาเทคโนโลยซีอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรท่ีมี

ความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรขององคก์รไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองไดอ้ย่างแม่นยาํ

และรวดเร็ว สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) ท่ีมีประโยชน์ต่อทางธุรกิจ รวมทั้งแสดงภาพรวม

ของธุรกิจเพ่ือการคาดการอนาคตต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในธุรกิจ 

ผูว้ิจยัจะให้บริการระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์ร ในรูปแบบ Cloud Computing ประเภท Business 

Process-as-a-Service (BPaaS) ท่ีจะรวมเอาบริการพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็น Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-

as-a-Service (PaaS) และ Software-as-a-Service (SaaS) เขา้ไวด้ว้ยกนัเพ่ือให้ระบบถูกออกแบบตามขั้นตอนทางธุรกิจ

ท่ีมีความปลอดภยั และดึงประสิทธิภาพของระบบออกมาให้ไดม้ากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาคลาวดอี์อาร์พีซอฟตแ์วร์ สาํหรับ SME 

2. เพ่ือนาํเสนอแผนธุรกิจสาํหรับการเป็นผูใ้ห้บริการคลาวดอี์อาร์พีซอฟตแ์วร์ 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการเป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์อีอาร์พี

ซอฟตแ์วร์ มีลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีรูปแบบเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดย

ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก มีระเบียบวิธีการศึกษาดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

(1) ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาน้ี เป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 3,004,679 ราย 

(สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ณ วนัท่ี 11 ก.ค. 2560) 

(2) กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี เป็นองคก์รธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กข้ึนไปหรือมี

รายไดต่้อปีไม่ตํ่ากว่า 5 ลา้นบาท ภายในประเทศไทย จาํนวน 20 องคก์ร 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ในการเก็บรวมรวบ

ขอ้มลู โดยใชก้ารสนทนา ซกัถามและโตต้อบระหว่างผูว้ิจยักบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงมีประเด็นหลกั ๆ ในการสัมภาษณ์

ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบการธุรกิจ 

1. ช่ือ-นามสกุลและตาํแหน่งผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

2. ช่ือบริษทัและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

3. รายไดข้องกิจการต่อปี 

4. องคก์รมีแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศหรือไม่ 

5. องคก์รมีงบประมาณการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเท่าใหร่ต่อปี 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วร์ระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์ร 

6. องคก์รมีการนาํซอฟตแ์วร์ภายนอกองคก์รเขา้มาใชง้านหรือไม่ 

7. มีความสนใจจะนาํระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์รมาใชง้านในองคก์รหรือไม่ 

8. การนาํซอฟตแ์วร์ภายนอกมาใชใ้นองคก์ร จาํเป็นตอ้งใชข้องต่างชาติหรือไม่ 

9. ใครเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจการนาํซอฟตแ์วร์มาใชใ้นองคก์ร 

10. ใชเ้กณฑ ์การเลือกซ้ือ ความเช่ือมัน่ อะไรในการเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ 

11. ค่าใชจ่้ายท่ียอมรับไดใ้นการนาํซอฟตแ์วร์มาใชใ้นองคก์ร 

12. ความคาดหวงัอะไรจากการนาํซอฟตแ์วร์มาใชง้าน 

13. ช่ือเสียงของบริษทัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์มีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ 

14. หากตอ้งการใชง้านซอฟต์แวร์สนใจซ้ือขาด นาํมาบาํรุงรักษาเอง หรือเช่าซ้ือ ให้ผูบ้ริการดูแล

บาํรุงรักษาให้ 

15. หากลูกคา้ตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วร์ ลูกคา้ติดต่อ หาซ้ือจากช่องทางใดมากท่ีสุด 

16. อยากให้ลูกคา้พดูถึงปัญหาท่ีพบเจอในการดาํเนินธุรกิจ ว่ามีอะไรบา้ง 

17. ถา้ซอฟตแ์วร์ของเราสามารถแกปั้ญหาท่ีลกูคา้พบเจอ มีความสนใจจะใชบ้ริการหรือไม่ 
 

4. ผลการวจิัย 

 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ภาพรวมการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด 20 องคก์ร สามารถแยกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 2  แสดงขอ้มลูจาํนวนผูใ้ห้สัมภาษณ์แยกตามประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจ จาํนวน 

นิติบุคคล 13 

บุคคลธรรมดา 7 

รวม 20 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจาํนวนผูใ้ห้สัมภาษณ์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 

กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ จาํนวน 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร 1 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 4 

เทคโนโลย ี ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

1 

ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 1 

บริการ  ขนส่งและโลจิสติกส์ 2 

บริการเฉพาะกิจ 2 

สินคา้อุตสาหกรรม  เหล็ก 1 

วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 1 

ยานยนต ์ 1 

สินคา้อุปโภคบริโภค แฟชัน่  1 

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง 1 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 

รวม 20 

  

 โดยมีประเด็นจากการสาํรวจท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1. พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศจาํนวน 14 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 70 และ

มีแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศจาํนวน 6 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 30 

2. พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รจาํนวน 11 องค์กร 

คิดเป็นร้อยละ 55 และมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองค์กรจาํนวน 9 องค์กร คิดเป็น

ร้อยละ 45 

3. พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสนใจนาํระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์รมาใชง้าน จาํนวน 18 

องค์กร คิดเป็นร้อยละ 90 และไม่สนใจนาํระบบบริหารจดัการทรัพยากรองค์กรมาใชง้าน จาํนวน 2 

องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 10 
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4. พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าบริษทัจาํหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่จาํเป็นตอ้งเป็นของ

ต่างชาติ จาํนวน 19 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 95 และคิดว่าจาํเป็นตอ้งเป็นของต่างชาติ จาํนวน 1 องคก์ร 

คิดเป็นร้อยละ 5 

5. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเช่าซ้ือ จาํนวน 13 

องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 65 และมีความสนใจแบบซ้ือขาด จาํนวน 7 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 35 

6. พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าช่ือเสียงของบริษทัจาํหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจ จํานวน 12 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 60 และคิดว่าช่ือเสียงของบริษัทจําหน่ายระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศมีผลต่อการตดัสินใจ จาํนวน 8 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 40 

7. พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชช่้องทางการติดต่อหาซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต 

และคนรู้จกั มีจาํนวนเท่ากันท่ี 7 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 35 และใชช่้องทางการติดต่อหาซ้ือระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศจากผูข้ายนาํเสนอขาย จาํนวน 6 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 30 

8. พบว่า องคก์รส่วนมากไม่มีการตั้งงบประมาณลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตายตวั แต่จะมีการ

ใชง้บประมาณตามความตอ้งการของพนักงานในองค์กรหรือตามการใชง้านจริง เช่น องคก์รมีความ

ตอ้งการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรจะพิจารณาราคากบัความคุม้ค่าในการพิจาณานาํ

ระบบเขา้มาใชง้านในองคก์ร เป็นตน้ 

9. พบว่า ผูท่ี้มีอาํนาจการตดัสินใจนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใชง้านในองค์กร จะเป็นผูท่ี้มี

อาํนาจสูงสุด เช่น กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ เจา้ของธุรกิจ เป็นตน้ แต่ใน

องคก์รขนาดใหญ่อาํนาจการตดัสินใจอาจข้ึนอยูก่บัแผนกการเงินและแผนกจดัซ้ือดว้ย เน่ืองจากจะตอ้ง

พิจารณาความคุม้ค่าและประโยชน์สูงสุดท่ีองคก์รจะไดรั้บ 

10. พบว่า องคก์รมีเกณฑก์ารเลือกซ้ือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

 เลือกจากความตอ้งการของพนกังานในองคก์ร 

 เลือกจากพิจารณาจากงบประมาณ 

 เลือกจากระบบท่ีมีการใชง้านง่าย 

 เลือกจากประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภยัของระบบ 

 เลือกจากบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

11. พบว่า องคก์รส่วนมากพิจารณาค่าใชจ่้ายท่ียอมรับไดจ้ากความคุม้ค่าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น หากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีราคาสูงแต่องคก์รคิดวา่คุม้ค่าแก่การลงทุน องคก์รก็จะตดัสินใจ

เลือกลงทุน เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มลูความตอ้งการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ช่ือระบบ จาํนวน ร้อยละ 

ระบบบริหารจดัการบุคคลากร 1 6 

ระบบบริหารจดัการร้านอาหาร 1 6 

ระบบการขาย 2 12 

ระบบบญัชี 5 29 

ระบบคลงัสินคา้ 3 18 

ระบบริหารจดัการขอ้มลูองคก์ร 3 18 

ระบบบริหารจดัการการขนส่ง 1 6 

ระบบวิเคราะห์ขอ้มลูเฉพาะทาง 1 6 

รวม 17 100 

 จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท 

ระบบบญัชี มากท่ีสุด จาํนวน 5 ความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 29 ระบบคลงัสินค้าและระบบบริหารจดัการข้อมูล

องคก์ร มีจาํนวนเท่ากนัท่ี 3 ความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 18 ระบบการขาย มีจาํนวน 2 ความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 

12 ระบบบริหารจดัการบุคคลากร ระบบบริหารจดัการร้านอาหาร ระบบริหารจดัการการขนส่ง และระบบวิเคราะห์

ขอ้มลูเฉพาะทาง มีจาํนวนเท่ากนัท่ี 1 ความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 6 

 การวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอตัราผลตอบแทนของโครงการ 

 ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของโครงการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกิจภายในปีท่ี 1 – 3 โดยแยกเป็นตน้ทุน

ผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5 แสดงขอ้มลูค่าใชจ่้ายของโครงการในปีท่ี 1 - 3 

แผนการดําเนินงาน / การผลติ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนการผลติ / บริการ (ค่าใช้จ่ายส่วนผนัแปรตามยอดขาย) 

ตน้ทุนการผลิต / บริการต่อหน่วย 2,000 2,000 2,000 

ตน้ทุนค่าแรงในการผลิต / บริการต่อหน่วย 3,000 3,000 3,000 

ต้นทุนการผลติ / บริการ (ค่าใช้จ่ายส่วนคงที ่ไม่ผนัแปรตามยอดขาย) 

ค่าไฟฟ้า 24,000 36,000 48,000 

ค่าประปา 9,600 12,000 14,400 

เงินเดือนพนกังาน 2 คน 420,000 456,000 492,000 

ค่าเคร่ืองจกัร โน๊ตบุค๊ (อายกุารใชง้าน 3 ปี) 60,000 - - 

ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน (อายกุารใชง้าน 3 ปี) 10,000 10,000 10,000 

ค่าวสัดุส้ินเปลือง 8,000 10,000 12,000 

ค่าโทรศพัท ์ 18,000 24,000 24,000 

ค่าโฆษณา 60,000 60,000 60,000 

ค่าทาํบญัชี 12,000 18,000 24,000 

ค่าสอบบญัชี 15,000 20,000 25,000 

รวม 636,600 646,000 709,400 
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 แหล่งเงินทุนของโครงการ มาจากเจ้าของเองทั้งหมด 100% เป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท จึงไดมี้การ

คาํนวณค่าเสียโอกาสทางการเงิน โดยเปรียบเทียบกบัการนาํเงินฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชย ์โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากท่ี 10% ต่อปี 

ตาราง 6 แสดงขอ้มลูเงินทุนโครงการ 

แผนการเงิน (งบต้นทุนโครงการ) เงินกู้ เจ้าของ 

เงินทุนหมุนเวียน - -500,000 

อาคาร - - 

ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน - - 

ค่าโสหุ้ย - - 

รวมเงินทุนโครงการ - -500,000 
  

 ผลตอบแทนหรือรายไดข้องโครงการท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจ การประมาณการยอดขาย 50 หน่วยต่อปี 
  

ตารางท่ี 7 แสดงขอ้มลูการประมาณการยอดขาย 50 หน่วยต่อปี 

แผนการยอดขาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จาํนวนยอดขายสินคา้รายปี (หน่วย) 50 100 150 

ราคาขายต่อหน่วย 24,000 24,000 24,000 

แผนการยอดขายและอตัราผลตอบแทนโครงการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ยอดขาย 1,200,000 2,400,000 3,600,000 

ค่าคอมมิชชนั (3%) 36,000 72,000 108,000 

ตน้ทุนขาย 922,600 1,218,000 1,567,400 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 277,400 1,182,000 2,032,600 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - SMEs (20%) 55,480 236,400 406,520 

กาํไรสุทธิ 221,920 945,600 1,626,080 
   

 ผลตอบแทนของโครงการและการตดัสินใจลงทุน มาจากการประมาณการยอดขายของแต่ละปีโดยมีเกณฑ์

การพิจารณา ประกอบดว้ย มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และระยะเวลาคืนทุน

แบบคิดลด (DPB) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  

ตารางท่ี 8 แสดงขอ้มลูอตัราผลตอบแทนของโครงการในระยะเวลา 1 – 3 ปี 

รายการ ประมาณการยอดขาย 

50 หน่วยต่อปี 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,704,931 

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 109.15% 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) 1 ปี 4 เดือน 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เพ่ือทดสอบว่าหากมีปัจจัยต่าง ๆ เกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อ

โครงการมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจากเกณฑ์การตดัสินใจลงทุนพบว่า โครงการน้ีมีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการลงทุน 

ดงันั้นจึงควรมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เพ่ือทาํการทดสอบวา่หากมีปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป จะ

ส่งผลต่อความคุม้ทุนของโครงการอยา่งไรบา้ง ประกอบดว้ย 3 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 รายจ่ายคงท่ี รายไดล้ดลง 10% 

กรณีท่ี 2 รายไดค้งท่ี รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 10% 

กรณีท่ี 3 รายไดล้ดลง 10% รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 10% 
  

ตารางท่ี 9 แสดงขอ้มลูผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

รายการ สภาพปกติ 

ประมาณการ

ยอดขาย 

50 หน่วยต่อปี 

กรณีท่ี 1 

รายจ่ายคงท่ี 

รายไดล้ดลง 

10% 

กรณีท่ี 2 

รายไดค้งท่ี 

รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 

10% 

กรณีท่ี 3 

รายไดล้ดลง 

10% รายจ่าย

เพ่ิมข้ึน 10% 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,704,931 1,352,790 1,573,283 1,221,143 

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(IRR) 

109.15% 90.81% 100.92% 82.53% 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) 1 ปี 4 เดือน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 5 เดือน 1 ปี 7 เดือน 
   

 กรณีท่ี 1 กาํหนดให้รายจ่ายคงท่ี แต่รายไดล้ดลง 10%  พบว่ารายไดท่ี้ลดลงน้ีอาจเกิดจากการท่ีมียอดขายนอ้ย

กว่าการประมาณการยอดขาย ส่งผลทาํให้โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ลดลงจาก 1,704,931 เหลือเพียง 

1,352,790 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ลดลงจาก 109.15% เหลือพียง 90.81% และระยะเวลาคืนทุนแบบ

คิดลด (DPB) เพ่ิมข้ึนจาก 1 ปี 4 เดือน เป็น 1 ปี 6 เดือน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ากรณีรายจ่ายคงท่ี แต่รายไดล้ดลง 10% ยงั

พบว่า เกณฑก์ารตดัสินใจลงทุนในโครงการยงัคงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 

 กรณีท่ี 2 กาํหนดให้รายไดค้งท่ี แต่รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 10%  พบว่ารายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนอาจเกิดจากตน้ทุนการผลิตท่ี

มีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนจากการประมาณการ ส่งผลทาํให้โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ลดลงจาก 

1,704,931 เหลือเพียง 1,573,283 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ลดลงจาก 109.15% เหลือพียง 100.92% 

และระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) เพ่ิมข้ึนจาก 1 ปี 4 เดือน เป็น 1 ปี 5 เดือน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ากรณีรายไดค้งท่ี 

แต่รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 10% ยงัพบว่า เกณฑก์ารตดัสินใจลงทุนในโครงการยงัคงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน  

 กรณีท่ี 3 กาํหนดให้รายไดล้ดลง 10% รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 10%  พบว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ลดลงจาก 

1,704,931 เหลือเพียง 1,221,143 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ลดลงจาก 109.15% เหลือพียง 82.53% และ

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) เพ่ิมข้ึนจาก 1 ปี 4 เดือน เป็น 1 ปี 7 เดือน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ากรณีรายไดล้ดลง 

10% และรายจ่ายเพ่ิมข้ึน 10% ยงัพบว่า เกณฑก์ารตดัสินใจลงทุนในโครงการยงัคงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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5. บทสรุปข้อเสนอแนะ 

การศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการสํารวจความต้องการและปัจจัยการเลือกใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศจากองคก์รธุรกิจภายในประเทศไทย โดยสรุปจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัพบว่า องคก์รธุรกิจให้ความสาํคญักบัวิธีการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ไม่ควรมีความซบัซอ้น ควรใชง้านง่าย และมีความปลอดภยั เพราะในยคุสังคมปัจจุบนัอตัราการเปล่ียนงานมีแนวโน้ม

ท่ีสูงข้ึน ทาํให้เม่ือพนกังานท่ีสามารถใชง้านโปรแกรมไดล้าออก ทาํให้ไม่สามารถหาพนกังานทดแทนได ้

ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า องค์กรธุรกิจไม่มีงบประมาณท่ีแน่นอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่จะ

พิจารณาจากราคาและความคุม้ค่าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้สามารถกาํหนดราคาไดจ้ากคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวิจยัพบว่า องค์กรธุรกิจใชว้ิธีติดต่อหาซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากอินเตอร์เน็ตและสอบถามจากคนรู้จกั ดงันั้นควรมีการให้ขอ้มูลหรือทาํโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตหรือส่ือโซเชียล

มีเดีย เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ช่องทางการจดัจาํหน่ายถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได ้และการรักษาลูกคา้เดิมก็มี

ความสาํคญัเช่นกนั เพราะจะมีการสอบถามและบอกต่อในภาพรวมองคก์รท่ีทาํดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการวิจยัพบว่า องคก์รธุรกิจสนใจใชบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแบบเช่า

ซ้ือมากกว่าการซ้ือขาด เพราะองคก์รมองว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งมีการพฒันา บาํรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 

และองคก์รกข็าดผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน้ี ทาํใหมี้ความตอ้งการให้ผูใ้ห้บริการดูแล ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้อยา่งสมํ่าเสมอ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในระยะเวลาการทาํงานวิจยั ทาํให้การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 20 องคก์ร 

ภายในประเทศไทย ซ่ึงมีจาํนวนน้อยเกินไปทาํให้ขอ้มูลท่ีไดมี้โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนได ้หากจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนท่ีมากพอ จะทาํให้ความคลาดเคล่ือนของขอ้มลูลดนอ้ยลงและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

2. ในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการสาํรวจความตอ้งการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบภาพรวม

จากองคก์รธุรกิจภายในประเทศไทย ทาํให้ขอ้มลูท่ีไดก้ระจายหลายภาคอุสาหกรรมและหมวดธุรกิจ ทาํให้เห็น

เพียงแค่ภาพรวมแต่ละอุสาหกรรมเท่านั้น และในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเจาะลึกเฉพาะความตอ้งการของแต่ละ

อุสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจ เพ่ือไดข้อ้มลูท่ีเฉพาะเจาะจงมากกวา่น้ี จะช่วยให้สามารถพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศออกมาไดต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะกลุ่มขององคก์รธุรกิจมากข้ึน 
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การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค เพื่อการยกระดับตราสินค้า แป๊ะฮก 

  ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

Consumer Behavior and Expectation Study to upgrade branding of “Paehok” Restaurant  

for establish Thai restaurant business in family style at Future Park Rangsit  
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--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมี จุดประสงคเ์พ่ือการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพ่ือการยกระดบั

ตราสินคา้ แป๊ะฮก ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มี

วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะเขา้มาใชบ้ริการ ร้านอาหารแป๊ะฮก ภายในศูนยก์ารคา้ฟิว

เจอร์พาร์ค รังสิต  2) เพ่ือศึกษาการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ของตราสินคา้ แป๊ะฮก ของผูใ้ชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 3) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือ ในการเลือก

รับประทานอาหารไทยรูปแบบครอบครัว ภายในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 4) เพ่ือนาํเสนอแนวทางกลยทุธ์ทาง

การตลาด ท่ีเหมาะสมกบัร้านอาหารแป๊ะฮก ของการในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายใน

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชว้ิธีการ

สุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทาํการสํารวจในบริเวณพ้ืนท่ีศูนยก์ารค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จาํนวน 200 

ตัวอย่าง ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้ สถานภาพ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยใชส้ถิติ Independent-samples (t-Test) และสถิติ One-

Way ANOVA (F-Test) ผลงานวิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กลุ่มปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ทั้ง 7 ดา้น เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ามีตวัแปรอิสระ ดา้นอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงั

ของผูใ้ชบ้ริการ ในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเรียงลาํดบัท่ีผูบ้ริโภคให้

ระดบัความสาํคญัจากมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ และช่องทางการจดัจาํหน่าย ดงัน้ี 1) ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารควรให้ความสาํคญัในปัจจยัดา้นราคา โดยกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความคาดหวงั

ดา้นราคา (Price) ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย ในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบ

ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยทุกกลุ่มอาชีพ ให้ความสําคัญกับ ราคาอาหารท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด 2) 

ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสาํคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง มี

ระดบัความคาดหวงัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย ในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

ท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดย นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จะให้ความสําคัญในเร่ืองของรสชาติอาหารมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรรักษา

มาตรฐานอาหารให้มีรสชาติ อร่อย คงท่ี พฒันาคุณภาพอาหารอยูเ่สมอ และกลุ่มอาชีพเจา้ของธุรกิจ จะให้ความสําคญั

กบั ในเร่ืองการมีเมนูอาหารให้เลือกหลายหลาย มากท่ีสุด 3) ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสําคญัในปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความคาดหวงัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย ในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบ

ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยนกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพ

เจา้ของธุรกิจ จะให้ความสาํคญักบั ทาํเลท่ีตั้งของร้านท่ีมีความสะดวกสบาย มากท่ีสุด และอาชีพอ่ืนๆ ให้ความสําคญั

กบั ท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ มากท่ีสุด 

คาํสําคญั:  การยกระดบัตราสินคา้, แป๊ะฮก, ร้านอาหารไทยรูปแบบครอบครัว 

 

ABSTRACT 

Consumer Behavior and Expectation Study to upgrade branding of “Paehok” Restaurant for establish Thai 

restaurant business in family style at Future Park Rangsit, The purpose of this research is 1) Study consumer 

behavior that is expected to be consumer of the Paehok Restaurant at Future Park Rangsit 2) Study Brand 

Awareness of Paehok Brand at Future Park Rangsit. 3) Study consumer expectations that affect the demand of Thai 

Restaurant in Family Style at Future Park Rangsit, 4) To present a suitable marketing strategy for Paehok 

Restaurant to establish Thai restaurant business in family style at Future Park Rangsit This research is a survey 

research by collecting data from consumer of the Future Park Rangsit samples using questionnaires in accidental 

sampling method, Surveyed in the area of Future Park Rangsit for 200 samples, Data were analyzed using 

descriptive statistics to analyze demographic data, including sex, age, occupation, education level, income level and 

show the result in percentage, mean and standard deviation. And Inferential Statistics to test the hypothesis between 

Independent Variable and Dependent Variable using Independent-samples (t-Test) and One-Way ANOVA (F-Test) 

statistics, the research results obtained from the analysis of marketing mix (7Ps) in 7 factors to find the correlation 

with demographic data found the independent occupation variables influence the expectations of the consumers 

competence was related with statistical level 0.05 Sort by priority from the most important is Price Product and 

Place, 1) Entrepreneurs should focus on price factor by different occupational groups of the sample there are 

different price expectations to choose a Thai restaurant at Future Park Rangsit, The statistical significance test was 

0.05.by all occupations group focus on most affordable food price 2) Entrepreneurs should focus on product factor 

by different occupational groups of the sample there are different product expectations to choose a Thai restaurant 

at Future Park Rangsit, The statistical significance test was 0.05 by student company employee government/state 

enterprises and other occupational groups focus on the taste most entrepreneurs should keep food standards in good 

taste and always develop food quality and business owners focus on variety of dishes most. 3) Entrepreneurs should 

focus on place factor by different occupational groups of the sample there are different place expectations to choose 

a Thai restaurant at Future Park Rangsit, The statistical significance test was 0.05.by student company employee 
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government/state enterprises and business owners focus on the location of the restaurant is the most comfortable 

and other occupational groups focus on enough parking. 

Keywords: Upgrade branding, Paehok Brand, Thai restaurant in Family style.  

 

1. บทนํา 

 ในปัจจุบนัวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมีความเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม ซ่ึงมีความเร่งรีบ และ

ตอ้งการความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนั ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั ส่งผลถึงความตอ้งการท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ในสังคมเมืองย่านรังสิตเป็นย่านชุมชนท่ีอยู่อาศยั ผูค้นท่ีอาศยัในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ครอบครัว ท่ีมีฐานะหลากหลายระดบั ปัจจุบนั บา้นจดัสรรท่ีนบัวนัจะมีจาํนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ในยา่นน้ี ส่งผลให้

ธุรกิจร้านอาหารในย่านน้ีมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี กอบกบัในยุค

ปัจจุบนัผูค้นนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นกนัมากข้ึน และบริโภคในครัวเรือนลดนอ้ยลงจากปัจจยัต่างๆ 

 ห้างสรรพสินค้าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของกลุ่มคนท่ีรับประทานอาหารนอกบ้านในย่านน้ี อีกทั้ ง

ห้างสรรพสินคา้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจบัจ่ายใชส้อยเท่านั้น ยงัเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนยก์ลางในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ ของคนในย่านน้ีท่ีในปัจจุบนัวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมีความเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม 

ซ่ึงมีความเร่งรีบ และตอ้งการความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนั ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลถึงความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ในสังคมเมืองยา่นรังสิตเป็นยา่นชุมชนท่ีอยู่อาศยั ผูค้นท่ีอาศยัในย่าน

น้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว ท่ีมีฐานะหลากหลายระดบั ปัจจุบนั บา้นจัดสรรท่ีนับวนัจะมีจาํนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือยๆ ในยา่นน้ี ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในยา่นน้ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ี กอบกบัในยคุปัจจุบนัผูค้นนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นกนัมากข้ึน และบริโภคในครัวเรือนลดน้อยลงจาก

ปัจจยัต่างๆ 

 ห้างสรรพสินค้าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของกลุ่มคนท่ีรับประทานอาหารนอกบ้านในย่านน้ี อีกทั้ ง

ห้างสรรพสินคา้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจบัจ่ายใชส้อยเท่านั้น ยงัเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนยก์ลางในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ ของคนในยา่นน้ีท่ีเกือบจะตอบสนองไดค้รบทุกดา้น จะเห็นไดว้่าผูค้นนิยมมาห้างสรรพสินคา้กนัมาก

ข้ึน ซ่ึงจากการสังเกตพบว่า ครอบครัวท่ีมีผูสู้งอายุก็มากข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั ทาํให้ความตอ้งการบริโภคร้านอาหาร

ไทยรูปแบบครอบครัวมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึน แต่เน่ืองจากภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กลบัมีร้านอาหาร

ไทยรูปแบบครอบครัว สถานประกอบการร้านอาหารท่ีเปิดให้บริการน้อยราย ทาํให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกจาํกดัในการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

 ในด้านการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารไทยในย่านรังสิต มีความแข่งขันกันรุนแรงมากข้ึน และมีการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการให้บริการร้านอาหารไทยในรูปแบบท่ีแตกต่างและหลากหลายรูปแบบ เพ่ือ

ตอบสนองวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในสังคมปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามค่านิยมของสังคม ท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย

และความรวดเร็วมากข้ึน 

 สวนอาหารแป๊ะฮก เป็นร้านอาหารไทยตน้ตาํรับเก่าแก่ในย่านรังสิต-นครนายก เปิดให้บริการมากว่า 25 ปี 

รูปแบบการให้บริการก่ึงเต็มรูปแบบ (Casual Dining) เป็นร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว อาหารหลกัท่ีให้บริการ

จะเป็นอาหารไทยตน้ตาํรับ เช่น ตม้ยาํกุง้ ปผูดัผงกระหร่ี แกงส้มปลาช่อนทอด เป็นตน้ อาหารท่ีไดรั้บความนิยมมาก
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ท่ีสุดคือ กุง้แม่นํ้ าเผา ทอดมนัปลากราย ตราสินคา้ “แป๊ะฮก” ถูกขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีสาขาทั้งส้ิน 6 สาขา 

ซ่ึงเป็นสาขาท่ีเป็นร้านเด่ียวทั้งหมด 

 ธุรกิจร้านอาหารไทยในปัจจุบนั มีความจาํเป็นในการท่ีตอ้งสร้างตราสินคา้ให้แข็งแกร่ง (Building Strong 

Brand) เพ่ือให้สามารถแข่งขนัในระดบัสากลได ้ประเทศไทยยงัเป็นแหล่งวตัถุดิบอาหารท่ีสาํคญัของโลก อาหารไทย

มกัเป็นทางเลือกบริโภคอนัดับแรกๆ ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครอบครัว เน่ืองจากอาหารไทยเป็นอาหารพ้ืนฐาน

ประจาํชาติ ทานง่าย รสชาติอร่อย ถูกปากคนไทย   

 ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารไทย เขา้ไปประกอบธุรกิจในห้างสรรพสินคา้กนัมากข้ึน เน่ืองมาจากห้างสรรสินคา้

มีการเติบโต ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง มีการคาดการว่ามูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารอยู่ท่ี 411,000-415,000 ลา้นบาท

ขยายตวัร้อยละ 4-5 ทั้งน้ีห้างสรรพสินคา้ยงัจดัสรรพ้ืนท่ีให้เช่าสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารท่ีมีมากข้ึน เป็น

การเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ หรือผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงเร่ิมตน้ทาํธุรกิจหรือ ขยายสาขา เพ่ือเป็น

ทางเลือกให้ผูบ้ริโภคมากข้ึน ให้มีความหลากหลาย ส่งผลให้มีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ทาํให้ตน้ทุนในการ

ประกอบธุรกิจร้านอาหารสูงข้ึน รวมทั้งค่าแรงก็สูงข้ึนตามดว้ย ทาํเลท่ีมีศกัยภาพมีแนวโนม้ท่ีจะทาํให้ธุรกิจเขา้ถึงฐาน

ลูกคา้ใหม่ท่ีมากข้ึน ซ่ึงการขยายตวัทางธุรกิจ ขยายสาขา จะนาํมาซ่ึงรายไดข้องธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีธุรกิจ

ร้านอาหารไทย จึงตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แตกต่าง และดึงดูด กลุ่มลูกคา้ป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนั (บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ กสิกรไทย (ออนไลน์) 2561) 

 จากขอ้มูลท่ีได้กล่าวมาข้างตน้ ทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือการยกระดับตราสินค้า แป๊ะฮก ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายใน

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมุ่งหวงัท่ีจะใชก้ลยทุธ์การขยายตราสินคา้เดิม (Brand Extension) เพ่ือท่ีจะสร้างแบ

รนด์ลูก (Sub-Brand) ของตราสินค้า “แป๊ะฮก” โดยใช้ตราสินค้าใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินค้าเดิมในรูปแบบท่ี

ใกลเ้คียงกนั ในเครือร้านอาหารแป๊ะฮก เขา้มาเปิดสาขาในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในรูปแบบร้านอาหารไทย

สไตลค์รอบครัว (Casual Dining or Family Dining) เพ่ือผลกัดนัตราสินคา้ใหม่ไปสู่ตลาดห้างสรรพสินคา้ อีกทั้งยงัทาํ

ให้ตราสินคา้แข็งแกร่งมากยิง่ข้ึน  เพ่ือช่วยในการเปิดโอกาสในการเขา้ถึงฐานลูกคา้ใหม่ๆ และรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้

อีกทั้งตอบสนองความตอ้งการและสร้างทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัเห็นว่า การวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ

ตดัสินใจ และการนําข้อมูลท่ีไดจ้ากงานวิจัยคร้ังน้ีมาเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารไทยรูปแบบครอบครัว ภายในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะเขา้มาใชบ้ริการ ร้านอาหารแป๊ะฮก ภายในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

2. เพ่ือศึกษาการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ของตราสินคา้ แป๊ะฮก ของผูใ้ชบ้ริการศนูยก์ารคา้          

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

3. เพ่ือศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือ ในการเลือกรับประทานอาหารไทยรูปแบบ

ครอบครัว ภายในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

4. เพ่ือนาํเสนอแนวทาง กลยทุธท์างการตลาด ท่ีเหมาะสมกบัร้านอาหารแป๊ะฮก ของการในการประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัวภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
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3. การดําเนินการวจิัย 

 งานวิจยัการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพ่ือการยกระดบัตราสินคา้ แป๊ะฮก ในการ

ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) เป็นรูปแบบงานวิจยัเชิงปริมาณ คืองานวิจยัท่ีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง (Self-Administered Questionnaire)  เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีมีผลต่อการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือการยกระดับตราสินค้า แป๊ะฮก ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายใน

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีกระบวนการศึกษาวิจยัท่ีประกอบไปดว้ยหัวขอ้ดงัน้ี 

 

3.1 กลุ่มตวัอย่างของการวจิัย 

 กลุ่มประชากร ท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เฉล่ีย 172,000 คนต่อวนั 

ท่ีมา : (2560). จาํนวนผูม้าใช้บริการ ณ ไตรมาส 4 ปี 2560. (21 เมษายน 2561). สืบค้นจาก http://futurepf-

th.listedcompany.com/property_detail.html 

 กลุ่มตวัอยา่ง ของการวิจยัท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผูว้ิจยัจึงใช้

สูตร ดงัน้ี 

n=
N

1+Ne2
 

 

โดย  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N  คือ ขนาดของประชากร 

  e คือ ความคาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง โดย (กาํหนด e=0.05) 

การสาํรวจงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าความคาดเคล่ือนไวท่ี้ 5% ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

n=
172,000

1+172,000(0.05)
 

 

n= 400 

 เน่ืองจากระยะเวลาการทาํงานวิจัยท่ีจาํกัด ทาํให้ผูว้ิจัยสามารถรวบรวมกลุ่มตัวอย่างไดเ้พียง 200 กลุ่ม

ตวัอยา่ง  
 

3.2 การสุ่มตวัอย่าง  

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทาํการสาํรวจในบริเวณพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

จาํนวน 200 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) (การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพ่ือ

การยกระดบัตราสินคา้ แป๊ะฮก ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต)  
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โดยแบ่งการสาํรวจตามช่วงวนัและเวลาดงัน้ี  

 รอบท่ี 1 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ สาํรวจกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 ตวัอยา่ง เฉล่ียแบ่งการสํารวจเป็น 2 ช่วงเวลา 

ไดแ้ก่ เท่ียงและเยน็ 

 รอบท่ี 2 วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ สํารวจกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 100 ตัวอย่าง เฉล่ียแบ่งการสํารวจเป็น 2 

ช่วงเวลา ไดแ้ก่ เท่ียงและเยน็ 

 ทั้งน้ีเพ่ือสามารถนาํผลลพัธ์ของงานวิจยัมาเป็นขอ้มูลสนับสนุนโครงการดงักล่าวให้มีความสมบูรณ์และ

ถูกตอ้งมากท่ีสุด  

 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิัย  

 แบบสอบถาม  

 งานวิจยัการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพ่ือการยกระดบัตราสินคา้ แป๊ะฮก ในการ

ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ตอนท่ี 1 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ดาํเนินการสํารวจ

ในรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด (Close Ended Question) จาํนวน 6 ขอ้ดงัน้ี 

  ขอ้ท่ี 1 เพศ 

 ขอ้ท่ี 2 อาย ุ

 ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ 

 ขอ้ท่ี 4 อาชีพ 

 ขอ้ท่ี 5 ระดบัการศึกษา 

 ขอ้ท่ี 6 ระดบัรายได ้

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคด้านการใช้บริการภายในศูนยก์ารค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

ดาํเนินการสาํรวจในรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด (Close Ended Question) จาํนวน 15 ขอ้  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นการตระหนักรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ดาํเนินการสํารวจในรูปแบบท่ีเป็น

ลกัษณะคาํถามปลายปิด (Close Ended Question) จาํนวน 5 ขอ้ และรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด (Open 

Ended Question) จาํนวน 1 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีให้ระดบัความสําคญัท่ีเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารไทย ในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยแบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ดา้นราคา 

(Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ (People) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดา้นกระบวนการ (Process) โดยใชว้ิธีการวดัระดบัขอ้มูลแบบอตัรภาค

ชั้น (Interval Scale) 5 ระดบั ในการให้คะแนน จาํนวน 30 ขอ้ 
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  ระดบั 5 คะแนน หมายถึง มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

  ระดบั 4 คะแนน หมายถึง มีความสาํคญัมาก 

  ระดบั 3 คะแนน หมายถึง มีความสาํคญัปานกลาง 

  ระดบั 2 คะแนน หมายถึง มีความสาํคญันอ้ย 

  ระดบั 1 คะแนน หมายถึง มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 3.1 ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชเ้คร่ืองมือ Cronbach's alpha 

7P’s Cronbach's Alpha 

Product .820 

Price .805 

Place .811 

Promotion .762 

People .893 

Physical Evident .861 

Process .903 

เกณฑท่ี์ยอมรับโดยมีค่า 𝛼 ท่ีระดบั 0.7 ข้ึนไป 

  

จากตารางท่ี 3.1 จากแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย ใน

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พบว่า มีความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในระดบัท่ียอมรับได ้

 การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชเ้คร่ืองมือ Cronbach's alpha เพ่ือให้สามารถมัน่ใจไดว้่า

ขอ้คาํถามสามารถนาํไปวดัค่ากบัตวัแปรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑท่ี์ยอมรับไดจ้ะมีค่า α ท่ีระดบั 0.7 ข้ึนไป 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 แหล่งขอ้มลูจาก 2 รูปแบบคือ 

1. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชเ้คร่ืองมือการเก็บรวบรวบขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 200 คน เพ่ือ

สาํรวจหาจาํนวนลูกคา้ท่ีจะเกิดข้ึน  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชข้อ้มูลจากการคน้ควา้แหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ 

ขอ้มูลบนเว็บไซต์ เป็นช่องทางในการค้นควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลประกอบการอ้างอิง 

(Reference) 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแบบสอบถามคืนมาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ จะนาํมาวิจยัขอ้มลูดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู 

2. นาํแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ ถูกตอ้ง มาลงรหัส (Coding) ไวล่้วงหนา้เพ่ือเตรียมประมวลผล 

3. ประมวลผลขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีลงรหัสประมวลผลในโปรแกรม SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences) 

4. วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพ โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างตวัแปรต้น

และตวัแปรตาม โดยใชส้ถิติ Independent-samples (t-Test) และสถิติ One-Way ANOVA (F-Test)  

 

4. ผลการวจิัย 

 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าเป็น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ เพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 มี

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มาศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 

รังสิต 1-2 คร้ังต่อเดือน มกัจะมากับเพ่ือน โดยวัตถุประสงค์ท่ีมาส่วนใหญ่ จะมาทาํ เดินเล่น ช้อปป้ิง ประเภท

ร้านอาหารท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ร้านอาหารบุฟเฟต์ และเวลามาศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

มกัจะเลือกรับประทานอาหารไทย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบว่าเคยรับประทานอาหารไทยในศูนยก์ารคา้ โดยจะมา

รับประทานอาหารไทยในศูนยก์ารค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน ต่อเดือน ร้านอาหารไทยใน

ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยใช้บริการมากท่ีสุดไดแ้ก่ เย็นตาโฟทรงเคร่ือง โดย อ.มลัลิการ์ 

รองลงมาคือ ร้านคุณเจน และ ร้านสีฟ้า กลุ่มตวัอยา่งให้ความเห็นว่า มกัจะมารับประทานอาหารในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต ในม้ืออาหารเย็น จุดประสงค์ท่ีจะมารับประทานอาหารไทยในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพราะ

ความชอบส่วนบุคคล โดนตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเลือกร้านเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัให้ความเห็นว่า มี

ความสนใจอาหารไทยพ้ืนบา้นภาคกลางมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารไทยฟิวชัน่ และ อาหารอีสาน กลุ่มตวัอย่าง

มกัจะไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัร้านอาหารจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข่าวสารจากป้ายโฆษณา และ คนรู้จกั

แนะนาํกนัมา กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ส่วนลด รองลงมาคือ บริการ

สั่งซ้ือออนไลน์และจดัส่งถึงท่ี Delivery และ ส่วนลดสําหรับสมาชิก กลุ่มตวัอย่างยงัให้ความเห็นอีกว่า ราคาอาหาร

ไทย เฉล่ียต่อ 1 ท่าน อยูท่ี่ราคา 250-300 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ รู้จกัร้านอาหารแป๊ะฮก 

และมีบางกลุ่มท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารแป๊ะฮก สาขาท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยใชบ้ริการมากท่ีสุดไดแ้ก่ สาขาคลอง 2 กลุ่ม

ตัวอย่างยงัให้ความคิดเห็นว่าหากมีการขยายแบรนด์ (ตราสินค้า) แป๊ะฮก ในรูปแบบใหม่ เพ่ือขยายสาขาใน
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ห้างสรรพสินคา้ ช่ือ Paehok Restaurant ส่ือถึงร้านไดม้ากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดใ้ห้คาํตอบว่า หากสวนอาหาร

แป๊ะฮกเปิดให้บริการในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จะมาใชบ้ริการ  

 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัของผู้ใช้บริการต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้าฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต 7 ด้าน ไดแ้ก่  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบั รสชาติของอาหาร อร่อย คงท่ี 

เป็นมาตรฐาน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความสดและสะอาดของอาหาร พนักงานบริการสุภาพและ

รวดเร็ว และเมนูอาหารมีความหลากลาย ตามลาํดบั 

2. ดา้นราคา (Price) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบั ราคาอาหารท่ีเหมาะสม เป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ คุม้ค่าราคาเม่ือเทียบกบัอาหารท่ีไดรั้บ ป้ายราคาอาหารติดชดัเจน และสามารถชาํระเงินผ่าน

บตัรเครดิต/บตัรเดบิต ตามลาํดบั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบั สถานท่ีตั้งของร้านมี

ความสะดวกสบาย เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่ีนั่งรับประทานอาหารเพียงพอ สะดวกสบาย ท่ีจอดรถ

เพียงพอ การออกแบบและตกแต่งร้านมีความสวยงาม และมีหลายสาขา ตามลาํดบั 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบั โปรโมชัน่ หรือ 

ส่วนลด เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ จดัเซตอาหารในราคาพิเศษ มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น Facebook 

สิทธิพิเศษจากพนัธมิตรทางการคา้ เช่น สิทธิพิเศษจากบตัรเครดิต หรือ สิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกต่างๆ 

เช่น Samsung Galaxy Gift, AIS Serenade เป็นตน้ และบริการสั่งซ้ือออนไลน์และจัดส่งถึงท่ี Delivery 

ตามลาํดบั 

5. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัในเร่ืองของการท่ีพนักงาน

ใส่ใจบริการลูกคา้ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ มีพนกังานเพียงพอในการให้บริการ พนักงานให้คาํแนะนาํ

เมนูอาหารไดดี้ และพนกังานแต่งกายสุภาพ ตามลาํดบั 

6. ดา้นลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญั ดา้นความ

สะอาดของอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ไม่ใช่สารปรุงแต่งท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ไม่ใชว้ตัถุดิบท่ีปราศจากส่ิงเจือปน และไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ตามลาํดบั 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบั การไดรั้บอาหารรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความรวดเร็วและถูกต้องในการชาํระเงิน จัดระบบการรอคิว และ

พนกังานมีความชาํนาญในการรับออเดอร์ ตามลาํดบั 

5. การอภปิรายผล 

 ผลงานวิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กลุ่มปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ทั้ง 7 ดา้น เพ่ือหาความสัมพนัธ์กบั

ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ามีตวัแปรอิสระ ดา้นอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ ใน

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเรียงลาํดบัท่ีผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญั

จากมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถจะนาํขอ้มลูไปใช้
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ประโยชน์ในการเร่ิมต้นธุรกิจ หรือนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจ ผูว้ิจัยสามารถอธิบาย

รายละเอียดแต่ละปัจจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสําคัญในปัจจัยด้านราคา โดยกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกันของกลุ่ม

ตวัอยา่ง มีระดบัความคาดหวงัดา้นราคา (Price) ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย ในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต ท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยทุกกลุ่มอาชีพ ให้ความสําคญักบั 

ราคาอาหารท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด  

2. ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสาํคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนัของกลุ่ม

ตวัอยา่ง มีระดบัความคาดหวงัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย ในศนูยก์ารคา้

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 โดย นักเรียน/นักศึกษา 

พนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จะให้ความสําคญัในเร่ืองของรสชาติ

อาหารมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรรักษามาตรฐานอาหารให้มีรสชาติ อร่อย คงท่ี พฒันาคุณภาพอาหารอยู่

เสมอ และกลุ่มอาชีพเจา้ของธุรกิจ จะให้ความสําคญักบั ในเร่ืองการมีเมนูอาหารให้เลือกหลายหลาย มาก

ท่ีสุด 

3. ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสาํคญัในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่าง

กนัของกลุ่มตัวอย่าง มีระดบัความคาดหวงัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารไทย ในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

โดยนกัเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพเจา้ของธุรกิจ จะให้

ความสาํคญักบั ทาํเลท่ีตั้งของร้านท่ีมีความสะดวกสบาย มากท่ีสุด และอาชีพอ่ืนๆ ให้ความสําคญักบั ท่ีจอด

รถท่ีเพียงพอ มากท่ีสุด 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษางานวิจยัในหัวขอ้ การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เพ่ือการยกระดบัตรา

สินคา้ แป๊ะฮก ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รูปแบบครอบครัว ภายในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบั รสชาติของอาหาร มากท่ีสุด รักษามาตรฐาน

อาหารใหมี้รสชาติ อร่อย คงท่ี พฒันาคุณภาพอาหารอยูเ่สมอ รวมถึงใส่ใจในการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีความ

สดและสะอาดของอาหาร  

2. ดา้นราคา (Price) ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในการใชก้ลยุทธ์ในการตั้งราคาอาหารให้เหมาะสมกบั

คุณภาพและลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความคุม้ค่ากบัราคา เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ 

ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมคุณค่า (Value Added) ให้กบัผลิตภณัฑ์ โดยธุรกิจร้านอาหารสามารถเพ่ิมคุณค่า

ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ อาหารและเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์ท่ีจบั

ตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ การบริการต่างๆ โดยการสร้างสรรคคุ์ณค่าให้ผลิตภณัฑ์ เพ่ือตอบสนองทางอารมณ์ ความ

พึงพอใจ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกคุม้ค่าราคาเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีไดรั้บ อีกทั้งควรติดป้ายราคาอาหารให้

ชดัเจน ไม่ทาํให้ลูกคา้เกิดความสับสน ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงปัญหาในภายหลงัได ้ขั้นตอนสุดทา้ยของการบริการ
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คือการชาํระเงิน ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ลูกค้ามีทางเลือก และ

อาํนวยความสะดวกในการชาํระเงิน 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัความสะดวกสบาย สถานท่ีตั้งของร้านมี

ความสะดวกสบาย ทาํให้ลูกค้าสะดวกในการมารับประทานอาหาร สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึง ท่ีนั่ง

รับประทานอาหารเพียงพอ ท่ีจอดรถเพียงพอ การออกแบบและตกแต่งร้านมีความสวยงาม และมีหลายสาขา 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในการส่งเสริมทางการตลาดการจดั

โปรโมชัน่ หรือ ส่วนลด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ การจดัเซตอาหารในราคาพิเศษช่วยให้ลูกคา้มีความคุม้ค่ากบัราคาท่ี

ตอ้งจ่าย รวมถึงการโปรโมทร้านผา่น Social Media เพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ห็น รูปภาพอาหาร รายระเอียดต่างๆ ให้

พบเห็นอยู่บ่อยคร้ัง ช่วยในการตัดสินใจซ้ือแก่ลูกค้า และการร่วมมือกับพนัธมิตรทางการค้า จะทาํให้

ผูป้ระกอบการไดฐ้านลูกคา้จากผลิตภณัฑ์อ่ืน บริการสั่งซ้ือออนไลน์และจดัส่งถึงท่ี Delivery มีแนวโน้ม

ไดรั้บความนิยมสูง อาจสร้างความสะดวกแก่ลูกคา้โดยให้มีการสั่งอาหารผา่นช่องทางออนไลน์ เป็นการเพ่ิม

ช่องทางการขายอีกทางหน่ึง  

5. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัการใส่ใจบริการลูกคา้ เป็นอนัดบั

แรก รวมถึงการบริหารจดัการบุคลากรให้เพียงพอในการให้บริการ รวมถึงในช่วงเวลาพิเศษต่างๆ ท่ีมีลูกคา้

มาใช้บริการจาํนวนมาก ควรจัดการฝึกอบรมพนักงาน ให้ความรู้ ทกัษะใหม่ๆ รวมถึงมารยาทอยู่เสมอ 

นอกจากเร่ืองรสชาติและวตัถุดิบแลว้ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไม่ความสาํคญัไม่แพก้นัคือ การบริการท่ีดี สามารถให้

คาํแนะนาํเมนูอาหารไดดี้ รวมไปถึงการแต่งกายพนกังาน  

6. ดา้นลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความสําคญักบัสุขภาพมากยิ่งข้ึน 

ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในการดา้นความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จนกระทัง่

วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบอาหารควรหลีกเล่ียงการใช้สารปรุงแต่งท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไม่ใช้วตัถุดิบท่ี

ปราศจากส่ิงเจือปน และไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) ธุรกิจร้านอาหาร ตอ้งให้ความสําคญักบัความรวดเร็วและถูกตอ้ง เป็นอนัดบั

แรก การปล่อยให้ลูกคา้รอนาน เป็นการสร้างความไม่พอใจแก่ลกูคา้ รองลงมาคือ ความรวดเร็วและถูกตอ้ง

ในการชาํระเงิน ทาํให้ลูกค้ามีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย จัดระบบการรอคิว อาํนวยความสะ

สะดวกสบายแก่ลกูคา้ในการใชบ้ริการ และพนกังานมีความชาํนาญในการรับออเดอร์  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ผูว้ิจยัเห็นว่าควรเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งให้กวา้งข้ึน เพ่ือความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบสมมุติฐาน ให้มีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน 

2. ผูว้ิจยัเห็นว่าควรเพ่ิมสมมุติฐานทางการวิจยั ให้มีความสัมพนัธ์กนั และมีความซบัซอ้นมากข้ึน เพ่ือให้เห็น

ถึงความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายมิติมากยิง่ข้ึน 

3. ผูว้ิจยัเห็นว่าควรศึกษาและวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอเน่ืองจาก ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมี

ความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด สํานักงานใหญ่ 

The study of the relationship between job characteristics and organizational 

commitment of the employee of kasikornleasing  company  limited head office 

พวงแก้ว รัตนสุมาวงศ์ 

การศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกัด 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 201 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย t-Test ANOVA และ Multiple 

Regression ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจยัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา รายไดร้วมต่อเดือน รวมถึงสายงานท่ี

ปฏิบติังาน  ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน แต่อายุ อายุการทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอิทธิพลของคุณลกัษณะงานซ่ึง

ประกอบไปดว้ย คุณลักษณะงานด้านความหลากหลายของทกัษะ คุณลักษณะงานดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

คุณลกัษณะงานดา้นความสาํคญัของงาน คุณลกัษณะงานดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน และคุณลกัษณะงานดา้น

ผลสะท้อนกลับของงานกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าคุณลักษณะงานด้านความมีเอกลักษณ์ของงานและ

คุณลกัษณะงานดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน ไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน แต่ในทางตรงกนั

ขา้ม คุณลกัษณะงานดา้นความหลากหลายของทกัษะ คุณลกัษณะงานดา้นความสําคญัของงาน และคุณลกัษณะงาน

ดา้นผลสะทอ้นกลบัของงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สํานักงาน

ใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

คาํสําคญั:  ปัจจยัประชากรศาสตร์, คุณลกัษณะงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร  

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the relationship between the job characteristics and organizational 

commitment of the employees of Kasikorn Leasing Company Limited Head Office. The sample size was 201 

operation officers and the questionnaire was used as a measuring tool for data collection. The statistical analyzes 

used are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Multiple Regression 

analysis at statistical significance level is 0.05 

        The demographic analysis revealed that the operation officers with gender, level of education, salary 

and department did not affect the organizational commitment but age and duration of employment did affect 
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organizational commitment at statistical significance of 0.05. The influence of the job characteristics include skill 

variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback  related to the commitment show that the task 

identity and autonomy did not affect the organizational commitment. The skills variety, the task significance and 

feedback of jobs characteristics did affect the organizational commitment of the officers of Kasikorn Leasing 

Company Limited at statistical significance of 0.05 levels. 

Keywords: Factors of demography, job characteristics, commitment to the organizational  

 

1. บทนํา 

ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัมากข้ึน จากสภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวและมีสภาวะ

เศรษฐกิจดีข้ึน และมีการแข่งขนักนัทางดา้นบริหารจดัการและดา้นการตลาด บริษทัองค์กรต่างๆท่ีประกอบธุรกิจแต่

ละด้านต่างก็เร่งในการสร้างผลกาํไรจากการประกอบธุรกิจ แต่การจะได้มาซ่ึงผลกาํไรท่ีย ัง่ยืนผูบ้ริหารต้องนํา

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรมาปรับปรุง พฒันา เพ่ิมคุณค่าให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด องค์กรแต่ละองค์กรจะประสบ

ความสาํเร็จไดน้ั้น ตอ้งให้ความสําคญัในเร่ืองของการบริหารวางแผนดา้นกลยุทธ์ เป้าหมายในการออกแบบงานให้

เหมาะสม และการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้องคก์รบรรลุผลตามเป้าหมาย ภารกิจ และวิสัยทศัน์ขององค์กร  งาน

ท่ีจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจกนัของพนักงานภายในองค์กร และเป็นส่วน

หน่ึงท่ีจะทาํให้องคก์รมีความกา้วหนา้ ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ ์(2556)                        

  การศึกษาคุณลักษณะงานและความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกัด นั้นมี

สาเหตุมาจากการมอบหมายงานให้พนกังานแต่ละคนรับผดิชอบนั้น พนกังานไม่ค่อยมีโอกาสในการตดัสินใจงานใน

ความรับผดิชอบของตนเองได ้กระบวนการในการทาํงานแต่ละขั้นตอนยงัไม่ชดัเจน และพนักงานยงัไม่ค่อยมีความ

ชาํนาญในงาน จึงต้องใชเ้วลาในการฝึกอบรมให้พนักงานมีทกัษะ ความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบติั ลดความ

ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน ประกอบกบัปัจจุบนัค่านิยมในการเปล่ียนสถานท่ีทาํงานเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัตนเองมีมากข้ึน ความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รน้อยลง ดงันั้นบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีในการท่ีจะรักษาพนักงานมีท่ีความสามารถเหล่าน้ีไว ้

เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีสาํคญั การออกแบบคุณลกัษณะงานในองคก์รก็เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความผกูพนั

ท่ีดีต่อองค์กรให้กบัพนักงาน สมยศ ตนัมงคล(2556) บริษัทตอ้งทาํให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่างานท่ีทาํสาํคญั มี

คุณค่า มีความกา้วหน้าในสายอาชีพ ส่งเสริมให้พนักงานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะท่ีหลากหลายในการ

ปฏิบติังาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหาร จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั เพราะ

พนักงานเป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญกบัองค์กรจึงจาํเป็นต้องรักษาไวใ้ห้ดีท่ีสุด เพ่ือให้ธุรกิจขององค์กรประสบ

ความสาํเร็จไดอ้ยา่งราบร่ืน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะงานของพนกังาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

2. เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ลีสซ่ิง

กสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 
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4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกับความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ลีสซ่ิง

กสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

 2.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ในการวิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ลีสซ่ิง

กสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ คร้ังน้ี ไดมี้การกาํหนดกรอบแนวคิดสาํหรับการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Exploratory Study) โดยการตรวจสอบงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งคน้หาขอ้มลูจากเอกสารและส่ิงอา้งอิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะวิจยั ในรูปแบบของการวิจยัเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงดาํเนินการเก็บขอ้มลูโดยใชเ้คร่ืองมือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

    ประชากรท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีคือ พนักงาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สํานักงานใหญ่ จาํนวน

ทั้งหมด  420  คน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้กณฑต์ารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จึงได้

ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 201 โดยใชว้ิธี Non Probability Sampling  และใชก้ารสุ่มแบบโควตา 

(Quota Sampling)  

 

ประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.ระยะเวลาในการทาํงาน 

5.รายไดต่้อเดือน 

6.สายงานท่ีสังกดั 

        คุณลกัษณะงาน 

1.ความหลากหลายของทกัษะ 

2.ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

3.ความสาํคญัของงาน 

4.ความมีอิสระในงาน 

5.ผลสะทอ้นจากงาน 

         ความผูกพันต่อองค์กร 

1.ดา้นจิตใจ 

2.ดา้นความต่อเน่ือง 

3.ดา้นบรรทดัฐาน 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบจากการรวบรวม

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

      ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามท่ีผูต้อบตอ้ง

เลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทาํงาน รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา สายงานท่ี

สังกดั ทั้งหมด จาํนวน 6 ขอ้ 

     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะงานของ  Hackman and Oldham,1980 อา้งโดย (ทวีศกัด์ิ 

รองแขวง ,2555 )  ทั้งหมดจาํนวน 5 ขอ้ 1. ความหลากหลายของทกัษะ 2.ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 3.ความสาํคญัของ

งาน 4.ความมีอิสระในการปฏิบติังาน 5. ผลสะทอ้นกลบัของงาน  

     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นความผกูพนัต่อองค์กร ของ Allen and Meyer ,1990 อา้งโดย กรัณฑ

รักข ์ เติมวิทยข์จร(2553) มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นจิตใจ 2.ดา้นความต่อเน่ือง 3.ดา้นบรรทดัฐาน โดยทุกขอ้จะใชก้ารวดั

ตวัแปรแบบอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     หลังจากทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จาํนวน 201 ชุดครบถว้นแลว้ผูศึ้กษานําข้อมูล

ทั้งหมดมาทาํการวิเคราะห์โดยการประมวลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป(Statistic Package For Social Science for 

Window:SPSS) และคาํนวณค่าสถิติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

    1. วเิคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เน่ืองจาก เป็นขอ้มลูท่ี

ใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั ไม่สามารถวดัเป็นมลูค่าได ้ดงันั้น สถิติท่ีนาํมาใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage) ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน และรายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 

สายงานท่ีสังกดั 

     2. การวิเคราะห์ตวัแปรดา้นคุณลักษณะงาน ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) ไดแ้ก่ 

ความหลากหลายของทกัษะ ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ความสําคญัของงาน  ความมีอิสระในการปฏิบติังาน  ผล

สะทอ้นกลับของงาน เป็นข้อมูลท่ีใช้มาตรวดัอันตรภาค ใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติท่ีนํามาใช้จึงได้แก่ค่าเฉล่ีย 

(Mean)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนในแต่ละดา้น 

    3. การวิเคราะห์ตวัแปรดา้นความผกูพนัต่อองค์กร ซ่ึงเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) 

ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดั

อนัตรภาค จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติท่ีนํามาใชจึ้งได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนในแต่ละดา้น 

      4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์และระดบัความผกูพนัต่อ

องคก์ร ใชส้ถิติ Independent samples t-Test และ One way ANOVA กรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 หรือระดบัค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติทางสถิติท่ีร้อยละ 95 และจะทาํการทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มดว้ยวิธีของ LSD (Least Square Difference) เพ่ือหาค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนั 

      5. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่าง ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ตัวแปรด้าน

คุณลักษณะงาน ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค ไปยงัตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความผกูพนัต่อองค์กร ซ่ึงใช้
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มาตรวดัอนัตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ดงันั้น

สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

    ผลการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี 

จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22  ส่วนใหญ่มีอายงุาน 1-5 ปี จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ  53.73  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.09 ส่วนใหญ่อยู่ในสายงานพฒันาธุรกิจ จาํนวน 71 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.32 

    ผลการศึกษาคุณลกัษณะงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงาน

ดา้นผลสะทอ้นกลบัของงาน มีค่าเฉล่ีย  4.15   ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด  รองลงมาคือความหลากหลายของทกัษะ มี

ค่าเฉล่ีย 4.09 ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน มีค่าเฉล่ีย 3.95      ดา้นความสาํคญัของงาน มีค่าเฉล่ีย 3.69 และดา้นความ

มีอิสระในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 3.67 ตามลาํดบั 

    ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความผกูพนัต่อองค์กรดา้น

จิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.80 และความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ตามลาํดบั 

   ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์และความผกูพนัต่อองค์กร พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน รวมทั้ง สายงานท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร  แต่อายุ และอายุงาน ท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและความผูกพนัต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอย

พหุคูณพบว่า คุณลักษณะงานทั้ง 5 ด้าน ร่วมกันอธิบายความผนัแปรของความผูกพนัต่อองค์กร ได้ร้อยละ 64.4 

โดยพบว่า คุณลักษณะงานด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน และความมีอิสระในงาน ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องค์กรของพนกังาน บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกัด สาํนักงานใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้าม คุณลักษณะงานด้าน

ความหลากหลายของทกัษะ ด้านความสาํคัญของงาน และผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร

ของพนกังาน บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกัด สาํนักงานใหญ่ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 ด้านล่าง 
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 ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
*Significant level at 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

 ผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน  บริษทั ลีสซ่ิง

กสิกรไทย จาํกดั สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี ผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะงาน พบว่าคุณลกัษณะงานในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานในดา้น

ผลสะทอ้นกลบัของงานสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ดา้น

ความสาํคญัของงาน และดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั งานดา้นผลสะทอ้นกลบัของงานมีค่าเฉล่ียสูง

มากท่ีสุด นัน่เป็นเพราะว่าการปฏิบติังานท่ี บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั เม่ือมีผลงานเกิดข้ึนหัวหนา้งานจะมีการแจง้

ผลปฏิบติังานตามเกณฑ์การประเมินอย่างสมํ่าเสมอเพราะงานบางอยา่งมีผลกระทบในหลายๆด้านโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกบัลูกคา้ ซ่ึงอาจมีผลต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทยได ้พนกังานจึงตอ้งไดรั้บทราบผลของการทาํงานเพ่ือ

นาํไปพฒันา ปรับปรุงการทาํงานให้ดียิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทวีศกัด์ิ รองแขวง(2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ือง ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะงานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร ท่ีพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานดา้นผลสะทอ้นจากงานอยูใ่นระดบัสูง 

ผลจากการศึกษาขอ้มลูเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กร

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าความผูกพนัต่อองค์กรด้านจิตใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเน่ือง และความผกูพนัต่อองค์กรดา้นบรรทดัฐาน ตามลาํดบั ความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงและมี

ความมัน่คง พนักงานจึงมีความรู้สึกว่าตนเองรู้สึกภูมิใจท่ีได้เข้ามีส่วนร่วมในการทาํงานเพ่ือให้องค์กรประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย มีความเต็มใจซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ ์(2556) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพล

ของคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร โดยผลวิจยัพบว่า ปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กรมีความคิดเห็นในระดบัมากทุกตวัแปร โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดใน

ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยูก่บัองคก์ร และดา้นบรรทดัฐาน 

จากผลการศึกษาขอ้มลูความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองค์กร พบว่าพนักงานท่ีมี

ช่วงอายรุะว่าง 41-50 ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นบรรทดัฐานสูงกว่า อายุ21-30 ปี และ 31- 40 ปี นั่นเป็น
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เพราะว่าพนกังานกลุ่มน้ีอยูใ่นวยัท่ีมีวุฒิภาวะสูง มีความรู้สึกรักและผกูพนักบัองค์กร ยินดีท่ีจะปกป้องรักษาช่ือเสียง

ของบริษทัดว้ยความเต็มใจ และไม่คิดท่ีจะยา้ยหรือลาออกจากบริษทั เน่ืองจากเม่ือมีอายุมากข้ึนโอกาสในการท่ีจะ

เลือกงานใหม่นั้นมีนอ้ยลง จึงทาํให้มีความพึงพอใจในการทุ่มเทให้กบังาน  พนกังานท่ีมีอายงุานมากกว่า 16 ปีข้ึนไปมี

ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจและความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานสูงกว่าพนกังานท่ีมีอายงุาน 3 เดือนไม่เกิน 

1 ปี เป็นเพราะว่า พนกังานท่ีมีอายงุานมากข้ึนจะมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ การตดัสินใจ อย่างละเอียดรอบคอบ

มีความตั้ งใจในการทาํงาน ทุ่มเทกบังานอย่างเต็มความสามารถ เม่ือทาํงานมานานจึงมีความจงรักภกัดีพร้อมท่ีจะ

ปกป้องช่ือเสียงของบริษทัและมีความปรารถนาท่ีจะให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีดีขององค์กร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มนสิชา อนุกลู(2553) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ผลการวิจยัพบว่า อายุและอายุงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้พนักงานมีความผกูพนั

ต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า คุณลกัษณะงานดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความสําคญั

ของงาน และด้านผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกัด 

สาํนกังานใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากการทาํงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญหลายๆดา้นมา

ประกอบกัน และการหมุนเวียนงานกนัจะทาํให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ในทกัษะใหม่ๆท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการ

ทาํงานให้ยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัไดรั้บผลสะทอ้นในการทาํงานจากหัวหน้างานก็ทาํให้พนกังานไดรั้บทราบขอ้ดีและขอ้ควร

ปรับปรุงในการทาํงาน พนักงานก็จะเกิดความรู้สึกว่าหัวหน้างานและองค์กรเห็นความสําคัญในตัวเขา หากมี

กระบวนการทาํงานขั้นตอนใดท่ียงัเป็นอุปสรรคก็จดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันา จดัสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนให้เหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมการรักองค์กร พนักงานก็จะเกิดความผกูพนักบัองค์กรโดยไม่คิดยา้ยหรือ

เปล่ียนสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ทิพสุคนธ์ จงรักษ(์2556) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณลกัษณะ

งานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดยผลวิจยั

พบว่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.จากผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั 

 ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สํานักงานใหญ่ ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเก่ียวกบัพนักงานท่ีมีช่วงอายุ แตกต่างกนัมีผลต่อความ

ผกูพนัองคก์รท่ีแตกต่างกนั ควรส่งเสริมพนักงานท่ีมีอายุในช่วง 21-30 ปี ในดา้นความผกูพนัต่อองค์กรดา้นบรรทดั

ฐาน เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายนุอ้ยๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ ท่ีเพ่ิงจบการศึกษาซ่ึงอาจเขา้มาทาํงานท่ีบริษทัแห่งน้ีเป็นท่ีแรก 

ดงันั้นดว้ยวยัวุฒิ จึงทาํให้ยงัไม่ค่อยมีความรักในองคก์ร ถา้เขาไดรั้บขอ้เสนอดีๆจากบริษทัอ่ืน พนกังานเหล่าน้ีก็พร้อม

ท่ีจะโยกยา้ยงานไดท้นัที ดงันั้นบริษทัอาจจดัให้ผูบ้ริหารไดพ้บปะ พูดคุย กบัพนกังานบ่อยๆเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 

และปลูกฝังให้พนักงานเหล่าน้ีตระหนกัและเขา้ใจโครงสร้าง วิสัยทศัน์และพนัธกิจ ขององค์กร รักในช่ือเสียงของ

บริษทั ยนิดีให้ความร่วมมือกบับริษทัหากบริษทัขอความร่วมมือ อีกทั้งบริษทัอาจจดัให้พนกังานเหล่าน้ีไดท้าํกิจกรรม

ร่วมกนัระหว่างพนกังานกบัองคก์ร เช่น การจดังานกีฬาสี การมอบรางวลัพนกังานดีเด่นประจาํปี สาํหรับพนักงานท่ีมี

ผลการปฏิบติังานดี มอบสวสัดิการต่างๆท่ีเหมาะสม หรือหากบริษทัไดรั้บรางวลัใดมาก็ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงาน

ไดรั้บรู้ว่าพวกเขาไดมี้ส่วนร่วมในการทาํให้องคก์รมีช่ือเสียงประสบความสาํเร็จ 
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    2.ในส่วนของอายงุานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ควรส่งเสริมพนักงานท่ีมี

อายงุานตั้งแต่ 3 เดือน ไปจนถึงอายงุาน 5 ปี  ในดา้นความผกูพนัต่อองค์กรดา้นจิตใจ และความผกูพนัต่อองค์กรดา้น

บรรทดัฐาน เน่ืองจากพนกังานอาจเพ่ิงเร่ิมทาํงานหรือเพ่ิงเปล่ียนสถานท่ีทาํงาน โยกยา้ยงานมาจากบริษทัอ่ืนอาจยงัไม่

คุน้ชินกับวฒันธรรมต่างของบริษทั บริษัทควรส่งเสริมเช่นเดียวกันกับท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั ให้

พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเขา้มาทาํงานกบับริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั ในช่วงท่ีมีการจดัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

บริษทัอาจเนน้ย ํ้า ให้ทราบว่าบริษทัมีความเป็นมาอยา่งไร มีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ อย่างไร หรือจดัให้มีการอบรม พฒันา 

ทกัษะงานท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน กระตุน้ให้พนกังาน แสดงความคิดเห็นในเร่ืองงานพนกังานจะรู้สึกว่าพวกเขาเขา้

มาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร องคก์รไดใ้ห้ความสาํคญั พนกังานก็จะเกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน  

    3.จากผลการวิจยัในส่วนของคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร พบว่าคุณลกัษณะงานดา้นความ

หลากหลายของทกัษะ ดา้นความสําคญัของงาน และด้านผลสะทอ้นกลบัของงานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร 

องค์กรควรพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองการฝึกอบรมพฒันา ทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานให้มากยิ่งข้ึนโดยใน 1 ปี

พนกังานตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยคนละ 2 หลกัสูตร และเนน้ย ํ้าให้พนักงานตระหนักถึงความสําคญัของงาน

หากมีการผดิพลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทาํงานในขั้นตอนถดัไป โดยการวดั KPI ในเร่ืองความถูกตอ้ง

ของงาน เป็นตน้ จะทาํให้พนักงานรู้สึกว่างานท่ีเขารับผิดชอบมีส่วนทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จ พนักงานก็จะ

เกิดความผกูพนัต่อองค์กร  คุณลกัษณะงานดา้นผลสะทอ้นจากงาน องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานไดรั้บทราบถึง

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานไดรู้้ถึงขอ้ผิดพลาดท่ีตอ้งแกไ้ข การสะทอ้นกลบัของขอ้มูลตอ้งมีทั้งสองดา้น คือ

ดา้นบวกและดา้นลบให้มีความสมดุลกนั และตอ้งกระทาํทนัทีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้พนักงาน

รู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน และทาํให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญกบัองค์กร ไดรั้บการเอาใจใส่จาก

องค์กร อยากทาํงานร่วมกับองค์กรน้ีต่อไปซ่ึงเกิดเป็นความผูกพนัในท่ีสุด ถึงแมว้่าคุณลักษณะงานดา้นความมี

เอกลกัษณ์ของงาน และความมีอิสระในงาน จะไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร แต่องค์กรควรพิจารณาเพ่ิมเติมใน

เร่ืองการเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองงานเพ่ิมข้ึน โดยการจดัการ

ประชุมงานภายในหน่วยงานอาทิตยล์ะ 1 คร้ังเพ่ือเป็นการประเมินผลงานและหาแนวทางร่วมกนัในการทาํงาน และมี

การกาํหนดขอบเขตงาน ของแต่ละงานให้ชดัเจน ให้พนักงานสามารถวางแผนงาน กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของ

งานในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบได ้พนักงานก็อยากทาํงานร่วมกบัองค์กรมากข้ึนและเกิดเป็นความผกูพนักบัองค์กร

ยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยตวัแปร

ตน้ใชท้ฤษฎีคุณลกัษณะงาน ในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาทฤษฎีอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร เพ่ือให้ไดข้อ้มูล

ใหม่ๆในการวิจยัคร้ังต่อไป 

2.ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนๆของบริษัทเพ่ือนําผลท่ีได้มา

เปรียบเทียบกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการ

เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ี

เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั สุราษฎร์ธานี 15 ร้าน จาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check-List) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Likert-Scale) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าไควสแคว ์

 ผลการศึกษาพบว่า 

1. พฤติกรรมผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พบว่า มีพฤติกรรมประเภทของสินค้าท่ีเขา้มาเลือกซ้ือในร้านค้าวสัดุก่อสร้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่างมากท่ีสุด 

พฤติกรรมซ้ือสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพ่ือไปใชเ้ก่ียวกบัต่อเติมส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด รู้จกัร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ี

ซ้ือโดยบุคคลในครอบครัวหรือญาติมากท่ีสุด เวลาท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้างมากท่ีสุด เวลา 

12.00-13.00 น. วนัท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้างจนัทร์-ศุกร์มากท่ีสุด  ส่ือท่ีทาํให้ทราบร้านขาย

วสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือป้ายมากท่ีสุด เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกสถานท่ีจอดรถสะดวกมากท่ีสุด ค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 50,001– 100,000 บาทมากท่ีสุด  

2. การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมี

สถานท่ีพกัรอให้บริการแก่ลูกคา้ ดา้นผลิตภัณฑ ์ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่ายเวลาเปิด-ปิดของร้าน

สะดวกต่อการใชบ้ริการ ด้านบุคคลพนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม้ มีความเป็นกันเองกับลูกคา้ ดา้นราคา ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ  ดา้นกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการสั่งสินคา้สะดวก รวดเร็ว ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การจดัชิงโชคหรือให้ของรางวลัสาํหรับผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ 

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีใน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการเลือกซ้ือ, วสัดุก่อสร้าง 
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ABSTRACT 

The Purpose of this study, Purchasing Behavior in Muang District Surat Thani, was to study the consumer 

behavior affecting the purchase of construction materials and to study the relationship between consumer behavior 

and purchase of Construction materials in Muang District. Surat Thani. The sample of this study was 384 

contractors who purchased construction materials in Muang district, Surat Thani province. The tool used in this 

Research was a questionnaire. Statistics used in descriptive analysis, the mean and Chi squared 

The study indicated that 

1. Contractor behavior affecting the purchase of building materials in Muang District Surat Thani 

Province found that the behavior of the type of goods to buy in the shop building materials and tools most. The 

purchase of building materials to use to build the most. Know the store building materials purchased by the person, 

family or relative most. The most convenient time to visit the building materials store is from 12.00 am to 1.00 pm 

The most convenient day to visit building materials shop Monday - Friday. The media makes note of the building 

materials store that buys most labels. The reason to buy building materials from the shop, the most convenient 

parking location. The cost of buying construction materials is on average 50,001- 100,000 baht. 

2. Purchasing of building materials in Muang District Surat Thani found that the physical environment has 

a place to wait for customers. Products The reputation is unknown. At the time of opening and closing of the store, 

convenient to use. The staff is polite, friendly with customers, the price is reasonable price. Service Process The 

process of ordering fast and easy marketing promotion. Sweepstakes or prizes for those who come to buy. 

3. Consumer behavior was related to the purchase of building materials in Amphoe Muang. Surat Thani in 

the physical environment. Products On-Site Personnel Pricing Marketing promotion 

Keywords:  Purchasing Behavior, Construction Materials  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัธุรกิจต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็น

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม เทคโนโลยรีวมไปถึงการเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของลูกคา้

ท่ีไม่หยดุน่ิง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัเหล่าน้ีเกิดข้ึนทั้งระดบัโลก ระดบัภายในประเทศ 

และระดบัภูมิภาค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจกล่าวไดว้่าเกิดจากกระแสการเปล่ียนแปลงแห่งโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็น

เศรษฐกิจยคุใหม่ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเขม้ขน้ ประกอบกบัในปี 2558 เกิดการรวมตวัของสมาชิกอาเซียนเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้มีการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เกิดการคา้เสรีภายในประเทศสมาชิกอาเซียน 

การแข่งขนัยิง่ทวีความรุนแรงมาก ธุรกิจต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งปรับตวัและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ธุรกิจของตนเองอยูร่อด และเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงในสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยา่งไม่หยุดน่ิงตลอดเวลา (ณภทัร ทิพยศ์รี 2558: 1) ร้านคา้วสัดุก่อสร้างในอดีตเร่ิมตน้จากร้านคา้

ดั้งเดิมท่ีมีขนาดเล็กจาํหน่ายสินคา้เฉพาะไม่ก่ีชนิด ส่วนใหญ่มีทาํเลท่ีตั้งเป็นตึกแถวในย่านชุมชนและชานเมืองรอบ

นอก มีขอ้จาํกดัในการเลือกซ้ือสินคา้ เน่ืองจากรูปแบบการจดัเรียงสินคา้กระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ ไม่มีป้ายแสดง

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 384 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ราคาสินคา้ ทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่มัน่ใจในคุณภาพสินคา้และราคาท่ียติุธรรม ทาํให้ร้านคา้วสัดุก่อสร้างจาํเป็นตอ้งมี

การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนปัจจุบนัไดพ้ฒันาตนเองจากร้านจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีน้อยรายการมาเป็นร้านคา้วสัดุ

ก่อสร้างรูปแบบธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้างครบวงจรมีสินคา้ท่ีหลากหลายรูปแบบมากดว้ยตราสัญลกัษณ์และยี่ห้อ เพ่ือ

รองรับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีแนวโนม้เจริญเติบโตและมีความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างเพ่ือสร้างท่ี

อยูอ่าศยัและตกแต่งเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากท่ีอยูอ่าศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจาํเป็นและสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษยน์อกเหนือจากอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจุบนัจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามจาํนวน

ประชากรทั้งกลุ่มท่ีตอ้งการสร้างบา้นใหม่ ตกแต่งปรับปรุงต่อเติมบา้น ในระยะท่ีผ่านมาธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมี

อตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยไดรั้บแรงผลกัดนัสาํคญัจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงเจริญเติบโตตามแรง

กระตุน้จากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เป็นแรงสนับสนุน

สาํคญัท่ีทาํให้ธุรกิจก่อสร้างโดยรวมยงัมีอตัราขยายตวัสูงได ้(สุรกิจ จนัทร์แสงศรี, 2550: 14-16)  ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตลาดท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็มีการฟ้ืนตวั

ข้ึนมาเป็นลาํดบั จากสถานการณ์ตกตํ่าของธุรกิจภายหลงัวิกฤติเศรษฐกิจโดยไดรั้บแรงสนับสนุนท่ีสําคญัจากการ

เติบโตสูงของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นระยะหลายปีท่ีผ่านมา โดยมีการลงทุนในธุรกิจหอพกั โรงแรม บา้นจดัสรร

และอาคารพาณิชย  ์ เพ่ือรองรับจาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา ทาํให้ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีการ

เจริญเติบโตและมีแนวโนม้สูงข้ึน ทาํให้มีผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างรายใหม่สนใจกา้วสู่ธุรกิจน้ี ซ่ึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อการแข่งขนัของธุรกิจในทุก ๆ ดา้นซ่ึงการแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงลูกคา้ใหม่

และรักษากลุ่มลูกคา้เก่าตลอดจนรักษาส่วนครองตลาดให้อยูก่บัธุรกิจมากท่ีสุดเพ่ือความอยูร่อดขององคก์ร โดยคาดว่า

ในปี 2560 การลงทุนของภาคเอกชนจะเติบโตในอตัราท่ีชะลอลง ส่วนการลงทุนของภาครัฐมีการขยายตวัเร่งข้ึนจาก

การท่ีรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจมีโครงการลงทุนในสาขาต่าง ๆ เพ่ิมสูงข้ึนปัญหาการคุกคามของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่

ท่ีเขา้สู่ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างน้ีจึงเป็นปัญหาสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงระหว่างธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างสูงข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้างจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์และวิธีการดาํเนินงาน เพ่ือให้ทนัต่อสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยการสร้างกลยทุธ์การตลาดเพ่ือรักษากลุ่มลูกคา้และสร้างความแตกต่างเพ่ือดึงดดูกลุ่มลูกคา้ใหม่ให้ธุรกิจอยูร่อดได ้

ในสภาวะของเศรษฐกิจท่ีถดถอยและการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงข้ึน   ผูป้ระกอบการในฐานะผูน้าํ และผูต้ดัสินใจ 

ในอนาคตของหน่วยงานท่ีเผชิญกบัความทา้ทายของสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา จะสามารถนาํพา

หน่วยงานให้ผา่นกระแสพลวตัรของ สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว หลากหลายและอาจจะแตกต่างกนัมาก ซ่ึง

บางคร้ังส่งผลทาํให้เกิดปัญหาในลกัษณะท่ีมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ มีความไม่แน่นอน มีโครงสร้างไม่ชดัเจน ตลอดจน

ตอ้งตอบสนองต่อโอกาส หรือปัญหาภายใตข้้อจาํกดั และแรงกดดันของสถานการณ์และระยะเวลา โดยท่ีการ

ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนของแต่ละปัญหาจะตอ้งอาศยั วิจารณญาณในการประมวล การพิจารณา การวิเคราะห์ และการ

คาดคะเนท่ีรอบคอบ โดยการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลว

ในการดาํเนินงานขององคก์าร การจดัการเชิงกลยทุธ์จึงเป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งสนับสนุนและปฏิบติั 

เพ่ือให้ธุรกิจของตนอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต นอกจากน้ีการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจและ

สถานการณ์ท่ีแปรปรวนในหลาย ๆ อุตสาหกรรมส่งผลให้บุคลากรใน ระดบัต่าง ๆ ควรตอ้งมีความเขา้ใจทิศทาง

เชิงกลยทุธ์ขององคก์าร เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติังานตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ดงั
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คาํกล่าวของเสนาะ ติเยาว ์(2546) ท่ีว่าองคก์ารธุรกิจท่ีเป็นอุตสาหรรมใดๆ ก็ตาม ผูบ้ริหารและพนักงานขององค์การ

นั้นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการกาํหนดกลยุทธ์ และนาํกลยุทธ์ไปใชไ้ดอ้ย่าง ถูกตอ้งและ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป (ภชัลดา  สุวรรณนวล, 2559: 1) กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัธุรกิจเหมาะสําหรับสถานการณ์ในยคุปัจจุบนั โดยกลยุทธ์ใน

การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์การ

แข่งขนัขององคก์ารท่ีมุ่งตลาดเป้าหมายกวา้งโดย การสร้างมูลค่าต่าง ๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั เช่น คุณภาพ การ

บริการ ตราผลิตภณัฑ ์นวตักรรมและเทคโนโลยี การบริหาร และช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ การมีความแตกต่างท่ี

โดดเด่นจะสร้างความภกัดีของลกูคา้ต่อตราผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะลดความไวต่อราคาของลูกคา้ลง สามารถสร้างผลกาํไรท่ี

สูงให้แก่หน่วยงาน และป้องกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้มารายใหม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ขา้มารายใหม่ตอ้งใชต้น้ทุน

สูงในการ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ดีกว่า เพ่ือดึงความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ์ของลูกคา้จากหน่วยงานท่ีใชก้ลยุทธ์น้ี

ไป (ภชัลดา  สุวรรณนวล, 2559: 130) ดงันั้นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจึงเป็นภารกิจท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อ

การดาํเนินธุรกิจทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนัจากปัญหาดา้นการแข่งขันท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพ่ือนาํผลการศึกษาไป

ปรับใชใ้นการพฒันาศกัยภาพเพ่ิมผลผลิตประสิทธิผลการตลาดและกาํหนดกลยทุธ์ในการสร้างกาํไรให้เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดในปัจจุบนัให้ธุรกิจอยู่รอดและ

เจริญรุ่งเรืองสืบไป   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

2. เพ่ือศึกษาการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของผูรั้บเหมาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของผูรั้บเหมาในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ Survey Research) โดยใชก้ารวดัเพียงคร้ังเดียว (One-Shot Descriptive Study) และ

ใชแ้บบสอบถาม Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี จาํนวน 15 ร้าน เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีเหมาะสมโดยหลกัการคาํนวณของคอแครน (Cochran. 1953. 2550: 82) จาํนวน 384 คน 

2.ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

2.1 ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.2 ตวัแปรตาม การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ด้านสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 386 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้

และอาชีพ จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 8 ขอ้  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ 

และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ จาํนวน 42 ขอ้ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั  

สุราษฎร์ธานี 4. การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ   

 2. วิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  

 3. วิเคราะห์ขอ้มลูการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชส้ถิติพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4. วิเคราะห์ขอ้มลูความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชส้ถิติค่าไคสแควร์   

 

4. ผลการวจิัย 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูรั้บเหมาก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูรั้บเหมาก่อสร้าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41 - 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพหลักข้าราชการ มีรายได้โดยเฉล่ีย 

22,574.48 บาท 

2. พฤติกรรมผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พบว่า มีพฤติกรรมประเภทของสินค้าท่ีเขา้มาเลือกซ้ือในร้านค้าวสัดุก่อสร้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่างมากท่ีสุด 

รองลงมาอุปกรณ์ก่อสร้างเช่น อิฐ หิน ปนู ทราย สุขภณัฑ ์อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์

ประมง ไมแ้ปรรูป/ไมอ้ัด และน้อยท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ์สีและเคมีภัณฑ์ ซ้ือสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพ่ือไปใช้

เก่ียวกบัต่อเติมส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด รองลงมาซ้ือเพ่ือไปใชเ้ก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้างใหม่ ซ้ือเพ่ือไปใชเ้ก่ียวกบัซ่อมแซม

ส่ิงปลูกสร้าง และน้อยท่ีสุด คือ ซ้ือเพ่ือไปใช้เก่ียวกับชาํรุดเล็กน้อย รู้จักร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือโดยบุคคลใน

ครอบครัวหรือญาติมากท่ีสุด รองลงมารู้จกัเอง/ขบัรถผา่น เพ่ือนหรือคนรู้จกั โดยส่ือ พนักงานขาย และน้อยท่ีสุดคือ 

รู้จกัร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือโดยบงัเอิญ เวลาท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้างมากท่ีสุด เวลา 12.00-

13.00 น. รองลงมาเวลา 07.00-12.00 น. เวลา 13.00-18.00 น. และนอ้ยท่ีสุด คือ เวลาไม่แน่นอน วนัท่ีสะดวกในการมา

ใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้างจนัทร์-ศุกร์มากท่ีสุด รองลงมาวนัเสาร์-อาทิตย ์ตน้เดือน-ปลายเดือน และน้อยท่ีสุดคือ 

วนัหยดุ ส่ือท่ีทาํให้ทราบร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือป้ายมากท่ีสุด รองลงมาส่ือท่ีทาํ ให้ทราบร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือ

แผน่พบั ส่ือท่ีทาํให้ทราบร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือใบปลิวและวิทยุ และน้อยท่ีสุดคือ ส่ือท่ีทาํ ให้ทราบร้านขายวสัดุ

ก่อสร้างท่ีซ้ือหนงัสือพิมพ ์เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกสถานท่ีจอดรถสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาเหตุผลท่ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 387 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกมีการให้ส่วนลด เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกมีบริการขนส่งสินคา้ เหตุผล

ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกราคามาตรฐาน เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกอยูใ่กลส้ถานท่ีทาํงาน เหตุผล

ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกมีการให้เครดิต เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกสินคา้ไดม้าตรฐานและมี

สินคา้ให้เลือกหลากหลาย และน้อยท่ีสุด คือ เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 50,001– 100,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมาค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 10,001–50,000 บาท ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 5,001–10,000 

บาท ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 100,001–500,000 บาท และน้อยท่ีสุด คือ ค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียมากกว่า 1,000,000 บาทข้ึนไป  

3. การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

   

5. การอภปิรายผล 

1. พฤติกรรมผูรั้บเหมาก่อสร้างต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั สุราษฎร์ธานี พบว่า 

ผูรั้บเหมาก่อสร้างมีพฤติกรรมประเภทของสินคา้ท่ีเขา้มาเลือกซ้ือในธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ช่างมากท่ีสุด ซ้ือสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพ่ือไปใชเ้ก่ียวกบัต่อเติมส่ิงปลูกสร้าง รู้จกัร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือโดย

บุคคลในครอบครัวหรือญาติ เวลาท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้าง เวลา 12.00-13.00 น. วนัท่ีสะดวก

ในการมาใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้างจนัทร์-ศุกร์ ส่ือท่ีทาํให้ทราบร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือป้าย เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกสถานท่ีจอดรถสะดวก ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 50,001 – 100,000 

บาท 

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดว้่า ผูรั้บเหมาก่อสร้างมีพฤติกรรมประเภทของสินคา้ท่ีเขา้มาเลือก

ซ้ือในธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่างมากท่ีสุด ซ้ือสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพ่ือไปใชเ้ก่ียวกบั

ต่อเติมส่ิงปลูกสร้าง รู้จกัร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือโดยบุคคลในครอบครัวหรือญาติ เวลาท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการ

ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง เวลา 12.00-13.00 น. วนัท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้างจนัทร์-ศุกร์ ส่ือท่ีทาํให้

ทราบร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือป้าย  เหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีเลือกสถานท่ีจอดรถสะดวก ค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 50,001–100,000 บาท  ทั้งน้ีเน่ืองจากธุรกิจท่ีจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีการจาํหน่าย

แบบครบวงจร ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการเลือกซ้ือและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค จาก

การศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกมลภพ ทิพยป์าละ, 2555 ไดก้ล่าวถึง44กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค4 4 4 4การ

รับรู้ถึงความตอ้งการ 44หรือการรับรู้ปัญหา การท่ีบุคคลใดรับรู้ถึงความตอ้งการของตนท่ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในตวั

บุคคล เช่น อุปกรณ์และเคร่ืองมือช่างไม่มีหรือชาํรุด บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีการท่ีจะจดัการเพ่ือสนองตอบกบัส่ิงเร้า

นั้นๆหรือเป็นการรับรู้ปัญหา การรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือผูซ้ื้อรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะท่ีปรารถนา 

และสถานะท่ีเป็นจริง ทาํให้เกิดความตอ้งการในสินคา้ 44การคน้หาขอ้มลู44 คือ เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ในขั้นท่ีหน่ึง

แลว้ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งบุคคล ครอบครัวหรือญาติ แหล่งการคา้ ป้าย 4 4การ

ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ4 4 และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือกระบวนการหลังการซ้ือ และทดลองใช้

ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะตระหนกัไดถึ้งความพอใจหรือไม่พอใจในตวัผลิตภณัฑ ์รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ   

สุพรรษา  สามนารี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารส่วนประสมการตลาดร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม อาํเภอ
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เมือง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ ประเภทวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ 

ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ เวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง จาํนวนเงินเฉล่ียท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ัง และผูมี้ส่วนร่วมใน

การตดัสินใจซ้ือ และผลการศึกษาของสุพจน์ กาญจนางกูรพนัธุ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในช่องทางการจาํหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 

ผูมี้ส่วนสาํคญัท่ีสุดท่ีร่วมตดัสินใจหรือช่วยให้มีการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือคนในครอบครัว เช่นเดียวกบักบัผล

การศึกษาของวชัรินทร์  กิติพฤฒิพนัธุ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือ

วสัดุก่อสร้างท่ีร้านคา้สมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลท่ีมีความจาํเป็นตอ้ง

ซ้ือวสัดุก่อสร้างมากท่ีสุดคือ เพราะตอ้งการซ่อมแซม การรู้จกัร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือจากเพ่ือนหรือคนรู้จกั และส่ือ

ท่ีทาํให้ ทราบร้านขายวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือ คือ ป้าย โดยเหตุผลท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ คือ สินคา้ได้

มาตรฐาน และประเภทของวสัดุก่อสร้างท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ สุขภณัฑ์ภายในห้องนํ้ า โดยมี ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย คือ 10,001-50,000 บาท 

2. การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูรั้บเหมาก่อสร้างมีความคิดเห็น

เก่ียวกบักลยุทธ์ของธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นราคา  ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดว้่า ผูรั้บเหมาก่อสร้างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผูรั้บเหมาให้ความสําคัญกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีสถานท่ีพกัรอให้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงธุรกิจท่ีจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้างอยูใ่นอาํเภอเมือง ทาํให้สถานท่ีแออดั มีรถจาํนวนมาก ทาํให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างให้ความสาํคญัมากกว่าดา้นอ่ืน  

จากการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสิทธ์ิ  ธีรสรณ์ (2551: 36-41) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation)โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) เช่น ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-Value Proposition) 

สถานท่ีสะอาด จดัตกแต่งเป็นระเบียบ ความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ตลอดจนความสะดวกของ

สถานท่ีจอดรถ รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณรงค์ฤทธ์ิ  จวงวาณิชย ์ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัสํวน

ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างในอาํเภอเมืองสตูล ผลการศึกษา

พบว่า ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัสําคญัมาก โดยอนัดบัแรกคือปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางกายภาพรองลงมา คือปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํ

หนาํย ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี พบว่า พฤติกรรมของผูรั้บเหมาก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบักลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย ด้านบุคคล ด้านราคา  ด้านกระบวนการ

ให้บริการ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดว้่า พฤติกรรมของผูรั้บเหมาก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือ

วสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจากธุรกิจจาํหนายวสัดุ

ก่อสร้างวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้และการบริการของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจ และความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถกาํหนดกลยุทธ์การสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้จากการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552 ; นฤมล อดิเรกโชติกุล, 

2548 โดยสามารถใชค้าํถาม (6Ws 1H) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือคน้หา7 คาํตอบ(7Os) (ปรัชญา 

ปิยะรังสี, 2554) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 44เป็นคาํถามท่ีตอ้งการทราบส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ โดยส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการคือ 

คุณสมบติัหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

ทางดา้น (1) ผลิตภณัฑ์หลกั (2) รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ (3) ผลิตภณัฑ์ควบ (4) ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั (5) ศกัยภาพ

ผลิตภณัฑ ์และ(6) ความแตกต่างทางการแข่งขนั 44ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 4 4เป็นคาํถามท่ีตอ้งการทราบช่องทางหรือแหล่งท่ี

ผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ซูปเปอร์มาร์เก็ตตลอดจนร้านขายของชาํ 44ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร 4 4เป็นคาํถาม

ท่ีต้องการทราบขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือ โดยมีองค์ประกอบการซ้ือโดย (1) การรับรู้

ปัญหา  (2) การคน้หาขอ้มลู  (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ (5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ รวมถึงผล

การศึกษาของสุพรรษา  สามนารี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารส่วนประสมการตลาดร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบ

ดั้งเดิม อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ ประเภทวสัดุก่อสร้างท่ี

ซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ เวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง จาํนวนเงินเฉล่ียท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ัง และ

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารส่วนประสมการตลาดร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัเพชรบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์44         

ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สามารถนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชว้างแผน

และปรับปรุงกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ให้ประสบความสาํเร็จดงัน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ขอ้คน้พบ ร้านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั คุณภาพของผลิตภณัฑ์ไดม้าตรฐาน แต่ควรปรับปรุง

สินคา้ให้เลือกหลากหลายขนาดและรุ่นของสินคา้ 

 2. ดา้นราคา ขอ้คน้พบ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ระยะเวลาในการชาํระค่าสินคา้ ควรเพ่ิมส่วนลดพิเศษให้

ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้เป็นประจาํ 

 3. ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ขอ้คน้พบ มีเวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการใชบ้ริการ ร้านคา้ตั้งอยู่ใกล้

แหล่งชุมชน ควรปรับปรุงมีทางเขา้-ออกให้มีความสะดวก 

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ขอ้คน้พบ มีการจดัชิงโชคหรือให้ของรางวลัสําหรับผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ การจดั

แสดงสินคา้หนา้ร้าน ควรมีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น สถานี วิทยชุุมชน         

 5. ดา้นบุคคล ขอ้คน้พบ พนกังานมีความสุภาพ ยิม้แยม้ มีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้พนกังานสามารถแนะนาํ

สินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ควรอบรมพนกังานให้พนกังานสามารถแกปั้ญหาได ้
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 6. ดา้นกระบวนการให้บริการ ขอ้คน้พบ ขั้นตอนการสั่งสินคา้สะดวก รวดเร็ว กระบวนการสั่งซ้ือไม่ยุ่งยาก 

ควรมีความรวดเร็วในการให้บริการ 

  7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ขอ้คน้พบ มีสถานท่ีพกัรอให้บริการแก่ลูกคา้ จดัวางสินคา้เป็นระเบียบเป็น

หมวดหมู่ ควรจดัร้านคา้ดูสะอาดพ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง   

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการเปรียบเทียบระหว่าง

ร้านในอาํเภอเมืองและอาํเภออ่ืน ๆ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2. ควรศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ์และการกาํหนดกลยทุธ ์การตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

ของธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ เจา้ของกิจการธุรกิจ

จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบบัน้ี สําเร็จลงไดอ้ย่างสมบูรณ์ดว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย ์ดร.     

พนัธิตรา  ปัทมานนท ์อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองท่ีไดอ้นุเคราะห์ในการให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ

ตลอดจนตรวจสอบเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนเป็นการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองท่ีเสร็จ

สมบรูณ์ ซ่ึงผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานขาย

ทางโทรศัพท์ บริษัท โปรมาร์ค สแตรททจีิส์ จํากดั โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา 

เกสรา โรจนานนท์
1
 และ ผุสดี พลสารัมย์

2
 

1 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาควชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาควชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงาน และ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานขายทางโทรศพัท ์

บริษทั โปร์มาร์ค สแตรททิจีส์ จาํกดั โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา โดยใช้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ 

พนักงานขายทางโทรศพัท ์บริษทั โปร์มาร์ค สแตรททิจีส์ จาํกดั โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา จาํนวน 40 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม จาํนวน 40 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงาน 4 คน การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างและ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใช ้t-test, ANOVA และ Correlation (สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์) 

ผลวิจยัพบว่า ผลวิจยัพบว่าปัจจยัแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นนโยบายบริษทั ดา้นสภาพการ

ทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง ดา้นค่าตอบแทน (ตามลาํดบั) มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นปริมาณงาน 

ปัจจยัแรงจูงใจดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นนโยบายบริษทั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทน 

(ตามลาํดบั) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นคุณภาพ  

ปัจจัยแรงจูงใจ ดา้นนโยบายบริษทั ด้านการได้รับการยกยอ่ง ดา้นความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ดา้น

ความสาํเร็จในการทาํงาน (ตามลาํดบั) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นการ

ขาดงาน 

คาํสําคญั:  แรงจูงใจในการทาํงาน, ประสิทธิภาพในการทาํงาน, พนกังานขายทางโทรศพัท,์ เซ็นทารา 

 

ABSTRACT 

This main purpose of this independent study is to conduct a research on job motivation, work 

performance, and also specify the relationship between job motivation and performance efficiency of telesales 

approach at the two organizations, including Promark Strategies (Thailand) Co. Ltd and Centara Hotels & Resorts. 

The target sample involved 40 telesales representatives from both companies. The data is collected by distributing 

40 sets of survey to the participants and conduct 4 separate interviews with 4 different employees. Moreover, the 

data is analyzed by involving statistics, percentage, average, and standard deviation to examine the relationship and 

distinctive factors between all variables by using T-test, ANOVA, and Correlation as supporting tools.  
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The findings of this research have shown that the motivation factors that are correlated with performance 

under workload are career achievement, company policies, work condition, career progression, personal 

recognitions, and compensation in order.  

Motivation factors that are correlated with quality of performance include career achievement, company 

policies, work condition and compensation in order.  

Motivation factors that have negative correlation with work performance based on the work absence are 

company policies, personal recognitions, career progression, and career achievement in order.  

Keywords: Motivation, Work performance, Telesales, Centara 

 

1. บทนํา 

ธุรกิจโรงแรมในปี พ.ศ. 2560 น้ี “มีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง” เน่ืองจากการคาดการว่า นักท่องเท่ียว

จากประเทศจีนและกลุ่มประเทศยโุรปมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ เลือกท่ีจะขยายธุรกิจไป

ยงัโรงแรมขนาดกลาง ในบริเวณจงัหวดัท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว หัวเมืองและพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจท่ีสําคญั จึงทาํให้เกิดการ

แข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ยในพ้ืนท่ีท่ีรุนแรง ส่งผลให้การข้ึนราคาท่ีพกัและบริการทาํไดย้าก 

(สิริทิพย ์ฉลอง, 2560)  ProMark Strategies  เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติบริษทั โปรมาร์ค สแตรททิ

จีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั31 เป็นบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการตลาด คิดคน้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด สร้างความน่าเช่ือถือ

และความภกัดีให้กบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งทัว่โลกรวมถึงโรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา โดยใช้

ความรู้ดา้น IT และระบบ CRM และระบบ "Database Makeover"  ในการจดัทาํฐานขอ้มูล เพ่ือทาํขอ้เสนอ สิทธิ

ประโยชน์ท่ีน่าดึงดูดใจและเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ เพ่ิมความภกัดีให้แก่ธุรกิจ  ผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท ์

โดยทีมขายท่ีผ่านการอบรมเพ่ิมทกัษะการขายท่ีจาํเป็นต่างๆ อย่างมืออาชีพ และแบบฟอร์มการเสนอขายท่ีทนัสมยั 

ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ของลูกคา้ โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนขอ้มูลจากฝ่ายขายบริษทัฯ พบว่ายอดขาย บตัรสมาชิก Gold 

Card โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา  ในแต่ละเดือนไม่คงท่ี และมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ โดยเปรียบเทียบจาก

ยอดขายเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี จากแผนภูมิท่ี1 ซ่ึงแสดงยอดขายเฉล่ียบตัรสมาชิก Member Gold Card โรงแรมและรี

สอร์ทเครือเซ็นทารา ยอ้นหลงั 5 ปี พบว่าใน 5 ปีท่ีผา่นมา ยอดขายสูงกว่าเม่ือเทียบกบัปีปัจจุบนั โดยยอดขายมากท่ีสุด 

อยู่ท่ีปี พ.ศ. 2555 = 1,000 สมาชิก และยอดขายมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนภูมิท่ี 2 แสดงให้

เห็นว่า ยอดขายบัตรสมาชิก Gold Card โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา ปี พ.ศ. 2560 ตั้ งแต่เดือนมกราคม- 

ธันวาคม ยอดขายมีความไม่คงท่ี ยอดขายสูงสุด อยู่ท่ีเดือนพฤษภาคม = 531 สมาชิก และเดือนกันยายน = 535 

สมาชิก ส่วนในเดือนอ่ืน ๆ ยอดขายอยู่ท่ี 348-445 สมาชิก ยอดขายเฉล่ียในปี พ.ศ. 2560 อยู่ท่ี 426 สมาชิก จาก

ขอ้มลูทั้งหมดสรุปไดว้่า ยอดขายบตัรสมาชิก Gold Card โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา มียอดขายไม่คงท่ีและมี

แนวโน้มลดลงเร่ือยๆในทุกปี ปัญหาน้ีทาํให้กาํไรของธุรกิจลดลง  สะทอ้นให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังานลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัจากยอดขายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากสถานการณ์น้ี ทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจใน

การทาํงานนั้ น มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานหรือไม่ ในด้านใดบา้ง เพ่ือนาํข้อสรุปมาเสนอแนะในปัญหาท่ี

เกิดข้ึน      

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 394 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

https://pantip.com/topic/33525499
https://pantip.com/topic/33525499


 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

ท่ีมา: บริษทั โปรมาร์ค สแตรททิจีส์  (ประเทศไทย)  จาํกดั  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน ประสิทธิภาพในการทาํงาน และความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานขายทางโทรศพัท์ บริษัท โปร์มาร์ค 

สแตรททิจีส์ จาํกดั โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา  
 

3. การดําเนินการวจิยั 

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายพนกังานขายทางโทรศพัท ์บริษทั โปร์มาร์ค สแตรททิจีส์ จาํกดั โรงแรมและรี

สอร์ทเครือเซ็นทาร่า สาขาเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว จาํนวน 40 คน ศึกษาโดยใชว้ิธีเก็บแบบสอบถาม 

จาํนวน 40 ชุด และวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 4 คน (ผูจ้ดัการฝ่ายขาย, พนักงานท่ีมียอดขายสูง, พนักงานท่ีมียอดขายลดลง, 

พนกังานใหม่) 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 1.ข้อมูลทัว่ไปของผูท้าํแบบสอบถาม (ลักษณะประชากรศาสตร์) 

ทั้งหมดจาํนวน 6 ข้อ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการทาํงาน

ในบริษทั 2.ข้อมูลดา้นมิติของแรงจูงใจในการทาํงานแบ่งเป็น 2 ปัจจยัทั้งหมด 7 ขอ้ ดงัน้ี ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้น

ลกัษณะงานท่ีทาํ ความสําเร็จในการทาํงาน การได้รับการยกย่อง ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ปัจจัยคํ้ าจุน 

ไดแ้ก่ นโยบายบริษัท สภาพการทาํงาน ค่าตอบแทน 3. ข้อมูลดา้นมิติของประสิทธิภาพในการทาํงาน ทั้งหมด 2 

ขอ้ คือ ปริมาณงาน คุณภาพงาน การขาดงาน และการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 คือ 1.คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ 2.

คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัคํ้ าจุน 

การวิเคราะห์ขอ้มลูการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของตัวแปร โดยใช้ t-test, ANOVA และ Correlation (สัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์) และการตีความจากบทสัมภาษณ์ 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 

อายุระหว่าง 20-25 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30 สถานภาพเป็นโสด จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 
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ระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 25,000 บาทข้ึนไป 

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อายุการทาํงานในบริษทัมากกว่า 2 ปีข้ึนไป จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.5 

 

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในระดับมาก  

โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ มีระดบัความ

คิดเห็นโดยเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ ความคิดเห็นดา้นความสําเร็จในการทาํงาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 4.02 

รองลงมาคือ ความคิดเห็นด้านการไดรั้บการยกย่อง มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.91 และน้อยท่ีสุดคือ ความ

คิดเห็นดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.66 ตามลาํดบั และปัจจยัคํ้ าจุนในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นค่าตอบแทน มีระดบัความ

คิดเห็นโดยเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ ความคิดเห็นดา้นสภาพการทาํงาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.89 และน้อย

ท่ีสุดคือ ความคิดเห็นดา้นนโยบายบริษทั มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.66 ตามลาํดบั 

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.86 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการขาดงาน มี

ระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.90 รองลงมาคือ ความคิดเห็นดา้นปริมาณงาน มีระดบัความเห็นโดยเฉล่ีย 3.85 และ

นอ้ยท่ีสุดคือ ความคิดเห็นด้านคุณภาพงาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.83 ตามลาํดับ 
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การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่าปัจจัย

แรงจูงใจดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นนโยบายบริษทั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ดา้นการไดรั้บการยกย่อง ดา้นค่าตอบแทน (ตามลาํดบั) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นปริมาณ

งาน เน่ืองจากค่า Sig. ท่ีไดมี้ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั0.05 (Sig≤0.05) และมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) ระหว่าง 

0.461-0.685 ซ่ึงหมายความว่า “มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั” 

ปัจจยัแรงจูงใจดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นนโยบายบริษทั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทน 

(ตามลาํดบั) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นคุณภาพ เน่ืองจากค่า Sig. ท่ีไดมี้ค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั

0.05 (Sig≤0.05) และมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) ระหว่าง 0.348-0.544 ซ่ึงหมายความว่า “มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั” ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นนโยบายบริษทั ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน (ตามลาํดบั) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นการขาดงาน 

เน่ืองจากค่า Sig. ท่ีไดมี้ค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั0.05 (Sig≤0.05) และมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) ระหว่าง -0.323 

ถึง -0.536 ซ่ึงหมายความว่า “มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั” 

  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของพนกังานขายทางโทรศพัท ์บริษทั โปร์มาร์ค สแตรททิจีส์ จาํกดั โรงแรม

และรีสอร์ทเครือเซ็นทาร่า จาํนวน 4 คน คือ ผูจ้ดัการฝ่ายขายทางโทรศพัท ์พนักงานขายทางโทรศพัท์ท่ีทาํยอดขาย

ไดดี้ พนักงานขายทางโทรศพัท์ท่ีมียอดขายลดลง และพนักงานขายโทรศพัทใ์หม่ มีประเด็นสาํคญั แรงจูงใจดา้น

ลกัษณะงานและความสาํเร็จ พบปัญหาลูกคา้ไม่รับฟังการเสนอขายเน่ืองจากกลวัว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการ

โทรหาลูกคา้ซํ้ าซอ้น ยอดไม่เป็นไปตามเป้า, ดา้นนโยบายบริษทัพบปัญหา ระบบการจองออนไลน์ท่ีใชง้านยาก ลูกคา้

เกิดความไม่พึงพอใจ และดา้นสภาพการทาํงาน พ้ืนท่ีทาํงานและอุปกรณ์ทาํความสะอาดมีความสกปรก 

 

5. การอภปิรายผล 

ความสัมพันธ์ของตวัแปรระหว่าง ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และประสิทธิภาพในการทาํงาน 

จากผลการวิจยัพบว่า อายุการทาํงานในบริษทัของพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากงานขายผ่านทางโทรศพัท์  เป็นงานท่ีต้องอาศยั

ความชํานาญ คล่องแคล่ว  และความเข้าใจในตัวสินค้า ซ่ึงสามารถฝึกฝนได้จากการอาศัยประสบการณ์ 

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ เบญจพร มีเจริญ (2555) ท่ีพบว่าอายุการทาํงานในบริษทัมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน เน่ืองจากเป็นงานขายผ่านทางโทรศพัทเ์ช่นกัน อายุการทาํงานเป็นตัวส่งเสริมทกัษะในการขาย การโน้ม

นา้วใจ และความคล่องแคลว้ในการนําเสนอ 

นอกจากน้ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนักงานขายทางโทรศพัท ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก งานการขายผ่านโทรศพัทเ์ป็นงานท่ีผู ้

ได้รับการว่าจ้างมาเป็นพนักงาน ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกการศึกษาสามารถทาํได้ ทั้ งน้ี  ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานข้ึนอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัยส่วนตัวของพนักงานขายทางโทรศพัท์ ในเร่ืองของความอดทน  

ความขยนั ทกัษะการพูด ซ่ึงล้วนแต่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล และปัจจัยเก่ียวกับงาน ระบบงาน 

รายได้ ค่าคอมมิชชั่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร มีเจริญ (2555) ท่ีพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ไม่มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน หากแต่เป็นปัจจยัเก่ียวกบัความซับซ้อนของระบบการทาํงาน เน่ืองจากระบบท่ี
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ซับซ้อนมากเกินไป ย่อมเป็นอุปสรรคการทาํงานและเกิดผลกระทบยอดขายตกได้ ซ่ึงตรงกนัข้ามหากระบบการ

ทาํงานมีขั้นตอนและเขา้ใจง่าย ยอ่มทาํให้การทาํงานสะดวกสบาย ส่งผลสนบัสนุนยอดขายท่ีมากข้ึน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนักงานขายทางโทรศพัท์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากบริษัทใช้ระบบค่าคอมมิชชั่นและ

โบนัส ท่ีคิดตามยอดขายท่ีพนักงานทําได้จริง ไม่มีอัตราเ งินเดือนคงท่ี รายได้จึง ข้ึนอยู่กับแรงจูงใจและ

ความสามารถในการขายของพนักงานขายทางโทรศพัท์ ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญจพร มีเจริญ (2555) ท่ี

พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน เน่ืองจากรูปแบบของการจ่ายผลตอบแทนต่างกนั สินคา้

ต่างประเภทกนั คือ ประกนัภยั 

 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน และประสิทธิภาพในการทาํงาน  

ผลวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากพนักงานขายทางโทรศพัท์มีการตั้งเป้าหมายยอดขายของตนไว้

ในแต่ละสัปดาห์ อ้างอิงจากยอดขายท่ีทาํได้ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา หากในสัปดาห์นั้ นๆ พนักงานขายทางโทรศพัท์

สามารถทํายอดได้ตามท่ีหวังไว้ พนักงานจะรู้ สึกภาคภูมิใจในความสําเ ร็จของตนซ่ึง เป็นส่วนหน่ึงของ

ความสาํเร็จในองค์กร เกิดเป็นแรงผลกัดันให้เพ่ิมยอดขายในสัปดาห์ต่อไป สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณรงค์ ศรี

เกรียงทอง และประสพชยั พสุนนท ์(2558)  ท่ีพบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในงานขายของพนักงาน 

ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความรู้จกัประสบความสําเร็จ และดา้นนโยบายบริษทั 

พนกังานขายให้ความสาํคญักบัความสาํเร็จในการขายซ่ึงนาํไปสู่ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 ผลวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยกย่อง ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อมี

ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากบริษทัมีการเคาะระฆงั

และประกาศทุกคร้ังท่ีมีพนกังานทาํยอดขายได ้พนกังานจึงรู้สึกถูกกระตุน้และมีแรงผลกัดนัให้ทาํยอดขายทุกคร้ังท่ีได้

ยนิเสียระฆงั และในดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หากพนกังานทาํยอดขายไดดี้ พนกังานจะไดรั้บการพิจารณา

เล่ือนตาํแหน่ง เป็น Top Sale, หัวหนา้ทีม หรือผูจ้ดัการฝ่ายขาย ถือเป็นแรงผลกัดนัอีกอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้พนกังานสร้าง

เป้าหมายในการทาํยอดขาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ท่ีพบว่า ปัจจยัการจูงใจทุกดา้น ไม่ว่า

จะเป็นดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับ ส่งผลต่อประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกนั แรงจูงใจปัจจยัจูงใจเป็นส่ิงท่ีทาํให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ 

และเม่ือพนกังานเกิดความพึงพอใจ การทาํงานก็ยอ่มมีประสิทธิภาพ 

ผลวิจยัพบว่าปัจจัยจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีทาํไม่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากลกัษณะงานของพนักงานขายทางโทรศพัทไ์ดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 

เป็นงานท่ีมีวิธีการ ขอ้มลู และแบบฟอร์มท่ีเหมือนกนั ในการเสนอขาย Member gold card ผา่นทางโทรศพัท ์ลกัษณะ

การทาํงานจึงไม่ต่างกนัและส่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

ผลวิจยัพบว่าปัจจัยจูงใจดา้นนโยบายบริษทัมีความสัมพนัธต่์อประสิทธิภาพในการทาํงาน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากนโยบายบริษทัท่ีมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ การขยายฐาน

ลูกคา้ ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์และให้ผลตอบแทนรวมถึงสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน 
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สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นายณรงค ์ศรีเกรียงทอง และประสพชยั พสุนนท ์(2558)  ท่ีพบว่านโยบายบริษทัท่ีทาํให้

พนกังานไดท้ราบถึงเป้าหมายภาพรวมของบริษทัมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ผลวิจัยพบว่าปัจจยัจูงใจด้านสภาพการทาํงาน และดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากสภาพการทาํงานซ่ึงเป็นสภาพทางกายภาพของ

สถานท่ีทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นแสง เสียง อากาศ และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆท่ีดี มีส่วนช่วยให้การทาํงาน

ราบร่ืน และในด้านของค่าตอบแทน ค่าคอมมิชชั่นและโบนัสจากยอดขายของพนักงานขายทางโทรศพัท์เป็น

รายบุคคล ซ่ึงมีเป็นลกัษณะเป็นขั้นบนัได ยิง่ทาํยอดไดม้ากค่าตอบแทนยิง่สูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดาริน ปฏิเมธี

ภรณ์ (2556) ท่ีพบว่าปัจจัยการจูงใจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคับบญัชา ดา้นความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในงาน ลว้นส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการทาํงานให้เพ่ิมมากข้ึน แรงจูงใจดา้นปัจจยัคํ้าจุนเป็นตวัส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคน้กว่าวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนกังานขายทางโทรศพัท ์บริษทั โปร์มาร์ค สแตรททิจีส์ จากดั โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทาร่า ผล

วิจยัพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ได้แก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

ดา้นการได้รับการยกย่อง ดา้นความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านนโยบายบริษัท ด้านสภาพการทาํงาน และ

ดา้นค่าตอบแทน (ตามลาํดบั) 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและฝ่ายบริหารต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน พนกังานมีระดบัความเห็นเฉล่ียดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน

อยู่ในระดับมาก แต่เม่ือแยกเป็นรายข้อในหัวข้อการส่งเสริมและได้รับโอกาสให้เขา้ร่วมการประชุม เพ่ือพฒันา

ตนเองและองค์กรอย่างต่อเน่ือง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.37) บริษัทยงัไม่ได้ให้ความสําคัญ

ในหัวขอ้น้ีมากนัก ในการประชุมพนักงานท่ีได้รับเชิญจะเป็นพนักงานท่ีทาํยอดขายไดดี้ (Top Sale) เท่านั้น ทาํ

ให้พนักงานท่านอ่ืนไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น บริษัทควรมีการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับส่วนการขายโดย

ประชุมร่วมกันทุกคนหรือแยกตามทีมขาย RCC, BKK เพ่ือให้โอกาสพนักงานทุกคนไดรั้บทราบข้อมูลท่ีตรงกัน

และมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย นาํมาสู่การเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการประชุมแต่ละคร้ัง 

2.ดา้นความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ผูจ้ดัการฝ่ายขายควรให้ความสําคญัในปัจจยัดงักล่าว เน่ืองจาก

เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการแนะแนววิธีการทาํยอดขายให้ได้ตามเป้า และกระตุ้น

พนกังานดว้ยวิธีการให้กาํลงัใจและจูงใจให้เห็นว่ายอดขายท่ีพนกังานทาํไดมี้ความสําคญัยิ่งต่อองคก์ร 

3. ดา้นนโยบายบริษทั ควรทาํเป็นเอกสารออนไลน์ และประกาศให้ทราบโดยเร็ว หากมีการเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมนโยบายบริษทั เน่ืองจากพนักงานจะสามารถอ่านนโยบายบริษทัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดจ้ากเอกสาร

การรับเขา้ทาํงานเท่านั้น และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงพนักงานให้ความเห็นว่าระบบจองห้องพกัออนไลน์ยงัไม่ดี

เท่าท่ีควร ลูกคา้เกิดความไม่พ่ึงพอใจ เน่ืองจากระบบมีความซบัซอ้น ใชง้านยาก ฝ่ายบริการหลงัการขายจึงควรแกไ้ข

ระบบการจองห้องพกัให้เสถียร ใชง้านง่าย และเพ่ิมเติมวิธีการใชง้านระบบจองห้องพกัอยา่งง่าย เพ่ือให้ลกูคา้ทาํความ

เขา้ใจ และเกิดความพ่ึงพอใจหลงัการสมคัรบตัรสมาชิก Member Gold card 
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4. ดา้นสภาพการทาํงาน  จากการสัมภาษณ์พนกังานในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคดา้นสภาพการทาํงาน 

พนกังานให้ความเห็นว่า สถานท่ีทาํงานมีความเหมาะสมแลว้ในเร่ืองของแสง เสียง อากาศ แต่ยงัขาดในเร่ือง

ความสะอาด จึงควรมีการให้ความสําคญัในเร่ืองดงักล่าว ทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศรายเดือน และ

เปล่ียนอุปกรณ์ทาํความสะอาดเป็นประจาํทุก 3 เดือน รวมถึงการพิจารณาท่ีนัง่ประจาํให้แก่พนกังาน เพ่ือความ

สะดวกในการทาํงานและการจดัเก็บเอกสาร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ในการปฏิบัติงาน 

กับความต้ังใจในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ของพนักงานในองค์กร 

The relationship between attitudes to the use application line operation  

and intends to use the application line promotion of employees 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการ

ปฏิบติังานกบัความตั้งใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ของพนกังานในองค์กร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน               

ใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสติถิในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต่างๆ ไดแ้ก่ One-way Anova และ 

Mutiple Regression Analysis ผลจากการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดบั

การศึกษาปริญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาท มีอาชีพพนกังานบริษทั อายุการทาํงาน 6 ปีข้ึนไป ทศันคติดา้น

การรับรู้ว่าใช้งานง่าย การรับรู้ว่ามีประโยชน์ ด้านอิทธิพลเชิงสังคม มีความสัมพนัธ์กับความตั้ งใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์ในองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

คาํสําคญั: ทศันคติ, ความตั้งใจ 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the relationship between attitude and intention of the employees 

about the use of the application “Line” in an organization. The tools that were used to collect the statistical data for 

this study were divided into two categories, which are descriptive and inferential statistics. Using statistical analysis 

to test the consciousness of different variables, including One-way Anova and Mutiple Regression Analysis, the 

results indicated that the majority of the participants were females who have age between 21-30 years old, 

bachelor’s degree, an average income between 15,001-20,000 baht, and worked for at least 6 years. Due to the 

application’s benefits, which are its easy-to-used platform and social influence, most participants have a positive 

attitude toward the use of the application “Line” in an organization at 0.05 level of significance.  
 

Keywords: attitudes, intentions 
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1. บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาทั้งใน

ระดับประเทศและในระดับองค์กร อีกทั้งยงัส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย 

เน่ืองจากปัจจุบนันั้นการดาํเนินกิจกรรมหรือธุรกิจต่างๆเราจะตอ้งคาํนึงถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ

ดา้น อาทิ การเปล่ียนแปลงขั้นสูงในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอย่างรวดเร็ว ท่ีมีผลต่อการจดัการของ

องคก์รทัว่โลก องคก์รส่วนใหญ่มกัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจดัการในดา้นการดาํเนินธุรกิจ และ

รวมไปถึงการส่ือสารอีกดว้ย (Laudon and Laudon , 2007) ในท่ามกลางของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของสังคมยุค

ใหม่นั้นจะเต็มไปดว้ยขอ้มลูข่าวสารท่ีควบคู่ไปพร้อมกบัความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซ่ึงก่อเกิด

การพฒันาสังคมในรูปแบบใหม่ๆท่ีเรียกว่า สังคมของฐานความรู้ ท่ีผูค้นสามารถสืบคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆได้

มากมาย และการโตต้อบส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิกส์สองทางโดยการอาศยัความสามารถในการรับ-ส่ง และแลกเปล่ียน

ขอ้มลูในรูปแบบดิจิตอลท่ีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ืองโยงผูค้นในโลกเขา้หากนั  ถึงแมว้่าเทคโนโลยจีะกา้วหน้า

เพียงใดหากเราไม่รู้จกัใชป้ระโยชน์ในตวัของเทคโนโลยีเราก็ไม่สามารถกา้วทนัตามเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาข้ึนมา

อยา่งต่อเน่ือง หลายธุรกิจไดน้าํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในท่ีน้ีคือ

ธุรกิจการคา้ขายท่ีจะตอ้งใชค้วามทนัสมยัของเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการสร้างรายไดใ้ห้กบัธุรกิจตนเองด้วยการ

ติดต่อส่ือสารผ่านแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมหรือตามความชาํนาญของแต่ละบุคคลและ

ถึงแมว้่าในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้กิดข้ึนมากมายให้ผูใ้ชง้านไดเ้ลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ต่างๆตามความสนใจแต่การใช้

ประโยชน์ของแต่ละแอพพลิเคชัน่นั้นย่อมมีขอ้ดีขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนัออกไปฉะนั้นแลว้ข้ึนอยู่ว่าบุคคลนั้นหรือใน

ดา้นธุรกิจนั้นจะนาํมาเลือกใชป้ระโยชน์ทางดา้นใดมากกว่ากนั 

ผูว้ิจยัเห็นว่าแอพพลิเคชัน่ไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการทาํงานของพนักงานในองค์กรเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในศึกษาว่าพนกังานในองคก์รมีทศันคติและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการ

ปฎิบติังานของพนกังานในองคก์รอยา่งไร และทศันคติดงักล่าวนั้นส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชไ้ลน์หรือไม่  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติ ระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและระดบัของความตั้งใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ของ

บุคคลเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการทาํงาน  

 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ของบุคคลในองคก์ร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ของบุคคลในองคก์ร 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร คือ บุคคลท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ในการปฏิบติังาน 

   กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เป็นบุคคลท่ีใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ในการปฎิบติังาน เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการปฏิบติังานท่ีแน่นอน ดงันั้ นจึงใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการ

คาํนวณดว้ยสูตร W.G. Cochran (1953) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากการแทนสูตรจะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 384 

ตวัอย่าง เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 

ตวัอยา่ง ซ่ึงถือว่าผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขกาํหนดไว ้คือไม่นอ้ยกว่า 384 ตวัอยา่ง  
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สูตร W.G. Cochran (1953) 

จากสูตรของ W.G. Cochran (1953) ท่ีไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 384 ตวัอย่าง เพ่ือให้เขา้ตามเง่ือนไข คือ ไม่

นอ้ยกว่า 384 และจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมตามสูตรการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ยามเน่  คือ จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์

ในการปฏิบติังานและความตั้งใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ของพนักงานในองค์กร  แบบสอบถามทั้งหมด 18 ขอ้ 

โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มลูพ้ืนฐาน  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ 

อายกุารทาํงาน เป็นลกัษณะคาํถามแบบเลือกตอบ(Check List) จาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี  2   แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Check List)  จาํนวน 9 ขอ้ 

ตอนท่ี  3   แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการทาํงาน เป็นแบบสอบถามปลายปิด 

จาํนวน 3 ขอ้ 
 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติทัว่ไปท่ีใชใ้นการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มลู 

 1.ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนของแบบสอบถามของส่วนท่ี 1 คือ 

ในดา้นลกัษณะขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ อายุการ

ทาํงาน 

2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามของส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชั่น

ไลน์ในองค์กรกบัทศันคติเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นความตั้งใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์ในการปฏิบติังาน 

3.สถิติการวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ กบั ความตั้งใจท่ีใชไ้ลน์ 

4. สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชเ้ปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 

กลุ่ม เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ส่วนท่ี 1 ดา้น อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ อายุการทาํงาน กับ 

ความตั้งใจต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์       

             5. สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนท่ี 2 ทศันคติเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ และส่วนท่ี 3 ความตั้งใจต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์                 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูประชากรศาสตร์ 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ 

และอายงุาน แสดงดงัตารางท่ี 4.1.1 – 4.1.6 
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                        ตารางท่ี 4.1.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มลูประชากรศาสตร์ดา้นเพศของผูต้อบ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 185 46.3 

หญิง 215 53.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1.1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง จาํนวน 215 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเพศชาย จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 
 

                    ตารางท่ี 4.1.2 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มลูประชากรศาสตร์ดา้นอายขุองผูต้อบ 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

21-30 158 39.5 

31-40 150 37.5 

41-50 77 19.3 

51-60 15 3.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1.2 ดา้นอาย ุพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ21 - 30 ปี จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 

รองลงมาคือ 31 - 40 ปี จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  อายุ 41 - 50 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ

อาย ุ50 - 60 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
 

                ตารางท่ี 4.1.3 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มลูประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาของผูต้อบ 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 84 21.0 

ปริญญาตรี 246 61.5 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 70 17.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.1.3 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ21 และปริญญาโทหรือสูง

กว่า จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 
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             ตารางท่ี 4.1.4 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มลูประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 20 5.0 

10,001-15,000 บาท 55 13.8 

15,001-20,000 บาท 174 43.5 

20,001-25,000บาทข้ึนไป 151 37.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1.4 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาท 

จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 20,001-25,000บาทข้ึนไป จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 

10,001-15,000 บาท จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
 

          ตารางท่ี 4.1.5 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพของผูต้อบ 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

การคา้ปลีก/คา้ส่ง 40 10.0 

ส่ือ/โฆษณา/การตลาด 41 10.3 

วิศวกร/โฟร์แมน 53 13.3 

งานบริการ/โรงแรม/ท่องเท่ียว 79 19.8 

ไฟฟ้า/ประปา 22 5.5 

พนกังานบริษทั 137 34.3 

ขา้ราชการ 28 7.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1.5 ดา้นอาชีพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั จาํนวน 137 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ งานบริการ/โรงแรม/ท่องเท่ียว จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 วิศวกร/โฟร์แมน 

จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 การคา้ปลีก/ค้าส่ง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่ือ/โฆษณา/การตลาด 

จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ขา้ราชการ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  และไฟฟ้า/ประปา จาํนวน 22 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.5 
 

   ตารางท่ี 4.1.6 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มลูประชากรศาสตร์ดา้นอายงุานของผูต้อบ 

อายกุารทาํงาน จาํนวน ร้อยละ 

0-2 ปี 95 23.8 

2-4 ปี 97 24.3 

4-6 ปี 45 11.3 

6 ปีข้ึนไป 163 40.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1.6 ดา้นอายกุารทาํงาน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายงุาน 6 ปีข้ึนไป จาํนวน 163 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ 2-4 ปี จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3  อายุการทาํงาน 0-2 ปี จาํนวน 95 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.8 และ อายกุารทาํงาน 4-6 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 
 

ผลการวเิคราะห์ระดับทศันคตต่ิอการใช้แอพพลเิคช่ันไลน์ 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ในการวิเคราะห์ระดบัทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้วา่ใช้

งานง่าย ดา้นการรับรู้ว่ามีประโยชน์ และดา้นอิทธิพลเชิงสังคม แสดงดงัตารางท่ี 4.2.1 – 4.2.4 
 

ตารางท่ี 4.2.1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ ดา้นการรับรู้วา่

ใชง้านง่าย 

ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

ท่านไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเขา้ใจการใชง้านของแอพพลิเคชัน่ไลน์ 2.89 1.45 ปานกลาง 

แอพพลิเคชัน่ไลน์มีส่วนช่วยในการปฏิบติังานไดง่้ายข้ึนไม่ยุง่ยาก 4.25 0.75 มาก 

แอพพลิเคชัน่ไลน์ช่วยให้ท่านเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 4.33 0.71 มาก 

ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย 3.83 0.78 มาก 

 

จากตาราง 4.2.1 พบว่าผูต้อบมีระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ ดา้นการรับรู้ว่าใช้

งานง่ายในภาพรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.83 เม่ือจาํแนกรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แอพพลิเคชัน่ไลน์ช่วย

ให้ท่านเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือแอพพลิเคชัน่ไลน์มีส่วนช่วยในการปฏิบติังาน

ไดง่้ายข้ึนไม่ยุง่ยาก ค่าเฉล่ีย 4.25 และนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเขา้ใจการใชง้านของแอพพลิเคชัน่

ไลน์ ค่าเฉล่ีย 2.89 
 

ตารางท่ี 4.2.2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ ดา้นการรับรู้

ว่ามีประโยชน์ 

ด้านการรับรู้ว่ามปีระโยชน์ ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

การใชง้านแอพพลิชัน่ไลน์เพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานให้สะดวกรวดเร็ว 4.34 0.74 มาก 

การใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ไดรั้บไฟลข์อ้มลูท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 4.29 0.75 มาก 

การใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ช่วยเช่ือมโยงของขอ้มูลกบัหน่วยงานภายในองค์กร

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.35 0.77 มาก 

ด้านการรับรู้ว่ามปีระโยชน์ 4.33 0.71 มาก 
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จากตาราง 4.2.2 พบว่าผูต้อบมีระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ ดา้นการรับรู้ว่ามี

ประโยชน์ในภาพรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.33 เม่ือจาํแนกรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใชแ้อพพลิเคชัน่

ไลน์ช่วยเช่ือมโยงของขอ้มูลกบัหน่วยงานภายในองค์กรไดอ้ย่างรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมาคือการใชง้านแอพ

พลิชัน่ไลน์เพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานให้สะดวกรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.34 และน้อยท่ีสุดคือ การใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์

ไดรั้บไฟลข์อ้มลูท่ีถูกตอ้งและครบถว้น ค่าเฉล่ีย 4.29 
 

ตารางท่ี 4.2.3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ ดา้นอิทธิพล

เชิงสังคม 

ด้านอทิธิพลเชิงสังคม ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

การใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ทาํให้ท่านมีภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและทนัสมยัในองคก์ร 3.49 0.90 ปานกลาง 

บุคคลในองค์กรหรือในสังคม คิดว่าการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ช่วยเพ่ิม

ประโยชน์ในการส่ือสารของกระบวนการทาํงาน 

4.32 0.71 มาก 

บุคคลภายในองค์กรหรือในสังคมนิยมใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ในการส่ือสาร

ระหว่างกนัรวมถึงใชใ้นการทาํงานกบักลุ่มลูกคา้ 

4.35 0.71 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.05 0.61 มาก 

 

 จากตาราง 4.2.3 พบว่าผูต้อบมีระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ ดา้นอิทธิพลเชิง

สังคมในภาพรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.05 เม่ือจาํแนกรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บุคคลภายในองค์กร

หรือในสังคมนิยมใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการส่ือสารระหว่างกนัรวมถึงใชใ้นการทาํงานกบักลุ่มลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 4.35 

รองลงมาคือบุคคลในองค์กรหรือในสังคม คิดว่าการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ช่วยเพ่ิมประโยชน์ในการส่ือสารของ

กระบวนการทาํงาน ค่าเฉล่ีย 4.32 และนอ้ยท่ีสุดคือ การใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ทาํให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและทนัสมยัใน

องคก์รค่าเฉล่ีย 3.49 
 

ตารางท่ี 4.2.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในภาพรวม 

 ทศันคตต่ิอการใช้ ค่าเฉลีย่ S.D แปลผล 

ดา้นการรับรู้ว่าใชง้านง่าย 3.83 0.78 มาก 

ดา้นการรับรู้ว่ามีประโยชน์ 4.33 0.71 มาก 

ดา้นอิทธิพลเชิงสังคม 4.05 0.61 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.07 0.61 มาก 

 

 จากตาราง 4.2.4 พบว่าผูต้อบมีระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในภาพรวมระดบั

มาก ค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือจาํแนกรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ค่าเฉล่ีย 4.33 

รองลงมาคือดา้นอิทธิพลเชิงสังคม ค่าเฉล่ีย 4.05 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการรับรู้ว่าใชง้านง่าย ค่าเฉล่ีย 3.83 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความตั้งใจต่อการใช้แอพพลเิคช่ันไลน์ 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ในการวิเคราะห์ระดบัความตั้งใจต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ แสดงดงัตารางท่ี 4.3.1 
 

ตารางท่ี 4.3.1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตั้งใจต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ 

ด้านพฤตกิรรมต่อความตั้งใจใช้แอพพลเิคช่ันไลน์ ค่าเฉลีย่ S.D แปลผล 

ท่านมีความตั้งใจทาํงานนอกสถานท่ีผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 4.15 0.79 มาก 

ท่านตั้งใจทาํงานนอกเวลาผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ 4.12 0.81 มาก 

ท่านตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานดว้ยการทาํงานผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ทุกท่ี ทุกเวลา 4.13 0.82 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.13 0.78 มาก 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการปฏิบติังานและความ

ตั้งใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ของพนกังานในองคก์ร สามารถสรุปประเด็นสาํคญัมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่ายมีความสัมพันกับความตั้ งใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์ในองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัรินทร์ ตน้สุพงษ ์

(2557) พบว่าการรับรู้ว่าใชง้านง่ายเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ 

 2. จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีความสัมพันกับความตั้ งใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์ในองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบงัอรรัตน์ สําเนียง

เพราะ (2554) พบว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์เป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยเีสมือน 

  3. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ดา้นอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่

ไลน์ในองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนิดา ตะนุรักษ ์(2559) พบว่า ดา้นอิทธิพลทาง

สังคมเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความตั้งใจในการใชง้านเทคโนโลยขีองพนกังานอุตสาหกรรมการคา้ส่งและคา้ปลีกไทย 

 5.2.1 ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน อาชีพ อายุ

การทาํงาน พบว่า เพศท่ีแตกต่าง ไม่มีความแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัย ศิริพร แซ่ล้ิม (2558) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการใชไ้ลน์แอพพลิเคชัน่ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร คือเพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ความสามารถ

ในการใชไ้ลน์ไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน อาชีพ อายุทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้การใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัความตั้งใจท่ีจะใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์จะมีความแตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของศิวชั จนัทนาสุภาภรณ์ (2554)ศึกษาเร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์:กรณีศึกษา นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี พบว่าการเปรียบเทียบทศันคติต่อการเปิดรับ

ส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เก่ียวเพศ พบว่ามีความแตกต่างกนั ในดา้นความคิด ส่วนอายุ พบว่า ไม่มี

ความแตกต่างกนั ในการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
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5.2.2 ทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการปฏิบติังาน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีของ Technology Acceptance Model (TAM) การยอมรับเทคโนโลย ีซ่ึง 

Davis (1989) ไดด้ดัแปลงและประยกุตม์าจากทฤษฎีของการกระทาํตามเหตุและผล โดยเลือกใชปั้จจยั 4 ดา้น จาก 6 

ดา้น เพ่ือนาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงผลการศึกษาระดบัทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการปฎิบติังานดา้น

การรับรู้ว่าใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 แสดงให้เห็นว่า พนกังานในองคก์รมีทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์

ดา้นการใชง้านง่ายในการปฎิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศกัรินทร์ ตน้สุพงษ์ (2557) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์ดา้นความง่ายในการใช้

งาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สามารถใชง้านได้สะดวกรวดเร็ว สามารถใชง้านง่ายโดยไม่ตอ้งใชค้วาม

พยายามมาก ส่วนในด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 จึงแสดงให้เห็นว่า พนักงานในองค์กรมี

ทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ดา้นการใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ฐิติรัชต์ รักบุณยเกียรต์ิ (2559) ศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน่ไลน์บนโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การใชป้ระโยชน์ในการทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 เน่ืองจากใชเ้พ่ือการรับ-ส่งไฟลข์อ้มลูท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน การติดต่อประสานงานกบัลูกคา้/บุคคล

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงาน การประสานงานกบัท่ีทาํงาน และดา้นอิทธิพลเชิงสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 แสดงให้

เห็นว่าพนกังานในองคก์รมีทศันคติต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ดา้นอิทธิพลเชิงสังคมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของบงัอรรัตน์ สาํเนียงเพราะ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี

สาํนกังานเสมือน กรณีศึกษา: หน่วยงานปฏิบติัการภาคสนามองคก์รผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผลการศึกษาพบว่า 

ดา้นอิทธิพลของสังคมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91เน่ืองจากการทาํงานผ่านเทคโนโลยีสํานกังานเสมือนช่วย

ให้องคก์รมีภาพลกัษณ์ทนัสมยั ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ทาํงานผา่นเทคโนโลยเีสมือน 

  5.2.3 ทศันคติต่อความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ 

ดา้นการรับรู้ว่าใชง้านง่ายไม่ส่งผลกบัความตั้ งใจใชแ้อพพลิเคชั่นไลน์ เน่ืองรูปแบบการใชง้านผ่านผ่าน

แอพพลิเคชัน่ไลน์โดยตรงจึงทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความมัน่ใจในการใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัรินทร์ ตน้สุพงษ ์

(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ ผลของการศึกษาพบว่า การรับรู้ว่าใชง้านง่ายไม่

ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ เน่ืองจากผูใ้ช้งานมีประสบการณ์ในการใชง้านมากแลว้จึงไม่ส่งผลต่อการ

ยอมรับและความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์  และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรชนก พลาบูลย ์(2558) ศึกษาเร่ือง 

การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชน

ในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพล์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย ผลของการศึกษาพบว่า การ

รับรู้ความง่ายส่งผลต่อความตั้ งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพล ์

(PromptPay) ของรัฐบาลไทย เน่ืองจากช่วยเพ่ิมความสะดวกในการทาํธุรกรรมการเงิน 

ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เน่ืองจากองค์กรหรือ

หน่วยงานส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์เพ่ือมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพ

และสามารถเช่ือมต่อกับองค์กรไดท้ัว่ถึงครบทุกหน่วยงานเพ่ือประสานงานกันให้ไปในทิศทางเดียวกนั จึงทาํให้

องค์กรมีการนาํแอพพลิเคชั่นไลน์เข้ามาร่วมปฏิบติัในขั้นตอนการทาํงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติัให้กระชับข้ึน

เพ่ือท่ีจะไดด้าํเนินงานไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา ตะนุรักษ์ (2559) ศึกษาเร่ือง
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อิทธิพลของทศันคติต่อการใชง้านและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใชเ้ทคโนโลยีของพนักงาน

อุตสาหกรรมการคา้ส่งและคา้ปลีกไทย ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีผลต่อทศันคติต่อการ

ใชแ้ละพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลย ี

ดา้นอิทธิพลเชิงสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ เน่ืองจากปัจจุบนัสามารถเขา้ถึง

แอพพลิเคชัน่ไดง่้ายข้ึน ทาํให้เกิดการติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ย่างทัว่ถึง จึงทาํให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ผูค้นส่วน

ใหญ่จึงเกิดการยอมรับในการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการปฎิบติังานมากข้ึนรวมทั้งใชใ้นองค์กรของตนเองมากข้ึนไป

ตามอิทธิพลของสงัคมท่ีมีการแข่งขนักนัสูงจึงทาํให้หลายองค์กรเห็นความสําคญัในการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ในการ

ปฎิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และฐานิตธนกร (2560) ศึกษาเร่ืองเง่ือนไขการอาํนวย

ความสะดวก อิทธิพลจากสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ความไวว้างใจขั้นต้น และทศันคติต่อการใช้บริการผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ Grab Taxi ของผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟ

นในกรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษาพบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ Grab 

Taxi ของผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับพรชนก พลาบูลย ์(2558) 

ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของ

ประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพล์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย ผลของการศึกษา

พบว่า อิทธิพลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการพร้อมเพย ์

5.3 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 จากการศึกษาผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ว่าการใช้ง่ายมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์ และส่งผลไปในเชิงบวกทางทศันคติต่อการใชง้านและพฤติกรรมการใชง้านจริง การท่ีบุคคลรับรู้ว่า

ง่ายต่อการใชง้าน จะทาํให้บุคคลมีความอยากใชง้านมากยิง่ข้ึน อีกทั้งการรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลให้งานท่ีปฎิบติัเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้น หากองค์กรมีนโยบายในการนําแอพพลิเคชั่นไลน์เขา้ไปใช้ควรมีการปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกบังานและตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนาํเข้าไปใช้งานให้

เหมาะสม ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพข้ึนไดจ้ากการเลือกใชใ้ห้เหมาะสมและถูกหลกัวิธีการ 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยในคร้ังต่อไป 

1.ศึกษากลุ่มธุรกิจอ่ืนเพ่ิมและแอพพลิเคชัน่อ่ืนท่ีใชใ้นองคก์ร เพ่ือนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การยอมรับ

เทคโนโลยแีละความตั้งใจท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังานในองคก์ร 

2.ศึกษาตวัแปรเพ่ิม เช่น ทศันคติดา้นความบนัเทิงในการใชง้าน ความรู้ในการใชง้าน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมี

ผลต่อความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ความผกูพนัต่อองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของ

เจา้หนา้ท่ี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 3) 

ศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ 4) เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 215 คน 

ผลการศึกษาพบว่า เจา้หนา้ท่ีภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี

ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีตาํแหน่งงานเป็นพนักงานจา้งเหมาและมีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท  

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือ ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รและดา้นการมี

ส่วนร่วมในองค์กร ตามลาํดับ และมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยู่นระดับมากและเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นปริมาณของงานมีความเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเวลาในการปฏิบติังาน ด้าน

คุณภาพของงานและดา้นการใชค่้าใชจ่้ายในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ตามลาํดบั และเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานแตกต่างกนั โดยเจ้าหน้าท่ีมี

ตาํแหน่งในการปฏิบติังานท่ีสูงกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพท่ีดีกว่าเจา้หน้าท่ีท่ีอยู่ในตาํแหน่ง

งานท่ีตํ่ากว่า และความผกูพนัต่อองค์กรในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฎิบติังานอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

คาํสําคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 

ABSTRACT 

This independence study (IS) on the relationship between organization engagement and work efficiencies of 

staff working at Khaoyai National park had 3 significant objectives which are 1) to investigate the level of 

organizational engagement of staff in Khaoyai National park, 2) to determine the work efficiencies of staff in Khaoyai 
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National park, 3) to study the linkage between demographic factors and work efficiencies of staff in Khaoyai National 

park, and 4) to scrutinize the relationship between organizational engagement and work efficiencies of staff in 

Khaoyai National park. Using a questionnaires to collect data from 215 sample size for this quantitative research 

The research findings indicated that the staff working in Khaoyai National park are mostly male, having age 

range from 31-40 years, holding degree below bachelor, working as hired employees, and earning less than 10,000 

THB per month. It also showed the high level of engagement in staff agreement level by which harmoniousness is the 

highest in average score, then royalty, and participation, respectively. Whilst, the result of agreement level on work 

efficiencies performed at high rate by which work quantity showed the highest, and work timing, work quality, and 

worthiness of spending, respectively. Furthermore, the relation outcomes resulted that work position had significantly 

different in work quality by which staff with higher rank or responsibilities performed better in work quality than 

lower rank or less responsibilities. Yet, all types of organizational engagement showed positive significant with work 

efficiencies at 0.01 level. 

Keywords:  Organizational Commitment, Work Efficiency, Khaoyai National park    

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัองค์กรส่วนใหญ่ได้มีการนําหลกัการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเข้ามาใช้ทั้งในส่วนของ

ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือปรับปรุงและพฒันากระบวนการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การบริหารงานดา้นบุคคลนับว่า

เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์ร การท่ีองคก์รจะบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรหรือ

เจา้หนา้ท่ี จึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมด เพราะสามารถท่ีจะจดัการหรือหาวิธีท่ีจะดาํเนินการให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิต มีความรูสึกนึกคิด มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานและนาํทรัพยากรอ่ืนๆท่ีมีภายในองค์กรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด (ธิดา พาหอม

,2544) ดงันั้นบุคลากรถึงเป็นท่ีมาของความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์ร เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลทุกระดบัเป็น

กลไกหลกัในการผลกัดนัให้องคก์รประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้แมว้่าองคก์รจะมีทรัพยากรบุคคลท่ีดี 

มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาปฏิบติังานในองค์กรแต่ไม่สามารถธาํรงรักษาให้อยู่กบัองค์กรไดก้็นับว่า

เป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดได้ (พชัรา ทาหอม,2550) ซ่ึงการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลมีอิทธพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์ร(Chen et al.2009) ความผกูพนัต่อองคก์รถือเป็นแรงผลกัดนั

ให้ผูป้ฏิบติังานภายในองคก์รสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Steer ,1997 อา้งใน จกัรพนัธ์ เทพ

พิทกัษ,์2551) หากบุคลากรมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมากเท่าใดก็จะส่งผลทาํให้เกิดความทุ่มเททั้ง แรงใจ แรงกายใน

การปฏิบติังานให้องคก์รอยา่งเต็มความสามารถ รวมไปถึงความจงรักภกัดีท่ีจะอยูใ่นองค์กรอย่างยาวนานและมีทศันคติ

ท่ีดีต่อองค์กรอีกดว้ย  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่และมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีต้องดูแลและปกป้อง

รักษาไวจ้าํนวนมาก จึงทาํให้มีเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานจาํนวนมาก ซ่ึงเจา้หน้าท่ีทั้งหมดถือว่าเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํ

ให้องคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้หากเจา้หนา้ท่ีมีความเช่ือมนัในองคก์ร มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

กบัองคก์ร มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ก็จะเป็นแรงผลกัดนัให้เจา้หนา้ท่ีรู้สึกว่างานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นมีคุณค่า มีความสําคญั 

และเต็มใจท่ีจะทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 413 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัจึงต้องการศึกษาระดับความผูกผนัต่อองค์กรของเจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ เพ่ือคน้หาว่าจะสามารถพฒันาใหเ้จา้หนา้ท่ีนั้นมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รให้มากยิ่งข้ึนอย่างไร เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้มากยิง่ข้ึนและสามารถปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกว่าเป็นเจา้ของร่วมภายในองคก์ร  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

         2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  

         3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี   

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  

         4. เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

เขา ใหญ่ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีความผูกพันต่อองค์กร 

      แนวคิดความผกูพนัต่อองค์กรของ บูชานัน (Buchanan, 1974 อา้งถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2533:14)ให้

นิยามไวว้่าความผกูพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ความผกูพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

และการปฏิบติังานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรซ่ึงความผูกพนัต่อองค์กร

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ   

         1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร (Identification) หมายถึง การเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน ยอมรับใน

ค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ถือเสมือนว่าเป็นของตนเองเช่นกนั 

         2. การมีส่วนร่วมในองคก์ร (Involvement) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมลงมือทาํ 

ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ของพนกังาน 

         3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty) หมายถึง ความผกูพนัต่อองคก์รหรือเจตคติต่อองค์กรท่ีจะสะทอ้นให้

เห็นถึงระบบความเก่ียวขอ้งว่าบุคคลมีความเช่ือมัน่ ศรัทธา รัก และหวงแหนต่อองคก์ร 

 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎ ีประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน 

แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ Peterson & Plowman (1989 อา้งถึงใน อุทสัน์ วีระศกัด์ิการุณย,์ 

2556) ไดใ้ห้แนวคิดใกลเ้คียงกบั Harring Emerson โดยตดัทอนบางขอ้ลง และสรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไว ้4 

ขอ้ ประกอบดว้ย 

         1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า และมีความพึงพอใจ

ผลการทาํงานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานท่ีมีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ

สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ 

         2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดยผลงานท่ีปฏิบติัได้

มีปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีกาํหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพ่ือให้

ไดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
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         3. เวลา (Time) คือเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังานและ

ทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการทาํงานใหส้ะดวก รวดเร็วข้ึน 

          4. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (Costs) ในการดาํเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกบังาน และวิธีการคือ 

จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกาํไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ การใช้

ทรัพยากรดา้นการเงิน คน วสัดุ เทคโนโลย ีท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัคุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

 

2.3 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธภาพในการปฏิบติังานอง

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม

(Questionnaire) สาํหรับเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 424 คน ซ่ึง ผูว้ิจยัไดก้าํหนด

กลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้กณฑ์ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา

จาํนวน 215 คน  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยอา้งอิงจาก กรอบ

แนวคิดซ่ึงไดม้าจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งคาํถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี      

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน ลกัษณะคาํถามแบบให้เลือกตอบ (Checklist) จาํนวน 5 ขอ้โดยการทบทวนงานวิจยัของ  

ระวีวรรณ  ศรีคต, (2557) 
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ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 2. อาย ุ 3.ระดบัการศึกษา 

4. ตาํแหน่งงาน 5. รายไดต่้อเดือน 

ความผูกพันต่อองค์กร 

     1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 

     2. การมีส่วนร่วมกบัองคก์ร 

     3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  

(Buchanan, 1974) 

ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน 

     1. คุณภาพของงาน  

     2. ปริมาณของงาน  

     3. การใชเ้วลาในการปฏิบติังาน 

     4. การใชค่้าใชจ่้ายในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า 

ปีเตอร์สันและโพลแมน 

(Peterson & Plowman, 1989) 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลดา้นความผูกพนัต่อองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ด้าน จาํนวน 12 ข้อ ประกอบไปดว้ย ความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร การมีส่วนร่วมในองคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended 

Question) โดยกาํหนดค่าท่ีเลือกตอบออกเป็น 5 ตวัเลือก โดยการทบทวนงานวิจยัของ โสมยสิ์ริ มูลทองทิพย ์(2556)  

สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557)        

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน จาํนวน 12 ขอ้ ประกอบไปดว้ย ดา้น

คุณภาพของงาน ดา้นปริมาณของงาน ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นการใชค่้าใชจ่้ายในการปฏิบติังานอย่างคุม้ค่า ซ่ึง

เป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยกาํหนดค่าท่ีเลือกตอบออกเป็น 5 ตวัเลือก โดยการทบทวนงานวิจยั 

สมยศ แยม้เผือ่น (2551) นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) 

โดยในส่วนท่ี 2 และ 3 ทุกขอ้จะใชก้ารวดัตวัแปรแบบอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale โดยมี

เกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

คะแนน 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

คะแนน 4 = เห็นดว้ย 

คะแนน 3 = เฉยๆ 

คะแนน 2 = ไม่เห็นดว้ย 

คะแนน 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

      ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) ในการวิเคราะห์

ขอ้มลูทางสถิติ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลูมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูของแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอ้มูล

ลกัษณะบุคคล ขอ้มลูเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือบรรยายขอ้มลูต่างๆดงัน้ี  

1.1 การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ (Percentage) 

1.2 ค่าเฉล่ีย (X) 

1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)      

2. สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ในการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานนั้น ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานว่ามีความสัมพนัธ์มาก

น้อยเพียงใด โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) เป็นค่าท่ีวดัความสัมพนัธ์ ผูว้ิจัย

เลือกใชส้ถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) เพ่ือวิเคราะห์

ขอ้มลู เน่ืองจากระดบัของตวัแปรท่ีใชเ้ป็นระดบัอนัตราภาค และสามารถคาํนวณไดท้ั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

4. ผลการวจิัย 

จากผลการวิจยั พบว่า เจา้หนา้ท่ีภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.00 มี

อายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.20 มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.50 มีตาํแหน่งงานเป็น

พนกังานจา้งเหมา คิดเป็นร้อยละ 46.50 และมีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.60  
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จากผลการวิจยัพบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรอยู่ใน

ระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.27 รองลงมาคือ 

ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รมีค่าเฉล่ียท่ี 4.14 และดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์รมีค่าเฉล่ียท่ี 4.03 ตามลาํดบั     

จากผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นปริมาณของงานมีความเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.24 รองลงมาคือ ดา้น

เวลาในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียท่ี 4.23 ดา้นคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียท่ี 4.18 และดา้นการใชค่้าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน

อยา่งคุม้ค่ามีค่าเฉล่ียท่ี 4.15 ตามลาํดบั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบว่าเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเจา้หนา้ท่ีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังานท่ีสูงกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพ

ท่ีดีกว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นตาํแหน่งงานท่ีตํ่ากว่า   

ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ความผกูพนัต่อองค์กรในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ประสิทธิภาพในการปฎิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั

องคก์รมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหว่าง 0.33 - 0.52 ดา้นการมีส่วนรวมกบัองคก์รมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่

ระหว่าง 0.29 - 041 ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหว่าง 0.30 – 0.42      
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   

 

5. การอภปิรายผล 

การวิจยัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมาก 

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียแต่ละดา้นจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร ความจงรักภักดีต่อ

องคก์ร และการมีส่วนร่วมกบัองคก์รตามลาํดบั เน่ืองจาก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีความ

มัน่คง เจา้หนา้ท่ีจึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นสมาชิกขององค์กรและไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพ่ือให้

ตัวแปร Mean S.D. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 

1.1 ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 4.27 0.40 1 0.42** 0.43** 0.52** 0.40** 0.33** 0.40** 

1.2 การมีส่วนร่วมกบัองคก์ร 4.03 0.48  1 0.29** 0.41** 0.41** 0.29** 0.30** 

1.3 ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 4.14 0.43   1 0.38** 0.42** 0.30** 0.32** 

2.1 ดา้นคุณภาพของงาน 4.18 0.47    1 0.55** 0.46** 0.43** 

2.2 ดา้นปริมาณของงาน 4.24 0.49     1 0.52** 0.42** 

2.3 ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน 4.23 0.46      1 0.43** 

2.4 ดา้นการใชค้่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน

อย่างคุม้ค่า 
4.15 0.49       1 
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องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ รวมไปถึงการทุ่มเททั้ง

แรงกายแรงใจเพราะงานส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอ้งใชท้ั้งความรู้ความสามารถและความเสียสละในการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจิตร จนัทร์เพ็ญ (2557) เร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของเจา้หน้าท่ีสถาบนั

พฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) พบว่าเจา้หน้าท่ีสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมีความผกูพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบั

มากในทุกดา้นประกอบดว้ย ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ความภาคภูมิใจในการ

เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ความเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงานเพ่ือองคก์ร  ความตอ้งการท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกภาพ

ขององคก์รเพราะเจา้หนา้ท่ีมีความรู้สึกสัมพนัธ์ท่ีดีในดา้นบวกและมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร รวมไปถึงพฤติกรรมค่านิยม

ท่ีดีท่ีสมาชิกมีต่อองคก์รมีความเช่ือมัน่ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์กร เต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือให้องค์กร

ประสบความสาํเร็จ 

2. เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียแต่ละดา้นจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณของงาน ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน ดา้น

คุณภาพของงานและด้านการใชค่้าใชจ่้ายในการปฏิบติังานอย่างคุม้ค่า เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สามารถปฏิบติังานไดส้ําเร็จตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบ มีการวางแผนและบริหารจดัการปริมาณ

ของงานและเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นลพรรณ  บุญฤทธ์ิ (2558) 

เ ร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคคลกรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพของงาน 

ดา้นปริมาณของงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   

3. เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท่ีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพ

ของงานท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงตาํแหน่งงาน ข้าราชการจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานสูงกว่า

พนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราวรายเดือน และลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น

คุณภาพของงานมากกว่าพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหน่วยงาน

ราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีสูงกว่าย่อมมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและความชาํนาญในการ

ปฏิบติังาน รวมไปถึงความรับผดิชอบในตาํแหน่งงานท่ีตอ้งมีมากกว่าตาํแหน่งงานท่ีตํ่ากว่าส่งผลทาํให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานท่ีสูงกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) กล่าวไวว้่า ตาํแหน่ง

งานท่ีตํ่ากวา่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานน้อยว่าผูท่ี้มีระดบัวุฒิภาวะประสบการณ์และตาํแหน่งงานท่ีสูง

กว่าเพราะว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งหัวนา้งานมีประสบการณ์ทาํงานสูงกว่า มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานและ

ความรับผดิชอบต่องานมากกว่า 

4. จากการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร การมีส่วนร่วมกบัองค์กร ความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน 

ดา้นปริมาณของงาน ด้านเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ดา้นการใช้ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานอย่างคุ้มค่า ซ่ึงสามารถ

อธิบายผลในแต่ละตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เรียงลาํดบัจากความสัมพนัธ์สูงสุดไปน้อยสุด ได้

ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 ดา้นความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร จากการศึกษาพบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นั้นเป็น

เพราะว่าการท่ีเจา้หน้าท่ีรู้สึกรัก เช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยม วตัถุประสงค์ขององค์กรไปในทิศทางเดียวกนั รู้สึกว่า

ตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร จึงทาํให้เจา้หน้าท่ีมีความเต็มใจท่ีปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถและ

ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฎิบติังานยอ่มส่งผลทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

4.2 ดา้นการมีส่วนร่วมกบัองคก์รจากการศึกษาพบว่าความผกูพนัต่อองค์กรดา้นการมีส่วนร่วมกบัองค์กรส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานงานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเป็นเพราะว่าการท่ีพนักงานไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมอบรมต่างๆ การไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบังานและไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผน

หาแนวทางในการปฏิบติังานและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน ร่วมตดัสินใจ หรือทาํกิจกรรม

ต่างๆ ในองคก์รส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้เจา้หน้ารู้สึกว่าไดเ้ขา้ไปมีบทบาทสําคญัในองค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รส่งผลทาํให้ผลของการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4.3 ด้านความจงรักภกัดีต่อองค์กรจากการศึกษาพบว่า ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความจงรักภักดีต่อองค์กร

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นั้นเป็นเพราะว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรัก

และภาคภูมิใจในองคก์รของตนเองและใชท้ั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน

ดว้ยความเต็มและมีความตอ้งการท่ีจะอยู่กบัองค์กรอยา่งยาวนาน ย่อมส่งผลทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิม

มากยิง่ข้ึน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Steer (1997 อา้งใน จกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ,์ 2551) ไดก้ล่าวถึงว่าความผกูพนัต่อองคก์รมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์ร เพราะความผกูพนัต่อองคก์รเป็นแรงผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานในองค์กรสามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากความรู้สึกในความเป็นเจา้ของร่วมภายในองค์กรและแนวคิดของ Chen et al. 

(2009: 293-298) ท่ีกล่าวว่าการจดัการทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รจากผลงานวิจยัเชิงประจกัษ ์ไดแ้สดงให้เห็นว่า ความผกูพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังาน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 1. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น

คุณภาพของงานท่ีแตกต่าง โดยเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการและลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงกว่า

พนกังานราชการและพนกังานจา้งเหมา องค์กรควรส่งเสริมเจา้หนา้ท่ีในตาํแหน่งพนักงานราชการ พนักงานจา้งเหมา

และลูกจา้งประจาํ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและคุณภาพของงาน โดยการจดัการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และความสามารถท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังาน หรือการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานเช่น ค่าตอบแทน

สวสัดิการท่ีเพียงพอ รางวลัและการชมเชยในส่วนของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานไดดี้และมีคุณภาพตามเป้าหมายขององคก์ร  

 2. จากผลการวิจยัพบว่าความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กรมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดงันั้นองค์กรควรมีการสนับสนุนให้มีการปฐมนิเทศเจา้หน้าท่ีโดยทาํให้เจา้หน้าท่ีมี

ความรู้สึกว่าเต็มใจและพร้อมท่ีจะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ือให้องคก์รประสบความสําเร็จและคิด
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รเป็นปัญหาท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคนตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหา ดว้ยความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการ

เป็นเจา้ขององคก์รและเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํให้องคก์รประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย โดยจดัใหมี้การประชุมภายใน

แต่ละส่วนงานเดือนละ 1 คร้ังเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน

ในแต่ละเดือนและให้เจา้หนา้ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นในการหาแนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกบัองคก์ร  

 3. จากผลการวิจยัพบว่าความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน ดงันั้นองค์กรควรมีการกาํหนดนโยบายแบบสร้างแรงจูงใจ ทาํให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้สึกว่าอยากจะ

ปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนานหรือจนกว่าจะเกษียณอายุ เช่น เม่ือเจา้หน้าท่ีมีอายุการปฏิบติังานครบจาํนวนปีท่ี

องคก์รกาํหนด ควรให้รางวลัเพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการท่ีปฏิบติัร่วมกนัองคก์รไดอ้ยา่งยาวนาน และควรทาํให้เจา้หน้า

มีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จขององคก์ร ดงันั้นองคก์รควรท่ีจะเช่ือมโยงเป้าหมายความสาํเร็จขององค์กร ลง

สู่เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนให้ได้ ก็จะทาํให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จนั้ นจริง ๆ เวลาท่ีมีคน

ภายนอกพดูถึงความสาํเร็จขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีก็จะรู้สึกว่าความสาํเร็จนั้น คือส่ิงท่ีตนเองทาํข้ึนมา ก็จะทาํให้เกิดความ

ภาคภูมิใจและเม่ือเกิดความภาคภูมิใจข้ึน ความรู้สึกผกูพนัก็จะเกิดข้ึน และความจงรักภกัดีต่อองค์กรก็จะเกิดข้ึนตามมา 

และถึงแมว้่ามีคนพดูถึงองคก์รในทางเส่ือมเสียหรือเสียหายเจา้หนา้ท่ีก็จะปกป้อง อธิบายหรือช้ีแจง้ให้คนภายนอกเขา้ใจ  

 4. จากผลการวจิยัพบว่าความผกูพนัต่อองค์กรดา้นการมีส่วนร่วมกบัองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน ดงันั้นองค์กรควรจดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการหา

แนวทางและการวางแผนการปฏิบติังานร่วมกนัทาํให้เจา้หน้ามีความเขา้ใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากยิ่งข้ึน รวมไป

ถึงการให้เจา้หน้าท่ีมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานก็จะทาํให้

เจา้หนา้ท่ีรู้สึกว่าองคก์รให้ความสาํคญักบัตนเองยอ่มส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก

เพ่ือองคก์ร เต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการปฏิบติังาน โดยมุ่งหวงัให้งานท่ีปฏิบติัประสบความสําเร็จอย่าง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลถึงความสาํเร็จขององคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรนาํปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุารปฏิบติังานมาวิเคราะห์ความแตกต่างกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

เน่ืองจากอายกุารปฏิบติังานอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ มากกว่าปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น

อ่ืน 

 2. ควรนาํกรอบแนวคิดในด้านอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่น ปัจจัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคับบญัชากบัผูร่้วมงานมาเพ่ิมเติมในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปเพ่ือดูว่ามีปัจจยัใดอีกบา้งท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ 
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บทคัดย่อ 

                การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัองค์กร

ของพนักงานโรงแรม AAA เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราห์ขอ้มูลสําเร็จรูปทาง

สถิติในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต่างๆ คือ One-way ANOVA และ Mutiple Regression Analysis 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

รายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี ปัจจยัจูงใจในดา้นความสําเร็จในการทาํงาน และ

ปัจจยัคํ้าจุนในดา้นค่าตอบแทน ดา้นนโยบายในการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รกรของพนกังานโรงแรม AAA อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
  

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the motivation of employees to influence the 

organizational commitment of AAA hotel employees. The tool used to collect data was a questionnaire. The 

statistic used divided into 2 types: the descriptive statistics and inferential statistics. Statistical analysis was used to 

test the variance of one-way ANOVA and  multiple regression analysis. The results showed that most of the sample 

were female between 21-30 years old, marital status; single, education level; bachelor’s degree, salary ranges 

between 10,001-20,000 baht and duration of work experience; 1-5 years.  Motivation factors in achievement and 

hygiene factors in compensation, company policy, work condition and job security. Relate to employee engagement 

with the AAA hotel employees. The level of statistical significance 0.05                                                                                         
 

 Keywords: Motivation, Organizational Commitment 
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1. บทนํา 

                ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ว่าจะเป็นในดา้นห้องพกั จาํนวนการเขา้

พกัและค่าห้องพกัเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีปัจจยัการสนับสนุนท่ีสาํคญัมาจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนนักท่องเท่ียวทั้งชาว

ไทยและต่างชาติ รวมทั้งการท่ีรัฐบาลเขา้มาส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น จาํนวนวนัหยุดท่ีเพ่ิมข้ึน การยกเวน้และลด

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นต้น ทาํให้ธุรกิจโรงแรมเองต้องมีการปรับตวัเพ่ือให้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง และเพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและ

เศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2560) ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นเหมือนบา้นหลงัท่ีสองของลูกคา้

ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีสะดวกสบาย พนกังานแต่ละแผนกตอ้งช่วยกนัดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีเขา้

มาใชบ้ริการกบัทางโรงแรม พนักงานจึงถือว่ามีบทบาทสําคญัในการนาํไปสู่ความสําเร็จหรือนาํไปสู่ความลม้เหลว

ให้กบัองคก์รได ้                              

                สําหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโรงแรม AAA คือ พนักงานของโรงแรมขาดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

เน่ืองจากมีการบริหารจดัการในดา้นทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีประสิทธิภาพตํ่า โดยท่ีธุรกิจโรงแรมนั้นเป็นลกัษณะของ

งานท่ีตอ้งให้บริการลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการด้วยความเต็มใจ เพราะต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มี

วนัหยดุ จึงจาํเป็นตอ้งมีพนักงานปฏิบติังานเพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้อยู่ตลอดเวลาทั้งในดา้นของห้องพกั ห้องอาหาร 

บาร์ รวมถึงให้บริการขอ้มลูต่าง ๆ ในโรงแรม จึงถือไดว้่าพนักงานนั้นมีความสําคญักบัองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะ

การบริการท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะเกิดข้ึนต่อเม่ือพนกังานมีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่จริงใจต่อ

ลูกคา้ พร้อมท่ีจะเสนอตวัเองเขา้บริการดว้ยความเต็มใจ ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งคอยดูแลเอาใจใส่อย่างสมํ่าเสมอ  เพราะ

พนกังานเหล่าน้ีเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละเป็นส่วนท่ีจะนาํพาปัญหามาสู่องค์กร

ได ้องคก์รจึงตอ้งให้ความใส่ใจในการฝึกอบรมให้กบัพนกังาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการตามท่ีโรงแรม

ไดก้าํหนดไวแ้ละเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงถือเป็นส่ิงสําคญัหรือเป็นหัวใจสําคญัของการดาํเนินธุรกิจของ

โรงแรม (พนิดา จงดาํเกิง, 2551)  ปัจจุบนัมีธุรกิจโรงแรม เกิดข้ึนใหม่อยู่มากมาย โรงแรม AAA ไม่ไดเ้ป็นองค์กร

ขนาดใหญ่จึงเป็นเสมือนศนูยฝึ์กอบรมวิชาชีพเก่ียวกบังานโรงแรม โดยการรับพนกังานทางโรงแรมเปิดโอกาสให้ผูท่ี้

พ่ึงสาํเร็จการศึกษา ไม่ไดเ้นน้คนท่ีมีประสบการณ์เพราะจะไดจ่้ายเงินเดือนในอนัตราขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนด

ไว ้ซ่ึงเม่ือพนักงานมีความรู้ความสามารถ ไดรั้บประสบการณ์และมีความชาํนาญ ประกอบกบัโรงแรม AAA ท่ีมี

ลูกคา้เข้าพกัหมุนเวียนตลอดทั้งปี ทาํให้พนักงานตอ้งทาํงานกันอย่างหนัก แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากองค์กรไม่

เป็นไปตามท่ีพนกังานคาดหวงัไว ้จึงทาํใหพ้นกังานเกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน พนักงาน

จะลาออกเพ่ือไปทาํงานในองคก์รท่ีใหญ่ มีขอ้เสนอท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดไ้ม่ว่าจะเป็นใน

ดา้นของผลตอบแทน  สวสัดิการ และตาํแหน่งท่ีดีกว่า            

                ดงันั้น งานวิจยัน้ีเพ่ือนาํไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนดา้นการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์นอกจากน้ีขอ้มลูท่ีไดย้งัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัรวมถึงแกไ้ขปัญหาในดา้นการ

ลาออก เพ่ือท่ีจะรักษาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพเหล่านั้นให้ทาํงานอยู่กบัองค์กรในระยะเวลาท่ียาวนานและปฏิบติังาน

ให้กบัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

                1. เพ่ือศึกษาเเรงจูงใจในการทาํงานของพนกังงานโรงเเรม AAA  

                2. เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังงานโรงเเรม AAA 

                3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเเรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงเเรม AAA   
 

3. การดําเนินการวจิัย 

323.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

                ประชากร3 2ท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน3 2โรงแรม AAA จาํนวน 475 คน ผูว้ิจัยไดก้าํหนดจาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)  ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95%  และ

มีการคลาดเคล่ืนเท่ากบั ±5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 214 คน ซ่ึงพบว่ากลุ่มตวัอย่างขั้นตํ่าจากการคาํนวณโดยวิธี 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression 

Analysis) เท่ากบั 120 คน และ 150 คน ตามลาํดบั จากจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

มีจาํนวน 214 คน เม่ือนาํมาเปรียบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการคาํนวณโดยวิธีทางสถิติ เห็นว่า ผ่านเง่ือนไขวิธีทาง

สถิติทั้ง 2 วิธี   
 

 3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

                เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกับความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงนกบัความผกูพนัองค์กรของพนักงานโรงแรมAAA ผูว้ิจยัสร้างโดยรวบรวมจากแนวคิด

ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

        ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามในเร่ืองของขอ้มลูส่วนบุคคล 

        ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนงังานโรงแรม AAA 

        ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์รของพนงังานโรงแรม AAA     

โดยใชม้าตราวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 5 ระดบัซ่ึงใชว้ิธีแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 

 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                การเก็บรวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีการเก็บขอ้มลูตามประชากรศาสตร์ โดยเก็บขอ้มลูจากการแจก

แบบสอบถามให้กบัพนกังานโรงแรม AAA ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลจากพนักงานกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 214 คน และเก็บ

ขอ้มลูตั้งแต่วนัท่ี 10 - 11  เมษายน 2561 เป็นระยะเวลา 2 วนั ดงัน้ี 

        1. ผูท้าํวิจยัติดต่อไปยงัโรงแรมเพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามให้แก่พนกังาน                           

        2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปแจกดว้ยตนเอง จาํนวน 214 ชุด พร้อมช้ีแจงช้ีแจงรายละเอียด                                    

        3. ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง จาํนวน 214 ชุด                                                                    

        4. นาํขอ้มลูจากแบบสอบถาม มาตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปSPSS  
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะบุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยดูจากค่าจาํนวนร้อยละ (Percentage) แรงจูงใน

ใจการทาํงาน แบ่งออกเป็น 10 ขอ้ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ  ลกัษณะงาน   ความ

รับผดิชอบ  ความกา้วหนา้ในงาน   เงินเดือน  ความสันพนัธ์ระหว่างบุคคล   นโยบายการบริหาร สภาพการทาํงานและ

ความมัน่คงในงานโดยดูจากค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ความผกูพนัต่อองค์กร 

แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ การยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทและใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงและรักษาถึง

ความเป็นสมาชิกขององคก์รโดยดูจากค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)              

                สถิติเชิงอนุมาน ในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรจะทาํการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Mutiple Regression Analysis) และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มลูส่วนบุคคลกบัความ

ผกูพนัต่อองค์กรจะทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ Independent T-Test) 
 

4. ผลการวจิัย 

                การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกับความผกูพนัองค์กรของพนักงานโรงแรม 

AAA โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บแบบสอบถามจากพนกังานกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 214 ชุด ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี       

ขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี รายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี 

        ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัโดยแยกตามลกัษณะบุคคลของพนักงาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความสาํเร็จในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 

ดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 ดา้นค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้น

ความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.87  ดา้นสภาพการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 ดา้นนโยบายในการบริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82   ตามลาํดบั และพบว่า พนักงานมีระดบัความผกูพนัอยูใ่นระดบักลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 

และดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 ตามลาํดบั 

        ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัองคก์ร พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานท่ี

มีความสัมพนัธ์กับความผกูพนัองค์กรของพนักงาน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทาํงาน ด้านค่าตอบแทน ด้าน

นโยบายในการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน ด้านความมัน่คงในงาน และแรงจูงใจท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัองค์กรของพนักงานไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานโรงแรม AAA 

 

ตวัแปร 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .039 .069  .560 .576 

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน .146 .054 .149 2.686 .008* 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ .019 .051 .021 .374 .709 

ดา้นลกัษณะของงาน -.017 .060 -.018 -.280 .780 

ดา้นความรับผดิชอบ -.094 .061 -.098 -1.551 .123 

ดา้นความกา้วหนา้ในหน้าที่การทาํงาน .039 .061 .042 .652 .515 

ดา้นค่าตอบแทน .148 .058 .147 2.553 .011* 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล -.033 .051 -.035 -.653 .515 

ดา้นนโยบายในการบริหาร .214 .053 .230 4.049 .000* 

ดา้นสภาพการทาํงาน .190 .054 .204 3.509 .001* 

ดา้นความมัน่คงในงาน .372 .047 .377 7.648 .000* 

R = 0.952, R2 = 0.906, Adjusted R2 = 0.902, SEE = 0.27687, F = 196.642 

**มีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

                จากการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานโรงแรม 

AAA สามารถสรุปประเด็นสาํคญัมาอภิปลายผลไดด้งัน้ี 

         1. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กอ้งนภา ถ่ินวฒันากูล (2556) ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ

ปฎิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานจงัหวดัสระแกว้ พบว่า พนกังานเพศชายมีความผกูพนัมากกว่าเพศ

หญิง แสดงว่า พนกังานเพศชายโรงแรม AAA มีการยอมรับค่านิยมขององคก์ร แนวทางในการปฏิบติังาน และมีความ

ตอ้งการท่ีจะอยู่กับองคก์รต่อไปมากกว่าพนักงานโรงแรม AAA เพศหญิง แต่ขดัแยง้กบังานวิจัยของ สุกัญญา 

จนัทรมณี (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานบริษทั ฮานาเซมิคอนดกัเตอร์(อยธุยา)จาํกดั พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

        2. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีผลต่อความผกูพนัองค์กรแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัชยั ศกุนตนาค(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนักงาน กลุ่มงานService Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่า คนท่ีมีอายุมากจะมี

ความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองจากอายุท่ีมากข้ึนทาํให้เกิดข้อจาํกัดในการเปล่ียนงาน เม่ือ

พนกังานท่ีมีอายมุากข้ึนจะสามารถอยูก่บัองคก์รไดน้าน และมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนดว้ยแต่ขดัแยง้กบังานวิจยั

ของ นฎัชรี สุนทรชยับรูณ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองค์กร กรณีศึกษา : บุคลากรสาย

สนบัสนุน สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า อาย ุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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        3. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความผกูพนัองค์กรแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัวฒัน์ โอสถอาํนวยโชค(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา พนักงาน

บริษทัท่ีปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด หรือสูงกว่าปริญญาตรี จะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ นัฎชรี สุนทรชยั

บรูณ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร กรณีศึกษา : บุคลากรสายสนับสนุน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

        4. จากการศึกษางานวิจัย พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อความผูกพนัองค์กรแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัชยั ศกุนตนาค(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนักงาน กลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่า คนท่ี

แต่งงานแลว้จะมีภาระหนา้ท่ีมากกว่าคนโสด ซ่ึงเป็นขอ้จาํกนัในการยา้ยองค์การในการทาํงาน แต่ขดัแยง้กบังานวิจยั

ของ นฎัชรี สุนทรชยับรูณ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองค์กร กรณีศึกษา : บุคลากรสาย

สนบัสนุน สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

        5. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความผกูพนัองค์กรแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์ ผวินิล ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัไฮเออร์ อิเลคทริค  (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน)

พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานมากกว่ามีความผกูพนัต่อองค์กรมากกว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาทาํงานท่ี

นอ้ยกว่า แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของจริยา สุขสละ(2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนั

ของพนกังานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษทัขนส่งจาํกดั พบว่า ระยะเวลาในการทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร 

        6. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีผลต่อความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชัยวฒัน์ โอสถอาํนวยโชค(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา พนักงาน

บริษัทท่ีปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึงพบว่า พนักงานท่ีมีรายได้ท่ีสูงกว่ามีความผูกพนัต่อองค์กรท่ีมากกว่า

พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า แต่ขัดแยง้กับงานวิจัยของ วนัชัย ศกุนตนาค(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังาน กลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่า รายได้

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

        7. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ดา้นความสําเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองค์กร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัวฒัน์ โอสถอาํนวยโชค(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา พนักงาน

บริษัทท่ีปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง พบว่า การท่ีพนักงานได้รับผิดชอบงานท่ีมีขอบข่ายกวา้งข้ึนและมี

ความหมายต่อความสาํเร็จขององค์การมาก จะทาํให้พนักงานมีความผกูพนัมากแต่ในทางกลบักนัถา้พนักงานไดรั้บ

งานท่ีไม่มีความสาํคญัความผกูพนัต่อองคก์รต่อองคก์ารจะลดลง แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ พชัรินทร์ ผิวนิล ท่ีศึกษา
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัทไฮเออร์อิเลคทริค  

(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) พบว่า ความสาํเร็จในการทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

        8. จากการศึกษางานวจิยั พบว่า ดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกลมพรรณ ยิง่สกุล(2558) ท่ีศึกษางานเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานโรงแรมดบัเบ้ิลยกูรุงเทพ พบว่า การท่ีพนักงานมีเงินเดือนหรือสวสัดิการต่างๆท่ีดี จะส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์รของพนกังานมากข้ึน แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของอญัชลี ภกัดีโทรกิจ(2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานโรงแรม 5 ดาว ในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ พบว่า  เงินเดือนท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานองคก์ร 

        9. จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ด้านนโยบายในการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองค์กร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณา อาวรณ์(2557) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทาํงาน

กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาระดับปฏิบติังาน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และ

สอดคล้องกบังานวิจยัของ นัฎชรี สุนทรชยับูรณ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองค์กร 

กรณีศึกษา : บุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นโยบายในการบริหารท่ี

แนวทางชดัเจนสามารถเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

        10. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ดา้นสภาพการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองค์กร อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณา อาวรณ์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทาํงานกบัความ

ผกูพนัต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาระดบัปฏิบติังาน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และสอดข้องกับ

งานวิจยัของ วิวฒัน์ แสงเพช็ร (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มท่ีมีผล

ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่า สภาพแวดลอ้มท่ีมีความสะดวกสบายและเอ้ือเฟ้ือต่อการทาํงานสามารถเพ่ิมความผกูพนัองค์กรของ

พนกังานโรงแรม  

        11. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ดา้นความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิวฒัน์ แสงเพช็ร (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทาํงาน 

และสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธุรกิจโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมแห่งหน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองค์กร เน่ืองจากการท่ีพนกังานมี

ความรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัในหนา้ท่ีการทาํงาน จะช่วยเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

                จากผลการศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลให้ความผกูพนัองคก์รต่างกนั ในส่วนผลการวิเคราะห์แรงจูงใจ

ในการทาํงาน เม่ือแยกตามรายขอ้ พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน และปัจจยัคํ้ าจุน ดา้นค่าตอบแทน 

ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองค์กรของ

พนักงานโรงแรม AAA แต่ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ 

ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และปัจจยัคํ้ าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคลพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบั
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ความผกูพนัองค์กรของพนักงานโรงแรม AAA โดยผลการวิจยัน้ีจะเป็นขอ้มูลในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน

โรงแรม AAA และใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานในองค์กรให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

พนกังานเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพให้อยูก่บัองคก์รในระยะยาว ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

        1. โรงแรม AAA ควรพิจารณาให้ความสาํคญักบัพนกังานท่ีมีอาย ุ21-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญา

ตรี และมีระยะเวลาในการทาํงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ และเป็นช่วงอายุท่ีตอ้งการ

ความทา้ทายสูง จึงมีโอกาสเปล่ียนงานบ่อย ซ่ึงผูบ้ริหารควรหาวิธีท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กบัพนกังานกลุ่ม

น้ี เช่น การจัดกิจกรรมท่ีดีให้แก่พนักงาน การจดัการสวสัดิการต่างๆ การเพ่ิมการฝึกอบรมเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพ่ือให้

พนกังานเกิดการเรียนรู้และพฒันา ทาํให้พนกังานรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รมีความมัน่คงและมี

โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงานมากข้ึน 

        2. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน โดยพบว่า การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดดี้ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด โรงแรม AAA 

ควรอบรมเก่ียวกบัเร่ืองขั้นตอนในการปฎิบติังานเม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในการทาํงาน และให้พนักงานทาํความ

เขา้ใจในการปฏิบติังานอยา่งถ่องแท ้รวมถึงการฝึกให้พนักงานมีการวิเคราะห์ปัญหา และเวลาทาํงานควรทาํงานกนั

อยา่งเป็นทีมเวิร์ค 

        3. ดา้นค่าตอบแทน โดยพบว่าการไดรั้บสวสัดิการอย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด โรงแรม AAA ควรเพ่ิม

สวสัดิการให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะกบัความรู้ ความสามารถ ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายและระยะเวลาท่ีพนักงาน

ปฎิบติังาน รวมถึงการพิจารณาเร่ืองของเกณฑใ์นการปรับเงินเดือนประจาํปี โดยตอ้งมีเหตุผลท่ีเหมาะสมและยุติธรรม

กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานรู้สึกพอใจและจะทาํให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 

        4. ดา้นสภาพการทาํงาน โดยพบว่าสถานท่ีทาํงานของท่านมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียน้อยสุด เน่ืองจากโรงแรม 

AAA ตั้ งอยู่ในใจกลางเมือง และเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติจะมาเท่ียวและเขา้พกัโรงแรม ซ่ึงเวลาแขกกลับมาท่ี

โรงแรมมกัจะมีอาการมึนเมา เสียงดงัและมีการทาํร้ายร่างกาย ทาํให้พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภยั ทางโรงแรมควรสร้าง

ความปลอดภยัให้กบัพนกังานดว้ยการคุมเขม้ในการรักษาความปลอดภยั โดยเม่ือเห็นแขกท่ีมีอาการมึนเมาหรือมีท่าที

ท่ีไม่ดีเขา้มาในพ้ืนท่ีโรงแรม เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัจะมีการเดินติดตามเฝ้าระวงัอยู่ห่างๆเพ่ือคอยสังเกตุ

พฤติกรรม และให้พนกังานทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาในการสังเกต คน และอาคารสถานท่ี หากเกิดความผิดปกติให้รีบ

แจง้หัวหนา้งานหรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัทนัที 

         5. ดา้นความผกูพนัองคก์าร โดยพบว่า ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท 

ความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกต่อไป มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

ปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจในส่วนน้ีโดยการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ตามทฤษฎีปัจจยัจูงใจและ

ปัจจยัคํ้าจุน ของ Herzberg โดยหากผูบ้ริหารสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของพนักงานไดอ้ย่างครอบคลุม จะ

สามารถก่อให้เกิดความผกูพนัองคก์รของพนกังานและทาํให้พนกัไม่คิดจะลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยในคร้ังต่อไป 

        1. ควรมีการศึกษาโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ซ่ึงนาํไปสู่ปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีมีผล

ต่อความผกูพนัองคก์ร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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        2.ศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการทาํงานและความผูกพันองค์กรของพนักงาน เช่น 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การลาออกจากงาน เป็นตน้ 

เพ่ือให้งานวิจยัครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัองค์กร

ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตวัอยา่ง 300 คน จากแบบสอบถามแบบปลายปิด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อตัราเงินเดือน 15,001-30,000 บาท 

ตาํแหน่งงานระดบัพนกังานปฏิบติัการ อายุงาน 20 ปีข้ึนไป แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องค์กรของพนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์คือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ

รับผดิชอบ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน และดา้นการบงัคบับญัชา ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, ความผกูพนัต่อองคก์ร, สหกรณ์ออมทรัพย ์

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the employees’ motivations influencing the organizational 

commitment of 50 savings and credit cooperatives in Bangkok and Nonthaburi’s. The tool used to collect data was 

a close-ended questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics were used to test the variance of one-way 

ANOVA and multiple regression analysis. The results showed that most of the sample detail was female aged 31-40 

years old, marital status; single, education level; bachelor’s degree, salary ranges between 15,001-30,000 baht and 

duration of work experience; more than 20 years. From the analysis, motivation to work factors in job security, 

work itself, responsibility, achievement and supervision related to organizational commitment with the Savings and 

Credit Cooperatives’ employees with level of statistical significance 0.05. 
 

Keywords: Motivation, Organizational Commitment, Savings and Credit Cooperatives 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 431 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

1. บทนํา 

แนวคิดการบริหารจดัการองค์กรในปัจจุบนัได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

บุคลากรคือส่วนสาํคญัในการดาํเนินการเพ่ือให้องคก์รบรรลุเป้าหมายตามกลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีวางไว ้องคก์รตอ้งอาศยัความรู้

ความสามารถและทกัษะเฉพาะต่าง ๆ อย่างเต็มกาํลงัของทุกคนในองค์กร การจะทาํให้บุคลากรทุ่มเทและตอ้งการท่ีจะ

ร่วมมือปฏิบติังานให้กบัองค์กรอย่างยาวนาน องค์กรจะตอ้งปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความผูกพนักบัองค์กร มีความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน มีแรงจูงใจมุ่งมัน่ในการสร้างความสําเร็จให้แก่องค์กร และมีความตอ้งการจะเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กรตลอดไป เม่ือบุคลากรรู้สึกผูกพนักับองค์กรจะนําไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององค์กร บุคลากรมี

แนวโนม้ท่ีจะเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงาน มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงอยู่เป็นส่วนหน่ึงกบัองค์กรเพ่ือทาํงาน

ให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เห็นว่างานคือหนทางท่ีจะทาํ

ประโยชน์ให้แก่องค์กรเพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จ (ภารณี มหานนท,์ 2529 อา้งถึงใน วนัชยั ศกุนตนาค, 2555) 

บุคลากรจะแสดงความผกูพนัต่อองค์กรผ่านอตัราการขาดงานและลาออกจากงานในระดบัตํ่า ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 

และงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร (Porter & Steers, 1974 อา้งถึงใน วนัชยั ศกุนตนาค, 2555) 

สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นสถาบนัการเงินรูปแบบหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามหลกัการสหกรณ์ มีฐานะเป็นองค์กรเล็ก ๆ 

องคก์รหน่ึงเอกเทศจากองคก์รตน้ทาง ดว้ยความเป็นองคก์รเล็กแต่มีภาระงานมากในการบริการสมาชิกและบริหาร

เงินทุน  จึงตอ้งการความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเททาํงานจากบุคลากรทุกคนในองค์กร และดว้ยปรัชญาของสหกรณ์

ออมทรัพย์ “การช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน” (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช จาํกัด , 2560) สหกรณ์ออมทรัพยจึ์งตอ้งการบุคคลากรท่ีอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและ

เป้าหมายขององค์กร ไม่ต้องการให้บุคลากรลาออกไปทาํงานกับองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่กว่าหรือให้ผลตอบแทน

มากกว่า การจะลดอตัราการลาออกนั้นจาํเป็นตอ้งสร้างความผกูพนัต่อองค์กรให้เกิดข้ึนในความรู้สึกของบุคลากร 

โดยการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน(วิลาวรรณ รพีพิศาล , 2554) หากแต่ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรของ

สหกรณ์ออมทรัพยย์งัไม่ไดถ้กูรวบรวมหรือนาํศึกษาวิจยัในวงการวิชาการมากนัก งานวิจยัน้ีจึงทาํข้ึนเพ่ือเก็บขอ้มูล

และคน้หาแนวทางในการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย ์
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง ในเขต

กรุงเทพ ฯ และนนทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ 

และนนทบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานเจา้หน้าท่ี

สหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่มีสมาชิกมากกว่า 

1,000 คน 50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี จาํนวน 1,102 คน กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีการคาํนวณหา

กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดับความคลาดเคล่ือนท่ี
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ยอมรับไดท่ี้ ±5% ไดจ้าํนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 293 ตวัอย่าง ซ่ึงผ่านขั้นตํ่าเง่ือนไขทางสถิติ Regression (Hair, Black, 

Babin, and Anderson: 2008) ท่ีเท่ากบั 280 ตวัอย่างดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีผูท้าํวิจยัไดเ้ลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจาํนวน 300 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เลือกใชแ้บบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูล

ทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และส่วนท่ี 3 

แบบสอบถามขอ้มลูด้านความผกูพนัต่อองค์กร โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 - 3 ใชก้ารเลือกระดบัความคิดเห็นแบบ 

Likert’s - Scale 5 ระดบั  

การเก็บรวบรวมขอ้มลูกระทาํโดย 

1. การวิจัยคร้ังน้ี เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของพนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่งในเขต

กรุงเทพ ฯ และนนทบุรี จาํนวน 300 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบโควตาแบ่งตามจาํนวนพนักงานเจา้หน้าท่ีของ

สหกรณ์และแบบตามสะดวกภายในแต่ละสหกรณ์ 

2. เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบักลุ่มตวัอย่าง 300 คนจากพนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์50 

แห่งในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี  

3. เขา้พบผูจ้ดัการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรีท่ีเลือกไว ้เพ่ือขออนุญาตทาํวิจยั

และแจกแบบสอบถามแก่พนักงานเจา้หน้าท่ี ตามจาํนวนท่ีกาํหนด โดยเร่ิมจากสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดันนทบุรี, 

สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนท่ี 2 จงัหวดักรุงเทพ ฯ และสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนท่ี 1 จงัหวดักรุงเทพ ฯ ตามลาํดบั 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจดูความสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถาม 

5. นาํแบบสอบถามทั้ง 300 ชุด มาทาํการบนัทึกผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ  

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มลูครบถว้นแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มลูทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยการประมวลดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติเพ่ือคาํนวณหาค่าสถิติท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอ้มลูพ้ืนฐาน ความถ่ีและค่าร้อยละใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลมาตรา

นามบญัญติัและมาตราจดัลาํดบัจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษาสูงสุด, อตัราเงินเดือน, ตาํแหน่งงาน และอายุการทาํงาน รวมทั้ง

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ซ่ึงใชว้ิเคราะห์ขอ้มลูมาตราอนัตรภาคชั้นและมาตราอตัราส่วนจาก

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานและส่วนท่ี 3 ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามของงานวิจยั

โดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่าง

ปัจจยัประชากรศาสตร์และความผกูพนัต่อองคก์ร และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองค์กรของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี 
 

4. ผลการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง 

ในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี จากการเก็บแบบสอบถาม 300 ชุด ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัน้ี ขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

พบว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ี ฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.0, อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3, 
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สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.0, ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.3, อตัราเงินเดือนอยู่

ระหว่าง 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0, ตาํแหน่งงานระดบัพนักงานปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 74.3 และอายุ

การทาํงาน 20 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.7 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัโดยแยกตามขอ้มลูประชากรศาสตร์ของพนักงาน พบว่า อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งงาน และอายุงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความผกูพนัองค์กรท่ี

แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน และดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.23, 4.10, 4.08 ตามลาํดบั รองลงมาเป็น ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07, ดา้นความ

เป็นอยูส่่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04, ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03, ดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.02, ดา้นสถานภาพของอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97, ดา้นนโยบายองคก์รและดา้นการบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 

3.94 เท่ากนั, ดา้นสภาพการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93, ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67, ดา้น

เงินเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความกา้วหนา้ในสายงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า

ดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 รองลงมาเป็น

ดา้นความผกูพนัดา้นความรู้สึกและดา้นความผกูพนัดา้นการคงอยูมี่ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และ 3.86 ตามลาํดบั 

ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัองค์กร พบว่า แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองค์กรของพนักงานเจา้หน้าท่ี ฯ ดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ

มัน่คงในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน  และดา้นความรับผดิชอบ, แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัองค์กรด้านการคงอยู่ ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านความมัน่คงในการทาํงานและดา้นลกัษณะงาน ส่วนแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองค์กรด้านบรรทดัฐานทางสังคม ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นลกัษณะงาน ด้าน

ความสําเร็จในการทาํงาน ด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก และด้านการบังคับบัญชา มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงลบ 

 

5. การอภปิรายผล 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสรุปประเด็นสาํคญัในการอภิปรายผลได ้9 ประเด็น ดงัน้ี 

1. พนักงานเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนัทั้ง

ภาพรวมและรายดา้น  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร ให้ความสําคญักบัพนักงานทั้งชายและหญิงในระดบัเท่าเทียมกนั

ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นชายหรือหญิง ดงันั้นความแตกต่างระหว่าเพศชายและหญิงจึงไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

รวมทั้งในการทาํงานทุกคนจะตอ้งพ่ึงพาอาศยักนัไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจึงทาํให้พนักงานมีอิสระในการทาํงาน มี

ความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจิตร จนัทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อ

องคก์รของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน)  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นเพศไม่มีผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ร 

2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัทั้งภาพรวมและ

รายดา้นคือ ดา้นความรู้สึก  ดา้นการคงอยู ่ ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  โดยกลุ่มท่ีมีน้อยมากกว่ามีความผกูพนัต่อองค์กร
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นอ้ยกวา่กลุ่มท่ีมีอายุมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานท่ีมีอายุเพ่ิมข้ึน เขา้ใจและสามารถปรับตวักบันโยบาย  เป้าหมาย  

และวฒันธรรมองคก์ารไดดี้กว่า   จึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมมากข้ึน และความคาดหวงัเร่ืองต่าง ๆ จะ

ลดลง และยิ่งมีอายุเพ่ิมมากข้ึน โอกาสเลือกงานจะลดน้อยลง  จึงทาํให้พนักงานท่ีมีอายุมากส่วนใหญ่ยงัต้องการคง

สถานภาพพนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยใ์นองค์กรไวต่้อไป   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วนัชยั ศกุนตนาค 

(2555) ศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนักงาน กลุ่มงาน Service Desk 

ของธนาคารแห่งหน่ึง  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลให้ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุ

3. พนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั

ทั้งภาพรวมและรายดา้นคือ ดา้นความรู้สึก  ดา้นการคงอยู่  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงาน

สถานภาพสมรสซ่ึงมีภาระความรับผดิชอบในเร่ืองครอบครัว จึงทาํให้ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในการ

ทาํงาน  จึงพร้อมท่ีทุ่มเทกบัการทาํงานและจะปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กร รวมถึงมีความมัน่คงต่อองค์กร  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วนัชยั ศกุนตนาค (2555) ศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัของพนกังาน กลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลให้ความ

ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส 

4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นการคง

อยู ่แตกต่างกนั    โดย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความผกูพนัต่อองค์กรมากกว่าปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัการศึกษากว่าปริญญาตรีมีทางเลือกในการทาํงานกบัองค์กรอ่ืนน้อยกว่า  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุกญัญา จนัทรมณี (2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผล

ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฮานา เซมิคอนดกัเตอร์ (อยุธยา) จาํกดั  ผลการศึกษาพบว่า  บุคคลท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 

5. พนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั

ทั้งภาพรวมและรายด้านคือ ด้านความรู้สึก  ด้านการคงอยู่  ด้านบรรทดัฐานทางสังคม  แตกต่างกัน  โดยอัตรา

เงินเดือนตํ่ากว่ามีผกูพนัต่อองค์กรน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอตัราเงินเดือนสูงกว่า  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนักงานท่ีมีอตัรา

เงินเดือนสูงข้ึนย่อมต้องการแสวงหารายไดแ้ละความเจริญกา้วหน้าในอาชีพให้สูงข้ึน และพอใจกบัการทาํงานใน

องค์กร ส่งผลให้ทุ่มเทกับการทาํงาน และต้องการความมัน่คง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วรารักษ์ ลีเลิศพนัธ์ 

(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 

6. พนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีตาํแหน่งในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กร

แตกต่างกนัทั้งภาพรวมและรายดา้นคือ ดา้นความรู้สึก  ดา้นการคงอยู ่ ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  แตกต่างกนั   โดย

ตาํแหน่งในการปฏิบติังานระดบัพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมและรายด้านน้อยกว่าหัวหน้าฝ่าย/

ผูจ้ดัการ / รองผูจ้ดัการ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตาํแหน่งระดบักว่าหัวหนา้ฝ่าย/ผูจ้ดัการ / รองผูจ้ดัการมีความรับผดิชอบใน

หน้าท่ีมากกว่า  และตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดงันั้นจึงตอ้งทุ่มเทกบัการทาํงาน และปฏิบติัตาม

กฎระเบียบขององคก์รอยา่งเคร่งครัด   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ศึกษาเร่ืองความผกูพนั

ต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน)  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รไดแ้ก่ ตาํแหน่งงาน 
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7. พนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีระยะเวลาท่ีเขา้มาทาํงานในองคก์รแตกต่างกนัแตกต่างกนัมี

ความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนัทั้งภาพรวมและรายดา้นคือ ดา้นความรู้สึก  ดา้นการคงอยู่  ดา้นบรรทดัฐานทาง

สังคม แตกต่างกนั  โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาท่ีเขา้มาทาํงานในองคก์ร 0 – 5 ปี มีความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมน้อย

กว่า ระยะเวลาท่ีเขา้มาทาํงานในองคก์ร ดา้นความรู้สึกนอ้ยกว่า 20 ปีข้ึนไป  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูท่ี้อายุงานมากกว่า

ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานให้สูงข้ึน จึงมีความตั้งใจทาํงานเพ่ือพิสูจน์ความสามารถ

ของตนเอง  ในขณะท่ีดา้นการคงอยูพ่นกังานท่ีเขา้มาทาํงานในองคก์ร 0 – 10 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู ่

นอ้ยกว่าระยะเวลาท่ีเขา้มาทาํงานในองคก์ร กว่า 20 ปี ข้ึนไป  อาจเป็นเพราะว่า ผูท่ี้มีอายงุานมากกว่าเรียนรู้และคุน้เคย

กบัวิธีการทาํงาน สังคมในท่ีทาํงานและวฒันธรรมองค์กรมากกว่าจึงมีความตอ้งการคงอยู่และยงัส่งผลให้มีความ

ผกูพนักบัองคก์ร ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมมากกว่าพนกังานท่ีมีอายนุอ้ยกว่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรารักษ ์

ลีเลิศพนัธ์ (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา่ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อ

องคก์รต่างกนั 

8. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

และด้านความรับผิดชอบมีผลเชิงบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขต

กรุงเทพฯและนนทบุรี หมายความว่า หากพนกัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ดา้นลกัษณะ

งาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานและดา้นความรับผดิชอบเพ่ิมข้ึนจะทาํให้มีความผกูพนัต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน  จึงแสดงให้

เห็นว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานข้ึนอยูก่บัการจดัองค์ประกอบในการทาํงานของบริษทัว่าเหมาะสมตรง

ความตอ้งการและความสามารถพนกังานหรือไม่   เน่ืองจากการไดรั้บแรงจูงใจในการทาํงานท่ีตรงตามความตอ้งการแของ

พนกังาน จาํทาํให้พนกังานเกิดความพึงพอใจต่อการทาํงานในบริษทั เช่ือมัน่ มีแรงจูงใจเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่าง

เต็มกาํลงัความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร  เช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยไม่คิดท่ีจะ

ลาออกจากองคก์ร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกญัญา จนัทรมณี (2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ฮานา เซมิคอนดกัเตอร์ (อยุธยา) จาํกดั  ผลการศึกษาพบว่า  

ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณา 

อาวรณ์ (2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของขา้ราชการรัฐสภาระดบัปฏิบติังาน สํานัก

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์กร คือ ดา้น

ลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คง ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นโยบานและการบริหาร ดา้นเทคนิคการควบคุม ดา้นความรับผิดชอบ 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความสาํเร็จ และดา้นการไดรั้บการยอมรับ 

9. แรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านการบงัคับบญัชามีผลเชิงลบต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพฯและนนทบุรี  หมายความว่า หากพนักมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น

บงัคับบญัชาเพ่ิมข้ึนจะทาํให้มีความผูกพนัต่อองค์กรด้านบรรทดัฐานทางสังคม  ลดลง  ทั้งอาจเป็นเพราะเม่ือ

ผูบ้งัคบับญัชามีการใชอ้าํนาจต่อผูบ้งัคบับญัชามากเกินไปอาจส่งผลให้พนักงานมีรู้สึกอึดอดัใจ  และต่อตา้นคาํสั่งไม่

ยอมรับกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ขององคก์ร  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กรของเจา้หน้าท่ีสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กร

มหาชน)  ผลการศึกษาพบว่า  ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากผลการศึกษาพบวา่ 

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุ สภาพภาพสมรส ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน 

ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน และระยะเวลาท่ีเขา้มาทาํงานในองค์กร มีความสัมพนัธ์กับความผกูพนัต่อองค์กรของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ดงันั้นเพ่ือการเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์ร จึงควรมีนโยบายและองค์ประกอบ

ในการทาํงานท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ของปัจจยัประชากรศาสตร์และความผกูพนัต่อองคก์รดงักล่าว ดงัน้ี 

 - ดา้นอายุ สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ควรมีการจดักิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานเจา้หน้าท่ี 

เพ่ือหลอมรวมพนกังานเจา้หนา้ท่ีอายนุอ้ยใหเ้ขา้ใจและปรับตวักบัวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงนโยบายและเป้าหมายของ

สหกรณ์ออมทรัพย ์

 - ดา้นสถานภาพสมรส สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ควรจดัการแนะแนวเน้นย ํ้าให้พนักงานเจา้หน้าท่ีเล็งเห็น

ถึงความมัน่คงของสหกรณ์ออมทรัพย ์รวมถึงความมัน่คงของการทาํงานกบัสหกรณ์ออมทรัพยใ์นระยะยาว เพ่ือเพ่ิม

ความรู้สึกตอ้งการรักษาสถานภาพสมาชิกขององคก์รของพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้มากข้ึน 

 - ดา้นระดบัการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ควรเนน้ย ํ้าถึงความมัน่คงและความกา้วหนา้ในสายงานของการ

ทาํงานกบัสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งในระยะสั้ นและระยะยาวแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมี

ระดบัการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

 - ด้านอัตราเงินเดือน สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและสวสัดิการอ่ืน ๆ ของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ มีการจูงใจเพ่ิมดว้ยค่าตอบแทนระยะยาวอาจเป็นเงินกองทุนหรือ

เงินบาํเหน็จบาํนาญ 

 - ดา้นตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาของสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ควรช้ีแจง้และ

เน้นย ํ้ากับพนักงานเจ้าหน้าท่ีถึงบทบาทและความสามารถของแต่ละตาํแหน่งงาน รวมถึงให้ความสําคัญกับทุก

ตาํแหน่งงานว่าลว้นมีคุณค่าต่อองคก์ร 

 - ด้านระยะเวลาท่ีเข้ามาทาํงานในองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ จึงควรมีการจัดกิจกรรมละลาย

พฤติกรรมพนกังานเขา้ใหม่ เพ่ือเปิดใจสมาชิกใหม่ขององค์กรให้รับรู้และเขา้ใจ นโยบาย เป้าหมาย และวฒันธรรม

องคก์รของสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ในระยะเวลาอนัสั้น 

 - ดา้นเพศ จากการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของเพศของพนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ไม่

ส่งผลต่อความแตกต่างของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรทั้งภาพรวมและรายได ้เน่ืองจากความเสมอภาคทางเพศ

ภายในสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ดงันั้นสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี ควรคงนโยบายและ

การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมทางเพศภายในสหกรณ์ออมทรัพยข์องท่านต่อไป 

2. จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้น

ความสําเร็จในการทาํงาน และด้านความรับผิดชอบมีผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานเจา้หน้าท่ี

สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ดงันั้นการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นดงักล่าว จะเป็นการเพ่ิมความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานให้มากข้ึน จึงควรจดัองคป์ระกอบของการทาํงานเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 - ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ผูบ้ริหารของสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี 

ตอ้งส่ือสารกบัพนกังานเจา้หน้าท่ี ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีเช่ือมัน่ในองค์กรว่าจะสามารถดาํเนินงานต่อไปไดใ้นระยะ
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ยาวไม่ว่าในสภาวะใด ตวัอยา่งเช่น ให้ความเช่ือมัน่ว่าการปรับลดพนักงานไม่เป็นทางเลือกท่ีผูบ้ริหารตอ้งการจะทาํ 

เป็นตน้ และกาํหนดการโยกยา้ยแนวทางและระเบียบในการโยกยา้ยตาํแหน่งงานให้ชดัเจน 

 - ดา้นลกัษณะงาน ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมอบหมายงานท่ีมีความเหมาะสมกบัพนกังานเจา้หน้าท่ีทั้งปริมาณ

และความสามารถของพนกังานเจา้หนา้ท่ี มีการมอบหมายงานใหม่ ๆ ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีเพ่ือทา้ทายความสามารถ

ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มีโอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และต้องช้ีให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นความสาํคญัของงานในภาระหนา้ท่ีของตนว่ามีคุณค่าอยา่งไรต่อสหกรณ์ออมทรัพย ์

 - ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ผูบ้งัคับบญัชาตอ้งช้ีให้เห็นความสําเร็จในการทาํงานของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ี เพ่ือให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตระหนกัและรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร อาจจดัให้มี

การประชุมสรุปงานทุกคาบเวลาหน่ึง เช่น ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เพ่ือให้พนักงานเจา้หน้าท่ีไดร้ายงานภาระงานท่ี

ไดก้ระทาํลุล่วง ปัญหาท่ีพบในการทาํงานและวิธีท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาจนกระทัง่ทาํให้งานสาํเร็จเสร็จส้ิน 

 - ดา้นความรับผดิชอบ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งย ํ้าเตือนให้พนักงานเจา้หน้าท่ีตระหนักและเขา้ใจในตาํแหน่ง

งาน ภาระงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั นโยบายและเป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพยอ์ยู่เสมอ ตอ้ง

กระตุน้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีกระตือรือร้นในปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ไม่ใช่การกาํกบัอย่างใกลชิ้ดหรือคอยเร่งรัดการทาํงาน 

อาจใชก้ารกล่าวให้กาํลงัใจ การแสดงความเช่ือมัน่ในตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีผา่นการมอบหมายงานใหม่ ๆ และการให้

อิสระในการทาํงานแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

3. แรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านการบงัคับบญัชามีผลเชิงลบต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งลดการบงัคับบญัชาลง กล่าวคือ ไม่มีการบงัคับบญัชาท่ี

เคร่งครัดจนเกินไป ให้อิสระในการทาํงานกบัพนักงานเจา้หน้าท่ี สร้างบรรยากาศในการทาํงานแบบครอบครัว เพ่ีอ

เพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

สาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป มีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยั ดงัน้ี 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํการศึกษากบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์50 แห่ง ในเขตกรุงเทพ ฯ และ

นนทบุรี ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากบัพนักงานสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตจงัหวดัหรือภาคอ่ืนเพ่ือให้

ทราบไดถึ้งแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดอ้ย่าง

ทัว่ถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเจา้หน้าท่ี

สหกรณ์ออมทรัพย ์เช่น วฒันธรรมองคก์ร คุณภาพชีวิตในการทาํงาน และทศันคติต่อองคก์ร เป็นตน้ 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์

เพ่ือสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรบุคคลให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานสูงสุดซ่ึงจะส่งผลให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษากบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ สหกรณ์

การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
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 การศึกษาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ในธุรกิจขายส่งผ้าสต๊อก: กรณศึีกษาของ CN-Fabric Shop 

พวงผกา วรรณการ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา Innovative Entrepreneurship บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 

Arctic_tucky@hotmail.com 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ ศึกษาและการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจ 

ขายส่งผา้สต๊อก กรณีศึกษาของCN-Fabric Shop ” การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. ทราบขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ 

2. ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้สต๊อก 3. สาํรวจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผา้สต๊อกของผูป้ระกอบการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทยและ4. เพ่ือนาํเสนอแนวทาง 

กาํหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวให้กบั CN-Fabric Shop 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูป้ระกอบการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย โดยการ 

ศึกษาทั้งขอ้มลูปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในส่วนของขอ้มลูทุติยภูมิใชว้ิธีศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูตามกรอบแนวคิด 

ทฤษฎี งานวิจยั และแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพตลาดอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค และการเลือกแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ขอ้มูลปฐมภูมิใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน 

การเก็บรวบรวม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและตวัแปรในแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

 ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี 

ส่วนใหญ่มีสถาพภาพสมรส ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากว่า พ้ืนท่ีท่ีดาํเนินกิจการส่วน 

ใหญ่อยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา รายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้ 

สต็อกของกลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา้สีหน้ากวา้ง 60 น้ิว ซ้ือเฉล่ียเดือนละคร้ัง ในจาํนวนเงินมากกว่า 

40,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือผา้เพ่ือนาํไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้สําเร็จรูปขาย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ซ้ือคือพนักงานขายในร้าน ช่องทางการสั่งซ้ือส่วนใหญ่สั่งจากพนักงานขายในร้าน การชาํระเงินโดยการใชเ้ครดิต 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้สต๊อกพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ 

ระดบัความคิดท่ีเห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

               ผลการศึกษาแนวทางการกาํกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจขายส่งผา้สต๊อกให้กบั CN-

Fabric Shop โดยเม่ือทราบถึงสาเหตุของยอดขายท่ีลดลงและปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้สต๊อกจึงนํา

ขอ้มูล ดงักล่าวมาสุรปผลร่วมกันเพ่ือใชพ้ฒันาแนวทางในกาํหนดกลยุทธ์ให้ไดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ี

กาํหนด โดย การเลือกและวางแผนกลยทุธ์ท่ีประกอบดว้ยกลยทุธ์ระยะสั้นและกลยทุธ์ระยะยาว ดงัน้ี กลยทุธ์ระยะสั้ น

เพ่ือเพ่ิมยอด ขายและรายไดมี้ 4 กลยุทธ์คือ การเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยจัดทาํเว็บไซต์ การจัดโปรแกรม

ส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดเงินสด การเพ่ิมเครดิต กลยุทธ์ระยะยาวเป็นการวางแผนกลยุทธ์การเป็นผูน้าํดา้น
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ความแตกต่างในธุรกิจ ขายส่งผา้สต๊อกในภาคอีสานเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัอย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพสามารถ เพ่ิมยอดขายและผลกาํไรในระยะยาว มี 2 กลยุทธ์คือ การสร้างความแตกต่างในการนาํเสนอ

สินค้าและบริการ และการ สร้างความแตกต่างของผูใ้ห้บริการคือพนักงานขาย รวมถึงการจัดทาํแผนการและ

งบประมาณในการดาํเนินกลยทุย ์

คาํสําคญั: กลยทุธ์การแข่งขนั, ผา้สต๊อก 

 

1. บทนํา 

ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายในปี 2560 ภาคการผลิตและการจาํหน่าย

ค่อนขา้ง หดตวัจากความตอ้งการของตลาดในประเทศ โดยเฉพาะเส้ือผา้ชุดดาํเพ่ือไวอ้าลยัของประชาชนอยู่ในภาวะ

ชะลอตวั เน่ืองจากตลาดเขา้สู่ภาวะอ่ิมตวัเน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาการไวอ้าลยัร่วมกนัของประชาชน ในส่วนของการ

ผลิตและ จาํหน่ายเส้ือผา้สําเร็จรูปมีการปรับตวัลดลงลงตามความตอ้งการภายในประเทศ โดยเฉพาะผา้ผืนท่ีมีการ

นาํไปใชผ้ลิต เส้ือผา้สาํเร็จรูปลดลงในขณะท่ีภาพรวมการส่งออกกลบัมาขยายตวัท่ีร้อยละ 2.82 โดยเป็นการขยายตวั

สูงในกลุ่มส่ิงทอ เน่ืองจากความตอ้งการวตัถุดิบของประเทศเวียดนามเพ่ือนําไปตดัเย็บเส้ือผา้ยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองและมีแนวโน้ม ขยายตวัไดจ้ากการส่งออกวตัถุดิบส่ิงทอไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะท่ีการส่งออก

เส้ือผา้สาํเร็จรูปยงัคงหดตวั อยา่งไรก็ตามการส่งออกเคร่ืองแต่งกายยงัคงเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่คา้และการชะลอตวั ของคาํสั่งซ้ือจากประเทศคู่คา้หลกัท่ีหันไปนาํเขา้จากประเทศท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทาง 

ภาษีศุลกากร (GSP) ทั้งน้ีแนวโนม้ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายในปี 2561 คาดว่ากลุ่มส่ิงทอตน้นํ้าจะยงัคงมี

การขยายตวัเพ่ิมข้ึนทั้งจากการผลิต จาํหน่ายและการส่งออก แต่ตามกลุ่มเคร่ืองแต่งกายคาดการณ์ยงัไม่มีปัจจยัโดดเด่น

ท่ีจะทาํให้ทั้งการผลิตและการส่ง ออกกลบัมาขยายตวัไดม้ากนกั (วชัรากร ร่วมรักษ,์ 2560) 

ลกัษณะธุรกิจ CN-Fabric Shop เป็นร้านขายส่งผา้สต๊อกให้แก่ผูป้ระกอบการร้านผา้ทัว่ไปท่ีรับผา้ไปขายต่อ 

หรือแหล่งตดัเยบ็ต่าง ๆ เหมาะสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจะนาํผา้ไปผลิตจาํนวนมาก หรือลูกคา้ท่ีตอ้งการเร่ิมตน้ผลิต

เส้ือ ผา้ในแบรนดต์วัเอง โดยมีสินคา้และบริการใหเ้ลือกมากมายครบวงจร เร่ิมตั้งแต่บริการให้คาํปรึกษาในการเลือก

ผา้ท่ีจะ ใชใ้นการตดัเยบ็ การออกแบบและสั่งพิมพล์ายผา้ การออกแบบแพทเทิร์น การข้ึนตวัอยา่งจนถึงกระบวนการ

ผลิตเส้ือ ผา้สาํเร็จรูปและการบริการขนส่งผา้ นอกจากน้ียงัมีการก่อตั้งกลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ในชุมชน เพ่ือพฒันาอาชีพตดั

เยบ็เส้ือ ผา้ของกลุ่มแม่บา้นในอาํเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา เป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน โดย

การผลิต และจาํหน่ายผา้สาํเร็จรูป เช่น ผา้กนัเป้ือนในแบบต่าง ๆ ซ่ึงจะมีจาํหน่ายสินคา้ทั้งหนา้ร้านและสินคา้ท่ีลูกคา้

สั่งผลิต เฉพาะแบบ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นผูป้ระกอบการท่ีผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูปหรือผูป้ระกอบการท่ีผลิตเส้ือผา้ในแบรนดข์อง 

ตวัเองท่ีอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้คร้ังละมาก ๆ และมีคาํสั่งซ้ือท่ีค่อนขา้งแน่นอน 

โดยมีสัดส่วนการขายทั้งหมดในจงัหวดันครราชสีมา ต่อจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคอีสานคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์เท่ากบั 70 ต่อ 30 

เปอร์เซ็นต ์

สภาพการแข่งขนั คู่แข่งขนัท่ีสําคญัของ CN-Fabric Shop มี 3 ราย คือ 1) หจก.ชา้งสีฟ้า 2) ร้านผา้เอ่ียว ฮง    

3) ร้านจงบา้นไผ่ เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ียงัมีคู่แข่งรายอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่ม 
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ลูกคา้ท่ีอยู่ในอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เช่น ร้าน ส.ทรัพยเ์จริญ ร้านบุญแต่ง ร้านกายดีไซน์ และร้านอินเดีย 

สโตร์ เป็นตน้ 

ลกัษณะปัญหาทีเ่กดิขึน้ในธุรกจิ เน่ืองจากการผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูปลดลงตามความตอ้งการของ 

ตลาดในประเทศ ทาํให้ความตอ้งการผา้ผนืท่ีนาํไปผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูปลดลงประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี 

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํให้ CN-Fabric Shop ประสบปัญหายอดขายลดลง ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา จึงมีผล 

ทาํให้สูญเสียโอกาสในการทาํกาํไรและสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด อาจส่งผลกระทบทาํให้กิจการเกิดการขาด

สภาพ คล่องทางการเงิน ขาดความสามารถในการชาํระหน้ีตามกาํหนดและสูญเสียความน่าเช่ือถือจากผูจ้าํหน่าย 

(Suppliers) หรือโรงงาน หากไม่สามารถแกปั้ญหาดงักล่าวจะทาํให้ขาดความสามารถในการแข่งขนัทาํให้มีผลต่อ

ความอยูร่อดของ กิจการและไม่สามารถแข่งขนัในธุรกิจได ้ จึงตอ้งหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางการ

แกไ้ขและกาํหนด กลยทุธ์ในการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือทราบขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผูป้ระกอบการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มใน 

ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินผา้สต็อกของผูป้ระกอบการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และ

เคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย 

3. เพ่ือสาํรวจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้สต๊อกของผูป้ระกอบการผลิต 

และจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย 

4. เพ่ือนาํเสนอแนวทางการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาวให้กบั CN-Fabric Shop 

 

3. การดําเนินการศึกษา 

                การศึกษาและการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจขายส่งผา้สต๊อกของ CN-

Fabric Shop โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือสาํรวจดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้สต็อกและ 

ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้สต็อกของผูป้ระกอบการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม 

ในประเทศไทย ทาํการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูของแบบสอบถาม รวมถึงการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูตาม 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และแหล่งขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพตลาดอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และการใชเ้คร่ืองมือเลือกแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม 

จากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์และประมวนผลร่วมกนัเพ่ือหาแนวทางในการเลือกใชก้ลยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบใน 

การแข่งขนั 

                ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา คือ กลุ่มประชากรผูป้ระกอบการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มใน 

ประเทศไทย จาํนวน 2,528 ราย (กรมส่งเสริมการคา้, 2560) 

                กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือผา้และเคร่ือง 

นุ่งห่มในประเทศไทยจาํนวน จาํนวน 350 ราย เป็นบุคคลท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 
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             โดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรท่ีทราบจาํนวนประชากร ใชก้ารคาํนวณจากตารางสําเร็จรูปของ 

Taro Yamane มีสูตรในการคาํนวณดงัน้ี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552) 

   เม่ือกาํหนดให้        n = จาํนวนตวัอยา่ง 

                                 N = จาํนวนประชากร 

                                  e = ค่าความคลาดเคล่ือนจากจาํนวนตวัอยา่ง 

เม่ือนาํมาแทนค่าในสูตร  

 

จะไดข้นาดตวัอยา่ง 345 ตวัอยา่ง สาํรองผดิพลาด 5 ชุด ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 350 คน  

               การวางแผนการเลือกตัวอย่าง  ผูศึ้กษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-

probability Sampling) โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่าง

โดยสะดวกเพ่ือให้ครบ ตามจาํนวนแบบสอบถาม จาํนวน 350 ชุด 

                เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา คือแบบสอบถามท่ีจดัสร้างข้ึนจากการศึกษาขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสาร 

บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและนาํมาพฒันาแบบสอบถามให้

ครอบคลุมตาม วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทัว่ไปทางด้านประชากรศาสตร์มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลาย ปิดแบบคาํตอบหลายตวัเลือก (Multiple choices) จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ ระดบัการ ศึกษา พ้ืนท่ีท่ีดาํเนินกิจการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผา้สต็อก มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ

คาํตอบหลายตวั เลือก (Multiple choices) จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้

สต็อกของผู ้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 28 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด โดยเป็นระดบัการวดั

ขอ้มูลแบบ อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซ่ึงเป็นสเกลท่ีแสดงถึงระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือในระดบัความ คิดท่ีเห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดไปจนถึง

ระดบัความคิดท่ีไม่ เห็นดว้ยว่ามีอิทธิพล โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนดงัน้ี เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด (5) เห็นดว้ยมาก (4)  เห็นดว้ยปานกลาง (3) เห็นดว้ยนอ้ย (2)  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (1) 

การกาํหนดเกณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายโดยอาศยัสูตรคาํนวณช่วงกวา้งระหว่างชั้น (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2544)  

โดยการอภิปรายผลการศึกษาของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท อนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) ผูศึ้กษาใชเ้กณฑเ์ฉล่ีย ดงัน้ี 

                        คะแนนเฉล่ีย 4.21– 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด 

                        คะแนนเฉล่ีย 3.41– 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลในระดบัมาก 

                        คะแนนเฉล่ีย 2.61– 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลในระดบัปานกลาง 

                        คะแนนเฉล่ีย 1.81– 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลในระดบันอ้ย 
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                        คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

                การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มลูปฐมภมิู  จากการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 350 ชุด ทาํการสาํรวจใช้

วิธีการ สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยการนาํแบบสอบถามไปดาํเนินการสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างในประเทศไทย ก่อน

ทาํแบบ สอบถามมีการอธิบายรายละเอียดให้คาํแนะนาํใน การตอบแบบสอบถามและรอรับแบบสอบ ถามคืนจาก

ผูต้อบคาํถาม ดว้ยตนเอง มีระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในช่วงวนั

และเวลาแตก ต่างกนั และนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาํมาลงรหัส เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติต่อไป 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ โดยทาํการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มลูท่ีมีผูร้วบรวมไวด้งัน้ี ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางอินเตอร์เน็ต 

หนงัสือ พิมพ ์วารสาร ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

ประกอบ การวิเคราะห์สภาพตลาดอุตสาหกรรม การวิเคราะห์จุด แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และการใช้

เคร่ืองมือเลือก แนวทางการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descrip- tive Analysis) ประกอบไปดว้ย  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา พ้ืนท่ีท่ี

ดาํเนินกิจการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงผลเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้สต็อกของกลุ่มตวัอย่าง แสดงผลเป็นค่าความถ่ี

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3. การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือผา้สต็อก แบ่งออก 

เป็น 7 ดา้น ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้น การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะ ทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการ โดยแสดงผลเป็น ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 

4. ผลการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 350 ชุด เม่ือเก็บรวบรวมพบว่ามีการตอบกลบัจาํนวน 

180 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 51.43 มีแบบสอบ ถามท่ีมีการตอบครบถว้นสมบรูณ์ท่ีใชก้ารได ้มีจาํนวน 

177ชุด  

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงขอ้ท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง มีจาํนวน100 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีช่วงอายุระ หว่าง 41-50 ปี มีจาํนวน146 คน คิดเป็นร้อยละ 

82.49 ส่วนใหญ่มี สถาพภาพสมรส มีจาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 82.49 ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั มธัยมศึกษา 

ตอนตน้หรือตํ่ากว่า มีจาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28 พ้ืนท่ีท่ีดาํเนินกิจการส่วนใหญ่ อยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา มี

จาํนวน 42 คน คิด เป็นร้อยละ 51.41 รายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีจาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.98 ดา้น  
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ผลการศึกษาตามวตัถุประสงขอ้ท่ี 2 ทางดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้สต็อกของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา้สีหนา้กวา้ง 60 น้ิว มีจาํนวน123 คน คิดเป็นร้อยละ 69.49 ซ้ือเฉล่ียเดือนละคร้ังมีจาํนวน 95 คน 

คิดเป็นร้อยละ53.67 ในจาํนวนเงิน มากกว่า 40,000 บาท มีจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.89 มีวตัถุประสงค์ในการ 

ซ้ือผา้เพ่ือนาํไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้สาํเร็จรูปขาย มีจาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อย 98.31 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดั 

สินใจซ้ือส่วนใหญ่เป็นพนักงานขายในร้าน มีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ช่องทางการสั่งซ้ือส่วนใหญ่จาก 

พนกังานขายในร้าน มีจาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 73. 32 การชาํระเงินโดยการใชเ้ครดิตมีจาํนวน 109 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 61.58 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงขอ้ท่ี 3 ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้สต๊อกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean=3.99, S.D.=.542) เม่ือ 

วิเคราะห์ปัจจยัเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดท่ีเห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 1) ปัจจยัดา้น 

ผลิตภณัฑ์ (Mean=4.24, S.D.=.524) เน่ืองจากการมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายชนิดตรงตามความตอ้งการสินคา้มี 

คุณภาพได้มาตรฐานและมีขนาดตรงตามท่ีระบุไว ้มีการออกแบบสวยลายส้ินค้าท่ีสวยงามและสินค้าท่ีมีตาํหนิ

สามารถ เปล่ียนได้ ตามลาํดับ 2) ปัจจัยท่ีอยู่ในระดับความคิดท่ีเห็นด้วยว่ามีอิทธิพลมากคือปัจจัยดา้นบุคลากร 

(Mean=4.17, S.D.=.495) เน่ืองจากพนักงานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ สามารถแนะนาํสินคา้ไดดี้ พนักงานมีมารยาทดี 

พนักงานให้ บริการรวดเร็ว และมีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ ตามลําดับ 3) ปัจจัยด้านกระบวนการ 

(Mean=4.08, S.D.=.534) เน่ืองจากมีช่อง ทางการจดัส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว สามารถติดต่อกบัพนักงานขายได้

ตลาดเวลา มีขั้นตอนและ กระบวนการสั่งซ้ือสินค้าง่ายและไม่ยุ่งยาก และมีช่องทางการชาํระเงินหลากหลาย 

ตามลาํดบั 4) ปัจจยัดา้นราคา (Mean=4.02, S.D.=.528) เน่ืองจากราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ราคาถูกกว่าเม่ือ

เทียบกบัร้านอ่ืนในบริเวณใกล ้เคียงสามารถ ผ่อนชาํระไดสิ้นคา้ และมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ตามลาํดบั 5) ปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Mean=3.92, S.D.=.603) เน่ืองจากมีการจดัเรียงสินคา้ในร้านง่ายต่อการเลือกซ้ือ มีป้ายแสดง

ขอ้มูลชนิด และจาํนวน หลาผา้ชดัเจน มีการรักษาความสะอาดภายในบริเวณร้าน  และมีความเพียบพร้อมของส่ิง

อาํนวยความสะดวกภายใน ร้าน ตามลาํดบั 6) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Mean=3.87, S.D.=.566) จากมีช่อง

ทางการสั่งซ้ือหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ไลน์หรือเฟสบุค๊ มีทาํเลท่ีตั้งของร้านเหมาะสมง่ายต่อการเดินทาง ท่ีจอดรถ

เพียงพอ  และมีช่วงเวลาการ เปิด-ปิดร้านท่ีเหมาะสม ตามลาํดบั และ 7) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Mean=3.61, 

S.D.=721) เน่ืองจากมีการจดัราย การส่วนลดท่ีน่าสนใจ มีการแจง้ขอ้มลูข่าวสารและการติดตามหลงัการขาย มีการจดั

รายการของแถมท่ีน่าสนใจ และมี คะแนนสะสมแตม้แทนเงินสด  ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงขอ้ท่ี 4 เพ่ือนาํเสนอแนวทางการกาํหนดกลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 

แข่งขนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กบั CN-Fabric Shop โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สภาพตลาดอุตสาหกรรม (Five Force Model)   

                แรงกดดนัของผูป้ระกอบการรายใหม่ เป็นกิจการท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่เกิดข้ึนไดย้าก การลงทุนตอ้งใช ้

เงินลงทุนสูงทั้งดา้นตน้ทุนในดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีจอดรถ การจดัซ้ือสินคา้ โกดงั สต็อกสินคา้ การขนส่ง และค่าโฆษณา 

เพ่ือดึงดูดลูกคา้ มีการลงทุนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายและกระจายสินคา้ การตั้งระดบัราคาสินคา้ให้แตกต่างจากคู่ 

แข่งสินคา้ตอ้งมีความหลากหลาย และมีจาํนวนเงินมากพอในการหมุนเวยีนธุรกิจดงันั้นระดบัความรุนแรงจึงจดัอยู่ใน 

ระดบัตํ่า 
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                แรงกดดนัจากลูกคา้ กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูปมีจาํนวนไม่มาก คุณภาพของสินคา้ 

ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน จึงทาํให้ผูซ้ื้อจึงมีอาํนาจในการต่อรอง ราคาค่อนขา้งสูงและมีโอกาสในการ

เปล่ียน ผูข้ายไดง่้ายลูกคา้สามารถเลือกซ้ือจากผูข้ายรายใดกไ็ด ้ดงันั้นระดบัความรุนแรงจึงจดัอยูใ่นระดบัสูง 

                แรงกดดนัจากซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออร์ส่วนใหญ่เป็นโรงงานทอผา้ซ่ึงมีจาํนวนมาก ทาํให้สามารถเลือก 

ผูจ้าํหน่ายไดจ้ากหลายโรงงาน โดยเปรียบเทียบจากราคาและเครดิตท่ีดีกว่า และเลือกซพัพลายเออร์ท่ีมีกาํลงัการผลิตท่ี 

สามารถตอบสนองกบัจาํนวนสินคา้ไดท่ี้ตอ้งการ การติดต่อสั่งผลิตท่ีใชเ้วลาไม่นาน การสั่งผลิตจาํนวนมากเพ่ือให้เกิด 

การประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) เพ่ือการจดัการ supply chain รวมทั้งช่วยเพ่ิมอาํนาจการต่อรองกบัคู่คา้ 

อนัเน่ืองมาจากการจดัซ้ือจาํนวนมากจึงมีการประหยดัต่อขนาดและทาํใหมี้ตน้ทุนต่อหน่วยท่ีตํ่าลง ดงันั้นระดบัความ 

รุนแรงจึงจดัอยูใ่นระดบัตํ่า 

                แรงกดดนัจากสินคา้ทดแทน สินคา้ทดแทนในอุตสาหกรรมส่ิงทอไดแ้ก่ พลาสติก เคร่ืองหนัง และขนสัตว ์

ลูกคา้สามารถหาซ้ือสินคา้ดังกล่าวไดท้ัว่ไปแต่ไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก ทาํให้ไม่ได้รับแรงกดดันจากสินคา้ทดแทน  

ดงันั้น ระดบัความรุนแรงจึงจดัอยูใ่นระดบัตํ่า 

                แรงกดดนัจากสภาพการแข่งขนัของธุรกิจประเภทเดียวกนั กลุ่มผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาด 

เล็กขาดการสร้างความแตกต่างและมุ่งเนน้แข่งขนัดา้นราคา จึงมีการแข่งขนัดา้นราคาสูง การออกจากตลาดทาํไดย้าก 

เพราะเสียค่าลงทุนสูง   คู่แข่งขนัหลกัท่ีอยูใ่นรัศมี 50 กิโลเมตร มี 3 ราย ดงัน้ี คือ 1) หจก.ชา้งสีฟ้า 2) ร้าน ผา้เอ่ียวฮง 

3) ร้านจงบา้นไผ ่คู่แข่งรองท่ีเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ห่างออกไป เช่น ร้าน ส.ทรัพยเ์จริญ ร้านบุญแต่ง ร้านกาย

ดีไซน์ และร้านอินเดียสโตร์ เป็นตน้ ในแต่ละร้านมีการนาํเสนอกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ดงันั้น ระดบัความรุนแรงจึงจดัอยูใ่นระดบัสูง 

2. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOTANALYSIS) 

จุดแข็ง(Strengths) 

1)    มีลายผา้ตามแบบเฉพาะของร้านหรือลูกคา้สามารถสั่งออกแบบเพ่ือพิมพล์ายผา้ในแบบเฉพาะของตนเอง 

ทาํให้คู่แข่งเลียนแบบไดย้ากตอ้งใชเ้วลาในการเลียนแบบและมีการออกแบบลายผา้ใหม่ๆเสมอ 

2)    มีการสต๊อกผา้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง เม่ือลูกคา้ตอ้งการใชผ้า้ปริมาณมาก ลูกคา้สามารถรับสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง 

รอนาน  

3)    มีการบริการครบวงจรรวมไปจนถึงกระบวนการออกแบบตดัเยบ็ และขนส่งสินคา้ 

4)    มีจาํนวนบุคลากรนอ้ยทาํให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1)    ขาดการทาํตลาดเชิงรุก ส่วนใหญ่เป็นการสั่งผลิตตามคาํสั่งซ้ือของลกูคา้  

2)    ขาดการศึกษาตลาดและการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียน 

แปลงอยูต่ลอดเวลา 

3)    มีช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มากนกั 

4)    ไม่มีเวบ็ไซตข์องตนเอง 
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โอกาส (Opportunities) 

1)    ไทยแลนด ์4.0 จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมในส่วนของอุตสาห- 

กรรม ส่ิงทอโดยเฉพาะการพฒันาของวิทยาศาสตร์ดา้นวตัถุ (materials science) ท่ีจะทาํให้เกิดการผลิต 

ส่ิงทอท่ีมีคุณค่า สามารถใชป้ระโยชน์และไดค้วามสวย งามใหม่ ๆ 

2)    อุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยมีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมตน้นํ้ากลางนํ้าและปลายนํ้า และมี  

       การรวมกลุ่มกนัจดัตั้งสมาคมเพ่ือพฒันาให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาอุตสาหกรรม ส่ิงทอของไทย 

3)    การกระตุน้เศรษฐกิจรากหญา้และ SME โดยเนน้มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SME รายใหม่และ 

รายเดิมให้สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้โดยหามาตรการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการ เช่น การ

จดัหา แหล่งเงินทุนช่วยเหลือ SME ท่ีมีรายไดน้อ้ย มาตรการดา้นภาษีและการเพ่ิมขีดความสามารถของ 

SME เป็นการเพ่ิมศกัยภาพใหผู้ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยสนบัสนุน

การ เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 

4)    ประชากรสูงอายท่ีุมีเพ่ิมมากข้ึนเป็นโอกาสในการพฒันาส่ิงทอทางสุขภาพประเภทใหม่ๆ (Health 

Textiles) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการประชากรสูงอาย ุ

5)    ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารความรู้ผา่นเครือข่ายออนไลน์ไดทุ้กท่ีทุกเวลาในการซ้ือสินคา้ 

ในตลาดออนไลน์และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น การเขา้ถึงจากมือถือสมาร์ทโฟน 

6)    มีการรณรงคส่์งเสริมการใส่ผา้ไทยและมีความนิยมในการสวมใส่ผา้ลายไทยของประชาชนไทยเพ่ิมข้ึน 

7)    วิเคราะห์และประมวลผลโดยใชปั้ญญาประดิษฐจ์ะเป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์แนวโนม้ผูบ้ริโภคไดอี้ก 

ทางหน่ึง 

อุปสรรค (Threats) 

1)     การผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูปลดลงทั้งกลุ่มเส้ือผา้ถกัและเส้ือผา้ทอ เน่ืองจากคาํสั่งซ้ือของตลาดหลกั เช่น 

สหรัฐอเมริกาและยโุรปยงัฟ้ืนตวัไม่ชดัเจน รวมทั้งยงัมีการนาํเขา้เส้ือผา้สาํเร็จรูปจากประเทศจีน 

กมัพชูา และเวียดนามจาํนวนมาก ส่งผลให้การผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูปในภาพรวมหดตวั  

2)     ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้กาํหนดและกฎระเบียบต่างๆเช่นขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการติดฉลากสินคา้ 

มาตรฐานความปลอดภยัของผูบ้ริโภค มาตรฐานสัญลกัษณ์ การซกัรีด ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ มาตรฐาน 

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14000) และมาตรฐานการจา้งงาน (SA 8000) เป็นตน้ 

3. การใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ของกิจการ การเสนอแนวทาง ใน

การกาํหนดกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

Internal / External Factors Strengths(S) Weakness(W) 

Opportunities(O) SO Strategies 

กลยทุธ์การเป็นผูน้าํดา้นความแตกต่าง 

WO Strategies 

กลยทุธ์การเติบโต 

Threats (T) ST Strategies 

  

WT Strategies 

กลยทุธ์การเติบโต 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 447 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

                แนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ 

การเสนอแนะแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์จากการวเิคราะห์และสรุปขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาและนาํมา 

กาํหนดทางเลือกในการดาํเนินกลยทุธมี์แนวทางดงัต่อไปน้ี  

กลยุทธ์ระยะสั้ นเพ่ือเพ่ิมยอดขายและรายไดอ้ยา่งน้อย 15% ในปี พ.ศ. 2561 จากยอดขายในปี พ.ศ. 2560 

เป็นจาํนวนเงิน 9,600,000 บาท เพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยเป็นจาํนวนเงิน 11,040,000 บาท โดยใชก้ลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี  

กลยทุธ์ท่ี 1 การเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยจดัทาํเวบ็ไซต์ (Market development) โดยการออกแบบ กล

ยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ เน่ืองจากมี ช่อง

ทางการสั่งซ้ือหลากหลายและปัจจยัดา้นกระบวนการกบัการมีช่องทางการจดัส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว นอก จาก

น้ียงัสามารถเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายในตลาดออนไลน์อ่ืนๆ เช่น อีมาร์เก็ตเพลส อีคอมเมิร์ซ เป็นตน้ เพ่ือสร้าง 

โอกาสในการขายและเพ่ิมความสะดวกให้กบัลูกคา้ 

กลยุทธ์ท่ี 2 จดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด(Market Penetration) โดยการออกแบบโปรแกรมส่งเสริมการ 

ตลาดให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้สต๊อก เน่ือง 

จากมีการจดัรายการส่วนลดท่ีน่าสนใจเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและดึงดูดลูกคา้ โปรแกรมส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่  

1) บตัรสมาชิกร้าน CN-Fabric Shop มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมยอดขายและรักษาฐานลูกคา้เดิม โดยมอบสิทธิ 

พิเศษให้กบัลูกคา้ชั้นดีท่ีมียอดซ้ือเป็นประจาํ  

2) โครงการโบนสั 2 ต่อ รอรับโชค มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษายอดขายและยอดการสั่งซ้ือจากลกูคา้และขยาย 

ฐานลูกคา้ใหม่ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดงัน้ี 

ต่อท่ี 1 ซ้ือสินคา้ผา้ลายหนา้กวา้ง 60 น้ิว ครบ 20,000 บาท ไดรั้บคูปองเงินสด 100 บาท สามารถนาํมาซ้ือ

สินคา้ในร้านคร้ังต่อไป และสามารถชาํระค่าสินคา้บางส่วนหรือทั้งหมดได ้

ต่อท่ี 2 ทุก 40000 บาท รับคูปองชิงโชคลุน้สร้อยคอทองคาํ  

3) ส่วนลดเงินสด (cash discount) ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของประกอบการส่วนใหญ่ 

ดา้นจาํนวนเงินเฉล่ียท่ีซ้ือต่อคร้ังในจาํนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท สาํหรับลูกคา้ท่ีชาํระเงินเป็นเงินสดเป็นส่วนลด ท่ี

ลดให้แก่ลูกคา้ท่ีมีการชาํระหน้ีค่าผลิตภณัฑภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือสร้างสภาพคล่องให้แก่กิจการโดยใชอ้ตัรา 

ดอกเบ้ียและเคร่ืองมือทางการเงินเป็นส่วนประกอบ เช่น  เง่ือนไขของสิน เช่ือ หรือส่วนลด คือ 2/10, n/30 ซ่ึงแสดงว่า 

หากผูซ้ื้อชาํระค่าผลิตภณัฑภ์ายใน 10 วนั นบัจาก วนั สั่งซ้ือจะไดรั้บส่วนลดในอตัราร้อยละ 2 หรือไม่ก็ตอ้งชาํระค่า 

ผลิตภณัฑจ์าํนวนเต็มภายใน 30 วนั โดยไม่ไดรั้บส่วนลด 

4) เพ่ิมเครดิต สําหรับลูกคา้ท่ีใชเ้ครดิต ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของประกอบการส่วน

ใหญ่ มีการชาํระเงินโดยการใชเ้ครดิต เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้และขยายเวลาการใหเ้ครดิตลูกคา้สาํหรับลูกคา้เดิมท่ี

เป็น ลูกคา้ประจาํท่ีมีประวติัการชาํระเงินท่ีถูกตอ้งตามกาํหนดเวลาและเง่ือนไขและมีจาํนวนการสั่งซ้ือท่ีแน่นอนและ

ต่อ เน่ืองโดยให้ระยะเวลาการให้เครดิตลูกคา้จากปกติ  30 วนั เป็น 45 วนั 

กลยุทธ์ท่ี 3 การพฒันาลายผา้ในรูปแบบดีไซน์ใหม่ๆ (Product development and Joint ventures) โดยการ

ออกแบบกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์กบัการมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายชนิดตรงตามความตอ้งการ 

ดว้ย การสั่งพิมพล์ายผา้ใหม่ๆเสมอทุกเดือน มีการออกแบบลายผา้ร่วมกบัซัพพลายเออร์อย่างน้อยเดือนละ 2  ลาย 

เพ่ือให้ ลูกคา้ลงคะแนนเสียงผ่านทาง Line@Official Account และใชล้ายผา้ท่ีมีผลลงคะแนนมากท่ีสุดพิมพอ์อกมา
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จาํหน่าย ในเดือนถดัไป รวมถึงมีการแจกของสมนาคุณให้กบัลูกคา้ผูโ้ชคดีโดยการสุ่มแจกจากรายช่ือผูท่ี้ลงคะแนน

เสียง เป็นการ ประชาสัมพนัธ์ลายผา้ใหม่ท่ีกาํลงัจะผลิตและทาํให้ลูกคา้รู้สึกมีส่วนร่วมในการออกแบบลายผา้ใหม่ๆ 

กลยทุธ์ระยะยาว เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยการวางแผนกลยุทธ์การเป็นผูน้าํดา้น 

ความแตกต่างในธุรกิจขายส่งผา้สต๊อกในภาคอีสาน เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ืองและมี 

ประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมยอดขายและผลกาํไรในระยะยาว  

กลยทุธ์ท่ี 1 สร้างความแตกต่างในการนาํเสนอสินคา้และบริการ (Services differentiation) โดยการกาํหนด 

กลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือผา้ไปผลิต 

เป็นเส้ือผา้สาํเร็จรูปขายและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจกบัการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลาก 

หลายชนิดตรงตามความตอ้งการ มีแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์โดยการใชผ้า้ผืนตัวอย่างท่ีมีในร้านออกแบบเป็น

เส้ือผา้ สําเร็จรูปท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม เพ่ือให้ลูกคา้เห็นภาพว่าผา้ชนิดใดสามารถนาํไปออกแบบและผลิตเป็นเส้ือผา้

สาํเร็จรูปแบบ ใดไดบ้า้ง เป็นการโชวต์วัอยา่งผา้ในสต็อกท่ีมีในร้านรวมถึงการแจกตวัอยา่งแบบเส้ือผา้สาํเร็จรูปให้กบั

ลูกคา้ท่ีตอ้งการ นาํไปผลิตและตดัเยบ็ตามแบบไดเ้พ่ือจาํหน่ายให้ทนักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงง่าย 

เป็นการวิเคราะห์ ขอ้มูลการตลาดของผูใ้ชค้นสุดทา้ย (End users) แทนลูกคา้ รวมถึงมีการเพ่ิมบริการตดัเยบ็เส้ือผา้

สาํเร็จรูป ตามแบบ (Make to order) โดยการขยายฐานการผลิตของกลุ่มแม่บา้น เพ่ือผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปในเขตพ้ืน ท่ี

อ่ืนๆ บริเวณใกลเ้คียง 

กลยทุธ์ท่ี 2 สร้างความแตกต่างของผูใ้ห้บริการคือพนกังานขาย (People differentiation) โดยการกาํหนด กล

ยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูป้ระกอบการท่ีส่วนใหญ่พนกังานขายมีอิทธิพลต่อการตดัสิน ใจ

ซ้ือและมีช่องทางการสั่งซ้ือส่วนใหญ่จากพนักงานขายในร้านประกอบกับปัจจัยดา้นบุคลากรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติ-

กรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือกบัการท่ีพนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้สามารถแนะนาํสินคา้ไดดี้ มีแนวทางการกาํหนด 

กลยทุธ์โดยการเพ่ิมอาํนาจการตดัสินใจให้กบัพนกังานขายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว เพราะ 

ความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและเม่ือมีความตอ้งการใหม่ๆ จะช่วยให้พนกังานขายสามารถตอบ 

สนองไดดี้ท่ีสุด โดยการให้อิสระในการใชดุ้ลยพินิจของพนกังานขายเพ่ือให้มีอาํนาจในการตดัสินใจตั้งแต่การตั้งงบ 

ประมาน การตั้งราคา รวมไปถึงการสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิต ทาํให้พนักงานขายมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจา้ของและมี 

ความกระตือรือร้นในการทาํงาน รวมถึงการจดัอบรมพนกังานเก่ียวกบัความรู้เร่ืองผา้และเทรนด์เส้ือผา้ใหม่ๆ เพ่ือให้ 

พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และสามารถแนะนาํสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นการช่วยพฒันาประสิทธิภาพ 

การทาํงานของพนกังานขายเพ่ิมยอดขายในระยะยาว  
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แผนการและงบประมาณในการดําเนินงาน 

 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาและการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจขายส่งผา้สต๊อกของ 

CN-Fabric Shop สามารถนาํมาอภิปลายเพ่ือสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วง 

อายรุะหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีสถาพภาพสมรส ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากว่า พ้ืนท่ีท่ี 

ดาํเนินกิจการส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดันครราชสีมา รายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ดา้นพฤติกรรม

การ ตดัสินใจซ้ือผา้สต็อกของกลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา้สีหน้ากวา้ง 60 น้ิว ซ้ือเฉล่ียเดือนละคร้ังใน

จาํนวน เงินมากกว่า 40,000 บาท มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือผา้เพ่ือนาํไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้สําเร็จรูปขาย บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ การตดัสินใจซ้ือคือพนกังานขายในร้าน ช่องทางการสั่งซ้ือส่วนใหญ่จากพนกังานขายในร้านการชาํระเงิน

โดยการใช ้เครดิต ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อ พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้สต๊อกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง

ให ้ระดบัความคิดท่ีเห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์บัการมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายชนิดตรง

ตาม ความตอ้งการรองลงมาคือปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัความคิดท่ีเห็นดว้ยว่ามีอิทธิพลมากคือ ปัจจยัดา้นบุคลากรกบัการท่ี 

พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้สามารถแนะนาํสินคา้ไดดี้ ตามดว้ย ปัจจยัดา้นกระบวนการกบัการมีช่องทางการจดัส่ง 

สินคา้ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ปัจจยัดา้นราคากบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพกบั 

การจดัเรียงสินคา้ในร้านง่ายท่ีต่อการเลือกซ้ือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัการมีช่องทางการสั่งซ้ือท่ีหลาก 

หลาย เช่น โทรศัพท์  ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดกบัการจัดรายการส่วนลดท่ีน่าสนใจ 

ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาแนวทางการกาํกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจขายส่งผา้สต๊อกให้กับ 

CN-Fabric Shop โดยเม่ือทราบถึงสาเหตุของยอดขายท่ีลดลงและปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้สต๊อกจึงนาํ
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ขอ้มูล ดงักล่าวมาสุรปผลร่วมกันเพ่ือใชพ้ฒันาแนวทางในกาํหนดกลยุทธ์ให้ไดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ี

กาํหนด โดย การเลือกและวางแผนกลยทุธ์ท่ีประกอบดว้ยกลยทุธ์ระยะสั้นและกลยทุธ์ระยะยาว ดงัน้ี กลยทุธ์ระยะสั้ น

เพ่ือเพ่ิมยอด ขายและรายไดมี้ 4 กลยุทธ์คือ การเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยจัดทาํเว็บไซต์ การจัดโปรแกรม

ส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดเงินสด การเพ่ิมเครดิต กลยุทธ์ระยะยาวเป็นการวางแผนกลยุทธ์การเป็นผูน้าํดา้น

ความแตกต่างในธุรกิจ ขายส่งผา้สต๊อกในภาคอีสานเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัอย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพสามารถ เพ่ิมยอดขายและผลกาํไรในระยะยาว มี 2 กลยุทธ์คือ การสร้างความแตกต่างในการนาํเสนอ

สินคา้และบริการ และการ สร้างความแตกต่างของผูใ้ห้บริการคือพนักงานขาย รวมถึงการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน

และงบประมาณในการดาํเนิน งานเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาคร้ังนี้ 

1. เพ่ือนาํพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ให้ตรงตามความตอ้งการในการ 

ดาํเนินธุรกิจ โดยผูศึ้กษามีความคิดเห็นว่าควรมีการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ มีการปรับปรุงร้านให้มีความ 

หลากหลายครบวงจรทั้งในดา้นสินคา้และการให้บริการ ควรให้การดูแลลูกคา้ในเร่ืองของการบริการทั้งก่อนและ 

หลงัการขายเพ่ิมข้ึน รวมถึงการจดัฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือพฒันาพนักงานขายให้เป็นพนักงานขายท่ีมีคุณภาพ มีการ 

เสริมสร้างเทคนิคในการให้บริการและสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ให้มากยิง่ข้ึน 

2. ผูป้ระกอบธุรกิจควรให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆดา้น เน่ืองจากการศึกษา 

พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

และทาํการส่งเสริมกลยทุธท์างการตลาดให้ดีอยูเ่สมอ  

3. การประกอบธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาและปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างสมํ่าเสมอและหมัน่ทาํการหาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัธุรกิจการขายส่งผา้

สต็อก และจากธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํมาปรับปรุงพฒันาธุรกิจของ

ตนเอง การศึกษาโครงสร้างและรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแทจ้ริงในธุรกิจของตวัเองพร้อมทั้งมีการวางแผน

ติดตามและ ประเมินผลการดาํเนินการในแต่ละคร้ังว่าตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้

ดาํเนินธุรกิจ ตามกลยุทธ์ท่ีวางไวอ้ย่างเหมาะสม สามารถแข่งขนัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดอ้ย่างมัน่คงและ

ย ัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือช่วยในการตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการดา้นต่างๆ จะสามารถนาํมาพฒันาปรับปรุงดา้นสินคา้และการให้บริการท่ีมีมาตรฐานตรงความตอ้งการ 

ยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาถึงผูบ้ริโภคในพ้ืนแต่ละพ้ืนท่ีอยา่งทัว่ถึง เพ่ือหาความแตกต่างซ่ึงอาจเป็นความแตกต่างในดา้น 

ประชากรณ์ศาสตร์หรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้สอด 

คลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในทุกๆ พ้ืนท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ กรณีศึกษาบริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกัด เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางพฒันาลกัษณะงาน ปรับปรุงโครงสร้างการ

ทาํงาน ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีสัมพนัธภาพอนัดี มีความเช่ือมัน่ในการทาํงานร่วมกนั ปฏิบติังานท่ี

ตนเองไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถและเสียสละให้แก่องค์การ เกิดเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ 

พนกังานปัจจุบนั จาํนวน 108 คน โดยเปิดตารางของ Krejcie and Morgan  ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และสมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 30 ปี ตาํแหน่งงานอยู่ในระดบั

พนกังานทัว่ไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี อายงุาน 2-3ปี ปัจจยัประชากรศาสตร์ ทั้ง 5 ดา้น คือ เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน 

วุฒิการศึกษา และอายงุาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ไม่แตกต่างกนั ลกัษณะ

งานโดยรวม ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ

หลากหลายของทกัษะ ความสาํคญัของงาน และขอ้มลูยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร ซ่ึงเม่ือพิจารณานํ้าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์าร พบว่า ขอ้มลูยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ความสาํคญัของงาน และความหลากหลายของทกัษะ ลกัษณะงานโดยรวม อยู่ในระดบัสูง 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง 

 

คาํสําคญั:  ลกัษณะงาน, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to determine the relationship between Job Characteristics and 

Organizational Citizen Behavior by Buzzebees Co., Ltd. The purpose of this study is to suggest developing Job 

Characteristics and organizational structure. Build organizational citizen to strengthen great relationship, trust to 

collaborate with one another, perform tasks efficiently and sacrifice to causes Organizational Citizen Behavior. 

Questionnaires were distributed to all the respondents. The samples were 108 respondents who are current 

permanent employees from Buzzebees Co., Ltd. Involved were being surveyed using Krejcie and Morgan table. 

Descriptive statistics are used to analyze the data, Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis were used 

to analyze the data in this study.  

Results indicate that respondents were primarily female, aged between 26-30 years old, level officer, have 

a Bachelor’s degree and have worked between 2-3 years. Five demographic variables were gender, age, position, 

education level and length of employment affecting to Organizational Citizen Behavior do not contributed. 

Meanwhile, there is a significant relation between Job Characteristics and Organizational Citizen 

Behavior. Factors that contributed were Skill variety, Task significance and Feedback. Also elements of Job 

Characteristics show that Feedback had the greatest contributed to Organizational Citizen Behavior following by 

Task significance and Skill variety. Buzzebees Co., Ltd. Employee was in high level concerning Job Characteristics 

and in high level concerning Organizational Citizen Behavior. 
 

Keywords: Job Characteristics, Organizational Citizen Behavior  

 

1. บทนํา 

ในยคุ 4.0 ซ่ึงเป็นยคุของความกา้วหนา้ทางนวตักรรมดา้นการเงิน หรือฟินเทค (Fin Tech) ท่ีบริการชาํระเงิน

ไม่จาํเป็นตอ้งมีบญัชีเงินฝากท่ีธนาคารอีกต่อไป แต่สามารถใชบ้ริการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยระบบ “พร้อมเพย”์ 

สาํหรับกลุ่ม SMEs และผูบ้ริโภครายยอ่ย ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดย

ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ยอดการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพยส์ะสมล่าสุด ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 

2560 มีมลูค่าเกิน 1 แสนลา้นบาทแลว้ หรืออยูท่ี่ 1.05 แสนลา้นบาท จากจาํนวนผูล้งทะเบียนพร้อมเพยบุ์คคลธรรมดา 

32 ลา้นบญัชี และลงทะเบียนนิติบุคคล 4.53 หม่ืนบญัชี โดยมียอดการโอนเงินเฉล่ียอยู่ท่ี 5,238 บาทต่อรายการ และ

จากผลการสาํรวจ Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial Services จากบริษทั PWC Consulting (ประเทศ

ไทย) พบว่า ฟินเทค กาํลงัเป็นกระแสท่ีเข้ามาเปล่ียนโฉมอุตสาหกรรมทางการเงินทัว่โลก โดยผูป้ระกอบการ

ให้บริการทางการเงินต่างหันมาลงทุนในฟินเทคมากข้ึนเร่ือยๆ โดยคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินจาํนวนมหาศาลถึง 1.5 

แสนลา้นดอลลาร์ หรือ 5.3 ลา้นลา้นบาท ไหลเขา้มาลงทุนในธุรกิจฟินเทค (“ThaiPublica”, 2559) 

บริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกดั อีกหน่ึง ฟินเทค ผูน้าํการใหบ้ริการระบบ Digital Wallet Payment Gateway ในการทาํ

หนา้ท่ีเช่ือมโยงการทาํธุรกรรมออนไลน์ Online Banking ให้ธนาคารต่างๆ กบัผูใ้ชง้าน ให้สามารถทาํธุรกรรมต่างๆ 

บนแพลตฟอร์มโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ปัจจุบนั บซัซ่ีบีส์ เช่ือมโยงระบบการชาํระเงินให้กบั True Money จาก ทรู, 

Paysbuy จาก ดีแทค และ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven 
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จากการท่ีบริษทัขยายตวัอยา่งรวดเร็วเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของฟินเทค ทาํให้บริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกดั มี

จาํนวนสมาชิกในองคก์ารกว่า 150คน ภายในระยะเวลาเพียง 6ปี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561) นบัจากก่อตั้งบริษทั

ข้ึน ทาํให้เกิดการสรรหาคดัเลือกทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มีแรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น ซ่ือสัตย ์สามารถทาํงาน

เป็นทีมได ้ทั้งการทาํงานในทีมงานเดียวกนัและการทาํงานร่วมกนัระหว่างทีมต่างๆ เพ่ือเขา้ร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ

องคก์าร และทาํให้พบปัญหาของกลุ่มสมาชิกในองคก์าร กล่าวคือ ดว้ยสมาชิกเดิมในองคก์ารมีความรู้ความชาํนาญ มี

ทกัษะความสามารถในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน จึงทุ่มเททั้งกาํลงักาย กาํลงัใจ เพ่ือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ อนัส่งผลให้ บริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกดั กา้วสู่การเป็นผูน้าํทางดา้นฟินเทคนั้น ทาํให้สมาชิกของ

องคก์ารซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ขาดการคาํนึงถึงเพ่ือนสมาชิกในองคก์ารระหว่างกนั ขาดความสัมพนัธ์อนัดีในการท่ี

จะอุทิศตนช่วยเหลือสมาชิกใหม่ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรคจากการทาํงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนท่ี

องคก์ารวางไว ้และทาํให้สมาชิกใหม่ขององคก์ารนั้น ขาดการมีส่วนร่วมในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขององคก์าร   

นอกจากน้ี การท่ีสมาชิกขององค์การเองไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากกิจธุระส่วนตัว 

เจ็บป่วย หรือประสบปัญหาในการทาํงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดการประสานงานเพ่ือความต่อเน่ืองในงานหรือการ

มอบหมายงาน ในการพ่ึงพาอาศยั ร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้งานนั้นๆ สําเร็จลุล่วงไปได ้เพราะ

องค์การจะอยู่ไดก้็เพราะมีการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ําเร็จ และการทาํงานให้สําเร็จได ้มีสาเหตุมาจากปัจจัย

หลายประการ และท่ีสาํคญัท่ีสุดประการหน่ึงคือ “แบบของงาน” ท่ีเหมาะสมกบัผูท้าํงาน ซ่ึงอาจจะพิจารณาไดเ้ป็น 2 

ทาง คือ ในทางลบ แบบของงานจะทาํให้เกิดความเครียดทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ส่วนในทางบวก แบบของงานจะ

ทาํให้คนมีรายได ้ชีวิตท่ีมีคุณค่า การไดรั้บการยกยอ่งจากตวัเองและผูอ่ื้น  (“พฤติกรรมองคก์ารและการจดัการ”, 2552, 

หนา้ 138) 

จากปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ส่งผลกระทบต่องาน ทั้งในเร่ืองของการวางแผนงาน การแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากงาน การดาํเนินงานและติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกขององค์การภายในหน่วยงานเดียวกนั และกบั

หน่วยงานอ่ืน เกิดความล่าชา้ในการดาํเนินงาน งานไม่สาํเร็จตามแผนการท่ีวางไว ้ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จของ

งาน คุณภาพในงาน และความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร นอกจากน้ี ยงัสร้างความกดดนัให้กบัสมาชิกในองค์การใน

การปฏิบติัหน้าท่ี ส่งผลให้สมาชิกในองค์การขาดขวญัและกาํลังใจ ไม่อยากทาํงานอีกต่อไป ทั้งน้ี หากสมาชิกใน

องค์การมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานดี ย่อมส่งผลต่อผลผลิตและความสําเร็จของงาน แต่หากสมาชิกใน

องคก์ารนั้นๆ มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานท่ีไม่ดี ย่อมส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ ในการทาํงานไม่เป็นไป

ตามวตัถุประสงคห์รือการปฏิบติังานลม้เหลวได ้(“การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคก์ร”, 2560, หนา้ 69) 

ดงันั้น เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกขององคก์ารมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ในการพฒันาองค์การ

ให้เกิดความมีประสิทธิผล ให้ความสําคญัต่อคุณค่าของมนุษย ์โดยเฉพาะพนักงานซ่ึงเป็นสมาชิกขององค์การ เป็น

ส่วนประกอบท่ีสาํคญัอนัดบัหน่ึงขององคก์าร ท่ีสมควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม มีมนุษยธรรม รู้จกัพ่ึงพาอาศยั

ซ่ึงกนัและกนัและให้ความร่วมมือต่อองคก์าร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและเต็มใจในการปฏิบติังานท่ีตนเองไดรั้บ

มอบหมายอยา่งเต็มความสามารถและเสียสละ โดยพร้อมจะปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตการทาํงานของตน 

เพ่ือให้องค์การกา้วไปขา้งหน้าไดอ้ย่างมัน่คง (“Industrial Technology Review”, 2558, หน้า 105) โดยใชก้ารพฒันา

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนโดย

ไม่มีผลโดยตรง หรือเก่ียวข้องกับการประเมินรางวลั และพฤติกรรมดงักล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
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องค์การ ประกอบดว้ย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมคาํนึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) พฤติกรรม

นํ้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship) พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี (Civic Virtue)  และ พฤติกรรมการสํานึกในหน้าท่ี 

(Conscientiousness) ตามแนวคิดของ Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff, and Scott B. MacKenzie (2006)  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะหาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การ เพ่ือพฒันาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การ ในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้สมาชิกใน

องค์การปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ มีความเช่ือมัน่ในการทาํงานร่วมกนั มีความร่วมมีร่วมใจ ถอ้ยทีถอ้ย

อาศยั มีคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตท่ีดีในองค์การ เกิดการบริหารจัดการเวลาได้ดี อันจะนาํไปสู่เป้าหมายของ

องคก์ารในการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเกตเวยก์ระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และบริษทัฟินเทคท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะงานของพนกังานบริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของบริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกดั 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ลกัษณะงานของพนกังาน กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร                                             

บริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกดั 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา มุ่งศึกษาจากพนักงานปัจจุบนัของบริษัท บซัซ่ีบีส์ จาํกดั ณ บริษัท บซัซ่ีบีส์ 

จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 150คน (ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนักงานปัจจุบนัของบริษทั บซัซ่ีบีส์ จาํกดั สํานักงานใหญ่ จาํนวน 

108คน โดยเปิดตารางของ Krejcie and Morgan (อา้งถึง ปิยาภรณ์ เพ่ิมสิน, 2556) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับระดับความ

คิดเห็นต่อลกัษณะงาน ตามแนวคิดของ Hackman & Oldham, (1975) ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารตามแนวคิดของ Podsakoff, MacKenzie, Moorman, and Fetter (1990) โดย

ใชม้าตรวดัแบบไลเคอร์ท (Likert Scale) 

การวิเคราะห์ขอ้มลูโดย 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์โดย

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายถึงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง  2. การวิเคราะห์เพ่ืออธิบายระดบัลกัษณะงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยใชค่้าสถิติ คือ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3.การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดย

ใชค่้าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 456 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 63 อาย ุ26 - 30ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 69.4 มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75 และอายงุาน 2 – 3ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 

4.2 ระดบัความคิดเห็นต่อลกัษณะงาน ทั้ง 5 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาลกัษณะงานเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นความหลากหลายของทกัษะ โดยรวมมีการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงมาก รองลงมาคือดา้น

ความเป็นเอกลกัษณ์ของงานและดา้นความสาํคญัของงาน 

4.3 ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวม อยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณา

ลกัษณะงานเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นพฤติกรรมสาํนึกในหน้าท่ีและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดบัใกลเ้คียง

กนั รองลงมาคือ พฤติกรรมคาํนึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และพฤติกรรมนํ้าใจนกักีฬา 

4.4  จากผลการวิเคราะห์หาความถดถอยเชิงพหุ อธิบายไดว้่า ลกัษณะงานโดยรวม ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของทักษะ 

ความสาํคญัของงาน และขอ้มลูยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

เม่ือพิจารณานํ้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า 

ขอ้มลูยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 

ความสําคญัของงาน และความหลากหลายของทกัษะ ตามลาํดับ นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิการกาํหนด 

แสดงใหเ้ห็นว่า อิทธิพลของลกัษณะงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

 อน่ึง ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์หาความถดถอยเชิงพหุเพ่ิมเติมเป็นรายดา้นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ พบว่า ข้อมูลยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ความ

หลากหลายของทกัษะ ส่งผลต่อ พฤติกรรมคาํนึงถึงผูอ่ื้น ความสาํคญัของงานและ ขอ้มลูยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจาก

งาน ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี และ ขอ้มูลยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อ พฤติกรรมการ

สาํนึกในหนา้ท่ี ตามลาํดบั 

   

5. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ลกัษณะงานของพนักงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า 

ลกัษณะงาน มีความสัมพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 

เม่ือพิจารณาลกัษณะงานเป็นรายดา้น พบว่า ลกัษณะงานดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วน ลักษณะงานด้านความ

หลากหลายของทกัษะ ดา้นความเป็นเอกลักษณ์ของงาน ดา้นความสําคัญของงาน และด้านความมีอิสระในการ

ตดัสินใจ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง  

นอกจากน้ี เ ม่ือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อธิบายได้ว่า พบว่า ความหลากหลายของทักษะ 

ความสาํคญัของงาน และขอ้มลูยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยขอ้มูลยอ้นกลบั หรือผลสะทอ้นจากงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ความสําคญัของงาน และความหลากหลายของทกัษะ ตามลาํดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะ 

การดาํเนินงานให้บริการในการเช่ือมโยงการทาํธุรกรรมออนไลน์ขององค์การเป็นงานท่ีต้องใช้ความรวดเร็วและ
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แม่นยาํในการปฏิบติั อาศยัความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานภายในองค์การ ในการประสานงานกันเพ่ือความ

ต่อเน่ืองในงาน ทนัต่อเวลา และทาํให้งานบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การนั้น ย่อมเกิดมาจากการท่ีสมาชิกในองค์การรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์การ รู้สึกว่าตนเองมีความสําคญักับ

องคก์ารและมีความสามารถ ในการท่ีจะช่วยนาํพาองค์การไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้โดยท่ีสมาชิกใน

องคก์ารมีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีหลากหลาย องคก์ารเห็นถึงความสําคญั และมอบหมายงานท่ีมีความสําคญัให้ทาํ 

และเม่ือสมาชิกในองค์การสามารถทาํงานสําเร็จได ้ก็จะเกิดความพึงพอใจ ภูมิใจกบัความสําเร็จของงาน เกิดความ

จงรักภกัดีต่อองคก์าร และแสดงถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารต่อทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์การ 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ ์(2556) อิทธิพลของคุณลกัษณะงาน ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร 

ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจากคุณลกัษณะงานทาํให้เกิดความรู้สึกความเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วมต่องาน ก่อให้เกิดแรงจูงใจภายในท่ีจะทาํให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดในการทาํงาน จึงสามารถ

แสดงออกดว้ยการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปประยกุตใ์ช ้

1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกในองคก์ารไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างจากลกัษณะงานท่ีทาํ

อยู ่เช่น การแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ เพ่ือให้เขา้ใจถึงความเก่ียวขอ้งของ

หน่วยงานต่างๆ ในการท่ีจะปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย เสริมสร้างสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกขององค์การ ให้

พนกังานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เกิดความรัก 

ความหวงแหนองคก์าร 

2. องคก์ารควรมีการส่ือสารดา้นแผนการดาํเนินงานและทิศทางขององคก์ารอยา่งชดัเจนให้สมาชิกในองคก์าร

ไดท้ราบโดยทัว่กนั ทราบถึงผลกระทบของงานท่ีส่งผลต่อเน่ือง ไปยงัแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ และภายนอก

องคก์าร อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสมาชิกในองค์การ รับรู้ว่างานท่ีตนทาํนั้ น

ส่งผลกระทบต่อองคก์าร เพ่ือให้เกิดการตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองท่ีมีต่อองคก์าร 

3. ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การ มีส่วนร่วมกบัองค์การมากยิ่งข้ึน เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น ทศันคติ เพ่ือการพฒันางานให้มีความทนัสมยัและทนัต่อเทคโนโลยดิีจิตัล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ทิศทางองคก์ารต่อไป 

4. เสริมสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกในองค์การได้ตระหนักถึงงานท่ีได้รับมอบหมาย ว่างานท่ีตนทาํนั้ นมี

ความหมายและความสาํคญัต่อองคก์ารเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้สมาชิกในองค์การตระหนักถึงความสําคญัของตนเองต่อ

องคก์ารและความสาํคญัของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบันโยบาย

ขององคก์าร 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงาน บริษทั บซัซ่ีบีส์ 

จาํกดั เท่านั้น ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษากบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั เพ่ือให้

สามารถนาํผลการศึกษาไปใชอ้ธิบายไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
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2.  การศึกษาคร้ังน้ีผลการศึกษาคน้พบว่า ลกัษณะของงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

โดยรวม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ในแต่ละดา้นอย่าง

เฉพาะเจาะจงต่อไป และมีการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล

หลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือให้ผลการวิจยัครอบคลุมมาก

ยิง่ข้ึน                                            

3.  ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เช่น 

การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกในองค์การ จากแนวคิดของ Frederick 

Herzberg ซ่ึง Hackman และ Oldham ไดน้าํมาศึกษาต่อ อนัจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร หรือ

การเพ่ิมตวัแปรกลาง เช่น ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารได้

อยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสมาชิก

ชมรมกองกีฬา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย” มีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของสมาชิก

กองกีฬาท่ีมีต่อกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2) เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของ

สมาชิกกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กร และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ของสมาชิกกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาํนวน 346 ชุดและทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอันได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรนทางเดียว ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยแบบ

พหุคูณ ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลจากการคน้ศึกษาพบว่า ขอ้มลูประชากรศาสตร์จาํแนกตามเพศ ชั้นปีการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

สถานภาพทุน เกรดเฉล่ีย และความถ่ีในการออกกาํลังกาย ลว้นส่งผลทาํให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กรในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความผกูพนัต่อองคก์รกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร พบว่า ความผกูพนัดา้นจิตใจและความผกูพนัดา้น

บรรทดัฐานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในภาพรวมท่ีระดบัความมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่

หากแยกพิจารณาเป็นรายดา้น จะพบว่า ความผกูพนัดา้นจิตใจและความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานจะส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้นการคาํนึงถึงผูอ่ื้น และดา้นการให้ความร่วมมือท่ีระดบั

ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  ในส่วนของดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร คือความดา้นการคงอยู่และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานท่ีระดบัความมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  และในส่วนของพฤติกรรมการสํานึกในหน้าท่ี พบว่า ความผกูพนัต่อองค์กรทั้งสามดา้น

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรท่ีระดบัความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  โดยพบว่า ความผกูพนั

ดา้นการคงอยูมี่ความสัมพนัธใ์นทางลบกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ี 

 

คาํสําคญั:  ความผกูพนั, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
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ABSTRACT 

The objectives of this independent study were (1) to study organizational commitment of the members of 

the sports club, University of The Thai Chamber of Commerce (2) to study organizational citizenship behavior of 

the members of the sports club, University of The Thai Chamber of Commerce and (3) to study the relationship 

between demographic data, organizational commitment and organizational citizenship behavior of the members of 

the sports club, University of The Thai Chamber of Commerce. The questionnaires were used as a tool to collect 

346 data samples and these data were analyzed through descriptive statistics including frequency, percentage, and 

standard deviation as well as inferential statistics including t-test, One-Way ANOVA, Pearson’s Product Moment 

Coefficient of Correlation, and multiple regression analysis with a statistical significance level of 0.05 

The results of this independent study showed that demographic data divided by sex, year of study, 

scholarship status, GPA, and exercise frequency were significant difference with a statistical significance level of 

0.05. In terms of the relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior, the 

study showed that affective commitment and normative commitment affected the overall of organizational 

citizenship behavior at the level of significance 0.05. If considered separately, the study showed that affective 

commitment and normative commitment affected organizational citizenship behavior in altruism, courtesy and civic 

virtue at the significant level of 0.05. In terms of organizational citizenship behavior in sportsmanship, the study 

showed that organizational citizenship behavior in sportsmanship were affected by continuance commitment and 

normative commitment at the significant level of 0.05. And in terms of organizational citizenship behavior in 

conscientiousness, the study showed that the three of organizational commitment, affective commitment 

continuance commitment and normative commitment, had an effect on the organizational citizenship behavior in 

conscientiousness at the significant level of 0.05 and it also showed that continuance commitment were negatively 

correlated with organizational citizenship behavior in conscientiousness. 

 

Keywords:  Organizational commitment, Organizational citizenship behavior 

 

1. บทนํา 

กิจกรรมนกัศึกษา (Student Affairs) เป็นกระบวนการท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรง แต่มีส่วนช่วย

ส่งเสริมนักศึกษาและถือเป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตค่อนขา้งมาก แมว้่างาน

กิจกรรมนักศึกษาจะเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้ น พบว่ามีปัญหา

ค่อนขา้งมาก โดยมีนกัวิจยัหลายท่านไดใ้ห้ความสนใจในประเด็นดงักล่าว และไดมี้การศึกษาจนคน้พบว่า ปัญหาส่วน

ใหญ่ของกิจกรรมนกัศึกษาเกิดจากนกัศึกษาไม่เห็นถึงความสาํคญัของกิจกรรมนกัศึกษาเท่าท่ีควร (ทบวงมหาวิทยาลยั, 

2543)  

งานวิจยัช้ินน้ีจึงตอ้งการศึกษาถึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนกัศึกษา โดยเนน้ศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

ตวันักศึกษาเอง เน่ืองจากการท่ีส่ิงใดจะสาํเร็จได้นั้ น ทรัพยากรมนุษยน์ับเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก 

อา้งอิงจากคาํกล่าวในงานวิจยัของถนอมศรี ลอยเพช็ร (2552) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า หากผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน
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องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจ บทบาท และหน้าท่ีขององค์กรท่ีกาํหนดไว ้ย่อมส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อองค์กร ประกอบกบัการท่ีผูว้ิจยัมีประสบการณ์ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนักศึกษามาเป็นเวลา

หลายปี ทาํให้เห็นชดัถึงปัญหา และต้องการท่ีจะศึกษาถึงปัญหาดงักล่าว เพ่ือนาํผลของการศึกษามาแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ผูท้าํวิจยัจึงเลือกท่ีจะศึกษาปัญหาเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษาของกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เน่ืองจาก

เป็นองคก์รท่ีผูว้ิจยัเก่ียวขอ้งอยูใ่นปัจจุบนั  

สืบเน่ืองจากท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ว่าในทางปฏิบติัจริงนั้น กิจกรรมนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัตั้งข้ึนลว้น

ประสบปัญหา เน่ืองจากนักศึกษาไม่ให้ความสนใจในการทาํกิจกรรมนักศึกษาเท่าท่ีควร กองกีฬา มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ก็เป็นหน่ึงในหน่วยงานท่ีพบว่ามีปัญหาน้ีเกิดข้ึน โดยจากการสัมภาษณ์นายนพพล พฒันพูสกุล 

รักษาการหัวหนา้กองการกีฬา และทาํงานกบักองการกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมาเป็นเวลานานลว้นมีความเห็น

ว่าประสิทธิภาพ การให้ความร่วมมือของสมาชิกและผลงานของกองการกีฬาลดตํ่าลง มีปัญหาเกิดข้ึนกบักองการกีฬา

ในหลายลกัษณะ สืบเน่ืองจากสมาชิกกองการกีฬาไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากองการกีฬาและชมรมกีฬาของ

ตนอย่างแทจ้ริง สมาชิกท่ีมีสถานภาพเป็นนักกีฬาทุนส่วนใหญ่ทาํงาน หรือให้ความร่วมมือตามหน้าท่ีเพ่ือรักษา

สถานะภาพทุนการศึกษา ไม่ไดห้วงัสร้างผลงานและส่งเสริมศกัยภาพพฒันาตวัเองทางดา้นกีฬาให้ดีข้ึนซ่ึงดูจากขอ้มูล

จากสถิติเหรียญรางวลักีฬามหาวิทยาลยั ท่ีปัจจุบนัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมีอนัดบัผลงานท่ีลดลงจากหลายปีก่อน

เป็นอย่างมาก และไม่มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัทางดา้นกีฬาให้แก่นักศึกษาทัว่ไป ในส่วนของสมาชิกท่ีไม่มีสถาน

สถานภาพเป็นนักกีฬาทุนไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอย่างแทจ้ริง จะเห็นไดว้่าการเขา้มาเป็น

สมาชิกของกองการกีฬาในปัจจุบนัไม่ไดร่้วมขบัเคล่ือนกองการกีฬาให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ก่อให้เกิดผลใน

ดา้นลบท่ีตามมาคือ ชมรมกีฬาต่างๆ ในกองการกีฬาขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นกีฬา ขาดสมาชิกท่ีมี

ประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาท่ีขดัต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกองการกีฬา  

ดว้ยปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงอยากท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยเลือกท่ีจะศึกษาในดา้นของความผกูพนัของสมาชิกท่ีมีต่อกองกีฬา เน่ือง

ดว้ยความผกูพนันั้นจะเป็นส่วนหน่ึงจะทาํให้สมาชิกมีความศรัทธา ความเสียสละทุ่มเท และความพร้อมท่ีจะปฏิบติั

หน้าท่ีต่างๆเพ่ือองค์การท่ีตนเองสังกัดอยู่ (วลัลพ ล้อมตะคุ, 2554) เพ่ือท่ีจะได้นําผลการศึกษาไปพฒันาเป็น

ขอ้เสนอแนะ สร้างทางเลือกเพ่ือเป็นแนวทางต่อกองกีฬาในการร่วมแกไ้ขปัญหาต่างๆ และช่วยขบัเคล่ือนให้กองกีฬา

ของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของสมาชิกกองกีฬาท่ีมีต่อกองกีฬา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รของสมาชิกกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองคก์ร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

ของสมาชิกกองกีฬา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีของสมาชิกชมรมกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
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การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีประชากรท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกกองกีฬามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จาํนวนทั้งหมด 2,580 คน ท่ีเป็น

นกัศึกษาอยูแ่ละสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมกีฬาในปัจจุบนั และมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 346 ตวัอย่าง ซ่ึงคาํนวณ

ดว้ยวิธีการสาํหรับการออกแบบสอบถามของทาโรยามาแน่ (1967) โดยกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีจะไดรั้บความเช่ือมัน่ท่ีร้อย 

95 และมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 1. ดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงลกัษณะ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบ

มาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) ประกอบไปดว้ย เพศ ชั้นปีท่ี ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองกีฬา สถานภาพทุน 

เกรดเฉล่ีย คณะ ความถ่ีในการออกกาํลงักาย และท่ีพกัของนกัศึกษา และ 2. ดา้นความผกูพนัต่อองค์กรซ่ึงเป็นตวัแปร

เชิงปริมาณ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ประกอบไปดว้ย ความผูกพนัดา้นจิตใจ ความ

ผกูพนัดา้นการคงอยูก่บักองกีฬา ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของสมาชิกชมรมกองกีฬาซ่ึงเป็นตวัแปรเชิง

ปริมาณ ใชก้ารวดัขอ้มลูแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ซ่ึงประกอบไปดว้ย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการสํานึกในหน้าท่ี พฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมือ 

ผูว้ิจยัได้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS version 22 โดยได้นําข้อมูลจาก

แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 346 ชุด มาเปล่ียนเป็นตวัเลข (Code) เพ่ือทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลูทางสถิติ วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มลูของงานวิจยัคร้ังน้ีแบ่งได ้2 ส่วน คือ  

(1) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความผกูพนั 

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มตัวอย่าง โดยใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยจะเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล

ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนั และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient of 

Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการวจิัย 

(1) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ สมาชิกชมรมกองกีฬาส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 54.91 ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปี 4  จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 43.35 

ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกกองกีฬาพบว่าส่วนใหญ่คือ 1 ปี มีจาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 47.11 สถานภาพทุน

พบว่าส่วนใหญ่ ไม่ไดรั้บทุน มีจาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 75.15 มีเกรดเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ท่ี 2.01 - 2.50 จาํนวน 

125 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 41.62 มี

ความถ่ีในการออกกาํลังกายส่วนใหญ่อยู่ท่ี 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 41.33 ท่ีพกัของ
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นักศึกษาส่วนใหญ่พกัหอพกัภายนอกมหาวิทยาลัย/บา้นเช่า จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 ส่วนใหญ่มี

ภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดั จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87 

(2) ผลการศึกษาในส่วนแรกท่ีศึกษาเก่ียวกบัระดบัความผกูพนัของสมาชิกชมรมกองกีฬาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีระดบัความผกูพนัต่อชมรมกองกีฬาในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และเม่ือ

พิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความผกูพนัต่อชมรมกองกีฬาดา้นจิตใจ และดา้นการคงอยูอ่ยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

สูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และ 3.53 ตามลาํดบั ในส่วนของระดบัความผกูพนัต่อชมรมกองกีฬาดา้นบรรทดัฐานอยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  
 

ตารางท่ี 1 แสดงแสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความผกูพนัต่อชมรมกองกีฬา  

ความผกูพนัต่อชมรมกองกีฬา ระดบัความผกูพนัต่อกองกีฬา 

x ̅ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความผกูพนัดา้นจิตใจ 3.5842 .93846 

ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่ 3.5178 .96971 

ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 3.4850 .95853 

รวม 3.5290 .91958 
 

 (3) ผลการศึกษาในส่วนของระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสมาชิกชมรมกองกีฬาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของชมรมกองกีฬาในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูง โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นพฤติกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ี และดา้นพฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมืออยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63, 3.65, 3.69 และ 3.62 ตามลาํดบั มีเพียงดา้นพฤติกรรม

ความอดทนอดกลั้นเท่านั้นท่ีมีระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของชมรมกองกีฬา  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสมาชิกชมกองกีฬา ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 

x̅ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 3.6301 .87449 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น 3.6527 .90180 

ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 3.4740 .76205 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ี 3.6927 .69649 

ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 3.6243 .85464 

รวม 3.6147 .74667 
 

  (4) ในส่วนของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

กลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ขอ้มลูประชากรศาสตร์จาํแนกตามเพศ ชั้นปีการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก สถานภาพทุน 

เกรดเฉล่ีย และความถ่ีในการออกกาํลงักาย ส่งผลทาํให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในภาพรวมแตกต่างกนัอย่าง
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มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในขณะน้ีขอ้มลูประชากรศาสตร์จาํแนกตามคณะ ท่ีพกัของนักศึกษา และภูมิลาํเนาส่งผล

ทาํให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ตารางท่ี 3  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มลูประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มลูประชากรศาสตร์ Result 

เพศ    

ชั้นปีการศึกษา    

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก    

สถานภาพทุน    

เกรดเฉล่ีย    

คณะ - 

ความถ่ีในการออกกาํลงักาย    

ท่ีพกัของนกัศึกษา - 

ภูมิลาํเนา - 

 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

-     หมายถึง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

   

(5) ในส่วนของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนั และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient of 

Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตวัแปรความผกูพนัใน

ทุกดา้นกบัตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยจากการศึกษาพบว่า 

 (5.1) ความผกูพนัดา้นจิตใจและความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีในภาพรวมท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในภาพรวม ไดร้้อย

ละ 74.4 (R Square = 0.744)  

 (5.2) แต่หากแยกพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ความผูกพนัด้านจิตใจและความผูกพนัด้าน

บรรทดัฐานจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นการให้ความช่วยเหลือ (R Square = 0.743) ดา้นการคาํนึงถึง

ผูอ่ื้น (R Square = 0.708) และดา้นการให้ความร่วมมือ (R Square = 0.587) ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 (5.3) ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นพฤติกรรมความอดทนอด

กลั้น คือความดา้นการคงอยู่และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานท่ีระดบัความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (R Square = 

0.555)  

 (5.4) และความผกูพนัต่อองคก์รทั้งสามดา้นส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นพฤติกรรม

การสํานึกในหน้าท่ีท่ีระดบัความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพบว่า ความผกูพนัด้านการคงอยู่มีความสัมพนัธ์

ในทางลบกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ี (R Square = 0.533)  
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5. การอภปิรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 

ของสมาชิกชมรมกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูว้ิจยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

(1) จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสมาชิก

ชมรมกองกีฬา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

ดา้นเพศ พบว่า สมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีแตกต่างกนั 

โดยเพศชายมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่าเพศหญิงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธเนศ พลูลาภ (2552) อา้งอิงถึง

ในชุติมา ชุติชิวานนัท ์(2554) ท่ีพบว่า เพศชายเป็นเพศท่ีมีการปรับตวัตามความตอ้งการทางสรีระไดม้ากกว่าเพศหญิง 

แสดงว่าเพศชายมีความคิดท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสาํหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัคาดว่า

อาจเป็นเพราะพ้ืนฐานความสนใจทางดา้นกีฬา ซ่ึงเพศชายมีความสนใจในดา้นน้ีมากกว่าเพศหญิง จะเห็นไดจ้ากการท่ี

ในชมรมกีฬาต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกท่ีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จึงส่งผลให้พฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนเป็นไป

ในทางท่ีดีมากกว่าเพศหญิง 

ดา้นชั้นปี พบว่า สมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีชั้นปีท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีแตกต่างกนั 

โดยชั้นปี 3 จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่าชั้นปีอ่ืน อาจเป็นเพราะสมาชิกท่ีกาํลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 อาจจะ

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองกีฬามาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี จึงมีความผูกพนั และมีเป้าหมายแน่นอนเก่ียวกบัการเขา้เป็น

สมาชิกของกองกีฬา 

ดา้นระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่า สมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกท่ีแตกต่างกนัจะมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีแตกต่างกนั โดยระยะเวลาการเป็นสมาชิก 3 ปี จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

มากกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในดา้นของชั้นปี ท่ีพบว่า สมาชิกท่ีกาํลงัศึกษาอยู่

ในชั้นปีท่ี 3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในระดบัมากกว่าชั้นปีอ่ืน ๆ 

ดา้นสถานภาพทุน พบว่า สมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีสถานภาพทุนท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีท่ีแตกต่างกนั โดยสมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีไดรั้บทุนทางดา้นกีฬา จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่าสมาชิก

ท่ีไดรั้บทุนอ่ืนและไม่ไดรั้บทุน อาจเป็นเพราะการไดรั้บทุนทางดา้นกีฬาแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ

และคลุกคลีทางดา้นกีฬามาก่อนแลว้ จึงอาจให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นสมาชิกชมรมกองกีฬาไดดี้กว่าสมาชิกท่ีมี

สถานภาพทุนอ่ืนๆ และสมาชิกกองกีฬาท่ีไม่ไดรั้บทุน 

ดา้นเกรดเฉล่ีย พบว่า สมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ี

แตกต่างกนั โดยสมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีเกรดเฉล่ีย 3.51 – 4.00 จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่าสมาชิกท่ีมี

เกรดเฉล่ียอยู่ในช่วงอ่ืน อาจเป็นเพราะว่า คนท่ีมีเกรดเฉล่ียในระดบัท่ีดีกว่าจะให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีตนเองทาํหรือ

ปฏิบติัอยูใ่นดีกว่าหรือมากกว่าคนท่ีมีเกรดเฉล่ียตํ่า และแสดงพฤติกรรมท่ีดีได ้

ดา้นความถ่ีในการออกกาํลงักาย พบว่า สมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีความถ่ีในการออกกาํลงักายท่ีแตกต่างกนัจะ

มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีแตกต่างกนั โดยสมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีความถ่ีในการออกาํลงักายมากกว่า 3 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่าสมาชิกท่ีมีความถ่ีในการออกกาํลงักายท่ีอยู่ในช่วงอ่ืน อาจเป็น

เพราะสมาชิกท่ีมีความถ่ีในการออกกาํลงักายมากกว่าจะให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีตนเองทาํหรือปฏิบติัอยู่ในดีกว่าหรือ

มากกว่าคนท่ีมีเกรดเฉล่ียตํ่า และแสดงพฤติกรรมท่ีดีได ้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 466 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

และพบว่าด้านคณะ ท่ีพกัของนักศึกษา และภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีไม่

แตกต่างกนั 

(2) จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัของสมาชิกชมรมกองกีฬา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกบั

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

ความผกูพนัดา้นจิตใจ และดา้นบรรทดัฐานมีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในภาพรวมในทางบวก 

ในขณะท่ีความผกูพนัดา้นการคงอยู่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในภาพรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของณัฐยา ไพรสงบ (2546) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงาน ความผูกพนัต่อองค์กร และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหารว่างแห่งหน่ึง พบว่า ความผกูพนัดา้น

จิตใจและความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ แต่ความผกูพนั

ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ารไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวลัลภ ลอ้มตะคุ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนักงาน

สายปฏิบติัการ มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ ท่ีพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปร

ความผกูพนัต่อองค์กร โดยเม่ือพนักงานหรือสมาชิกมีความผกูพนัต่อองค์กรก็จะแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดี โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บดงัน้ี 

ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พบว่า ความผกูพนัทางดา้นจิตใจ และบรรทดัฐานส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีในดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ในขณะท่ีความผกูพนัดา้นการคงอยูไ่ม่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีของสมาชิกชมรมกองกีฬาในดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ การท่ีความผกูพนัดา้นการคงอยู่

ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมในดา้นน้ีอาจเป็นเพราะความผกูพนัทางดา้นการคงอยูย่ดึผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไดรั้บ

เป็นสาํคญั ซึงหากสมาชิกท่ีมีความผกูพนัดา้นการคงอยู่สูง จะมองผลประโยชน์ส่วนของตนเองเป็นหลกั จึงไม่ค่อย

แสดงพฤติกรรมท่ีคอยช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น พบว่า ความผกูพนัทางดา้นจิตใจ และบรรทดัฐานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีในดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น ในขณะท่ีความผกูพนัดา้นการคงอยู่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีของสมาชิกชมรมกองกีฬาในดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น การท่ีความผกูพนัดา้นการคงอยู่ไม่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมในดา้นน้ีอาจเป็นเพราะความผกูพนัทางดา้นการคงอยูย่ดึผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไดรั้บเป็นสําคญั 

ซึงหากสมาชิกท่ีมีความผูกพนัด้านการคงอยู่สูง จะมองผลประโยชน์ส่วนของตนเองเป็นหลัก จึงไม่ค่อยแสดง

พฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงผูอ่ื้นเช่นเดียวกนักบัพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พบว่า ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่และบรรทดัฐานส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีในดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ในขณะท่ีความผกูพนัดา้นจิตใจไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีของสมาชิกชมรมกองกีฬาในดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  โดยหากสมาชิกอยู่เพราะมีผลประโยชน์

หรือความจาํเป็นตอ้งอยู ่เช่น อยูเ่พราะไดรั้บทุน อยู่เพราะไดรั้บชัว่โมงกิจกรรม หรืออยู่เพราะไดรั้บเงิน จะส่งผลให้

แสดงพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น หรืออาจจะอยูเ่พราะบรรทดัฐานบางอย่างเช่น ความกตญั�ู ก็จะส่งผลให้แสดง

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

ดา้นพฤติกรรมการสํานึกในหน้าท่ี พบว่า ความผกูพนัทั้งสามดา้นส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีใน

ดา้นการสาํนึกในหนา้ท่ี โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจในส่วนของความผกูพนัดา้นการคงอยู่ส่งผลในเชิงลบต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ี กล่าวคือ หากสมาชิกชมรมกองกีฬาท่ีมีความผกูพนัดา้นการคง
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อยูสู่ง กล่าวคือสมาชิกท่ีให้ความสาํคญักบัผลตอบแทนในระดบัท่ีสูง จะส่งผลทาํให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ดา้นการสาํนึกในหนา้ท่ีตํ่า 

ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พบว่า ความผกูพนัทางดา้นจิตใจ และบรรทดัฐานส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีในดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ในขณะท่ีความผกูพนัดา้นการคงอยู่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีของสมาชิกชมรมกองกีฬาในดา้นพฤติกรรมการการให้ความร่วมมือ การท่ีความผกูพนัดา้นการคงอยู่

ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมในดา้นน้ีอาจเป็นเพราะความผกูพนัทางดา้นการคงอยูย่ดึผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไดรั้บ

เป็นสาํคญั ซึงหากสมาชิกท่ีมีความผกูพนัดา้นการคงอยู่สูง จะมองผลประโยชน์ส่วนของตนเองเป็นหลกั จึงไม่ค่อย

แสดงพฤติกรรมท่ีให้ความร่วมมือ เช่นเดียวกนักบัพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

(1) จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร พบว่า เพศ ชั้นปีการศึกษา ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกกองกีฬา สถานภาพทุน เกรดเฉล่ีย และความถ่ีในการ

ออกกาํลงักายเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดย

สามารถสร้างเป็นขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ดา้นเพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าเพศหญิง แต่

เม่ือพิจารณาประกอบกบัจาํนวนสมาชิกชมรมกองกีฬาจาํแนกตามเพศ จะพบว่า สมาชิกกองกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ดงันั้นกองกีฬา ควรกระตุน้ให้สมาชิกเพศหญิง แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในระดบัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดว้ยการ

จดักิจกรรมเก่ียวกบักีฬาหรือการออกกาํลงักายท่ีเนน้ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่เพศหญิง รวมถึงช่วยสนับสนุนสมาชิก

ชมรมหรือหัวชมรมท่ีเป็นเพศหญิง ให้โอกาสและตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติัให้เท่าเทียมเพศชาย เพ่ือให้เห็นว่า เพศ

หญิงก็สามารถมีความเก่ง มีความสามารถ ความชาํนาญในดา้นกีฬา และการจดัการชมรมกีฬาไม่แพเ้พศชาย 

ดา้นชั้นปี กบัดา้นระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้ผลการวิจยัท่ีค่อนขา้งสอดคลอ้งกนั โดยพบว่า สมาชิกชมรม

กองกีฬาท่ีอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 หรือมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกมา 3 ปี จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่ากลุ่ม

อ่ืน แสดงว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีจะแสดงออกมาเม่ือนกัศึกษาอยูก่บัชมรมกองกีฬาไปไดส้ักระยะหน่ึง ดงันั้น

กองกีฬา ควรให้ความสาํคญักบันกัศึกษาท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกกองกีฬาตั้งแต่ ปี1 โดยเน้นปลูกฝังให้เกิดความรัก ความ

ผกูพนัต่อองคก์ร เพ่ือให้คนกลุ่มน้ี อยูเ่ป็นแกนหลกัในการพฒันาชมรมกองกีฬาต่อไป และอาจจะแสดงพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีออกมาไดเ้ร็วข้ึน 

ดา้นสถานภาพทุน พบว่า สมาชิกท่ีไดรั้บทุนทางดา้นกีฬาจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกว่าสมาชิกท่ี

ได้รับทุนอ่ืนและไม่ได้รับทุน ดังนั้ น กองกีฬาไม่ควรปลูกฝังให้สมาชิกท่ีเข้ามาทาํเพ่ือได้ทุนหรือเพ่ือได้ชั่วโมง

กิจกรรม (แต่มีการให้ทุนและชัว่โมงกิจกรรมได)้ แต่อย่าไปตั้งเป้าให้แก่สมาชิกชมรม ควรปลูกฝังและอธิบายสร้าง

กิจกรรมในดา้นของความผกูพนัต่อองค์กรดา้นจิตใจ และดา้นบรรทดัฐาน เพ่ือให้สมาชิกท่ีไม่ไดรั้บทุนทางกีฬาได้

ปรับเปล่ียนทศันคติและความตั้ งใจจากภายในของตนเอง ว่าอยากจะมีส่วนร่วมจากใจจริง ทาํประโยชน์ หรือทาํ

เพ่ือให้ไดรั้บความภาคภูมิใจ ช่ือเสียง ความสามารถทางดา้นกีฬาท่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือความสามารถในการบริหารจดัการ

ชมรม การทาํหนา้ท่ีในชมรม เพ่ือเป็นประสบการณ์จาํลองการทาํงาน จะไดเ้ป็นประโยชน์ติดตวัเองไปทาํงานองค์กร

ในอนาคตต่อไปได ้
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ดา้นเกรดเฉล่ีย พบว่า สมาชิกท่ีมีเกรดเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (3.51-4.00) จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีในระดบัท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ดงันั้น กองกีฬาควรมุ่งเน้นปลูกฝังสมาชิกท่ีมีเกรดเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีตํ่าให้เห็นถึงคุณค่า

ของกีฬาหรือคุณค่าของการกิจกรรม เพ่ือชดเชยความสามารถทางดา้นการเรียน สร้างกิจกรรมท่ีทาํให้สมาชิกรับรู้ว่า 

การทาํกิจกรรมสามารถสร้างคุณค่าให้กบัสมาชิกท่ีเรียนไม่เก่งได ้

ดา้นความถ่ีในการออกกาํลงักาย พบว่า สมาชิกท่ีมีความถ่ีในการออกกาํลงัมากกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์ จะมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีสูงท่ีสุด ดงันั้นกองกีฬาควรจดัให้มีการออกกาํลงักายในชมรมต่างๆในพ้ืนท่ีสาธารณะ

ร่วมกนั เพ่ือปลูกฝังและสนบัสนุนให้สมาชิกไดน้าํเวลาว่างมาใชใ้นการออกกาํลงักายมากข้ึน เห็นคุณค่าของการออก

กาํลงักาย และนาํมาซ่ึงการเขา้ใจในหนา้ท่ีการทาํงานของชมรมกีฬานั้นๆ จะช่วยทาํให้คนท่ีอยู่ในชมรมนั้น และออก

กําลังกายกีฬานั้ น เข้าใจกีฬามากข้ึน จนในท่ีสุดเกิดความอยากพัฒนาชมรม สามารถช่วยเหลือชมรม ให้มี

ความกา้วหนา้ ต่อยอดไปกิจกรรมอ่ืนๆท่ีมีประโยชน์ไดม้ากข้ึน 

(2) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในเกือบทุก

ดา้น ดงันั้นกองกีฬา ควรทาํดงัน้ี (2.1) จดัลาํดบัโครงสร้างชมรมอยา่งชดัเจน มีการมอบหมายตาํแหน่ง และหน้าท่ี ให้

อาํนาจในการตดัสินใจ ทาํให้สมาชิกชมรมรู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบติัหน้าท่ี (2.2) มีการปฐมนิเทศชมรม เพ่ือให้

สมาชิกใหม่ท่ีกา้วข้ึนมารับตาํแหน่งเขา้ใจ จดัลาํดบัการถ่ายทอดตาํแหน่งอย่างเหมาะสม เพ่ือให้รุ่นพ่ีมีการช่วยเหลือ 

แนะนํารุ่นน้องในการปฏิบติัหน้าท่ีในอนาคต ทาํให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าท่ีได้ช่วยเหลือสมาชิกใหม่ และ (2.3) 

มอบหมายงานเล็กๆของกองกีฬาให้แต่ละทีมช่วยกนัดูแล ให้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งของชมรมและกองกีฬา 

เคารพการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมทีม เช่น เวลามีชมรมใดชมรมหน่ึงจดัแข่งขนั ก็จะให้สมาชิกชมรมอ่ืนๆเขา้มามีส่วน

ร่วมในการช่วยงาน และระดมความคิด ทาํงานเป็นทีม ภายใตผ้ลประโยชน์ของกองกีฬา 

(3) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรใน

ทุกด้าน ดงันั้ นกองกีฬาจึงควรทาํดังน้ี (3.1) จัดส่งเสริมการอบรมความรู้ในชนิดกีฬาเฉพาะท่ีสมาชิกสนใจหรือ

ตอ้งการ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยัก็ได ้เพ่ือให้สมาชิกชมรมกีฬารู้สึกว่าทางกองกีฬาไดส่้งเสริมความรู้ให้แก่

ตนเอง จะทาํให้สมาชิกรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณกองกีฬา และมีความกตญั�ูกบักองกีฬามากข้ึน (3.2) จดัส่งเสริมกิจกรรม

ค่ายกิจกรรมท่ีไปทาํความดีเพ่ือสังคม ให้สมาชิกชมรมใชชี้วิตอยู่ดว้ยกนัในช่วยเวลาหน่ึงและมีกิจกรรมเป้าหมายท่ี

ตอ้งทาํให้สาํเร็จ จะทาํให้ปลูกฝังความดี ทาํเพ่ือสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่สมาชิกในการทาํความดีโดยไม่

ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์  

(4) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู ่คือการให้ผลตอบแทน เช่น ทุนการศึกษา ชัว่โมงกิจกรรม อุปกรณ์

การซอ้ม ไม่ค่อยมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร กองกีฬาไม่ควรปลูกฝังให้สมาชิกท่ีเขา้มาทาํเพ่ือได้

ทุนหรือเพ่ือไดช้ั่วโมงกิจกรรม (แต่มีการให้ทุนและชัว่โมงกิจกรรมได้) แต่อย่าไปตั้ งเป้าให้แก่สมาชิกชมรม ควร

ปลูกฝังและอธิบายสร้างกิจกรรมในขอ้ (2) และ (3) มากกว่า เพ่ือให้ทางกลุ่มคนท่ีขอ้ (4) ไดป้รับเปล่ียนทศันคติและ

ความตั้งใจจากภายในของตนเอง ว่าอยากจะมีส่วนร่วมจากใจจริง ทาํประโยชน์ หรือทาํเพ่ือให้ไดรั้บความภาคภูมิใจ 

ช่ือเสียง ความสามารถทางดา้นกีฬาท่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือความสามารถในการบริหารจดัการชมรม การทาํหนา้ท่ีในชมรม 

เพ่ือเป็นประสบการณ์จาํลองการทาํงาน จะไดเ้ป็นประโยชน์ติดตวัเองไปทาํงานองคก์รในอนาคตต่อไปได ้
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทั ฤทธา จาํกดั 2) ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ฤทธา จาํกดั 3) ปัจจยั  จูงใจท่ีมี

ผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฤทธา จาํกดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบั

ผูจ้ ัดการและพนักงานระดับปฏิบัติการ จ ํานวน 340 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 

แบบสอบถาม และไดผ้ลการวดัค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.849 ขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะถูก

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย          

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายได ้

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัทุกดา้นมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดัแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัความภักดีต่อองค์กรของ

พนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จาํกดั พบว่า มีทั้งหมด 2 ดา้น คือ   

ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความก้าวหน้าในอนาคต และดา้นสภาพการทาํงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขณะท่ีดา้นเงินเดือน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสถานะอาชีพ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นชีวิต

ส่วนตวั ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ทั้ง 7 ด้านไม่มีผลกับความภักดีต่อองค์กรของ

พนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลกบัความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จาํกัด พบว่า มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ    

ด้านความสําเร็จในการทาํงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน และด้านความรับผิดชอบ            

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีด้านความก้าวหน้าไม่มีผลกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน      

บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัคํ้าจุน, ปัจจยัจูงใจ, ความภกัดีต่อองคก์ร 
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ABSTRACT 

This study has the objectives to study about 1) Personal factors influencing the organizational royalty of 

“Ritta Company Limited” 2) Contributing factors influencing the organizational royalty of “Ritta Company 

Limited” 3) Motivational factors influencing the organizational royalty of “Ritta Company Limited”. The sample 

group used in this study is management and operation level about 340 people from the random sampling method. 

The tool was a questionnaire and the result of measuring is 0.849. Data that collected from the questionnaires will 

be analyzed by a computer program and the statistics that used to analyze data are percentage, average, standard 

deviation, T test, One-way ANOVA and multiple regression. The results showed that. 

Personal factors include age, sex, level of education, marital status, duration of work and income. It 

showed that different personal factors affect an employee's loyalty to “Ritta Company Limited” to differ 

statistically significant at the 0.05 level, except for the different marital status affect an employee's loyalty to “Ritta 

Company Limited” are not significantly different at the 0.05 level of statistic. 

Contributing factors that affect employee loyalty are 2 sides 1.an opportunity to get promoted in the 

future. 2.the work conditions to statistically significant at the 0.05 level. While the salary side, relationship with 

colleague side, occupation status side, policy and administration side, personal life side, job security side and the 

administrative command side. All 7 sides are not significantly different at the 0.05 level of statistic at “Ritta 

company limited”. 

Motivation factors that affect employee 4 sides are 1.success in work 2.to get respect 3.job characteristic 

4.the responsibility to statistically significant at the 0.05 level. While the promotion does not affect the employee's 

loyalty to “Ritta company limited” to statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: Contributing, Motivational, The organizational loyalty    

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้่า “ระบบเศรษฐกิจโลกกาํลงัฟ้ืนตวัจากปัจจยัหลกัในแง่ของปัจจยัพ้ืนฐานการเติบโต

เศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเท่ียว การบริโภคภายในประเทศท่ีผ่านการฟ้ืนตวัตาม

เศรษฐกิจโลก” (หนังสือพิมพแ์นวหน้า, 2560, น. 1) ซ่ึงการลงทุนภาคเอกชนในหลายประเทศทัว่โลกมีการฟ้ืน

ตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  จากภาครัฐยงัคงกระตุน้ระบบเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองผา่นนโยบายการลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงปฏิเสธ

ไม่ไดว้่าองคก์รแต่ละองคก์รตอ้งการผลตอบแทนในรูปของกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ 

ต้องการให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยอาศยัองค์ประกอบหลายประการ และในการ

ดาํเนินงานทุก ๆ ส่วนนั้นลว้นตอ้งอาศยัความร่วมมือของพนกังานภายในองคก์รเพ่ือช่วยผลกัดนัองค์กรให้ขบัเคล่ือน

ไปยงัเป้าหมายท่ีวางไว ้ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอย่างมาก  หากองค์กรมี

พนกังานท่ีดีมีศกัยภาพก็จะส่งผลให้องค์กรดาํเนินไปขา้งหน้าฟันฝ่าอุปสรรคไปไดด้ว้ยดี  และในปัจจุบนัผลสํารวจ

ระหว่างบริษทั เฮยก์รุ๊ป จดัทาํร่วมกับศูนยว์ิจยัทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (Centre for Economics and Business 

Research - CEBR) เปิดเผยว่าตลาดแรงงานมีการเติบโตสูง ซ่ึงอาจส่งผลให้อตัราการยา้ยงานสูงข้ึนดว้ย ดงันั้นการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 472 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

รักษาพนกังานท่ีดีมีคุณค่าไวก้บัองคก์รนั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความสาํคญัอยา่งยิง่ โดยปัจจยัหลกัมาจากผลตอบแทน

ต่าง ๆ ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บ เช่น เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ เป็นตน้                                                                          

 วิธีการท่ีจะรักษาพนักงานท่ีดีมีคุณค่าต่อองค์กรนั้ นมีหลายวิ ธี  แต่ส่วนใหญ่ก็ย ังคงมุ่งไปท่ีการให้

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามองคก์รควรท่ีจะมองหาทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงินมาก

ข้ึน เพราะการท่ีพนักงานจะเกิดความภกัดีต่อองค์กรนั้นอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนอีกมากมาย องค์กรควรท่ีจะใส่ใจและ

เขา้ใจถึงความตอ้งการและปัญหาของพนักงานอย่างแทจ้ริง เพ่ือรักษาพนักงานท่ีดีมีคุณค่าเหล่าน้ีไวก้บัองค์กร หาก

พนกังานเกิดความภกัดีต่อองคก์รจะส่งผลให้พนกังานไม่มีความคิดท่ีจะยา้ยงาน จะสมคัรใจในการทาํงานในหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบอย่างเต็มใจ ตั้ งใจทาํงานนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ แต่ในทางกลบักนัถา้พนักงานไม่มีความภกัดีต่อ

องคก์รจะส่งผลให้พนักงานมีความคิดท่ีจะยา้ยงานตลอดเวลาหากมีโอกาส หรืออาจทาํงานขาดประสิทธิภาพ ไม่มี

ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง ดังนั้นส่ิงท่ีจะช่วยรักษาทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีไวไ้ด้นั้ น องค์กรจะตอ้งให้

ความสาํคญัในการสร้างความมัน่คง ความมัน่ใจแก่พนักงาน โดยการสร้างความผกูพนัระหว่างพนักงานกบัองคก์ร

เพ่ือให้พนักงานเกิดความภักดี ดังนั้นความภกัดีต่อองค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญสําหรับองค์กรอย่างมาก และเหตุท่ีจะ

ก่อให้เกิดความภกัดีต่อองคก์รไดน้ั้นอาจเกิดจากหลายปัจจยั ถา้มองพ้ืนฐานโดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ ส่วนใหญ่มี

ความปรารถนาท่ีจะเห็นความเจริญกา้วหน้าของตนเอง ต้องการความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี ซ่ึงนับว่าเป็น

ธรรมชาติและความตอ้งการหน่ึงของมนุษย ์โดยทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) กล่าวว่ามีปัจจยัอยู่ 2 ประการ ท่ี

เป็นแรงจูงใจทาํให้คนอยากทาํงาน คือ ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ (Motivator factors) ไดแ้ก่ ความสําเร็จของงาน 

การยกย่องนับถือหรือการยอมรับ ลกัษณะของงานความรับผิดชอบ ความกา้วหน้าในตาํแหน่งการงาน และปัจจัย     

คํ้าจุน หรือปัจจัยสุข-อนามยั (Hygiene factors) ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงาน เงินเดือน หรือค่าจา้งแรงงาน 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน สถานภาพในการ

ทาํงาน วิธีการปกครองบงัคบับญัชา ความมัน่คงในการทาํงาน สถานะของอาชีพ ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นส่งผลต่อ

พนกังานก่อให้เกิดความภกัดีต่อองคก์รทั้งส้ิน 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากพนักงานบริษทั ฤทธา จาํกัด ซ่ึงสถานการณ์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบนัของบริษัท ฯ ช่วงระหว่างปี 2559 -2560 นั้น มีอตัราการการลาออกอย่างต่อเน่ือง 

อา้งอิงจาก (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2560) บา้งก็ไดง้านใหม่เงินเดือนสูงแต่องคก์รเล็กลง บา้งก็ลาออกเพ่ือประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั ทาํให้องค์กรขาดพนักงานท่ีมีประสบการณ์และชาํนาญการ ตอ้งมีการรับสมคัรพนักงานใหม่เขา้มาทาํงาน

และตอ้งฝึกอบรมใหม่ทั้งหมด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัท ฯ พอสมควร ตรงกนัขา้มหากการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้ความสาํคญักบัความตอ้งการของพนกังานมากข้ึน ก็อาจจะทาํให้พนกังานเกิดความภกัดีต่อองคก์ร

มากข้ึน และลดอตัราการลาออกของพนกังานได ้ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังานใหม่ก็จะลดลงตามไปดว้ย ดงันั้น

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของ

พนกังานบริษทั ฤทธา จาํกดั เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจไปเป็นแนวทางในการพฒันางานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององค์กร นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํไปสู่แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลาออก เพ่ือท่ีจะ

รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้คงอยูก่บัองคก์รไดย้าวนาน และปฏิบติังานให้กบัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประ

สิทธิพลสูงสุด ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รและการบริหารงานขององค์กรต่อไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่าง

ย ัง่ยนื 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฤทธา จาํกดั 

 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฤทธา จาํกดั 

 2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฤทธา จาํกดั 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

    1.1 ประชากร คือ พนักงานบริษทั ฤทธา จาํกัด ระดบัผูจ้ ัดการและพนักงานระดับปฏิบติัการทั้งหมด

จาํนวน 2,110 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานระดับผูจ้ ัดการและพนักงานระดับปฏิบติัการ

จาํนวน 340 คน โดยคาํนวณจากสูตร Taro Yamane 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

     ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้ าจุน มีลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close – 

ended response question) แบบมาตราส่วน (Likert scale) 

     ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความภกัดีต่อองค์กร ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Close – ended 

response question) แบบมาตราส่วน (Likert scale) 

 3. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเน้ือหา (Reliability) หลงัจาก

ตรวจสอบและแกไ้ขแบบสอบถามจากการแนะนําของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ได้นาํไปทดลองกบัพนักงาน บริษัท 

ฤทธา จาํกัด จาํนวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและนาํแบบสอบถามมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

(coefficient of reliability) เพ่ือหาค่า Cronbach's alpha (ครอนแบคอลัฟา) ตามวิธี Cronbach โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดแ้ยกเป็นรายดา้นดงัน้ี ดา้นปัจจยัคํ้ าจุนมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.895 ดา้น

ปัจจยัจูงใจมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.870 ดา้นความภกัดีต่อองคก์รมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.813 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 340 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืน

มา ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี 

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือหา

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test), สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 

ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความคิดเห็น และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ในกรณีท่ีผลการทดสอบความแปรปรวนมีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 และทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ใชศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลระหว่างตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้

ท่ีทาํหนา้ท่ีพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปกบัตวัแปรตาม 1 ตวั 
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4. ผลการวจิัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรแตกต่างกนั ผลการ

วิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความภกัดีต่อองคก์รจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ Sig. สถิติ ผลการทดสอบ 

เพศ 0.019* t-Test ยอมรับ 

อาย ุ 0.004* F-Test ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา 0.010* F-Test ยอมรับ 

สถานภาพสมรส 0.233 F-Test ปฏิเสธ 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน 0.003* F-Test ยอมรับ 

รายได ้ 0.017* F-Test ยอมรับ 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

 จากตารางท่ี 1 ใชส้ถิติการทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นระยะเวลาการปฏิบติังาน และดา้น

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig < 0.05) จึงทาํการ

ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Multiple comparison) ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) เป็นขั้นตอนต่อไป ส่วน

ดา้นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig > 

0.05) 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคํ้าจุนมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ฤทธา จาํกดั ผลการวิเคราะห์มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัคํ้าจุนกบัความภกัดีต่อองคก์ร 

ปัจจยัคํ้าจุน B Std. 

Error 

𝛽 t Sig Tolerance VIF 

Constant 1.901 .228  8.321 .000   

1. ดา้นเงินเดือน .067 .040 .091 1.684 .093 .830 1.205 

2. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความกา้วหนา้ในอนาคต 

.112 .043 .153 2.644 .009* .722 1.385 

3. ด้า น ค ว า มสั ม พัน ธ์ กับ เ พ่ือ น

ร่วมงาน 

.056 .038 .082 1.473 .142 .774 1.291 

4. ดา้นสถานะของอาชีพ .060 .049 .074 1.218 .224 .646 1.547 

5. ดา้นนโยบายและการบริหาร -.039 .046 -.051 -.845 .399 .650 1.539 

6. ดา้นสภาพการทาํงาน .083 .036 .139 2.316 .021* .667 1.499 
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ปัจจยัคํ้าจุน B Std. 

Error 

𝛽 t Sig Tolerance VIF 

7. ดา้นชีวิตส่วนตวั .068 .040 .102 1.696 .091 .671 1.489 

8. ดา้นความมัน่คงในงาน .066 .051 .083 1.289 .198 .582 1.719 

9. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา .032 .040 .048 .800 .424 .673 1.487 

R = 0.451 / R2 = 0.204 /Adj. R2 = 0.182 /SEE = 0.353 /F = 9.386 /Sig = 0.000**  

Durbin – Watson = 1.825 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั 

ฤทธา จาํกดั พบว่า ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคตมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานบริษทั 

ฤทธา จาํกัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 และด้านสภาพการทาํงานมีผลกับความภกัดีต่อองค์กรของ

พนกังานบริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดบั

นอ้ยท่ีสุด (R = 0.451) มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 18.2 (Adj. R2 = 0.182) มีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.353 (SEE = 

0.353) มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.582 ถึง 0.830 มีค่า VIF เท่ากบั 1.205 ถึง 1.719 จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปร (Multicollinearity) และ Durbin – Watson มีค่าเท่ากบั 1.825 จึงสรุปไดว้่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระจากกนั

 ดา้นท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ฤทธา จาํกดั มากท่ีสุดคือ ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความก้าวหน้าในอนาคต โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.153 (β= 0.153) 

รองลงมาคือ ดา้นสภาพการทาํงานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.139 (β= 0.139) 
 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัจูงใจมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฤทธา จาํกดั ผลการวิเคราะห์มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัจูงใจกบัความภกัดีต่อองคก์ร 

ปัจจยัจูงใจ B Std. 

Error 

𝛽 t Sig Tolerance VIF 

Constant 1.758 .243  7.249 .000   

1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน .093 .043 .120 2.145 .033* .767 1.303 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ 

.130 .045 .161 2.896 .004* .777 1.287 

3. ดา้นลกัษณะของงาน .136 .051 .166 2.670 .008* .625 1.600 

4. ดา้นความรับผดิชอบ .115 .047 .134 2.437 .015* .802 1.247 

5. ดา้นความกา้วหนา้ .050 .045 .059 1.111 .267 .856 1.168 

R = 0.442 / R2 = 0.195 /Adj. R2 = 0.183   /SEE = 0.353 /F = 16.191 /Sig = 0.000**  

Durbin – Watson = 1.797 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัจูงใจท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

ฤทธา จาํกดั พบว่า ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั 

ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นลกัษณะของงานมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนกังาน 

บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นความรับผิดชอบมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของ

พนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดบั

นอ้ยท่ีสุด (R = 0.442) มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 18.3 (Adj. R2 = 0.183) มีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.353 (SEE = 

0.353) มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.625 ถึง 0.856 มีค่า VIF เท่ากบั 1.168 ถึง 1.600 จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปร (Multicollinearity) และ Durbin – Watson มีค่าเท่ากบั 1.797 จึงสรุปไดว้่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระจากกนั  

 ดา้นท่ีมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดั มากท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะของงานโดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.166 (β= 0.166) รองลงมาคือดา้นการไดรั้บการยอมรับ

นับถือ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.166 (β= 0.161) และน้อยท่ีสุด ด้าน

ความสาํเร็จในการทาํงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.120 (β= 0.120) 

 

5. การอภปิรายผล 

 ผลการวจิยัปัจจัยคํา้จุน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านโอกาสทีจ่ะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และด้านสภาพการ

ทาํงานมผีลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จํากดั อย่างมนัียสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 

 โดยพบว่า ด้านท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จาํกัด มากท่ีสุด คือ ด้าน

โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต รองลงมาคือ ดา้นสภาพการทาํงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฤทธา  

จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นั้นเกิดจากการท่ีองค์กรให้โอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งให้

สูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีกาํหนดท่ีชดัเจน คือ พนักงานท่ีมีอายุงาน 3 ปี มีสิทธ์ิในการสอบเพ่ือเล่ือนขั้น

เป็นระดบั junior ส่วนพนกังานท่ีมีอายงุาน 5 ปี มีสิทธ์ิในการสอบเล่ือนขั้นเป็นระดบั Senior และพนกังานท่ีมีอายุงาน 

7 ปี มีสิทธ์ิสอบเล่ือนขั้นเป็นระดบั PM (Project Engineer) นอกเหนือจากน้ีคือ ตั้งแต่ระดบั PM (Project Manager) ข้ึน

ไป การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งข้ึนอยู่กบัความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงาน ซ่ึงทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่า

เป็นโอกาสท่ีจะได้รับความกา้วหน้าในการทาํงานในอนาคตไดอ้ย่างชัดเจน และเป็นส่ิงท่ีทาํให้พนักงานทุกคนมี

ความหวงั หากยงัคงสภาพเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจ ERG ของแอลเดอฟอร์ 

(Alderfer) (สุดา สุวรรณาภิรมย ์และคณะ, 2542, หน้า 412-413) ไดก้ล่าวไวว้่า ความตอ้งการกา้วหน้าและเติบโต 

ความต้องการประเภทน้ีเป็นความต้องการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวการพฒันา การเปล่ียนแปลงฐานะสภาพ และเติบโต

กา้วหนา้ของผูท้าํงาน ความตอ้งการอยากเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมบุกเบิก มีขอบเขตอาํนาจขยายกวา้งออกไปเร่ือย ๆ การ

พฒันาเติบโตดว้ยความประเภทน้ี ซ่ึงสาํหรับชีวิตจริงในองคก์รนั้น ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความรับผิดชอบเพ่ิม หรือ

ความตอ้งการอยากไดท้าํกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีมีโอกาสใชค้วามรู้ ความสามารถใหม่ ๆ  และไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสักบั

งานใหม่ ๆ อีกหลาย ๆ ดา้นมากข้ึน เหล่าน้ีลว้นจดัอยู่ในประเภทความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสําเร็จทางใจ และ

ความสําเร็จตามความนึกคิดทุกอย่างของมาสโลว์นั่นเอง เช่นเดียวกบั ปรีกมน จินตนานนท ์และ สุพาดา สิริกุตตา 

(2557, หนา้ 117) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุน วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อ
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องคก์รของขา้ราชการสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุนดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าใน

อนาคตมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รในเร่ืองความผกูพนัทางดา้นจิตใจ ความผกูพนัทางดา้นการคงอยู ่และ

ความผูกพนัทางด้านบรรทดัฐาน โดยมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2. ดา้นสภาพการทาํงานมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นั้นเกิดจากองคก์รให้ความสาํคญักบัเร่ืองของอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัเพ่ือเอ้ืออาํนวยในการ

ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี รวดเร็ว และเพียงพอต่อการใชง้าน โดยองคก์รมีการแต่งตั้งเจา้หนา้ธุรการในการดแูลการเบิก 

จ่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ อย่างชัดเจนและมีการจัดเก็บอุปกรณ์เคร่ืองใช้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของพนกังานทุกคนและในการเบิกจ่ายนั้นทุกคนสามารถทาํการเบิกอุปกรณ์ไดโ้ดยไม่มีกาํหนดวนัและเวลา

ในการเบิกเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการทาํงานมากยิ่งข้ึน ในส่วนของความทนัสมัยนั้ นองค์กรมีโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัซ่ึงช่วยสนบัสนุนการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย อีกทั้งการจดัตาํแหน่งการนั่งในการทาํงาน 

โดยจะนั่งรวม ๆ กนัทั้งผูบ้งัคบับงับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงการจดัตาํแหน่งลกัษณะน้ีเลียนแบบการนั่งทาํงาน

แบบญ่ีปุ่น ทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปรึกษาหรือแกไ้ขปัญหาในการทาํงานไดใ้กลชิ้ดยิ่งข้ึน 

ส่วนเร่ืองความปลอดภยัภายในบริษทัจะมีการตรวจสอบการเขา้ – ออกของพนกังานและบุคคลภายนอกอยา่งเคร่งครัด

จึงทาํให้เกิดความปลอดภยัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปรีกมน จินตนานนท ์และ สุพาดา สิริกุตตา 

(2557, หนา้ 117) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุน วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของขา้ราชการสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุนดา้นสภาพการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองค์กรในเร่ืองความผกูพนัทางด้านจิตใจ ความผูกพนัทางดา้นการคงอยู่ และความผกูพนัทางดา้น

บรรทดัฐานโดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 นอกจากน้ี ธนัชพร กบิลฤทธิวฒัน์ (2557, หน้า 137) ยงัไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในงานมีความสัมพนัธ์กับ

ความภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึก ดา้นการรับรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึง

หมายความว่า หากพนกังานมีแรงจูงใจดา้นต่าง ๆ  มากข้ึนจะมีความภกัดีต่อองคก์รดา้นต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึนดว้ย 
 

ผลการวิจัยปัจจัยจูงใจ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางาน, ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ, 

ด้านลกัษณะของงาน และด้านความรับผดิชอบมผีลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จํากัด อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 

 โดยพบว่า ด้านท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จาํกัด มากท่ีสุด คือ ด้าน

ลกัษณะของงาน รองลงมาคือ  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. ลกัษณะของงานมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติท่ีระดบั 0.05 นั้นเกิดจากองคมี์การแบ่งหนา้ท่ีและปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างชดัเจน โดยพนกังานแต่ละ

ตาํแหน่งมีหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ ส่วนปริมาณงาน

นั้นผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทีมเดียวกนัปรึกษาหารือเพ่ือแบ่งงานกนัอย่างยุติธรรม ส่ิงเหล่าน้ี

ทาํให้พนักงานรู้สึกได้รับสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น และสามารถวางแผนงานร่วมกันได้ ทาํให้งานท่ีไดรั้บ

มอบหมายประสบผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์และยงัส่งผลทาํให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน รู้สึก
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รักและภกัดีต่อองคก์รมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จีรภคัร อเนกวิถี (2558, หน้า 56) ไดท้าํการศึกษา

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัความจงรักภกัดีต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอร์

พอร์ท พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองค์การดา้นพฤติกรรมท่ี

แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

เช่นเดียวกบั ศิริพร พรมไชย และ จตุพร สังขวรรณ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะ

งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการกาํหนดภาระงานท่ีชัดเจนทาํให้ผูป้ฏิบติังานทราบ

ภาระหนา้ท่ีและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาใหเ้กิดความพึงพอใจในงานและสามารถสร้างสรรค ์หรือพฒันา

งานท่ีทาํให้มีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีผลกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จาํกัด  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นั้นเกิดจากผูบ้งัคับบญัชาให้ความสําคัญกับผูใ้ต้บงัคับบญัชาในเร่ืองการ

ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี โดยการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และในการปฏิบติังานหาก

พนกังานคนใดสามารถทาํงานประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้งัคบับญัชาก็ไม่ลืมท่ีจะใส่ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดย

การให้กาํลังใจช่ืนชมยินดีอีกด้วย ส่งผลให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชาเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงานมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จีรภคัร อเนกวิถี (2558, หน้า 56) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ

กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนักงาน : กรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บ

การยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองค์การดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึก ดา้นการ

รับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริพร 

พรมไชย และ จตุพร สังขวรรณ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานเป็นบุคคลท่ีปฏิบติังานใกลชิ้ดกนั และการไดรั้บ

การยอมรับจากผูร่้วมงานย่อมมาจากผลงานท่ีปฏิบติั ทาํให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพราะสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

3. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมีผลกบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฤทธา จาํกดั อยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นั้นเกิดจากองคก์รเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีรับมอบหมายในการทาํงานไดว้างแผนการ

ทาํงานและปฏิบติังานดว้ยตนเองตั้งแต่ตน้จนจบ ทาํให้พนกังานสามารถจดัการวางแผนความสําคญัของงานในแต่ละ

ส่วนไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผลสาํเร็จและแลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีความตอ้งการ (Need Hierarchy Theory) ของมาสโลว ์(Maslow, 1970 : 35 - 46) ซ่ึงแบ่งความตอ้งการของ

มนุษยอ์อกเป็น 5 ลาํดบัขั้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการดา้น

สงัคมและความรัก ความตอ้งการช่ือเสียงเกียรติยศ และความตอ้งการท่ีไดรั้บความสําเร็จในชีวิตและความปรารถนา

ของตนเอง นอกจากน้ี ชยัวฒัน์ โอสถอาํนวยโชค (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาพนักงานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นระบบ

คอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง พบว่า ปัจจยัจูงใจด้านความสําเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร

โดยรวมของพนกังานในองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัในระดับสูง กล่าวคือ การท่ีพนักงานขององค์กรได้รับผิดชอบงานท่ีมีขอบข่ายของงานกวา้งขวาง และมี

ความหมายต่อความสาํเร็จขององคก์รมากก็จะมีความผกูพนัต่อองค์กรมาก และในทางตรงกนัขา้มหากเขารู้สึกว่าได้

ทาํงานท่ีไม่มีความสาํคญัมากนกั ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รก็จะลดลงไปดว้ย 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา “ปัจจยัคํ้ าจุนและปัจจัยจูงใจท่ีมีผลกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฤทธา 

จาํกดั” พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อองค์กรมากท่ีสุด คือ ดา้นโอกาส

ท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต และปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อองคก์รมากท่ีสุด คือ ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 6.1 บริษทัควรรักษาขอ้กาํหนดในการเล่ือนขั้นปรับตาํแหน่งให้อยู่คู่องค์กรต่อไป และควรสนับสนุนให้มี

การฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้แก่พนกังานในการทาํงานมากข้ึน 

 6.2 บริษทัควรกาํหนดภาระงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมชดัเจนยิ่งข้ึน เพราะจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานทราบ

ภาระหนา้ท่ีและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยดูจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทาํงาน 

 6.3 บริษทัควรจดักิจกรรมเพ่ือสานสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานในแผนกต่าง ๆ ท่ียงัไม่เคยร่วมงานกนัไดเ้ขา้มา

มีส่วนในการปฏิบติังานดว้ยกนั ซ่ึงก่อให้เกิดความสามคัคีภายในองคก์รและยงัสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์การ

ทาํงานซ่ึงกนัเพ่ือนาํมาปรับใชใ้นตาํแหน่งงานของตนเองได ้

 6.4 บริษทัควรประกาศนโยบายในการบริหารให้ชดัเจนเพ่ือให้พนกังานเกิดความมัน่ใจว่ายงัมัน่คงในหน้าท่ี

การงาน หรือเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมและรับฟังจุดประสงคข์องการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน และเพ่ือ

ศึกษาปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือพนักงาน บริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังาน

สังกดั สาํนกังานใหญ่ โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง จาํนวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีมีค่า

ความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.7 ข้ึนไป  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ี

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัใชส้ถิติ t-test กบัตวัแปร ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

ดา้นเพศซ่ึงเป็นความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม  และใชส้ถิติ F-Test กับตัวแปร สถานภาพ อายุ  วุฒิการศึกษา  

ประสบการณ์ในการทาํงาน  รายไดต่้อเดือน  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานปัจจยัจงูใจ ปัจจยัคํ้ าจุน และความพึง

พอใจในการทาํงานคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

สถานภาพโสด อายุระหว่าง30-39 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทาํงาน 6-8 ปี  โดยมีรายได้เฉล่ีย 

15,001 - 25,000   บาท ซ่ึงพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน)สํานักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจ

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานพบวา่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานในระดบั .000*  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณในระดับตํ่ า (R=.489) มีอ ํานาจการพยากรณ์ร้อยละ 23.9 (R Square=.239) มี

ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.327 (SEE=.327) และปัจจยัคํ้ าจุนดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงานในระดบั .000*  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณในระดบัตํ่า (R=.263) มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 6.9 (R Square=.069) มีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.361 

(SEE=.361) 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัคํ้าจุน, ความพึงพอใจในการทาํงาน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 481 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to study the factors affecting employee satisfaction in workplace and to study 

factors supporting positive satisfaction motivators through employees in Home Product Center Public Company 

Limited. 

The cluster sampling consisted of 302 persons who work for Home Product Center Public Company 

Limited (Head Office). The quantitative data processing was basically analyzed by using cronbach's alpha to test 

reliability at 70%. Descriptive statistics that use in this study are frequency, percentages, mean, and standard 

deviation. In addition, inferential statistics that use for analysis in this study are t-test independent using to 

distinguish between 2 groups of sex and using F-test to analyze status, age, education, work experience, and 

income. Moreover, Multiple Linear Regression was used to test hypothesis and find relationship between 

motivating factor, supporting factor, and satisfaction. 

It is inferred that majority of the respondents are female, age between 30-39 years old, bachelor degree, 

working experience 6-8 years, and income range 15,001 – 25,000 baht. The statistic results proved that there is no 

relationship exists between demographic factors and satisfaction. Besides, the significance values for career 

acceptance, career opportunities, and compensation & welfare were less than 0.05. Therefore, we can conclude that 

there was a statistically significant correlation between satisfaction (dependent variable) and career acceptance, 

career opportunities, and Compensation & welfare as independent factors. The coefficient of correlation coefficient 

(R = .489) was 23.9% (R Square = .239). The error was 0.327 (SEE = .327) and the supporting factor for 

compensation and welfare. Factors affecting job satisfaction at the level of .000 * were statistically significant at the 

0.05 level, with a low correlation coefficient (R = .263) with a predictive power of 6.9. (R Square = .069) with a 

discrepancy of 0.361 (SEE = .361). 

 

Keywords:  motivating factor, supporting factor, satisfaction motivators 

 

1.บทนํา 

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาพบว่าธุรกิจค้าปลีกวสัดุก่อสร้างและตกแต่งบา้นได้เติบโตข้ึนเพ่ิมข้ึนจากการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) มากข้ึน เพ่ือให้การ

ดาํเนินการครอบคลุมทุกกลุ่มของลูกคา้ กลยทุธ์ท่ีบริษทันาํมาใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ ทั้งการให้บริการท่ี

ครบวงจรและการสร้างความภักดีระหว่างลูกค้ากบัแบรนด์ (loyalty program) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความ

แตกต่าง ไม่เพียงแต่การเนน้ตวัสินคา้เท่านั้น บริษทัยงัไดใ้ห้บริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบติดตั้งจนถึงซ่อมแซม   

ถือเป็นจุดขายสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้และดึงดูดให้ลูกค้ากลบัมาซ้ือสินคา้และใชบ้ริการไดเ้ป็นอย่างต่อเน่ือง   

ถึงแมว้่าบริษทัจะมีผลการดาํเนินการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  แต่เน่ืองจากการบริหารงานบุคคลพบว่าอตัราส่วนของ

การขาดงานและการลาออกของพนกังานก็มีอตัราสูงเช่นเดียวกนั โดยบริษทัไดป้รับเปล่ียนวิธีการบริหารบุคคลเพ่ือ

จดัการทรัพยากรบุคคลท่ีถือว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะทาํให้บริษทัประสบความสําเร็จ  การคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
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เหมาะสมเขา้สู่องคก์รและการรักษาบุคลากรไว ้ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้พนักงานสามารถปฏิบติังานดว้ยความ

เต็มใจ  ทุ่มเท  รักองค์กร และมีความสุขกบังานท่ีทาํให้กบัองค์กรเพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จ  นั่นคือการทาํ

อย่างไรจึงจะทาํให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีทาํ  โดยบริษทัมองว่าการท่ีพนักงานมีความพึงพอใจในการ

ทาํงานจะส่งผลต่อความสาํเร็จของงาน และองคก์ร รวมทั้งก่อให้เกิดความสุขของผูท้าํงานดว้ย  ถา้องค์กรใดพนักงาน

ไม่มีความพึงพอใจในการทาํงานก็จะเป็นมลูเหตุหน่ึงให้ผลงานและการปฏิบติังานมีคุณภาพตํ่าส่งผลต่อการขาดงาน  

และลาออกจากงานในท่ีสุด จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพนกังานในบริษทัโฮมโปรดกัส์ เซ็น

เตอร์ จาํกดั (มหาชน)  มีความสนใจอยา่งยิง่ท่ีจะทาํการศึกษาและคน้ควา้ เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนักงานบริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงมีผลมาจากการสร้างแรงจูงใจของบริษัท

การศึกษาเร่ืองดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติัภารกิจของพนักงาน

ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และเกิดความเช่ือมัน่ในองค์กร ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผน การพฒันาดา้นทรัพยากร

บุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็น และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการ

ปฏิบติังานท่ีจะทาํให้การปฏิบติังานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ข้ึนแก่

องคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
 

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัโฮมโปรดกัส์ 

เซ็นเตอร์จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัโฮมโปรดกัส์ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

3.ระเบียบวธิีวจิัย 

ประชากรในการศึกษาไดแ้ก่พนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังาน

สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร รวมประชากรทั้งหมด จาํนวน 1,478 (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560)  

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  พนักงานบริษัท โฮมโปรดักส์  เ ซ็นเตอร์  จ ํากัด  (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ได้

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 302 คน 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิัย 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่  โดยศึกษาค้นควา้จากเอกสาร และการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีการศึกษาดงัน้ี  

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยพิจารณาจากตวัแปลอิสระและตวัแปรตามนาํมาสร้างเป็นแบบ สอบถาม

แบ่งเป็น 3 ส่วน 
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ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน ระดบัรายได ้ 

ส่วนท่ี 2 สอบถามเพ่ือวดัปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนในการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแยกแต่ละ

ดา้น   การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัให้มีคุณภาพผูว้ิจยั ไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารดา้นวิชาการและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางการสร้าง แบบสอบถามโดย ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ตามวิธีของ Likert – type Scale โดยให้ค่าของคาํตอบเป็น 5 ช่วง เพ่ือกาํหนดค่าของคะแนนดงัต่อไปน้ี 

ระดบัความคิดเห็นคะแนน ดงัน้ี    

   ระดบัคะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3 ศึกษาความพึงพอใจการทาํงานของพนักงานบริษัท โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่  ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช ้ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู 5 ระดบั คือ 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 

ระดบัคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 

ระดบัคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสาํหรับการทาํวิจยัจากแหล่งขอ้มลู 2 ประเภท ดงัน้ี  

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอา้งอิงต่างๆและ ผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือมาสร้างแบบสอบถาม  

ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากพนกังาน บริษทัโฮมโปร ดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่  ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม วิธีดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดงัน้ี การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุการทาํงาน ระดบัรายได ้ผูว้ิจยัไดใ้ชค่้าการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) และการแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบในการอธิบาย  และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดา้นปัจจัยจูงใจ ปัจจัยคํ้ าจุน และความพึงพอใจในการทาํงาน  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคาํนวณหา

ค่าเฉล่ีย (Means) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  

1. การวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัใชส้ถิติ t-test กบัตวัแปร ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

ดา้นเพศซ่ึงเป็นความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม  และใชส้ถิติ F-Test กับตัวแปร สถานภาพ อายุ  วุฒิการศึกษา  

ประสบการณ์ในการทาํงาน  รายไดต่้อเดือน   

2. การวิเคราะห์สมมติฐาน ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุน และความพึงพอใจในการทาํงานสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ 

โดยเลือกใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

กรอบวจิัย 

ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• สถานภาพ 

• อายกุารทาํงาน 

• ระดบัรายได ้
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัของพนกังาน

บริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

 

ปัจจัยคํา้จุน 

•  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

•  ดา้นนโยบายและการบริหารงาน  

•  ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน  

•  ดา้นความมัน่คง  

•  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  

•  ดา้นความสัมพนัธ์ในการทาํงาน  

•  ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 

( Herzberg, 1952) 

ปัจจัยจูงใจ 

•  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  

•  ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

•  ดา้นความรับผดิชอบ  

•  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั   

•  ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

( Herzberg, 1952) 
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4. ผลการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็น

เตอร์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ” ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  302 คน  และ

ไดแ้บ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ตามลาํดบัของวตัถุประสงคก์ารวิจยั  และสมมุติฐานการวิจยั ดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง (ร้อยละ65.9) อยูใ่นช่วงอายุระหว่าง30 – 39   ปี (ร้อยละ

46.7) สถานะภาพโสด (ร้อยละ56.3)  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ83.4)  มีประสบการณ์ในการทาํงาน

ช่วง6-8  ปี (ร้อยละ30.5) และรายได ้15,001 - 25,000   บาท (ร้อยละ34.4) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน

บริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

 เพศท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน)สํานักงานใหญ่ มีความพึง

พอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สํานักงานใหญ่ มีความ

พึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อายุท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สํานักงานใหญ่ มีความพึง

พอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษัท โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สํานักงานใหญ่ มี

ความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้

ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกันของพนักงานบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน)

สาํนกังานใหญ่ มีความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนักงานใหญ่ มี

ความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัจูงใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ การทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 

ปัจจยัจูงใจ B Std.Error Beta t Sig 

Constant 1.741 .208  8.364 .000* 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ( X1) .180 .052 .198 3.481 .001* 

ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน( X2) .334 .053 .359 6.318 .000* 

R=.482, R Square=.232, SEE=.326,  F=45.220, Sig=.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนกังานใหญ่  ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลทางสถิติ พบว่า ปัจจยั

จูงใจในการไดรั้บความยอมรับนับถือ ความกา้วหน้าในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงาน

ของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนกังานใหญ่  ดงันั้นจึงยอบรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ง

ไว ้ยกเวน้ดา้นความรับผดิชอบ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และความสาํเร็จในการทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สํานักงานใหญ่  ดงันั้นจึงปฏิเสธ

สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้

 

รูปแบบการเขียนสมการคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

Y= 1.741 + 0.180X1+0.334X2 

สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ZY = 0.198ZX1+0.359ZX2 

โดยท่ี  Y  หมายถึง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 X1 หมายถึง ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

 X2 หมายถึง ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัคํ้าจุนส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่  การทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นนโยบายการและการบริหารงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มและความมัน่คงของหน้าท่ีการ

งาน  ดา้นความสมัพนัธ์ในการทาํงาน 

ปัจจยัคํ้าจุน B Std.Error Beta t Sig 

Constant 2.698 .224  12.031 .000* 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ( X1) .273 .061 .249 4.447 .000* 

R= .249  , R Square=.062  ,SEE=.360, F=19.779  , Sig=.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยคํ้ าจุน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนักงานใหญ่ ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลทางสถิติ พบว่า ปัจจยั

คํ้าจุนดา้นนโยบายการและการบริหารงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มและความมัน่คงของหนา้ท่ีการงาน  ดา้นความสัมพนัธ์

ในการทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกัด 

(มหาชน)สํานักงานใหญ่ ดังนั้ นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้ งไว ้ยกเวน้ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มี

ความสัมพนัธก์บัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นจึง

ยอบรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ 
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รูปแบบการเขียนสมการคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

Y= 2.698 + 0.273X1 

สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ZY = 0.249ZX1 

โดยท่ี  Y  หมายถึง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์  เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 X1 หมายถึง ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษัท โฮมโปรดกัส์  เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน)สาํนกังานใหญ่  สามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

จากสมมตฐิานที ่1 ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)สํานักงานใหญ่  แตกต่างกัน  ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่า ปัจจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน ระดบัรายได ้

มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สํานักงานใหญ่  ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จนัทร์แรม พุทธนุกุล(2554) ท่ีได้

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี พบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน ของบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบุรีท่ีแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธนกฤต  

ชยัแสนดี (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัสายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิลจาํกดั  พบว่า

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั   

ทั้งน้ีจากการศึกษาปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานษริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด(มหาชน)

สํานักงานใหญ่  ในการทาํงานของบุคลากรมีการทาํงานไปในทิศทางเดียวกนัแบ่งหน้าท่ีการทาํงานโดยชดัเจน 

สามารถแสดงความสามารถในตวัแต่ละบุคคลได ้จึงทาํให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

ตรงตามการวิเคราะห์ตามขอ้มลูสถิติขา้งตน้ 

จากสมมตฐิานที ่2 ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็น

เตอร์ จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศกัดิพงศ ์ธรรมอาชวกุล 

(2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในเขตจงัหวดัลพบุรี มีผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั ธนกฤต  

ชยัแสนดี (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัสายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิลจาํกดั  พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานอยูร่ะดบัมาก รวมถึงจนัทร์แรม พุทธนุกุล(2554) 

ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรีผล

การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับ
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นบัถือและดา้นความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานบริษทั โฮมโปรดกัส์

เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนกังานใหญ่   

โดยปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผลงานของบุคลากรเป็นท่ี

ยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชามีการกล่าวยกยอ่งชมเชยในการทาํงานและรับฟังความคิดเห็น การไดรั้บการยอมรับนับถือ

จากเพ่ือนร่วมงานเม่ือทาํงานเสร็จลุล่วงตามกาํหนด  ตามแนวคิดHerzberg  (Herzberg’Two –Tactor Theory) ได้

กล่าวถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพ่ือนร่วมงาน จากผูม้าขอคาํปรึกษา หรือจากบุคคล

ในหน่วยงาน การยอมรับน้ีจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี การให้กาํลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใด

ท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถเม่ือไดท้าํงานอย่างใดอย่างหน่ึงบรรลุผลสําเร็จซ่ึงจะเกิดหลงัจากการไดรั้บ

ความสาํเร็จในการทาํงานและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั จนัทร์แรม พุทธนุกุล(2554)  ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี พบว่าปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับนับ

ถือมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

โดยปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบุคลากรไดรั้บการ

สนบัสนุนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ีตามอายงุานท่ีเหมาะสม ไดเ้ล่ือนตาํแหน่งตามความสามารถทาํ

ให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทาํงาน ภายในองคก์รมีการสนับสนุนในการพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การ

ฝึกอบรม สัมมนา ซ่ึงเป็นการสนับสนุนจากองค์กรเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพ่ือพฒันาหน้าท่ีการงาน

และพฒันาองค์กรอีกด้วย ตามแนวคิดทฤษฎีHerzberg  (Herzberg’Two –Tactor Theory) ท่ีกล่าวว่า การเล่ือนขั้น

ตาํแหน่งให้สูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม สามารถ

นาํความรู้ท่ีเรียนมาไปปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดความกา้วหน้าแก่ตนเอง โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ไดเ้ล่ือนขั้น 

เล่ือนตาํแหน่ง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน เช่นเดียวกบั วราพร  มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเร่ือง

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตบางแคมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ

ศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการศึกษาได้

กล่าวว่า  พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมในระดบัมาก ดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้ ทุกคนลว้นตอ้งการ

ประสบความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในชีวิต อีกทั้งมีความหวงัว่าความรู้ท่ีไดส้ะสมและเรียนมาจะช่วยพฒันาตนเอง 

พฒันางาน และพฒันาองคก์รให้กา้วหนา้อยูเ่สมอ  

จากสมมตฐิานที ่ 3 ปัจจัยคํา้จุนส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามพนกังานบริษทั โฮ

มโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนกังานใหญ่  มีความพึงพอใจดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์

ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีบุคลากรมีความพึงพอใจเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกปี และสวสัดิการท่ี

องคก์รมีให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามรถของตวัพนกังานเอง ซ่ึงในองคก์รในคาํนึงถึงค่าตอบแทนและสวสัดิการ

เพ่ือคํ้าจุนบุคลากรให้เหมาะสมตามตาํแหน่งอีกดว้ย ทั้งน้ี แนวคิดทฤษฎีHerzberg  (Herzberg’Two –Tactor Theory) ท่ี

กล่าวว่า  เงินเดือน (Salary) ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการทาํงาน และการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพอใจของ

บุคลากรท่ีทาํงานซ่ึง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั นรินทร์ จนัทน์หอม และสิทธิชยั ตนัศรีสกุล(2557)  ศึกษาเร่ือง 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ ดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็น

เตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนกังานใหญ่ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับ

นบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และปัจจยัคํ้าจุนดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

การวิจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์  เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)สาํนกังาน

ใหญ่  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ องคก์รควรให้อิสระในการทาํงานอยา่งเต็มท่ี เลือกวิธีการปฏิบติังานไดเ้อง 

รวมถึงการมอบหมายให้พนกังานไดรั้บงานท่ีไม่เคยปฏิบติัมาก่อน สร้างความรู้ความสามารถ สร้างความชาํนาญใน

การทาํงานดา้นอ่ืนให้มีทกัษะในหลายดา้น เปิดโอกาสให้มีความรับผิดชอบมากข้ึนเพ่ือความกา้วหน้าของบุคลากร  

องคก์รควรแบ่งระบบงานท่ีปฏิบติัให้มีแบบแผนเพ่ือความชดัเจนในการทาํงาน บุคลากรจึงไดแ้สดงความสามารถใน

การปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยสร้างขอ้กาํหนดในการทาํงาน (Job Description) เป็นแนวทางให้กบับุคลากรใน

องคก์รเดียวกนั ทาํให้งานท่ีทาํมีความสาํเร็จโดยไม่รู้สึกยากลาํบาก 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน องค์กรควรเลือกบุคลากรจากความรู้หรือท่ีไดศึ้กษามาให้ตรงกบัดา้น

สายท่ีปฏิบติั เพ่ือสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสาํเร็จลุล่วงมีความพึงพอใจกบังานท่ีไดท้าํ และทาํให้บุคลากรจงรักภกัดี

กบัองคก์ร สามารถกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและสนบัสนุนองคก์รต่อไปได ้

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ องคก์รควรส่งเสริมสวสัดิการสําหรับบุคลากรท่ีมีครอบครัวเพ่ือเป็นการจูง

ใจในการทาํงานภายใต้องค์กร เน่ืองจากกลุ่มพนักงานส่วนใหญ่มีครอบครัว รวมถึงส่งเสริมนโยบายและการ

บริหารงานจะเนน้ท่ีกลุ่มผูบ้ริหารเท่านั้น องคก์รควรมีนโยบายท่ีชดัเจนกบัการทาํงานท่ีเหมาะสม กาํหนดแนวทางใน

การทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั ช้ีแจงโครงสร้างของบริษัทให้พนักงานทราบ ข้อบงัคับต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั สร้าง

ความเขา้ใจของพนกังานในนโยบาย เป้าหมายธุรกิจ เพ่ือความสาํเร็จในองคก์รและตรงตามเป้าหมายได ้สร้างความพึง

พอใจแก่พนกังานและกลุ่มผูบ้ริหารเพ่ือพฒันาองคก์รต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บริการบริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (2) เพ่ือศึกษากิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด ประชากรท่ีใช้ใน

งานวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 802 บริษทั โดยสุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 267 คน การ

วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ (F-test) และ (Pearson Correlation) 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นบริษทัเอกชน จาํนวน 167 องค์การ (ร้อยละ 62.50) มีระยะเวลาในการ

ดาํเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 104 องคก์าร (ร้อยละ 39.00) มีระยะเวลาในการใชบ้ริการ 1-5 ปี จาํนวน 147 องคก์าร 

(ร้อยละ 55.10) และรู้จกับริษทัโคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัจากการไดรั้บการติดต่อโดยตรงจากทางบริษทั  

จาํนวน 190 องคก์าร (ร้อยละ 71.20) กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัไดด้งัน้ี 

ดา้นการจดัซ้ือจดัหา ดา้นการขนส่ง ดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้ ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นการ

บริหารสินคา้คงคลงั และดา้นการส่ือสารโลจิสติกส์ ตามลาํดบั และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ขอ้มลูทัว่ไปของธุรกิจไดแ้ก่ ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 

และการรับรู้ขอ้มลูบริษทั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั ไม่ต่างกนั (2) กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัซ้ือจดัหา ดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้ ดา้นการ

คาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้า ด้านการส่ือสารโลจิสติกส์ ดา้นการบริหารสินค้าคงคลงัและด้านการขนส่งมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

คาํสําคญั:  ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจ, กิจกรรมหลกัโลจิสติกส์, ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 

ABSTRACT 

This independent study has objective (1) to study about the general characterize of the business that 

affects to the Colossal International Company Ltd.’s customers. (2) To study about main activities of the logistics 

that related to the customers of Colossal International Company Ltd.’s satisfaction. For populations to make a study 
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are the Colossal International Company Ltd.’s 802 customers by using purposive sampling. Using information 

papers for collect the information from 267 people. Data analysis using descriptive statistics that were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics were F-Test, and Pearson Correlation. the result, the 

main examples are the 167-individual company (62.50%), has over 10 years for corporate the business about 104 

companies (39.00%), has a duration for 1-5 years for a services about 147 companies (55.10%), and knew Colossal 

International Company Ltd. from a direct contract for 190 companies (71.20%). Main activity of the logistics are in 

the high range by using descendent orders as procurement, transportation, customer services, demand forecasting, 

inventory management, and logistics communication and order processing. And the customers gave the highest 

score for a satisfaction. The result from hypothesis testing. (1) The differences of duration for business, duration of 

service, and company Information Recognition in general business information of Colossal International Company 

Ltd. are not affect to the customer’s satisfaction. (2) Main activity of the logistics are procurement, customer 

services, demand forecasting, logistics’ communication, inventory management, and transportations has relation to 

the Colossal International Company Ltd.’s customers in statistical significance as 0.05%, by having a relationship 

in the same direction. 

Keywords:  characteristics of business, main activities of logistics, customer satisfaction 

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากสังคมปัจจุบนัธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขนัอย่างเสรีและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนท่ีจะมีการขยายตวั

ทั้งน้ีจึงทาํให้บริษทัหรือองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบนัมีการปรับตวัและปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาองค์การให้เป็นท่ี

สามารถตอบสนองต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้จากการศึกษาขอ้มูลใน

ทางดา้นอุตสาหกรรมการนาํเขา้และส่งออกในปี 2559 มีการนาํเขา้เคมีของไทยมีแนวโนม้เพ่ิมจาํนวนมากและมีความ

หลากหลายของประเภทผลิตภณัฑ ์ปัจจุบนัการนาํเคมีหรือเคมีภณัฑ์ต่าง ๆ ถูกนาํเขา้มาใชใ้นทุกหน่วยธุรกิจองค์การ

หรือบริษทัห้างร้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสินคา้อนัไดแ้ก่ อาหาร ยา เคร่ืองสาํอาง,สารหรือวตัถุอนัตรายท่ี

นาํมาใช ้ทั้งน้ีโครงสร้างของสินคา้ประเภทเคมีหรือเคมีภณัฑต่์างมีความซบัซอ้นของวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นส่วนผสม นั้น ๆ 

(กระทรวงพาณิชย,์ 2559) จึงทาํให้ประเทศไทยยงัไม่สามารถท่ีจะทาํการผลิตหรือคิดคน้เคมีหรือเคมีภณัฑ์ต่าง ๆ 

ข้ึนมาเองไดจึ้งทาํให้เกิดการจดัตั้งบริษทัท่ีมีรูปแบบในการนาํเขา้สินคา้หรือการร่วมทุนจากต่างประเทศสินคา้ เช่น 

อุตสาหกรรมสี เคร่ืองสาํอาง หรือรูปแบบเคมีหรือเคมีภณัฑต่์าง ๆ ทาํให้ลูกคา้หรือองค์การต่าง ๆ ท่ีมีตอ้งการในการ

ใชสิ้นคา้ในประเภทน้ี ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ทาํให้มีบริษทัต่าง ๆ (สถาบนัวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม SMI สภาอุตสาหกรรม, 2554) รวมถึงบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัท่ีมองแนวทาง

การตลาดของธุรกิจท่ีมีความตอ้งการใชเ้คมีหรือเคมีภณัฑต่์าง ๆ โดยมีอตัราการใชผ้ลิตภณัฑท์างเคมีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองมาโดยตลอดจนกระทัง่อาจทาํให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจในรูปแบบเดียวกนั จึงทาํให้องค์การอยากท่ีจะทราบ

ความพึงพอใจ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

โดยมุ่งเนน้ศึกษาจากตวัแปรกิจกรรมหลกัโลจิสติกส์ เพ่ีอท่ีจะให้กลุ่มลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายของบริษทั มีความพึงพอใจเกิด

ความภกัดีต่อตวับริษทัท่ีใชบ้ริการ บริษทัหรือองค์การจึงไดมี้การจดัเตรียมรูปแบบของสินคา้ท่ีมีความหลากหลายต่อ

ความตอ้งการในการใชเ้คมีให้มีความพร้อมต่อการให้บริการลูกคา้ไดเ้พ่ิมมากข้ึนและมีประสิทธิภาพท่ีดี   
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

2) เพ่ือศึกษากิจกรรมหลกัโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

3. สมมตฐิานของการวจิัย 

1) ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจ ไดแ้ก่ ลกัษณะองค์การหรือธุรกิจ, ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ, ระยะเวลใช้

บริการของทางบริษทั,และดา้นการรับรู้บริษทัขอ้มูลของบริษทั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัท่ีต่างกนั 

2) กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ไดแ้ก่ การจดัซ้ือจดัหา, การให้บริการแก่ลูกคา้, การคาดการณ์ความตอ้งการ

ของลูกคา้, การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์, การบริหารสินคา้คงคลงัและ การขนส่ง มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

4. ขอบเขตของการวจิัย 

1) ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการของบริษทัโคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน 802 

องคก์าร (ฐานขอ้มลูลูกคา้บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล, 2560) 

2) ดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั จากตวัแปรลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจ และกิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ 

3) ดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ระยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาในธุรกิจ สถานบนัศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ สามารถ

นาํไปเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในดา้นกิจกรรมทางดา้นโลจิสติกส์ ท่ีสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

2) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใชห้รือนาํไปเป็นกรณีศึกษาให้แก่ผูส้นใจศึกษา คน้ควา้วิจยั

ทางดา้นโลจิสติกส์ได ้

3) ผลงานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจแก่ทางบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั สามารถนาํ

ผลการวิจยัน้ีไปพฒันากิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ของทางบริษทัฯ ในส่วนต่าง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างให้เกิด

ประสิทธิภาพทั้งในดา้นการบริหารจดัการ และการออกแบบกลยทุธ์ทางดา้นโลจิสติกส์ 

4) ผลการวิจยัน้ีทาํให้เห็นถึงความสาํคญัในการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีแก่คู่คา้ สามารถนาํผลการวิจยัน้ีไป

ส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่คู่คา้หรือการสร้างเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการทาํธุรกิจร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความสมดุลในห่วงโซอุปทาน 
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6. กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวจิยั 

 

 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กิจกรรมโลจิสติกส์ หมายถึง ระบบท่ีมีการจดัการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของขอ้มูลหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งหลากหลาย ไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดตั้งแต่ตน้ทางไปจนถึงปลายทางโดยใชต้น้ทุนใน

แต่ละดา้นให้น้อยท่ีสุด ท่ีเป็นกิจกรรมในการสนับสนุนขององค์การ โดยจากการศึกษาไดท้าํการยกขอ้มูลกิจกรรม

หลกัของโลจิสติกส์จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัซ้ือจดัหา, ดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้, ดา้นการคาดการณ์ความ

ตอ้งการของลูกคา้, ดา้นการส่ือสารดา้นโลจิสติกส์, ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั, ดา้นการขนส่ง มาใชใ้นการระบุขอ้

คาํถามในแบบสอบถามการศึกษาวิจยั   

 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ประสิทธิภาพจากการดาํเนินกิจการทางดา้นการนําเข้าส่งออกโดยใช้กิจกรรมโลจิสติกส์เพ่ือเช่ือมการดาํเนินงาน

เพ่ือให้ส่งผลท่ีดีให้แก่องคก์าร จนเกิดความประทบัใจและตรงกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้ 

 

8. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบักจิกรรมโลจิสตกิส์ 

 คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2550) ได้ให้ความหมายไว้เก่ียวกับ การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นการ

ดาํเนินการในขั้นตอนเร่ิมตน้ในขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการจดัการในการสนับสนุนให้ระบบมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล เพ่ือดาํเนินการเช่น การจดัเก็บสินคา้ การบริการหรือข้ึนตอนในกิจกรรมโลจิสติกส์เพ่ือให้ตรงต่อความ

ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจ 

- ลกัษณะองคก์าร/ธุรกิจ 

- ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 

- ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัเป็นระยะเวลา  

- เท่าใด 

-ท่านรู้จกับริษทัจากทางส่ือใด 

 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ 

- ดา้นการจดัซ้ือจดัหา 

- ดา้นการให้บริการแก่ลกูคา้ 

- ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 

- ดา้นการส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ 

- ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั 

- ดา้นการขนส่ง 
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ตอ้งการของลูกคา้และกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2547) ไดท้าํการยกตวัอย่างจากส่ิงท่ีนาํไปปรับใชก้ับ

กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ เป็นการดาํเนินกิจกรรมขององคก์ารและกลุ่มท่ีให้การสนับสนุนการทาํงานขององค์การ

นั้น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีรวมถึงเป้าหมายในการจดัส่งมอบให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างดีอีกดว้ย สรุป 

กิจกรรมโลจิสติกส์เป็นเพียงกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดการดาํเนินงานท่ีเกิดผลประโยชน์ต่อองค์การหรือบริษัทท่ีมีการ

ดาํเนินกิจกรรมในการเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีหลากหลายให้มีความครบถว้นทุกกิจกรรมย่อมทาํให้เกิดประสิทธิภาพต่อ

ผลการดาํเนินงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นอยา่งดีมีประสิทธิภาพ ตามลกัษณะของธุรกิจระดบัการใชกิ้จกรรม

ดา้นโลจิสติกส์นั้นในแต่ละอุตสาหกรรม 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพึงพอใจ 

 จารุภี ชินะพงศไ์พศาล (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึกนึกคิดในทางบวกทั้ง ความชอบ 

ความพอใจ และความนิยมท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีบุคคลมีหากไดรั้บการตอบสนองท่ีบรรลุตาม

ความตอ้งการแล้วความพึงพอใจก็จะตามมา สรุป ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความสุขของแต่ละบุคคลในดา้น

ความคิดเพ่ือทาํให้เกิดความรู้สึก ชอบ เกิดความสบายใจ เกิดความสุขใจต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเจออยู่ของแต่ละคน หรือ

เป็นเพียงความรู้สึกท่ีชอบพอใจต่อความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความตอ้งการของแต่ละคน 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 วาสนา จรูญศรีโชติกาจร (2550) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ืองผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ท่ี

มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่า การดาํเนินงานของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีแนวความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการประสิทธิภาพของ

ระบบโลจิสติกส์โดยรวมทุกด้าน ได้แก่ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซ้ือจัดหา การขนส่ง  เป็นต้น โดยมี

แนวความคิดเห็นดว้ยกบัความไดเ้ปรียบเสียเปรียบทางดา้นการจดัการ โดยรวมของระบบโลจิสติกส์ ผลท่ีไดอ้ยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน ดา้นความแตกต่าง และการมุ่งเน้นบางส่วนของตลาด ซ่ึงจะมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์เกิดความคิดเห็นดว้ยในดา้นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั แตกต่างกนั 

 มานิตา เจริญพัฒนะ (2555) ได้ทาํการศึกษา เ ร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งสินค้า 

กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอสทีพี ทรานสปอร์ต โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ีเพ่ือตอ้งการศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ อุปสรรคปั์ญหาและปัจจยัใดเป็นเหตุให้เลือกใชบ้ริการ เพ่ือนาํผลท่ีศึกษาไปใชป้รับปรุงและพฒันาให้เกิด

ผลดีต่อตวัองคก์าร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบัความปลอดภยัของสินคา้และการคาํนึงถึงราคา

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประเภทของผูใ้ชบ้ริการท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการ

ใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สมเจตน์ พิมพท์อง (2556) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ดา้นการบริการลูกคา้ของ

ศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาชิดลม พบว่า ด้านความน่าเช่ือถือของบริษทัท่ีจะตอ้งมีการ

ให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งดีมีความถูกตอ้งในการให้บริการและมีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัมาก เป็นเป้าหมายท่ีสําคญั

เกิดจากการตอ้งการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้เกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพในการแข่งขนั จึงไดมี้การนาํ

ระบบของการบริการหลกัโลจิสติกส์เขา้มาปรับปรุงระบบหรือวางแผนการพฒันาธุรกิจในเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
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9. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ องค์การหรือธุรกิจท่ีใชบ้ริการของ

บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด จาํนวนทั้งส้ิน  802  บริษัท (ฐานข้อมูลลูกค้าบริษัท โคลอสซอล 

อินเตอร์เนชัน่แนล, 2560) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง

เท่ากบั 267 บริษทั  โดยใชก้ารเลือกใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก

บริษทัผูใ้ชบ้ริการของบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) เพ่ือความสะดวกของผูว้ิจัยในการเลือกตัวอย่าง ในงานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบัของ Likert Rensis (1970) 

แบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือไดข้องสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 

(George and Mallery, 2006) จากการดาํเนินการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดแรก ไดผ้ลการ

วิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha มีค่านอ้ยสุดอยูท่ี่ 0.716 และสูงสุดเท่ากบั 0.845 

การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยการหาจาํนวนค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปล

ความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way Analysis of Variance : ANOVA) และ Pearson correlation โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

10. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลด้านลกัษณะทัว่ไปของธุรกจิ 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือบริษทัเอกชน จาํนวน 167 องคก์าร (ร้อยละ 62.50) มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 

10 ปีข้ึนไป  จาํนวน 104 องค์การ (ร้อยละ 39.00) มีระยะเวลาในการใชบ้ริการ 1-5 ปี จาํนวน 147 องค์การ (ร้อยละ 

55.10) และดา้นการรู้จกับริษทัโคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัจากการไดรั้บการติดต่อโดยตรงจากทางบริษทั  

จาํนวน 190 องคก์าร (ร้อยละ 71.20) 

กจิกรรมหลกัของโลจิสตกิส์ทีม่คีวามสัมพันธ์กบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X�  = 4.19) โดยพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดัซ้ือจดัหา มากท่ีสุด (X�  =4.26) รองลงมาดา้นการขนส่ง (X� = 4.24) และน้อยท่ีสุดดา้น

การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (X� = 4.13) โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

  1) ดา้นการจดัซ้ือจดัหา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

(X�  = 4.26) โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพของสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดีมากท่ีสุด  

(X� =4.38) รองลงมา ความสัมพนัธ์อนัดีเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการบริการ (X� = 4.30) และน้อยท่ีสุด สินคา้มีความ

พร้อมต่อคาํสั่งซ้ือเพ่ือป้องกนัการขาดตลาด (X� = 4.16)  

  2) ดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด (X�  = 4.21) โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีการตอบสนองความตอ้งการสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขช่วงเวลามาก

ท่ีสุด (X�  =4.28) รองลงมาการบริการท่ีตอบสนองต่อการแกปั้ญหา (X�  = 4.27) และนอ้ยท่ีสุด บริการตรงตามเง่ือนไข

การสั่งซ้ือ (X�  = 4.11) 
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  3) ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้า พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 4.13) โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความรู้ความเขา้ใจกบัสินคา้ทาํให้ทราบความ

ตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดีมากท่ีสุด (X�  =4.27) รองลงมาติดตามบริการหลงัการขาย (X� = 4.21) และนอ้ยท่ีสุดคือ นาํขอ้มลู

การสั่งซ้ือในอดีตมาพิจารณาวางแผนงานและการตดัสินใจ (X� = 3.94)  

  4) ดา้นการส่ือสารโลจิสติกส์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (X� = 4.15) โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการจดัการคาํสั่งซ้ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (X� =4.32) 

รองลงมาติดต่อประสาทงานอยา่งมีประสิทธิภาพ (X� = 4.21) และนอ้ยท่ีสุดคือนาํระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดม้าตรฐาน

มาใช ้(X� = 3.93)  

  5) ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (X� = 4.16) โดยพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าระบบการตรวจสอบสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ วางระบบการ

ตรวจสอบสินคา้คงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพมาก (X� =4.20) รองลงมาการจดัเก็บสินคา้ให้มีความปลอดภยัต่อลูกคา้  

(X� = 4.19) และนอ้ยท่ีสุดคือการจดัเก็บสินคา้ท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ (X�  = 4.10)  

  6) ดา้นการขนส่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

(X� = 4.24) โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การจดัส่งสินคา้ตามความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วมากท่ีสุด (X� =4.37) 

รองลงมาการตรวจสอบพาหนะเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย (X� = 4.28) และน้อยท่ีสุดคือการจดัสรรพาหนะขนส่งท่ี

เหมาะสมกบั (X� = 4.15)  

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัทโคลอสซอล อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ บริษทัโคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X�  = 4.31) โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจในการดูแลสินค้าและบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (X�  =4.31) รองลงมาความพึงพอใจในการรับบริการท่ีดีและมีการติดตามผลต่อลูกคา้ (X� = 

4.29) และนอ้ยท่ีสุดความพึงพอใจการให้ขอ้มลูท่ีสะดวกและรวดเร็ว (X� = 4.23) 

 

11. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

  

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์ 
ตารางท่ี 1 เนชัน่แนล จาํกดั 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของธุรกิจ 

ลกัษณะองคก์ารหรือธุรกิจ F-Test 0.10 ปฏิเสธ 

ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ F-Test 0.07 ปฏิเสธ 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ  F-Test 0.09 ปฏิเสธ 

การรับรู้ขอ้มลูบริษทั F-Test 0.22 ปฏิเสธ 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ขอ้มลูทัว่ไปของธุรกิจไดแ้ก่ ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และ

การรับรู้ขอ้มูลบริษัท ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั ไม่ต่างกนั   
 

ตารางท่ี 2 กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์ 

ตารางท่ี 2 เนชัน่แนล จาํกดั 

กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

Pearson 

(r) 
Sig. ทิศทาง ระดบัความสัมพนัธ์ 

ดา้นการจดัซ้ือจดัหา 0.507 0.00* บวก มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 

ดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้ 0.611 0.00* บวก มีความสัมพนัธ์สูง 

ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 0.679 0.00* บวก มีความสัมพนัธ์สูง 

ดา้นการส่ือสารโลจิสติกส์ 0.720 0.00* บวก มีความสัมพนัธ์สูง 

ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั 0.603 0.00* บวก มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 

ดา้นการขนส่ง 0.716 0.00* บวก มีความสัมพนัธ์สูง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั ของกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์โดยเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์จากมากไปน้อยไดด้ังน้ี ดา้นการ

ส่ือสารโลจิสติกส์, ดา้นการขนส่ง, ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้, ดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้ , ดา้นการ

บริหารสินคา้คงคลงัและดา้นการจดัซ้ือจดัหา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = 0.720, r = 0.716, r = 0.679, r 

= 0611, r = 0.603, r = 0.507) 

 

12. การอภปิรายผล 

กิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผลได ้โดยเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1) ดา้นการส่ือสารโลจิสติกส์ มีความสําคญัอย่างมากในการดาํเนินธุรกิจโดยจะตอ้งมีความสะดวกรวดเร็ว

แม่นยาํและเขา้ถึงได้ง่าย เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า สามารถจดัการคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ไดมี้ประสิทธิภาพอย่าง

ถูกตอ้ง การส่ือสารโลจิสติกส์เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะพฒันาระบบท่ีจะทาํให้สามารถติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ให้มี

ความรวดเร็ว ประหยดั สะดวกและสามารถทราบถึงสถานะของสินค้าไดเ้ข้ามาช่วยหรือองค์การจาํเป็นตอ้งมีการ

พฒันาในการส่ือสารเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้จะก่อให้เกิดประประโยชน์สูงสุดได้ไม่น้อยเลยท่ีเดียวและนอกจากน้ี

องคก์ารควรให้ความสําคญัในการจดัระบบวางรากฐานท่ีดีกบัดา้นการส่ือสารให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการขยายเพ่ิม

มากข้ึนในอนาคตไดอี้กดว้ย  
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2) ดา้นการขนส่ง เป็นกิจกรรมทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งมอบสินคา้ และบริการ โดยการท่ีมีการขนส่งท่ีดี จะ

ช่วยเสริมความมัน่ใจ และความเช่ือมัน่ของคู่คา้ท่ีมีต่อบริษทัฯ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า การจดัส่งสินคา้ตาม

ความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วนั้นจะตอ้งอาศยัรูปแบบการให้บริการการขนส่งท่ีดีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งผลให้เกิดการขบัเคล่ือน

สินคา้หรือบริหารให้เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

3) ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการคาดการณ์ความต้องการของสินคา้ของทางบริษทัฯ 

ล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัการขาดวตัถุดิบในกระบวนการผลิตของแต่ละคู่คา้ เน่ืองจาก ลกัษณะปริมาณในการผลิตของแต่

ละคู่คา้ท่ีมีความแตกต่างกัน ดังนั้ นถา้มีการพยากรณ์ท่ีแม่นยาํจะช่วยทาํให้บริษัท ฯ มีคุณภาพความพร้อมในการ

ตอบสนองลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีท่ีจะช่วยให้องค์การหรือธุรกิจมีการวาง

แผนการสั่งซ้ือสินคา้หรือเพ่ือท่ีจะเตรียมสินคา้สําหรับให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทราบถึงการ

ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้เหมาะสมกบัวางแผนเตรียมสินคา้หรือบริการให้ไดอ้ย่าง

ทนัเวลา  

4) ดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้ เป็นหัวใจสําคัญของกิจกรรมโลจิสติกส์ นอกจากแสดงถึงความพร้อมของ

รูปแบบของการติดต่อ ขนส่งแลว้ยงัแสดงถึงคุณภาพของการบริการของบริษทัฯ ท่ีส่งมอบแก่ลูกคา้จนเกิดความพึง

พอใจต่อบริษทัเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่าการดูแลและส่งเสริมให้พนักงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้มากกว่า

ดา้นอ่ืน  เน่ืองจากองคก์ารมีการสนบัสนุนให้พนกังานมีการติดต่อประสานงานติดตามความตอ้งการของลูกคา้รวมถึง

รับฟังปัญหาจากลูกคา้เพ่ือแกไ้ข และตอบสนองให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

5) ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของกิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นการเก็บรักษาสินคา้และการ

จดัเตรียม เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า ระบบการตรวจสอบสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

องคก์ารมีการจดัการหรือการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีพนักงานดูแลสินคา้แต่ละชนิดเพ่ือให้

เกิดการรับรู้ของการเขา้และการออกของสินคา้ไดดี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการท่ีดี เพ่ือท่ีจะไม่ให้ส่งผล

ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนและทาํให้การผลกระทบต่อผลกาํไรจากการประกอบการขององค์การหรือธุรกิจต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

ออกไปได ้โดยการนาํเอาระบบทางเทคโนโลยีเขา้มาจดัการขอ้มลูของสินคา้คงคลงัเพ่ือให้ เกิดความถูกตอ้งแม่นยาํ

และทนัเวลามากยิง่ข้ึนทั้งน้ีอาจจะทาํไดโ้ดยมีการจดัเช็คสินคา้คงคลงัในรูปแบบของการเช็ครายเดือนในทุก ๆ เดือน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัมีความให้สอดคลอ้งกบัการจดัซ้ือสินคา้คงคลงัมาในคุณสมบติัท่ีตรง

กับความต้องการขอลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต้องให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีตกลงกนัไว ้

6) ดา้นการจดัซ้ือจดัหา เป็นพนัธกิจของทางบริษทั ฯ ท่ีจะตอ้งมีการสรรหาวตัถุดิบจาํพวกสารเคมี มาเสนอ

ขายให้กบัคู่ค้าทางธุรกิจ ดงันั้นการจดัซ้ือจัดหาวตัถุดิบจาํพวกสารเคมี ท่ีต้องใชค้วามรู้ความสามารถท่ีเช่ียวชาญ

โดยเฉพาะจึงมีความสาํคญัอยา่งมากท่ีทาํให้คู่คา้เกิดความพึงพอใจเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่าสินคา้มีคุณภาพตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้มากกว่าดา้นอ่ืนเน่ืองจากการจดัซ้ือจดัหาสินคา้เป็นจุดเช่ือมโยงท่ีสําคญัท่ีสามารถสร้าง

ความมีอิทธิผลต่อองคก์ารหรือธุรกิจท่ีส่งผลให้มีประสิทธิภาพท่ีดีให้กบัองคก์าร 

 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดลองกบังานวิจยัของ สมเจตน์ พิมพท์อง (2556) ทาํการศึกษา “เร่ืองความพึงพอใจใน

บริการโลจิสติกส์ดา้นการบริการลูกคา้ของศนูยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาชิดลม” ทั้งน้ีบริษทัมี

ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายในการรองรับการให้บริการนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชรรร 
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เศรษฐยานนท์ (2554) ได้ทาํการศึกษา “เร่ืองการจัดการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลตอผลประกอบการของร้านดอกไม”้ 

เน่ืองจากการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารกิจการทาํให้ระบบการจัดการขององค์การหรือธุรกิจมี

ความสาํคญักนัในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั เบญจพร สุวรรณแสนทวี (2557) ไดท้าํการศึกษา “เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งของผูป้ระกอบการอาหารเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เน่ืองจากมีการ

ตอบสนองต่อประสิทธิภาพในสินคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั กาํพล แกว้สมนึก (2552) ทั้งน้ีได้

กล่าวว่า  การจะทราบถึงความพึงพอใจของการบริการแต่ละอย่างจะตอ้งเกิดจากการดูขอ้มลูต่าง ๆ และเอาใจใส่ต่อ

การคาดการณ์ความตอ้งการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการให้ตรงตามพฤติกรรมการสั่งซ้ือ 

 

13. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ดา้นการส่ือสารโลจิสติกส์ ควรมีการพฒันาระบบส่ือสารท่ีเป็นส่วนของการติดต่อระหว่างองค์การกบัคู่คา้

ซ่ึงเป็นส่วนท่ีทาํให้เกิดการรอคอยในการให้บริการ ให้มีความทนัสมยัและครบวงจรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผูใ้ห้

บริการรายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะระบบออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชนัท่ีสามารถติดต่อ สั่งซ้ือ และตรวจสอบไดอ้ย่าง

รวดเร็วท่ีสามารถแสดงผลสถานะของการดาํเนินงานในส่วนต่าง ๆ อยา่งครบคร้ัน 

 2) ดา้นการขนส่ง ทางบริษทัฯ ควรมีการจดัเตรียมการขนส่งทั้งภายในและพนัธมิตรทางดา้นการขนส่ง อย่าง

ครอบคลุมเพ่ือสามารถขับเคล่ือน และตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้อย่างทันเวลา มีการวิเคราะห์และ

ประเมินผลต่าง ๆ ท่ีจะเกิดผลแก่สินค้าท่ีต้องจัดส่ง เช่น พาหนะ หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ ว่าเหมาะสมหรือไม่ ให้

สอดคลอ้งกบัสินคา้ และปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ อยา่งเป็นระบบ เพราะช่วยเสริมสร้าง ความพึงพอใจของลูกคา้ และ

การรักษาความสัมพนัธอ์นัยนืยาวของลูกคา้ และคู่คา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์การท่ีทาํหน้าท่ี

ประสานงานคาํสั่งซ้ือกบัคู่คา้ ช่วยเหลือแนะนาํคู่คา้ของทางบริษทัในเร่ืองของการออกคาํสั่งซ้ือกบัทางบริษทั ฯ ใน

รูปแบบบรูณาการร่วมกนั เพ่ือพฒันาศกัยภาพ และความพร้อมของสินคา้คงคลงัของทางบริษทัฯ และคู่คา้ เพ่ือป้องกนั

การขาดดุลสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อกระบวนการผลิตของคู่คา้ โดยการใชก้ารพยากรณ์ล่วงหน้าจากขอ้มูลในอดีตท่ีผ่านมา

อยา่งเป็นระบบเพ่ือช่วยสร้างให้เกิดห่วงโซ่อุปทานท่ีมัน่คง และแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต 

 4) ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า ควรมีการรักษาพนักงานท่ีดีมีประสิทธิภาพในการทาํงานเอาไว ้หรือเพ่ิม

โครงการการพฒันาสนบัสนุนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนกังานให้ดีเพ่ือนาํไปใชก้บัการพฒันาการทาํงาน ให้เกิดประโยชน์

แก่องค์การหรือธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความประทบัใจในการให้บริการลูกคา้ท่ีดีและเหมาะสมกบัลูกคา้ บริษัทมีการ

จดัการฝึกอบรมพฒันาพนกังาน ส่งเสริมใหมี้การพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการ

ฝึกอบรมการพูดการพบปะลูกคา้หรือรวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการพฒันาเรียนรู้เพ่ิมเติมทางดา้นภาษาไม่ว่าจะเป็น

ภาษาองักฤษหรือภาษาจีนเพ่ิมเติม เพ่ือใหค้รอบคลุมถึงการให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมมากท่ีสุด  

 5) ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั ควรจัดระบบการบริหารคลงัให้ดีมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะลงวนัท่ีรับ

สินค้าเข้าคลัง และลงวนัท่ีสินคา้ออกจากคลงัเพ่ือเป็นระบบให้การตรวจเช็คสินคา้ท่ีอาจจะหลงเหลืออยู่ภายใน

คลังสินค้า ป้องกันการสูญเสีย สูญหาย และรวมถึงระยะเวลาให้การจดัเก็บในมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้

เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้และมีการจดัการสินคา้คงคลงัให้มีจาํนวนเหมาะหรือไม่สั่งสินคา้เพ่ิมเขา้มาให้เกิด

ตน้ทุนและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในดา้นราคาท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 6) ด้านการจัดซ้ือจัดหา ควรสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างความหลากหลายในสินค้า และมีการจัดการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ เพ่ือเป็นมาตรฐานต่อการให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสินคา้ท่ีนาํเขา้มา

เป็นสินคา้ท่ีมีความเฉพาะทางลกัษณะ (เคมีและเคมีภณัฑ)์ จึงจะตอ้งให้ความสาํคญัต่อการสั่งซ้ือ โรงงานท่ีสั่งซ้ือจะตอ้งมี

มาตรฐานอยูใ่นระดบัท่ีดีและสามารถตรวจสอบได ้

 

14. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ เช่น คุณภาพการให้บริการ กิจกรรมการ

ส่งเสริมทางการตลาด เป็นตน้ 

 2) ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และคู่คา้

ของทางบริษทัเพ่ือนาํผลการศึกษาเชิงลึกมาพฒันาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน 

การใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนและทาํ

การเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรี การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test, One-Way ANOVA (F-Test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) มีอายุ 31 - 40 ปี 

จาํนวน 142 คน (ร้อยละ 35.50) ประกอบอาชีพ เอกชน จาํนวน 120 คน (ร้อยละ 30.00) มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ 

ปริญญาตรี จาํนวน 237 คน (ร้อยละ 59.25) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 263 คน (ร้อยละ 65.75) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน คือ  15,001- 25,000 บาท จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด (X̄ = 4.41) โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบส่วนใหญ่มี

ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา มากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.46) รองลงมา คือ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.44) และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.37) และความพึงพอใจในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.45) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

1) ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกนั   

               2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา และดา้นบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการบริการ (B = 0.30) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคา (B = 0.17) และ

นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล (B = 0.16) ตามลาํดบั และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 22.80 

คาํสําคญั:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความพึงพอใจ, ธุรกิจโต๊ะจีน 
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ABSTRACT 

This independent study has objective (1) to study personal characteristics that influencing customer’s 

satisfaction in the services of Soontree Chinese Dishes in Saraburi province and (2) to study marketing mix factors 

influencing customer’s satisfaction in the services of Soontree Chinese Dishes in Saraburi province. For 

populations to make a study, they were from Soontree Chinese Dishes service’s customers who living in Saraburi 

province that undetermined amount, and collect information from the examples for 400 people and using purposive 

sampling from the old customers. Data analysis using descriptive statistics that were frequency, percentage, mean, 

and standard deviation. Inferential statistics were t-Test, One-Way ANOVA (F-Test), and Multiple Regression 

Analysis. 

According to the result,  the main 206 people were male (51.50%), ages 31 – 40 years old about 142 

people (35.50%), in individual occupation about 120 people (30.00%), has highest education status as bachelor 

degree about 237 people (59.25%), have a married status about 263 people (65.75%), and the average monthly 

incomes are 15,001- 25,000 Baht about 144 people (36.00%). The result of factors influencing in service business 

informational analysis is in a highest score for the most (X̄ = 4.41) according to each dimension (X̄ = 4.46), the 

following is physical appearance by in the highest (X̄ = 4.44) and the lowest is about the channel by in the highest 

rate (X̄ = 4.37), and the service’s satisfaction is in the highest (X̄ = 4.45) 

The result from hypothesis testing. 

1) The personal appearances influencing customer’s satisfaction in the services of Soontree Chinese 

Dishes in Saraburi province as indifferent. 

2) Marketing mix factors influencing to satisfaction in Soontree Chinese Dishes service’s customers in 

Saraburi province were services, prices, and about personals by having importance in statistics at 0.05. By the most 

affective was the service systems (B = 0.30) the following is about price (B = 0.17) and the lowest is about 

personals (B = 0.16) by 22.80% 

Keywords:  FACTOR INFLUENCING IN SERVICE BUSINESS, SATISFACTION, CHINESE DISHES BUSINESS  

 

1. บทนํา 

อุตสาหกรรมอาหารจดัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก และมีการ

สร้างรายไดใ้ห้กบัประชากรไทยเป็นจาํนวน ซ่ึงธุรกิจรับจดัเล้ียงเป็นอีกตลาดท่ีถือว่ามีการแข่งขนักนัอย่างดุเดือด โดย

ธุรกิจรับจดัเล้ียงเติบโตมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัอาหารมีเป็นจาํนวนมาก มีธุรกิจอีก

แขนงหน่ึงท่ีอยู่ในธุรกิจรับจดัเล้ียงท่ีนิยมเรียกกนัเป็นท่ีติดปากว่า “บริการรับจดัโต๊ะจีน” ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ีมีการ

แข่งขนักนัอย่างมากข้ึนในตลาดบริการรับจดัเล้ียงนอกสถานท่ีแบบโต๊ะจีน ทาํให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ เกิดข้ึน

ตามมามากมายตามความต้องการของตลาด ทาํให้เกิดการแข่งขนักันสูงและตลาดยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะมีการ

เจริญเติบโตสูงตามเช่นกนั ดงันั้ น การศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโต๊ะจีนสุนทรีของ

ผูบ้ริโภคในจังหวดัสระบุรี จึงมีความสําคญัและจาํเป็นต่อโต๊ะจีนสุนทรี ซ่ึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความ
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เก่ียวขอ้งตามหลกัทฤษฎีของคอตเลอร์ (Kotler, 2011) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี

ประกอบดว้ย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ด้าน

กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและเพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพการ

ให้บริการในธุรกิจรับจดัโต๊ะจีน เพ่ือนําผลในการศึกษามาเป็นแนวทางในการแกไ้ข พฒันาและปรับปรุงกิจการให้

สามารถประกอบกิจการได้อย่างมัน่คงในช่วงสภาวะท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงน้ี และนําขอ้มูลท่ีได้ไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในดา้นต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานและเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริโภค    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัสระบุรี 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโต๊ะจีน 

สุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี 

 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2554, น. 72) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะส่วนบุคคลรวมไปถึง อาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว 

การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวจะมีความสาํคญัต่อนกัการตลาด เพราะว่าเก่ียวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ใน

ตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่และตลาดอ่ืน ๆ จะหมดไป

หรือความสาํคญันั้น ๆ ลดลง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ อาย ุเพศ สภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ 

การศึกษา เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะส่วนบุคคลเป็นลกัษณะท่ีสําคญั และเป็นสถิติท่ีใชช้ี้

วดัได ้ซ่ึงจะช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมจะช่วยอธิบายถึง

ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้ น ซ่ึงลักษณะส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการ

กาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ๆ 

แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีมี

ความสาํคญัในการดาํเนินงานของธุรกิจทางดา้นการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะทาํใหกิ้จการสามารถควบคุมได ้ดงันั้นจะตอ้ง

สร้างส่วนประสมการตลาดท่ีมีความเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (7P’s) ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์

(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) การกาํหนด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การขายโดยใชพ้นักงาน

(Personal Selling) กระบวนการการบริการ (Process of Services) และ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. (2012) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

7P’s ในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจท่ีมีการต้อนรับขับสู้ 

(Hospitality) เป็นหัวใจหลกัในการทาํธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีความแตกต่างในเร่ือง

ของสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป อนัประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) (2) ดา้นราคา (Price) (3) 
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) (4) ดา้นการส่งเสริม (Promotions) (5) ดา้นบุคคล (People) (6) ดา้นกายภาพและ

การนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) และ (7) ดา้นกระบวนการ (Process) 

แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วกบัความพึงพอใจ 

สุวิมล คาํยอ่ย (2555) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีแสดงออกมาในดา้นบวก

หรือลบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท่ีไดรั้บการตอบสนองต่อส่ิงท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ ซ่ึงความรู้สึกพึงพอใจนั้นจะเกิดข้ึน

เม่ือบุคคลไดรั้บหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในส่ิงท่ีตอ้งการในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวนั้นจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหาก

ความตอ้งการหรือจุดหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองกลบัมา 

Kotler (2008) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ข้ึนอยู่กบัประโยชน์ คุณค่าท่ีจะไดรั้บรู้ท่ีไดจ้ากการใช้

บริการ และเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ซ่ึงหากประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการตํ่ากว่าท่ีผูซ้ื้อคาดหวงั

ไว ้ผูซ้ื้อจะรู้สึกไม่พอใจในบริการนั้ น ๆ ซ่ึงหากในทางตรงกนัข้ามกนั หากประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริการนั้ น

สอดคลอ้งหรือเกินกว่าท่ีผูซ้ื้อคาดหวงั ผูซ้ื้อจะรู้สึกไดรั้บความพึงพอใจและความประทบัใจ 

                 

4. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์

 นยันนัท ์ศรีสารคาม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซี 

(KFC) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัดา้น

ผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นราคา 

ฤดีรัตน์ สิทธิบริบรูณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารวอเตอร์ไซต์ รีสอร์ท” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ดา้นราคา มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารวอเตอร์ไซต์ รีสอร์ท อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

นยันนัท ์ศรีสารคาม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซี 

(KFC) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการอาหาร

ญ่ีปุ่น ยา่น Community Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community Mall 
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ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นบุคคล 

วิชยา ทองลพัท ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภท

ชาบขูองผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ดา้นบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

จิราพร วรเวชวิทยา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการห้องอาหารครัวเมืองราช” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ลกัษณะทางทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องอาหารครัวเมืองราช  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกบัด้านลักษณะทางกายภาพ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นกระบวนการ 

ฤดีรัตน์ สิทธิบริบรูณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลกัษณ์ท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารวอเตอร์ไซต ์รีสอร์ท” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารวอเตอร์ไซต์ รีสอร์ท อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับด้านกระบวนการ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

5. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชก้ารใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริโภคท่ี

เขา้มาใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน เน่ืองจากประชากรมี

จาํนวนมากขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่

ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953) โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดับค่าความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) จะไดข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง โดยใช้วิธีเลือกเก็บกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการโต๊ะจีนสุนทรีใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั แบบสอบถาม

การวิจัยคร้ังน้ีกาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือได้ของสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 จากการ

ดาํเนินการทดสอบขอ้มลูจากแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดแรก ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha มีค่านอ้ยท่ีสุด

เท่ากบั 0.850 และค่าสูงสุดเท่ากบั 0.961 
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 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายลกัษณะส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายขอ้มูลต่าง 

ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ไดแ้ก่ การหาความแตกต่างดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

6. ผลการวจิัย 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) 

มีอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 142 คน (ร้อยละ 35.50) ประกอบอาชีพเอกชน จาํนวน 120 คน (ร้อยละ 30.00) มีระดับ

การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี จาํนวน 237 คน (ร้อยละ 59.25) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 263 คน (ร้อยละ 65.75) 

และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คือ  15,001- 25,000 บาท จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.41) โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบส่วนใหญ่มี

ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคามากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.46) รองลงมา คือ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.44) และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.37) 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.45) โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบส่วนใหญ่ มีระดบัความพึงพอใจต่อ ท่านมัน่ใจ

กบัคุณภาพอาหารท่ีไดรั้บ มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.50) รองลงมา คือ ท่านรู้สึกไดรั้บการบริการท่ี

เท่าเทียม โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.44) และนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านรู้สึกประทบัใจกบัการบริการท่ีไดรั้บ โดยอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.42) 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

โต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

- เพศ t-Test 0.32 ไม่สอดคลอ้ง 

- อาย ุ F-Test 0.14 ไม่สอดคลอ้ง 

- อาชีพ F-Test 0.20 ไม่สอดคลอ้ง 

- ระดบัการศึกษา F-Test 0.34 ไม่สอดคลอ้ง 

- สถานภาพสมรส F-Test 0.31 ไม่สอดคลอ้ง 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.81 ไม่สอดคลอ้ง 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 
b 

Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant   1.15   0.34    3.42   0.00*   

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1)   0.05   0.06   0.04   0.82   0.41 0.760 1.316 

ดา้นราคา (X2)   0.15   0.06   0.13   2.47   0.01* 0.715 1.400 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (X3) 
  0.03   0.06   0.03   0.51   0.61 0.662 1.510 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(X4) 
  -0.01   0.06   -0.01   -0.16   0.87 0.652 1.533 

ดา้นบุคคล (X5)   0.13   0.06   0.11   2.05   0.04* 0.642 1.558 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(X6) 
  0.11   0.06   0.10   1.72   0.09 0.636 1.573 

ดา้นกระบวนการบริการ 

(X7) 
  0.28   0.05   0.28   5.35   0.00* 0.728 1.373 

R = 0.487   R2 = 0.237   Adj. R2 = 0.224   SEE = 0.351   F =  17.411   Sig. = 0.000* 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา และดา้น

บุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีในจงัหวดัสระบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และมีอาํนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 23.70 

ผูว้ิจยัไดท้าํการยืนยนัดว้ยวิธี Stepwise เพ่ือยืนยนัการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีในจงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา 

และดา้นบุคคล ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือยืนยนัการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 
b 

Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant   1.40   0.30    4.72   0.00*   

ดา้นกระบวนการบริการ 

(X7) 
  0.31   0.05   0.30   6.36   0.00* 0.831 1.203 

ดา้นราคา (X2)   0.20   0.06   0.17   3.47   0.01* 0.856 1.168 

ดา้นบุคคล (X5)   0.18   0.05   0.16   3.26   0.01* 0.845 1.183 

R = 0.477   R2 = 0.228   Adj. R2 = 0.222   SEE = 0.351   F =  10.626   Sig. = 0.001* 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา และดา้น

บุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีในจงัหวดัสระบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และมีอาํนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 22.80 
 

7. การอภปิรายผล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา ดา้นบุคคล ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

สามารถอภิปรายผลเรียงลาํดบัความสาํคญัตามค่านํ้ าหนกัดงัต่อไปน้ี 

 1) ดา้นกระบวนการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สระบุรีมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเพราะว่ากระบวนการบริการเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคให้มาใช้บริการหรือ

เรียกไดว้่าการบริการของพนกังานเป็นส่ิงสาํคญัมากท่ีสุดในธุรกิจประเภทน้ี ไม่ว่าจะเป็นการตอ้นรับ การส่ือสาร การ

เอาใจใส่ ฯลฯ เน่ืองจากการให้บริการเป็นส่ิงท่ีตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดไ้ม่มากก็นอ้ย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองมนัจะส่งผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคทัว่ไปมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัและมีความคาดหวงัท่ีอยากจะให้

ตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า มีการบริการท่ีมีมาตรฐาน

และรวดเร็วมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทาํให้เห็นว่าการบริการท่ีมาตรฐานและรวดเร็วนั้นจะช่วยทาํให้ผูม้าใชบ้ริการเกิดความ

พึงพอใจมากข้ึน อาจเป็นเพราะว่าการจดัเล้ียงโต๊ะจีนเป็นงานท่ีมีพิธีการท่ีมีความชดัเจน ในเร่ืองของเวลา เพราะในแต่

ละขั้นตอนพิธีการจะเป็นไปตามเวลาท่ีกาํหนด และยงัพบว่า การมีความพร้อมของอุปกรณ์จดัเล้ียงและการให้บริการ 

จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้เพ่ิมข้ึนอีก อาจเป็นเพราะว่าหากผูใ้ห้บริการมีความพร้อมในทุกดา้นจะทาํให้การจดัเล้ียง

เป็นไปอยา่งราบร่ืน ไม่เกิดเหตุขดัขอ้งและอุปสรรคในการจดัเล้ียงอีกดว้ย รวมทั้งการมีขั้นตอนการชาํระเงินท่ีสะดวก

และรวดเร็ว จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสบายไม่ยุ่งยากเวลาท่ีจะชาํระเงิน โดยเราจะอาศยัความสะดวกของผูบ้ริโภค

เป็นหลกั หากในขณะนั้นผูบ้ริโภคยงัไม่สะดวกท่ีจะชาํระเงิน เรายนิดีท่ีจะให้ชาํระเงินภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคจดัเล้ียง

เสร็จอีกดว้ย  

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นัยนันท ์ศรีสารคาม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ฤดีรัตน์ สิทธิบริบรูณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารวอเตอร์ไซต ์รีสอร์ท” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารวอเตอร์ไซต์ รีสอร์ท อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวิจัยของ กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาด

บริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ

อาหารญ่ีปุ่น ยา่น Community Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2) ดา้นราคาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากในแวดวงธุรกิจโต๊ะจีนมีจาํนวนมากและมีรูปแบบคล้าย ๆ กนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเมนูอาหาร การ
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ตกแต่ง หรือราคา เพราะฉะนั้นราคาเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคจะคาํนึงเป็นอนัดบัแรก ว่าส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดก้บั

ราคาท่ีตอ้งจ่ายนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน ถา้ราคาสูงแต่สินคา้และบริการไม่ดี ก็

จะส่งผลลบต่อกิจการ แต่ถา้ราคาเหมาะสมแต่สินคา้และบริการเป็นเลิศ รับรองไดว้่าผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจอย่าง

แน่นอน เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า คุณภาพและปริมาณของอาหารไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการเลือกใชว้ตัถุดิบ 

การปรุงรสของอาหาร ฯลฯ เป็นท่ีน่าพอใจต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย เพ่ือให้ไดรั้บ

คุณภาพของอาหารท่ีจะไดรั้บเรียกไดว้่ามีความคุม้ค่าคุม้ราคา จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้เพ่ิมข้ึนอีก อาจเน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความไวว้างใจท่ีจะใช้บริการแล้ว ก็ต้องมีความคาดหวงัว่าปริมาณอาหารจะมีความเหมาะสมกับ

ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของแขกภายในงานไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทาํให้เห็นว่าถา้ทางร้านมี

ความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการ มีการเอาใจใส่ ดูแลผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมนัก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภค

มีความเต็มใจท่ีจะชาํระค่าบริการ อีกทั้งผูบ้ริโภคอาจจะกลบัมาใชบ้ริการหรือบอกต่อผูอ่ื้นไดอี้กดว้ย  

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤดีรัตน์ สิทธิบริบรูณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารวอเตอร์ไซต์ รีสอร์ท” ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ร้านอาหารวอเตอร์ไซต ์รีสอร์ท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชยา ทองลพัท ์

(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา 

มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบขูองผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นยันันท ์ศรีสารคาม (2559) ไดศึ้กษา

เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา มีผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3) ดา้นบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจากการให้บริการโต๊ะจีนท่ีผูบ้ริโภคจะมาจา้งงานมีตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงมีจาํนวนตั้งแต่ 10 

โต๊ะข้ึนไป จนถึง 500 โต๊ะ ทาํให้เห็นว่าปริมาณโต๊ะท่ีมากข้ึน การให้บริการของจาํนวนพนักงานก็จะตอ้งเป็นไปตาม

จาํนวนโต๊ะท่ีมากข้ึน เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า พนกังานแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีสะอาดและเหมาะสม เน่ืองจากใน

การประกอบธุรกิจประเภทน้ี ในเร่ืองของความสะอาดเป็นส่ิงท่ีสําคญั เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดม้องถึงแค่ความสะอาด

ของอาหารเท่านั้น แต่ยงัมองภาพรวมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการให้บริการ ความสะอาดของภาชนะ ความ

สะอาดของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือเร่ืองของความสะอาด เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของพนักงานท่ี

ให้บริการ และยงัพบว่าพนกังานบริการมีเพียงพอต่อการให้บริการ อาจเน่ืองจากภายในงานมีแขกท่ีมาร่วมงานจาํนวน

มาก จึงทาํให้มีความตอ้งการเรียกใช้บริการแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้ นทางร้านต้องมีการเตรียมความพร้อมของ

พนกังานบริการ เพ่ือรองรับหรือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมทั้ง พนักงานยิ้มแยม้

แจ่มใส พดูจาสุภาพ มนัจะส่งผลให้ผูบ้ริการเกิดความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก เรียกไดว้่าเป็นส่ิงสาํคญัท่ีพนกังานบริการ

ตอ้งพ่ึงมีและมนัสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคให้อภยัในส่วนท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดในระหว่างการบริการลงไดไ้ม่มากก็นอ้ย  
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ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤดีรัตน์ สิทธิบริบรูณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารวอเตอร์ไซต์ รีสอร์ท” ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ร้านอาหารวอเตอร์ไซต ์รีสอร์ท อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกพรรณ สุข

ฤทธ์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community 

Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น

บุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขณะเดียวกนัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชยา ทองลพัท ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคคล มีผลต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบขูองผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนยันนัท ์ศรีสารคาม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากร มีผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของจิราพร วรเวชวิทยา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการห้องอาหารครัวเมืองราช” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

บุคลากร มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องอาหารครัวเมืองราช อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) ดา้นกระบวนการบริการ ไดแ้ก่ (1) ควรมีการบริการท่ีมีมาตรฐานและรวดเร็วเพราะจะช่วยส่งเสริมให้

ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ (2) ควรจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัเล้ียงและการให้ 

บริการต่าง ๆ ให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อความตอ้งการอยูเ่สมอ โดยการตรวจสอบทั้งก่อนและหลงัใชง้าน และ 

(3) ควรมีขั้นตอนในการชาํระเงินท่ีหลากหลายช่องทาง และท่ีมีความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั คือการผ่านจากแอพริ-

เคชัน่บนสมาร์ทโฟน 

 2) ดา้นราคา ควรมีการจดัหาแหล่งวตัถุดิบท่ีมีมาตรฐาน เพราะจะส่งผลให้คุณภาพของอาหารคงท่ีและมี

ความเป็นเลิศในดา้นของคุณภาพ และควรจะมีการตั้งมาตรฐานของการจดัวางอาหารในแต่ละประเภท เพ่ือให้ปริมาณ

มีความเหมาะสมกบัราคาและมีมาตรฐานในการจดัอาหารในรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด 

 3) ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ (1) ควรมีการช้ีแจงให้พนักงานรับทราบถึงความเหมาะสมในเร่ืองความสะอาดของ

เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ท่ีเป็นส่ิงบ่งบอกถึงความสะอาดและความเอาใจใส่ของทางร้านไดเ้ป็นอย่างดี และ (2) ควรจะมี

การจดัอบรมให้พนักงานในเร่ืองของวิธีการต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ผูบ้ริโภคหรือวิธีการรับมือกบัผูบ้ริโภค และ

การเตรียมความพร้อมสําหรับจาํนวนของพนักงานบริการ เพ่ือตอบสนองต่อจาํนวนผูบ้ริโภคในแต่ละงานไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโต๊ะจีนสุนทรีของผูบ้ริโภคใน 
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จงัหวดัสระบุรี เช่น ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ เน่ืองจากการบริการใหก้บัลูกคา้ท่ีรวดเร็วและน่าประทบัใจซ่ึงจดัว่า

เป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อธุรกิจบริการ จะสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) เพ่ือให้ไดข้อ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชก้ารใชบ้ริการโต๊ะจีนสุนทรีของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี จึงควรทาํการศึกษาและวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้

ขอ้มลูท่ีมีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงขอ้มลูท่ีมีเน้ือหาเชิงลึกมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะทาํให้ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมไปถึงกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาจาก ดร.พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกูล ซ่ึงเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่านได้สละเวลาในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา ข้อคิดเห็น และการช่วยเหลือต่าง ๆ อันเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการวิจยั อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานทาํให้

งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ

ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมี

ค่าของท่านในคร้ังน้ี จนทาํให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีจนสาํเร็จ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจและปัจจัยคํ้ าจุนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บุคลากรของกลุ่ม

บริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป มีจาํนวนทั้งหมด 2,160 คน โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 354 คน 

และใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติ

เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test, One-Way ANOVA (F-Test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 191 คน (ร้อยละ 54.00) มีอายมุากกว่า 

40 ปี จาํนวน 79 คน (ร้อยละ 22.32) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 271 คน (ร้อยละ 76.55) มีสถานภาพโสด 

จาํนวน 271 คน (ร้อยละ 61.30) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 75 คน  (ร้อยละ 21.20) ผล

การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นความสําเร็จใน

การปฏิบติังาน ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้ในงาน และผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัคํ้าจุน โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัดา้นมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน

ร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นนโยบายและการบริหาร และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2) ปัจจยัแรงจูงใจ พบว่า ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อย

ละ 47.60 

3) ปัจจยัคํ้าจุน พบว่า ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

และเพ่ือนร่วมงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ ร้อยละ 29.60 
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คาํสําคญั: ปัจจยัแรงจงูใจ, ปัจจยัคํ้าจุน, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

ABSTRACT 

This independent study has objective (1) to study about demographic factors that influencing work 

efficiency of the personal at Thairath Group and (2) to study about incentive factor and sustain that influencing 

work efficiency of the personal at Thairath Group. For populations to make a study are the Thairath Group’s 2,160 

employees and collecting information for the example in 354 people by using convenience sampling. Data analysis 

using descriptive statistics that were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics were 

t-Test, One-Way ANOVA (F-Test), and multiple regression analysis.  

According to the result, the main answers were female amount 191 people (54.00%), ages over than 40 

years old about 79 people (22.32%), has highest education status as bachelor degree about 271 people (76.55%), 

have a single status about 271 people ( 61.30%), and the average monthly incomes are 15,001 – 20,000 Baht about 

75 people  (21.20%). The incentive factor result is in the most by using descending order are working successful, 

responsibility, and career advancement. The sustain result is in the most by using descending order are the 

relationship between employee and leader and the relationship between subordinate and co-worker. In working 

condition, policy and administration, and working performance are in the most for generally. 

The result from hypothesis testing. 

1) Demographic factors found the graduation degrees are influencing work efficiency of the personal at 

Thairath Group different in statistical significance is 0.05% 

2) Incentive factor found the responsibility and job description are influencing work efficiency of the 

personal at Thairath Group different in statistical significance as 0.05%, for the prediction power is 47.60%. 

3) Sustain found the policy and administration, the relationship between employee and leader, and the 

relationship between subordinate and co-worker are influencing work efficiency of the personal at Thairath Group 

different in statistical significance as 0.05%, for the prediction power is 29.60%. 

Keywords: MOTIVATIONAL FACTORS, HYGIENE FACTORS, PERFORMANCE IN THE WORKPLACE.    

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนทัว่

โลก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจค่อนขา้งสูงและรุนแรง

มากยิง่ข้ึน บ่อยคร้ังท่ีหลายองคก์รท่ีเคยประสบความสาํเร็จอยา่งมาก แต่ก็ตอ้งประสบกบัปัญหาและสภาวะถดถอยลง

ไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่บางแห่งถึงกบัล้มไปโดยท่ีไม่สามารถฟ้ืนตวักลบัมายืนอยู่จุดเดิมไดอี้กเลย (บริษทั จดัหางาน        

จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จํากัด, 2557)   ดังนั้ นแต่ละองค์กรจึงต้องทาํการปรับเปล่ียนและพัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกแห่ง

นวตักรรมและสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเท่าทนั โดยการใชน้วตักรรม เทคโนโลยี การส่ือสาร รวมถึง
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วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ระบบบริหารการจดัการขององค์กรและท่ีสําคญัท่ีสุดคือบุคลากรภายในองค์กรท่ีจะเป็นแรง

ขบัเคล่ือนให้องคก์รไปสู่เป้าหมายและไดผ้ลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีนยคุโลกาภิวตัน์ส่งผลให้ไทยรัฐ ซ่ึงไดด้าํเนินธุรกิจดา้นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นผู ้

นาํมาอยา่งยาวนานไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคเสพส่ือทางดา้นส่ือส่ิงพิมพล์ดน้อยลง จนทาํให้

ยอดขายลดลงจากเดิม ทาํให้ไทยรัฐตอ้งทาํการพฒันาธุรกิจในดา้นอ่ืน ๆ นอกจากส่ือส่ิงพิมพ ์จนกระทัง่เกิดธุรกิจ

ทางดา้นส่ือออนไลน์และส่ือทางทีวีดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคและเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรท่ีตอ้ง

ปรับเปล่ียนแนวทางการดาํเนินธุรกิจตามยคุสมยั  

 จากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมถึงเทคโนโลยีหรือนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในแวดวงธุรกิจอย่าง

รวดเร็ว และบุคลากรขององคก์รเองยงัคงปฏิบติังานกนัแบบเดิม ๆ คิดแบบเดิม ๆ ทาํให้องคก์รไม่มีการพฒันาและไม่

มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะฉะนั้ นเราจึงตอ้งหาวิธีการท่ีจะสามารถพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากรให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือความเจริญกา้วหน้าขององค์กร ดงันั้นองค์กรจึงตอ้งรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร 

รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการของบุคลากร เพ่ือบุคลากรจะไดป้ฏิบติังานอย่างมี

ความสุขพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในเวลาเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของความสําเร็จในการทาํงาน 

ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบหรือแมแ้ต่ปัจจยั

คํ้าจุนในดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ

เพ่ือนร่วมงาน (Herzberg. 1959, อา้งถึงใน เมธี ไพรชิต, 2556, น. 6-7) เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ทาํเพียงแค่พฒันา

หรือเพ่ือความอยูร่อดขององคก์รเพียงอยา่งเดียว แต่มนัเป็นความอยูร่อดทั้งขององคก์รและของบุคลากรทุกคนท่ีจะได้

ร่วมกนัสร้างช่ือเสียง พฒันาให้องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษัท 

ไทยรัฐ กรุ๊ป 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั   ไทยรัฐ กรุ๊ป 

 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจ 

Luthans (1989) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจไวว้่า การจูงใจ(Motivation) คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถ

ทาํให้บุคคลเต็มใจท่ีจะทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการปฏิบติังานอยา่งสุดความสามารถ เพ่ือให้เกิดความสําเร็จในงาน

ตามเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้โดยจะเนน้การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

Certo (2000, p. 9) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไวว้่า เป็นวิธีการในการจดัสรร

ทรัพยากรให้ไดป้ระโยชน์มากท่ีสุดและเกิดการส้ินเปลืองให้ไดน้้อยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายขององคก์รโดยการใชท้รัพยากรท่ีน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้กล่าวคือเป็นการใชท้รัพยากรอย่างมีเป้าหมายท่ี

ชดัเจน 
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4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาค้นควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาซ่ึงได้แก่ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติั 

เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและ

ลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นความสําเร็จในงานของบุคคล มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นความสาํเร็จในงานของบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนักงานบริษทัขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง ในกรงุเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ปริศนา พิมพา (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นการยอมรับ

นบัถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบั ดา้นการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ณฐัวตัร เป็งวนัปลูก (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ของขา้ราชการ

ทหารประจาํสังกัดกองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัจูงใจ ด้าน

ลกัษณะงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นลกัษณะงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบ 

สาวิตรี สองศรี (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลงั” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัดา้นความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร 

เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและ

ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคํ้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหารมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นสภาพการทาํงาน 

ธนชัพร พฒันจนัทร์ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการใชภ้าษาองักฤษ

ของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง ด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นสภาพการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัดา้นสภาพการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

ณฐัวตัร เป็งวนัปลูก (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ของขา้ราชการ

ทหารประจาํสังกดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุน ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผล

การวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

 

5. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรกลุ่มบริษัท 

ไทยรัฐ กรุ๊ป จาํนวน 2,134 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง

เท่ากบั 337 คน แต่เพ่ือสาํรองความผดิพลาด ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บเพ่ิมอีก 17 คน ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดเท่ากบั 354 คน โดยสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั แบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ี

กาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือไดข้องสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 จากการดาํเนินการทดสอบ

ขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดแรก ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha มีค่าน้อยสุดอยู่ท่ี 0.733 และ

สูงสุดเท่ากบั 0.912  

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปล

ความหมายขอ้มลูต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาความแตกต่างดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. ผลการวจิัย 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 191 คน (ร้อยละ 54.00) มีอายุมากกว่า 40 ปี จาํนวน 79 คน 

(ร้อยละ 22.32) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 271 คน (ร้อยละ 76.55) มีสถานภาพโสด จาํนวน 271 คน (ร้อยละ 

61.30) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 75 คน  (ร้อยละ 21.20) 
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ปัจจยัแรงจูงใจ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̄ = 3.80) โดยพิจารณาราย

ดา้น พบว่า ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังานมากท่ีสุด (X̄ = 3.97) รองลงมา ดา้นความรับผิดชอบ (X̄ = 3.85) และ

นอ้ยท่ีสุด ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X̄ = 3.60) 

ปัจจยัคํ้าจุน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 3.78) โดยพิจารณารายดา้น 

พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก (X̄ = 3.91) 

รองลงมา ดา้นสภาพการทาํงาน (X̄ = 3.88) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นนโยบายและการบริหาร (X̄ = 3.56) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̄ = 3.70) 

โดยพิจารณารายขอ้ พบว่า มีเป้าหมายในการทาํงานท่ีชดัเจนมากท่ีสุด (X̄ = 3.93) รองลงมา สามารถทาํงานเสร็จก่อน

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (X̄ = 3.72) และนอ้ยท่ีสุด สามารถลดค่าใชจ่้ายหรือลดกระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น (X̄ = 3.52) 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติั งานของ

บุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป พบว่า ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1   

 

ตารางท่ี 1  แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

เพศ t - Test 0.70 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F - Test 0.08 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F - Test 0.00* สอดคลอ้ง 

สถานภาพสมรส F - Test 0.30 ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F - Test 0.60 ไม่สอดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

ปัจจยัแรงจูงใจ b 
Std.  

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.43 0.21  2.06 0.04*   

ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติั (X1) 0.07 0.05 0.07 1.50 0.13 0.71 1.40 

ดา้นความกา้วหนา้ในงาน  

(X2) 

0.02 0.04 0.03 0.61 0.53 0.80 1.25 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X3) 0.04 0.06 0.03 0.64 0.52 0.53 1.90 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (X4) 0.26 0.07 0.24 3.97 0.00* 0.40 2.49 

ดา้นความรับผดิชอบ (X5) 0.45 0.05 0.44 8.44 0.00* 0.54 1.82 

R = 0.694 R2 = 0.481 Adj. R2 = 0.474 SEE = 0.417 F = 64.607 Sig. = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และด้านความรับผิดชอบ ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมี

อาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 48.13 

 

ผูว้ิจยัไดท้าํการยนืยนัดว้ยวิธี Stepwise เพ่ือยืนยนัการวิเคราะห์ ปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือยนืยนัการวิเคราะห์ ปัจจยัแรงจูงใจดา้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ 

ตารางท่ี 3 ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป 

ปัจจยัแรงจูงใจ b 
Std.  

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.65 0.17  3.77 0.00*   

ดา้นความรับผดิชอบ (X5) 0.47 0.05 0.46 9.90 0.00* 0.58 1.72 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (X4) 0.32 0.06 0.30 5.82 0.00* 0.58 1.72 

R = 0.690 R2 = 0.476 Adj. R2 = 0.473 SEE = 0.418 F = 33.829 Sig. = 0.000* 

 

ตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบและดา้นลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อย

ละ 47.60 
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ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

ปัจจยัคํ้าจุน b 
Std.  

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.56 0.20  7.88 0.00*   

ดา้นนโยบายและการบริหาร (X6) 0.35 0.05 0.40 6.70 0.00* 0.61 1.63 

ดา้นสภาพการทาํงาน (X7) -0.01 0.06 -0.01 -0.20 0.84 0.55 1.80 

ด้า น ค ว า มสั ม พัน ธ์ กับผู ้บัง คับ 

บญัชา ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาและเพ่ือน

ร่วมงาน (X8) 

0.23 0.06 0.23 3.80 0.00* 0.52 1.90 

R = 0.544 R2 = 0.296 Adj. R2 = 0.290 SEE = 0.484 F = 49.059 Sig. = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ ร้อยละ 29.60 

ผูว้ิจยัไดท้าํการยืนยนัดว้ยวิธี Stepwise เพ่ือยืนยนัการวิเคราะห์ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน

ร่วมงาน ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือยนืยนัการวิเคราะห์ ปัจจยัคํ้าจุนดา้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ 

ตารางท่ี 5 ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป 

ปัจจยัคํ้าจุน b 
Std.  

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.55 0.19  8.37 0.00*   

ดา้นนโยบายและการบริหาร (X6) 0.35 0.05 0.38 6.91 0.00* 0.67 1.50 

ดา้นความสัมพนัธก์บั

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

และเพ่ือนร่วมงาน (X8) 

0.23 0.06 0.23 4.15 0.00* 0.67 1.50 

R = 0.544 R2 = 0.296 Adj. R2 = 0.292 SEE = 0.484 F = 17.211 Sig. = 0.000* 

 

ตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจัยคํ้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ ร้อยละ 29.60 
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7. การอภปิรายผล 

1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

กลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัน้ี 

ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ 

กรุ๊ป ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาสามารถบ่งบอกไดถึ้งทกัษะ 

ความรู้ ท่ีเคยศึกษามา ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ความพยายามในการศึกษาเล่าเรียน แต่

ทั้งน้ีระดบัการศึกษาไม่ว่าสูงหรือตํ่าอาจจะไม่สามารถนาํมาวดัถึงการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพได ้อาจเพราะตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลและประสบการณ์การปฏิบติังานท่ีผ่านมาว่ามีมากน้อยแค่ไหน และอาจเป็นเพราะบางสายงานท่ี

ตอ้งใชท้กัษะและความสามารถเฉพาะทาง รวมไปถึงประสบการณ์การปฏิบติังานท่ีมีมาอย่างยาวนาน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สาวิตรี สองศรี (2560) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั” พบว่า บุคลากรท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์แตกต่างกนัในเร่ืองระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัศวสั ปฐมกุลนิธิ (2560) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

“ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานธนาคารยูโอบี จ ํากัด (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล 

(Channels & Digitalization) ในเขต 7” พบว่า บุคลากรท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์แตกต่างกนัในเร่ือง ระดบัการศึกษา

ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2) ปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่ม บริษทั ไทยรัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอภิปรายผลเรียงลาํดบั

ความสาํคญัตามค่านํ้ าหนกัดงัต่อไปน้ี 

2.1) ด้านความรับผิดชอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่ม บริษัท 

ไทยรัฐ กรุ๊ปมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีบุคลากรทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติในการ

ปฏิบติังานหรือการท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพ่ือให้ส่ิงนั้นประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ในเม่ือ

บุคลากรในองค์กรมีความรับชอบในงานของตนเองมันก็จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาวิตรี สองศรี (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั” พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบ มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบันลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) ศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี” พบว่า ปัจจยัจูงใจ 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นความรับผดิชอบในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2.2) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษัท 

ไทยรัฐ กรุ๊ป ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากลักษณะงานท่ีปฏิบติั บุคลากรต้องมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับ

มอบหมายอยา่งชดัเจนก่อน จึงจะสามารถปฏิบติังานให้ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงลกัษณะของงานจะ

มีความแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ตามสายงานขององค์กรท่ีไดมี้การวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน ทาํให้

บุคลากรสามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของงานและปฏิบติังานไดต้รงตามความตอ้งการองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของณฐัวตัร เป็งวนัปลูก (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ของขา้ราชการทหาร

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 524 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ประจาํสังกดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7” พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงาน มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ือง 

“แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานบริษทัขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหน่ึง ในกรงุเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะของงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัดา้น

ลกัษณะของงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

3) ปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ

เพ่ือนร่วมงาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่ม บริษทั ไทยรัฐ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยสามารถอภิปรายผลเรียงลาํดบัความสาํคญัตามค่านํ้ าหนกัดงัต่อไปน้ี 

3.1) ดา้นนโยบายและการบริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่ม

บริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนโยบายและการบริหารเหมือนเป็นแนวคิดหรือแนวทางในการท่ี

บุคลากรจะยึดถือและนาํไปปฏิบติั เพ่ือให้งานออกมาตรงตามวิสัยทศัน์และตรงตามความต้องการขององค์กร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานและลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้” พบว่า ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัธนัชพร พฒันจนัทร์ (2558) ศึกษา

เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการใชภ้าษา องักฤษของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง ด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ” พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุน ดา้นนโยบายการบริหารงาน มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัดา้นนโยบายการบริหารงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3.2) ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

บุคลากรในองค์กรเดียวกนั มนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานราบร่ืน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการประสานงาน การขอ

ความช่วยเหลือ การขอคาํแนะนําต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมนัสามารถส่งผลให้การปฏิบติังานของบุคลากรมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ

สาวิตรี สองศรี (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลงั” พบว่า ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง ใน

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
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8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ กลุ่มบริษัท ไทยรัฐ กรุ๊ป ควรจัดให้มีการอบรมท่ีตรงกับความตอ้งการของ

บุคลากรในทุกระดับตามสายงานของแต่ละประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านหนังสือพิมพ ์ออนไลน์หรือทีวี

ดิจิตอล โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้บุคลากรได้รับการอบรมหรือ

เพ่ิมเติมความรู้ท่ีตรงกบัศกัยภาพของตนเอง และยงัสามารถมีแนวคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน หรือจดักิจกรรมท่ีให้

บุคลากรไดมี้ช่องทางในการแลกเปล่ียนความรู้หรือประสบการณ์ในการทาํงานดา้นต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถพฒันาและ

ดึงศกัยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

2) ดา้นความรับผิดชอบ ผูบ้งัคบับญัชาควรจะมีการประเมินผลงานของผูใ้ตบ้งัคับบญัชาอย่างเป็นประจาํ 

เพ่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไดส้ามารถรู้ถึงผลการปฏิบติังานของตนเองว่าอยู่ในระดบัไหน มีอะไรท่ีจะตอ้งพฒันาหรือ

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อีกทั้งผูบ้งัคบับญัชาอาจจะมอบหมายโครงการท่ีสําคญัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้การพฒันาและสามารถดึงศกัยภาพของตนเองออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี  

3) ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบติั ผูบ้งัคับบญัชาควรจะมีการมอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาตามความ

เหมาะสมและตามศกัยภาพของแต่ละคน อีกทั้งยงัตอ้งมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย เพ่ือสร้างแรงผลักดัน แรง

กระตุน้ให้บุคลากรรู้สึกต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา มอบหมายงานใหม่ ๆ ให้ลองคิด ลองทาํอยูเ่สมอ เพราะถือว่าเป็นการ

พฒันาทกัษะ ความคิดสร้างสรรคใ์ห้แก่บุคลากรอีกดว้ย  

4) ดา้นนโยบายและการบริหาร ผูบ้ริหารควรจะช้ีแจงถึงวิสัยทศัน์ขององค์กรให้บุคลากรรับทราบอย่าง

ทัว่ถึง รวมไปถึงผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละสายงานเองก็ตอ้งทาํการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารวิสัยทศัน์และแนวทางใน

การปฏิบติังานต่อบุคลากรให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร บุคลากรจะไดป้ฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนักบั

องคก์ร 

 5) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ทางองคก์รควรจดัให้มีการทาํ

กิจกรรมร่วมกนั โดยไม่แบ่งตามระดบัตาํแหน่งหนา้ท่ี เพ่ือให้บุคลากรไดรู้้จกักนัอยา่งทัว่ถึงหรือมีความสนิทสนมกนั

มากยิง่ข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

เกศณรินทร์ งามเลิศ. (2559). แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การ

คลังสินค้า. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

ณฐัวตัร เป็งวนัปลูก. (2560). ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ของข้าราชการทหารประจาํสังกัดกอง

พันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ : บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

ดาริน ปฏิเมธีภรณ์. (2556). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน 

บริษัทขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง ในกรงุเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ธนชัพร พฒันจนัทร์. (2558). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการตาํรวจ 

ตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ. บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 526 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ : มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

นลพรรณ บุญฤทธ์ิ. (2558). ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ชลบุรี. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ : วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลยับรูพา. 

สาวิตรี สองศรี. (2560). ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.

กรุงเทพฯ : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลยัรังสิต. 

เมธี ไพรชิต. (2556). การหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา

บริษัท สุธานี จาํกัด. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต : มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี. 

บริษทั จดัหางาน จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จาํกดั. (2557). ข้อมลูเก่ียวกับวิธีรักษาการได้เปรียบทางการ 

แข่งขัน. สืบคน้เม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2561, จาก http://www. th.jobsdb.com 

17ปริศนา พิมพา. (2559). ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 

อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

ศวสั ปฐมกุลนิธิ. (2560). ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานธนาคารยโูอบี จาํกัด (มหาชน) สายงานเครือข่าย 

สาขาและดิจิตอล (Channels & Digitalization) ในเขต 7 : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ :  

มหาวิทยาลยัรังสิต. 

Certo, C.S. (2000). Modern management. New Jersey : Prentice Hall. 

Luthans. (1989). Organizational behavior. New York : McGraw-Hill. 

Taro Yamane. (1973). “Statistics : An introductory analysis”. Tokyo : Harper International. 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 527 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทมุธานี 

FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF MONEY SAVING OF PEOPLE 

 IN PATHUM THANI PROVINCE  

ธนกิจ บุญลือ1 และ เฉลิมพร เย็นเยือก2 
1
นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, busza.br14@gmail.com 

2อาจารยท์ี่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, dr.yingying.nida@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการออมเงินส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดั ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ประชาชนท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดั

ปทุมธานี จาํนวน 1,129,115 คน โดย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ (Stratified 

Sampling) และสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติ

เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จาํนวน 255 คน (ร้อยละ 63.70) มีอายุ 20 - 25 ปี 

จาํนวน 123 คน (ร้อยละ 30.80) มีอาชีพ พนักงานเอกชน จาํนวน 167 คน (ร้อยละ 41.80) มีสถานภาพ โสด จาํนวน 256 

คน (ร้อยละ 64.00) มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 231 คน (ร้อยละ 57.80) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 

30,000 บาท จาํนวน 139 คน (ร้อยละ 34.80) ปัจจยัการออมเงิน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมาก

ไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นทศันคติ ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการออมเงิน ดา้นพฤติกรรมการออม ดา้นการ

รับรู้ขอ้มูล ดา้นรูปแบบในการออม และความพึงพอใจการออมเงินอยู่ในระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัการออมเงินส่งผลความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดั

ปทุมธานี ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการออมเงิน ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ ดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรรมการ

ออมมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.9   
 

คาํสําคญั : ปัจจยัการออมเงิน, ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent research was (1) to study Demography factors affecting satisfaction 

of money saving of people in Pathum Thani province and (2) to study factors money saving affecting satisfaction of 

money saving of people in Pathum Thani province. The population were people with domicile in Pathum Thani 

province 1,129,115 people. Questionnaire was use as a tool to collect 400 sample. Sampling method to Probability 

Sampling by, Stratified Sampling method, and Convenience Sampling method. Analyzing data use descriptive 

statistics included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics using include t-

test, F-test, and Multiple Regression Analysis. 

                    The research results showed characteristics of survey respondents as follows 255 people were female 

(63.70 percent), 20 - 25 year old 123 people (30.80 percent), career private employee people 167 (41.80 percent), 

single total 256 people (64.0 percent), They have a level of education a bachelor's degree total 231 people (57.80 

percent), and salary 20,000 – 30,000 per month total 139 people (34.80 percent). Factors affecting of money-saving 

overall and individual aspects are at a high level Sort by descending order Attitude, Economic conditions, 

Understanding of money-saving, Saving behavior, Information perception, Savings pattern, and satisfaction of 

money-saving in the high level.  

The hypothesis testing showed the following results: (1) Demography factors, it was sex, old, career, 

status, level of education affecting satisfaction of money-saving of people in Pathum Thani province, the 

statistically significant differences between the comparing groups was 0.05.  (2) Factor money saving affecting 

satisfaction of money saving of people in Pathum Thani province, Understanding of money-saving, Economic 

conditions, Attitude, and Saving behavior affecting satisfaction of money saving of people in Pathum Thani 

province, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a predictability of 

60.90 percent. 

Keywords: FACTORS MONEY SAVING, SATISFACTION  

 

1. บทนํา 

 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเป็น

แนวทางในการแก้ไขวิฤตการณ์เงินเม่ือปี พ.ศ. 2540 มีบทบาทต่อการกาํหนดแนวทางในการพฒันาประเทศ โดย

มุ่งเน้นในเร่ืองของการดาํรงชีวิตดว้ยความพอเพียงสมดุลและย ัง่ยืน ส่วนหน่ึงของแนวนโยบายตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงคือการส่งเสริมให้เกิดการการออม ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นการวางแผนการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม การประหยดั

อดออมนั้นจะนาํมาซ่ึงความสมดุลในการจดัการทรัพยากรใชอ้ย่างย ัง่ยืนอีกดว้ย การออมถือเป็นการวางแผนจดัสรร

ทางด้านการเงินอีกรูปแบบหน่ึง การสะสมเงินหรือการออมทาํให้ผูอ้อมมีความมัน่คง การออมมีอิทธิพลในระดับ

บุคคลและต่อระบบ เศรษฐกิจการลงทุนโดยรวมของประเทศ เพราะหากประชาชนในประเทศ มีการเก็บออมรวมใน

ระดบัสูงก็จะทาํใหป้ระเทศสามารถนาํเงินออมไปใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การพฒันาประเทศโดยใชฐ้าน

เงินทุนจากเงินออมของประชาชนในประเทศเป็นหลกั จะเสริมสร้างการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพให้กบั

ประเทศได ้ดงันั้น การศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี และ
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การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการออมเงิน (Money Saving factors) เป็นส่ิงท่ีกระตุน้หรือส่งเสริมให้เกิดการออมเงิน ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าปัจจยัใด เป็นแรงผลกัดนัในการออมเงิน เพราะปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี มีส่วนช่วยในการวางแผนกระตุน้ให้ประชาชนเกิดการออม

มากยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินและวางแผนเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการออมเงินมากยิง่ข้ึน  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนใน

จงัหวดัปทุมธานี 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการออมเงินท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 

3. สมมตฐิานของการวจิัย 

1) ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัการออมเงินไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มลู ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการออมเงิน ดา้นสภาวะทาง ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรมการออม และดา้นรูปแบบในการออม ส่งผลต่อกบัความพึงพอใจในการออม

เงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 

กรอบแนวคดิ 

           ตวัแปรอิสระ                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนใน

จังหวดัปทุมธานี 

ปัจจัยการออมเงิน 

- ดา้นการรู้รับขอ้มลู 

- ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการ   

า ออมเงิน 

- ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ 

- ดา้นทศันคติ 

- ดา้นพฤติกรรมการออม 

- ดา้นรูปแบบในการออม 
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4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ผลของการวิจยัน้ีในดา้นประชากรศาสตร์ของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี นาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบ

การออม อบรมโดยการให้ความรู้ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว รวมไปถึงสถาบนัองค์กรต่าง ๆ หรือนาํไปกาํหนดกลยุทธ์

ผลิตภณัฑข์องสถาบนัทางการเงินได ้

2) ผลการวิจัยน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี สามารถนาํไปเป็นขอ้มลูท่ีช่วยในการจดัการทรัพยากรในระดบัจงัหวดั การกาํหนดนโยบายภาครัฐหรือองค์กร 

แบบแผนในการกระตุน้ให้เกิดการออม และเสริมสร้างรูปแบบการลงทุนเพ่ือเพ่ิมเติมผลกาํไรจากการออมได ้

3) ผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปต่อยอดเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการและเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา

คน้ควา้ขอ้มลูหรืองานวิจยั 

 

5. แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการออมเงิน 

ปัจจยัการออมเงิน (Money Saving Factors) เป็นส่ิงท่ีกระตุน้หรือส่งเสริมให้เกิดการออมเงินไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้

ขอ้มลู ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการออมเงิน ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรมการออม และดา้น

รูปแบบในการออม เป็นปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจเลือกรูปแบบนั้น ๆ ของผูอ้อม ซ่ึงจะส่งผลดีกบั ผูอ้อม ครอบครัว 

และอนาคตของผูอ้อม (พรทิพย ์เกิดขาํ และ ศิรภสัร โรจน์สัญชยักุล 2553) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความสามารถของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจต่อผลิตภณัฑ์และบริการโดยความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเม่ือใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้ นไปแลว้ความพึงพอใจของลูกคา้จะข้ึนอยู่กบัการรับรู้

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงัก็จะส่งผลทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ แต่หากไม่

เป็นไปตามท่ีคาดหวงัก็จะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Kotler, 2000) 

 

6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ (2550) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย ผล

การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของครัวเรือน” นั้นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ คือ รายไดถ้าวรของ

ครัวเรือน รายไดช้ัว่คราวของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนและอตัราผลตอบแทนเงินฝากประจาํ 12 เดือนโดยเฉล่ีย และ

อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน และพบว่าพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยกบัรายไดถ้าวรของครัวเรือน รายไดช้ัว่คราวของ

ครัวเรือน และอตัราผลตอบแทนเงินฝากประจาํ 12 เดือนโดยเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนขนาดของ

ครัวเรือนโดยเฉล่ีย และอตัราเงินเฟ้อเพ่ือฐานมีความสัมพนัธ์กนักบัปริมาณการออมของครัวเรือนไทยในทิศตรงกนัขา้ม 

พรวิมล เชิญรัตนรักษ์ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองคิว

อจัฉริยะของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31- 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท มีความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นเทคโนโลยี ด้านคุณภาพ และมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการ ลกัษณะงานท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
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มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการเคร่ืองคิวอจัฉริยะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความรู้ความ

เขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการเคร่ืองคิวอจัฉริยะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

หทยัรัตน์ บรรลือ (2556) ทาํการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออม

สิน สาขาสวนจิตรลดา” ผลการศึกษาพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการของธนาคารออมสินสาขาจิตรลดาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเพศ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาจิตรลดาไม่แตกต่าง

กนั 

เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการ

เกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ มีต่อรูปแบบการออมประเภทอ่ืน ๆ อายุสถานภาพ

สมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ

สมรส มีผลต่อรูปแบบการออมประเภทอสังหาริมทรัพย ์ความถ่ีในการออมมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทฝากและ

ตราสารทุน จาํนวนเงินออมและระยะเวลาการออมมีผลต่อรูปแบบการออมทุกประเภท อัตราผลตอบแทนมีผลต่อ

รูปแบบการออมประเภทเงินฝาก และการออมรูปแบบอ่ืน ๆ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีผลต่อรูแบบการออมประเภทอ่ืน 

ทศันคติการออมมีผลต่อการออมประเภทเงินฝาก ตราสารทุนและการออมรูปแบบอ่ืน และการยอมรับความเส่ียงมีผล

ต่อรูปแบบการออมประเภทตราสารหน้ี ตราสารทุนและการออมรูปแบบอ่ืน 

สรรยา เวสประชุม (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการของพนักงานของ

พนกังานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี” ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารเอชบีซีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ท่ีมีอายุในช่วง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จากการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานของพนักงานธนกิจธนาคาร เอช

เอสบีซี ดา้นความมีไมตรีจิต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเขา้มาใชบ้ริการ ดา้นแนวโน้มการมาใชบ้ริการท่ี

ธนาคารเอชเอสบีซี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ชนัญญา ครองศีล (2558) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง“ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการของ 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจ

ในดา้นรูปลกัษณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นความไวว้างใจ และดา้น

การให้ความมัน่ใจ ตามลาํดบั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนักบัส่งผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการใบริการดา้น

การดูแลเอาใจใส่แตกต่างกนั และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการให้บริการดา้น

การให้ความมัน่ใจและดา้นการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกนั กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

7. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ใน
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จงัหวดัปทุมธานี มีจาํนวน 1,129,115 คน สาํนกังานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) กาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมดเท่ากบั 400 คน โดยใชอ้าศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale (1967) 5 ระดบั แบบสอบถามการวิจยัคร้ัง

น้ีกาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือไดข้องสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 Cronbach (1970) จากการ

ดาํเนินการทดสอบขอ้มลูจากแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดแรก ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha มีค่าน้อยสุด

อยูท่ี่ 0.874 และสูงสุดเท่ากบั 0.934 

 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปล

ความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาความแตกต่างดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-

test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

8. ผลการวจิัย 

ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศ หญิง จาํนวน 255 คน (ร้อยละ 63.70) มีอายุ 20 - 25 ปี จาํนวน 

123 คน (ร้อยละ 30.80) มีอาชีพ พนักงานเอกชน จาํนวน 167 คน (ร้อยละ 41.80) มีสถานภาพ โสด จาํนวน 256 คน 

(ร้อยละ 64.00) มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 231 คน (ร้อยละ 57.80) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 

30,000 บาท จาํนวน 139 คน (ร้อยละ 34.80) 

ปัจจยัการออมเงิน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการออมเงิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.95) โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปนอ้ยในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นทศันคติและดา้นสภาวะเศรษฐกิจ มากท่ีสุด (X� = 3.95) รองลงมา ดา้นความรู้

ความเขา้ใจในการออมเงิน (X� = 3.92) ดา้นพฤติกรรมการออม (X� = 3.92) ดา้นการรับรู้ขอ้มลูการออม (X� = 3.61) และ

นอ้ยท่ีสุด ดา้นรูปแบบในการออม (X� = 3.53)  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการออมเงิน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 3.95) 

โดยดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านมีความพึงพอใจในระยะเวลาการไดรั้บผลตอบแทนมีความเหมาะสม

คุม้ค่ากับรูปแบบการออมเงินของท่าน (X� = 4.00) รองลงมา ท่านมีความพึงพอใจในความคุม้ค่าในการการออมท่ี

ไดรั้บจากการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ (X� = 3.99) และนอ้ยท่ีสุด ท่านมีความพึงพอใจในสิทธ์ิประโยชน์ท่ีเกิดจากการ

ออมในทุกรูปแบบเช่น การลดหยอ่นภาษี ฯลฯ (X� = 3.90) 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.019* สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test 0.000* สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test 0.006* สอดคลอ้ง 

สถานภาพ F-Test 0.001* สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.000* สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.163 ไม่สอดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

ปัจจยัการออมเงินท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการออมเงิน 
b Std.Error B t sig 

(Constant) 0.150 0.176  0.851 0.395 

ดา้นการรับรู้การออม (X1) 0.035 0.038 0.041 0.924 0.356 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการ .......

ออมเงิน (X2) 
0.208 0.049 0.195 4.249 0.000* 

ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ (X3) 0.241 0.052 0.229 4.633 0.000* 

ดา้นทศันคติ (X4) 0.176 0.053 0.149 3.360 0.001* 

ดา้นพฤติกรรมการออม (X5) 0.254 0.045 0.271 5.501 0.000* 

ดา้นรูปแบบในการออม (X6) 0.057 0.040 0.067 1.413 0.159 

R = 0.781   R2 = 0.609 Adj. R2 = 0.603 SEE = 0.478 F=102.137 Sig = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 พบว่า พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 

ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ สภาวะเศรษฐกิจ ทศันคติ และพฤติกรรมการออม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงิน

ของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 60.90 

 

9. การอภปิรายผล 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นอาชีพ ดา้นสถานภาพ และดา้น

ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัยะสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
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1) ดา้นเพศ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก เพศชายส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว จึงมีหน้าท่ีความ

รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายของครอบครัว และส่งต่อการบริหารการเงินให้เพศหญิง ซ่ึงเพศหญิงจะมีทกัษะ ความละเอียด 

รอบครอบ ในส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ  สามารถควบคุมและดูแลการใชจ่้ายเงินในครอบครัวไดดี้กว่าเพศชายในยุคปัจจุบนั 

เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมการเกษียณอายขุองพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่” ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่าปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ มีต่อรูปแบบการออม  

2) ดา้นอายุ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวดัปทุมธานี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ช่วงอาย ุ20-25 ปี เป็นวยัท่ีพ่ึงเร่ิมเขา้ในวยัทาํงานระยะแรก อีกทั้งยงั

มีความอยากไดอ้ยากมีในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขา้มาทาํใหมี้ความพึงใจในการออมนอ้ยอยู ่แต่ในช่วงอายุ 31-35 ปี  ซ่ึงเป็นวยัท่ี

ทาํงานมาในระยะหน่ึงแลว้จึงมีความอ่ิมตวัในหน้าท่ีการงานจึงเป็นวยัท่ีจะมีเงินเก็บซ้ือสินทรัพย ์เช่นบา้น ท่ีดิน เพ่ือ

ความมัน่คงเม่ือมีอายมุากข้ึน จึงทาํให้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินแตกต่างกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ผลงานวิจยัของ หทยัรัตน์ บรรลือ (2556) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา” พบว่า ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ ดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  

3) ดา้นอาชีพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวดัปทุมธานี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพท่ีมีสวสัดิการท่ีส่งเสริมการ

ออมของพนกังาน อาทิเช่นสหกรณ์ออมทรัพย ์กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงแตกต่างอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงเป็นอาชีพท่ี

ตอ้งใชเ้งินหรือทรัพยใ์นรูปแบบต่าง ๆ ไปลงทุนหรือหมุนเวียนสภาพคล่องของกิจการอยู่เสมอ และอาชีพรับจา้ง

ทัว่ไป เป็นอาชีพท่ีมีรายไดห้รือความสมํ่าเสมอของงานไม่แน่นอน และไม่มีสวสัดิการในการอออมเงินในรูปแบบต่าง 

ๆ  ไปเป็นทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ หทยัรัตน์ บรรลือ (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา” พบว่า ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ ดา้นอาชีพ ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4) ดา้นสถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก สถานภาพสมรสจะมีการวางแผนทางดา้นการเงิน ในระยะยาว 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงทางด้านการเงินในครอบครัวในอนาคต ส่วนใหญ่จะมีการบนัทึกรายรับรายจ่ายใน

ครอบครัวเพ่ือควบคุมค่าใชจ่้ายในยคุปัจจุบนัท่ีขา้วของเคร่ืองใช ้ปรับตวัสูงข้ึน จึงมีการเก็บเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินสํารอง

ในยามท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงแตกต่างกนักบัสถานโสด ส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนทางดา้นออมเงิน เน่ืองจาก

ไม่มีภาระในการรับผดิชอบหรือคิดหนา้คิดหลงั ใชชี้วิตอยูค่นเดียวไม่ตอ้งเผือ่เงินเก็บไวใ้ชใ้นอนาคตมากนัก มีการใช้

จ่ายอยา่งสุรุยสุร่าย ในยคุท่ีมีสินคา้ หรือบริการท่ีล่อตา ล่อใจ ในยคุปัจจุบนั เป็นไปในทิศทางเดียวงานวิจยัของ เนษพร 

นาคสีเหลือง (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) สํานักงานใหญ่” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก  
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5) ดา้นระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ระดบัการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก มีความพึงพอใจในการออมเงินอยู่ในระดบัมาก แต่พบว่าระดบัการศึกษา ตํ่ากว่ามธัยมศึกษามีความพึงพอใจใน

การออมเงินนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากผูต้อบสอบถามท่ีปัจจุบนัระดบัการศึกษา  ตํ่ากว่ามธัยมศึกษา ซ่ึงวุฒิการศึกษาน้ีจะมี

สามารถในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูงยาก ทาํให้รายไดท่ี้เขา้มาต่อเดือนอาจไม่เพียงพอต่อการเก็บไวเ้ป็นเงินออม อีกทั้ง

ยงัไม่มีความรู้เพียงพอท่ีจะทาํให้เงินท่ีมีสามารถงอกเงยไดใ้นอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชนัญญา ครอง

ศีล (2558) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ 

จงัหวดันนทบุรี” พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัผลต่อต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการให้ความ

มัน่ใจ และดา้นการดูแลการเอาใจใส่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัการออมเงิน 

 ปัจจยัการออมเงิน ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการออม ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจใน

การออมเงิน และดา้นทศันคติ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยยะ

สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยสามารถอภิปรายผลเรียงตามค่านํ้ าหนกัดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นพฤติกรรมการออม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการออมเงิน เม่ือเกิดพฤติกรรมออมเงินแลว้ก็จะมกัทาํเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการนําเงินไดไ้ปเก็บสะสมไวเ้ป็นเงินออมในทุก ๆ เดือน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากในทุกเดือนจะมีรายไดห้รือรายรับจากการทาํงานหรือรับจา้งสะสมในแต่ละเดือน จึงทาํให้เงิน

ท่ีเราเก็บไวห้รือสะสมไวจ้ะไม่งอกเงยหรือไม่มีมลูค่าเพ่ิมข้ึน ดงันั้นประชาชนจะนาํเงินไปออมไวก้บัสถาบนัการเงินต่าง 

ๆ หรือรูปแบบ ท่ีให้ผลตอบแทนเหมาะสมกบัตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สรรยา เวสประชุม (2557) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการของพนักงานของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี” พบว่า 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี”โดยรวม มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมในการเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารเอชเอสบีซี ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการอย่างมี อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  

2) ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวดัปทุมธานี ทั้งอาจ

เพราะว่าเงินออมถือเป็นเงินทุนท่ีสาํคญัต่อการลงทุนของประเทศ ซ่ึงเป็นเป็นรากฐานและปัจจยัท่ีสําคญัท่ีกาํหนดการลง

ให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า อตัราระดบัราคาของสินคา้ท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อาจเป็นระดบัของค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึนในเดือน เมษายน ทาํให้ผูป้ระกอบการปรับระดบัอตัราของสินคา้ทั้ง 

อุปโภค และบริโภค อีกทั้งระดบัอตัราค่านํ้ ามนัโลกและในประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทาํให้ตน้ทุนสินคา้เพ่ิมมากข้ึนจึงทาํให้

ประชาชนแสวงความความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บในออมเงินมากยิง่ข้ึน อาจจะเป็นเหตุท่ีทาํให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อได ้แต่ก็ทาํให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการท่ีมีเงินออมกว่าจบัจ่ายใช้สอย สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ 

(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย ผลศึกษาไดพ้บว่า พฤติกรรมการออมของ

ครัวเรือน” นั้นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนขนาดของครัวเรือนโดย

เฉล่ีย และอตัราเงินเฟ้อเพ่ือฐานมีความสัมพนัธ์กนักบัปริมาณการออมของครัวเรือนไทยในทิศตรงกนัขา้ม  

3) ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการออมเงิน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดั

ปทุมธานี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจการออมเงินก็จะเป็นตวัช่วยในการตดัใจในการ
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ออมเงินเพ่ือแลกกบัผลตอบแทนในอนาคต ในรูปแบบของกาํลงัหรือค่ารักษาพยาบาลของตนเอง เม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียจะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ใจความสาํคญัของการออมเงินเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียมาก เน่ืองจาก

ปัจจุบนัมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตมีการขยายการคลุมทัว่ประเทศ ทาํให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ 

พร้อมทั้งสามารถศึกษาสิทธ์ิประโยชน์และผลตอบแทนไดเ้ขา้ใจง่ายมากยิ่งข้ึน เป็นโอกาสท่ีสถาบนัการเงิน ธนาคาร 

ประกนัภยัทางออนไลน์อีกช่องทางหน่ึง แต่ว่าความสาํคญัของการออมนั้นควรจะเสนอสิทธ์ิประโยชน์ของผูอ้อมอยา่ง

ชดัเจนและตรงไปตรงมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพรวิมล เชิญรัตนรักษ ์(2555) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองคิวอจัฉริยะของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร” ผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการเคร่ืองคิวอจัฉริยะ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4) ดา้นทศันคติ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

การมีทศันคติท่ีดีในการออมเงินจะเป็นการปลูกฝ่ังเช่ือมัน่และทาํให้เกิดพึงพอใจในการออมเงินข้ึน เม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียจะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าการออมเงินคือการสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กับตนเองและ

ครอบครัว มีค่าเฉล่ียมาก การท่ีจะเพ่ิมฐานะของครอบครัวหรือความมัน่คงควรเร่ิมจากการออม หรือทาํบญัชีครัวเรือน

เพ่ือควบคลุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นหรือวางแผนเพ่ือซ้ือสินค้าท่ีประจาํเป็น สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เนษพร นาคสี

เหลือง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทศันคติการออมมีผลต่อการออมประเภท

เงินฝาก ตราสารทุน 

 

10. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 

พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงิน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั มีดงัน้ี ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

และปัจจยัการออมเงิน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1) ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และระดบัการศึกษา ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการออมเงิน ดังนั้ น ภาครัฐและสถาบนัการเงินเอกชน ควรให้ความสําคัญกบัการให้ความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออมเงิน พร้อมทั้งนาํเสนอรูปแบบการออมทางการเงินให้เหมาะสมความสามารถการออมเงินแต่ละ

บุคคล โดยเนน้กระตุน้ให้เกิดความรู้สึกการออมในเพศชาย ซ่ึงเป็นมีความเป็นหัวหน้าครอบครัว ซ่ึงจะตดัสินใจใน

เร่ืองต่าง ๆ ภายในครอบครัวไดดี้กว่าเพศหญิง อีกทั้งเจาะจงไปท่ีกลุ่มเป้าหมายไปเพศชายท่ีมีอายุ 31 – 35 ปี เน่ืองจาก

ช่วงอายท่ีุมีความสามารถในการทาํงานและรายไดสู้งในระดบัหน่ึงและรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของการออมเงินแก่

ผูอ้อมเงินและครอบครัวในอนาคต เพ่ือตอบโจทยค์วามพึงพอใจของประชาชนให้ถึงท่ีสุดในยคุปัจจุบนั 

2) ปัจจยัการออมเงิน ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในการออมเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ดา้นพฤติกรรมการออม

ดา้นทศันคติ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชน เน่ืองจากส่วนใหญ่พฤติกรรมของประชาชน จะมี

การนาํเงินไปออมทุก ๆ เดือน ดงันั้นสถาบนัการเงิน ควรพฒันาระบบการออมเงินและออกช่องทางรูปแบบใหม่ ๆ ท่ี

สามารถอาํนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนในการออมเงิน อีกทั้งพฒันาการบริการของเจา้หน้าท่ีในการทาํให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและไวใ้จในการให้ดูแลเงินของประชาชน พร้อมทั้งภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมกระตุน้การ

จบัจ่ายใชส้อย โดยการออมในรูปแบบตราสารหน้ีหรือธนบตัรรัฐบาลเพ่ือจะเอาเงินจาํนวนไปหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
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และพฒันาประเทศ และควรมีการปลูกฝ่ังความรู้และขอ้ดีของการออมเงินให้แก่ประชาชนทัว่ไปตามสถานท่ีต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นกระจายขอ้มลูข่าวสารซ่ึงเป็นการเกิดกระตุน้และทาํให้เกิดทศัคติท่ีดีในการออมเงิน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1) ควรทาํการศึกษาถึงอิทธิพลของการออมท่ีมีประสิทธิภาพจะสร้างประสิทธิผลต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

และประเทศชาติอยา่งไร 

 2) ควรทาํการศึกษาขอ้มูลเชิงลึก โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือคน้หาแรงจูงใจ และจุดมุ่งหมายของการ

ออมของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว 

3) ควรทาํการศึกษาไปตามจงัหวดัต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพนูคาํตอบและความรู้ทางวชิาการ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สําเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากอาจารย ์ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาค้นควา้อิสระ ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ คาํแนะนํา คาํปรึกษา และตรวจแกไ้ขจนการศึกษา

คน้ควา้อิสระเสร็จสมบูรณ์ และคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้อีกมากมาย รวมถึง

คณะกรรมการท่ีช่วยให้คาํแนะนาํ เพ่ือให้การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ

ในความเมตตากรุณาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของ

ผูว้ิจยั ทั้ง บิดา มารดา รวมถึงครูบาอาจารย ์ผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจให้กบัผูว้ิจยั และ

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาในการให้ขอ้มลูในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัหวงัว่าการศึกษาคน้ควา้อิสระใน

คร้ังน้ี จะมีประโยชน์บา้งไม่มากก็น้อยสําหรับธนาคารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังน้ี มี

วตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยั

รังสิต และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยห์นังสือ

มหาวิทยาลยัรังสิต 

การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นาํเสนอผล

การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test, F-test และสถิติทดสอบ Correlation ของ Pearson Production Moment 

Correlationซ่ึงผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีท่ี 3 และศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ให้ความสําคญั

อยู่ในระดบัมาก และผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจบริการศูนยห์นังสือมหาวิทยาลัยรังสิตในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ ระดบัชั้นปีการศึกษา และคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริการของ

ศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต 

คาํสําคญั: ปัจจยั, ความพึงพอใจ, ศนูยห์นงัสือ 
 

ABSTRACT 

This study aims to 1) analyze personal factors influencing users’ satisfaction towards Rangsit University 

Book Center and 2) to study the marketing mix factors relevant to the satisfaction of users of Rangsit University 

Book Center.  

This study is a quantitative research with the sample size of 400 people. The data were collected by means 

of questionnaires, and they were analyzed using 1) descriptive statistics including frequency, mean, and standard 

deviation and 2) inferential statistics including t-test, f-test, and Pearson Production Moment Correlation.  
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The results of the study showed that most of the questionnaire respondents were male, and were third-year 

students from the Faculty of Business Management. Most of the samples ranked the marketing mix factors 

including product and service, price, distribution channel, promotion, staff, physical appearance, and service 

procedure as important factors. Furthermore, most samples tended to feel highly satisfied with the service provided 

by Rangsit University Book Center.  

  Nonetheless, personal factors including genders, years of study, and faculties did not have an 

impact on the users’ satisfaction towards Rangsit University Book Center at the 0.05 level of significance. In 

addition, it was found that all marketing mix factors were related to the satisfaction of users towards the service 

provided by Rangsit University Book Center.  

Keywords: Factors, Satisfaction, Book Center 

 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา   

ในปัจจุบนัเยาวชนไทยทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ให้แก่ตนเองเพ่ือการสร้าง

จิตสาํนึกท่ีดีในการอยูร่่วมกนัในสังคม รวมทั้งมีโอกาศในการสร้างงานให้ตนเอง สร้างฐานะทางสังคม ซ่ึงการเรียนรู้

นั้นตอ้งอาศยัปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้  นั่นคือ หนังสือ เพราะเป็นปัจจยัสําคญัในการ

เรียนและการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ให้กบัตน ทาํให้ในปัจจุบนัเกิดธุรกิจร้านจาํหน่ายหนังสือข้ึนมากมายตามสถานท่ี

ต่าง ๆ (สุรินทร์ คาํบุญมี, 2558) 

ธุรกิจร้านจาํหน่ายหนังสือ ปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน และมีร้านขายหนังสือท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

เกิดข้ึนมากมาย อาทิ ศนูยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร้านนานอินทร์ ร้านบีทูเอส ร้านดอกหญา้ ร้านซีเอ็ดบุคส์

เซนเตอร์ เป็นตน้ อีกทั้งสาํนกัพิมพต่์าง ๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสและทางเลือกในการซ้ือหนงัสือไดต้ามความตอ้งการ

มากยิ่งข้ึน อีกทั้งการขยายตวัของร้านหนังสือดงักล่าวยงัส่งผลให้คนไทยอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึนไปดว้ย เน่ืองจาก

ไดรั้บความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือหนงัสือ  

ศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งอยูท่ี่ตึก 9 อาคารประสิทธ์ิพฒันา (อาคารหอพกั) ชั้น 2 มหาวิทยาลยัรังสิต 

โดยเปิดให้บริการในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. และปิดให้บริการในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เป็นหน่วยงาน

ในความกาํกบัดูแลของมหาวิทยาลยัรังสิต จดัตั้งข้ึนเพ่ือทาํหน้าท่ีจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ ให้แต่ละคณะและ

สาํนักงานภายในมหาวิทยาลยัรังสิต อีกทั้งทาํหน้าท่ีในการจาํหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ หนังสือ

ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เคร่ืองแบบนกัศึกษา ชุดกีฬา อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และสินคา้ท่ีระลึกของ

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจาํหน่าย คือ อาจารย ์นิสิตนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั

รังสิต ตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไป อีกทั้งยงัเปิดให้บริการจองชุดครุยสาํหรับบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาอีกดว้ย   

ในปัจจุบนัศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตมีนกัศึกษาเขา้มาใชบ้ริการประมาณ 80-100 คนต่อวนั มีผูท่ี้สนใจ

สั่งจองชุดครุยสําหรับบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาประมาณ 3,500 คนต่อปี ซ่ึงมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ศูนย์

หนงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตตอ้งพฒันาแนวทางในการให้บริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชบ้ริการของ

อาจารย ์นิสิตนกัศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัรังสิต ตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไป เน่ืองจากสินคา้บางรายการ
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ภายในศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต สามารถหาซ้ือจากภายนอกได ้เช่น อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ชุดนักศึกษา และชุด

ครุย เป็นตน้  

จากขอ้มลูขา้งตน้ ประกอบกบัตวัผูว้ิจยัปฏิบติังานอยู่ท่ีศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ดาํเนินการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยัรังสิต  เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล 

และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลอันเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนําไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ และพฒันาการให้บริการให้มีความ

เหมาะสมกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 

1.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.2.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ศิริวรรณ จันทวงศ์ (2557) กล่าวสรุปไวว้่า ส่วนประสมการตลาดบริการ คือ เคร่ืองมือหรือปัจจัยทาง

การตลาดท่ีองค์การต้องใช้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพ่ือ

กระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ องค์การแต่ละองค์การสามารถท่ีจะปรับเปล่ียน

วิธีการปฏิบติัตามหลกัการของส่วนประสมทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกับลักษณะขององค์การและลักษณะของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายขององคก์าร เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการแรงจูงใจตอ้งการท่ีจะใชสิ้นคา้และบริการของ

องคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 

ดา้นกระบวนการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

1.2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

 จุไรรัตน์ โฉมงาม (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทศันคติทางดา้นบวกของบุคคลท่ี

มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เม่ือบุคคลตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้ซ่ึงจะ

แสดงออกมาในรูปของระดบัความรู้สึกชอบมาก ชอบนอ้ย หรือพอใจมาก พอใจนอ้ย แต่ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจของ

แต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัค่านิยมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการ 

หมายถึง ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและทาํให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึน ความ

พึงพอใจของผูรั้บริการเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบ ต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการและการ

นาํเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีไดค้าดหวงัไวซ่ึ้งสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในระหว่างการบริการผูใ้ห้บริการจะตอ้งตระหนักตนเองว่ามีส่วนสําคญัในการสร้างความพึง

พอใจในการบริการ ผูใ้ห้บริการจะต้องคาํนึงผูรั้บบริการเป็นสําคัญ พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการให้บริการต้อง

แสดงออกดว้ยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มท่ีดว้ยจิตสํานึกของการบริการ ผูใ้ห้บริการต่างมุ่งหวงัให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพของการจดัระบบบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัและความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการได้

อยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 

1.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

สุรินทร์ คาํบุญมี (2558) ได้ทาํการศึกษาวิจัย เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการของศูนยห์นังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ให้ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกนั ระดบัการศึกษา

และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แขไข สมฤทธ์ิ (2550) ไดท้าํการศึกษาวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์

หนังสือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาเขตกาํแพงแสน ผลการวิจยัพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเก่ียวกับประสบการณ์การมาใชบ้ริการกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการ

ให้บริการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ลกัษณะการมาใชบ้ริการ 

ความถ่ีในการมาใช้บริการ และเวลาทาํการท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการต่างกัน นอกจากนั้ น

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวนัท่ีมาใชบ้ริการ และช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการไม่ต่างกนั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนย์

หนงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ขอบเขตการวิจยั    

  1) ขอบเขตประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีเข้ามาใช้บริการศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยัรังสิต 

ภายในปี พ.ศ. 2561 และกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีเขา้มาใชบ้ริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต 

ภายในปี พ.ศ. 2561  โดยมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเฉล่ียวนัละ 141 คน ผูว้ิจยัจึงทาํการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

2) ขอบเขตตวัแปร ศึกษาเฉพาะตวัแปร       

     2.1) ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นปีการศึกษา และคณะท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ 

     2.2) ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต 

 3) ดา้นระยะเวลา เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

               เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)แบ่งเน้ือหาคาํถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด แบบมีคาํตอบให้

เลือก และเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว (Best Answer) ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นปีการศึกษา และคณะท่ีศึกษา 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีและช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นกระบวนการให้บริการ 

 ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
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3.3 สถิติการวิเคราะห์ขอ้มลู 

               สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล สถิติ

ท่ีใช ้คือ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และระดบัความสาํคญัของความพึงพอใจ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Divination) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพ่ือแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มลู 

 การทดสอบสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อย ได้แก่ เพศท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยทาํการทดสอบกบัแบบสอบถามส่วนน้ีดว้ยสถิติทดสอบ t-Test 

ระดบัชั้นปีการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยทาํการทดสอบกบัแบบสอบถามส่วนน้ี

ด้วยสถิติทดสอบ F-Test คณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยทาํการทดสอบกับ

แบบสอบถามส่วนน้ีดว้ยสถิติทดสอบ F-Test และการทดสอบสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ โดยทาํการทดสอบกบัแบบสอบถามส่วนน้ีดว้ยสถิติทดสอบ Correlation ของ 

Pearson Production Moment Correlation 
 

4. ผลการวจิัย 

 4.1 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.8 อยูช่ั้นปีท่ี 3 จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และส่วนใหญ่ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ จาํนวน 120 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.0 

 4.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต โดยกลุ่มตวัอย่างมี

ความเห็นเก่ียวกบัดา้นราคา ให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.134 รองลงมาคือ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.087 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.069 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.024 ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.006 ดา้นบุคคลและพนักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.939 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7731 ตามลาํดบั 

 4.3 ขอ้มูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยัรังสิต โดยในภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.879 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความพึงพอใจในการ

บริการของศนูยห์นงัสือ ให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.972 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อ

บุคลิกภาพและมารยาทของเจา้หน้าท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.915 มีความพึงพอใจต่อความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ

ของการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8750 มีความพึงพอใจการบริการท่ีทัว่ถึงและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.855 และมี

ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.780 ตามลาํดบั 

4.4 สรุปผลการวิจยั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั 
สอดคลอ้ง 

กบัสมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้ง 

กบัสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ 0.636   

ชั้นปี 0.651   

คณะ 0.050   
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 0.000**   

ดา้นราคา 0.000**   

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.000**   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000**   

ดา้นบุคคลและพนกังาน 0.000**   

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.000**   

ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.000**   

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตาราง พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ ระดบัชั้นปีการศึกษา และคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่

มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ

ให้บริการ กบัความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง 

  

5. การอภปิรายผล 

 5.1 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยห์นังสือมหาวิทยาลัยรังสิต 

สามารถนาํประเด็นสาํคญัมาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจบริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าความพึงพอใจในการบริการของศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตนั้น เกิดจากการไดรั้บ

ประสบการณ์การรับบริการดว้ยตนเอง ไม่ว่าจะในเร่ืองการการจดัเรียงสินคา้อย่างเป็นระเบียบ และง่ายต่อการคน้หา 

หรือการบริการในการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว จึงส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมากนั่นเอง สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ จุไรรัตน์ โฉมงาม (2554) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึง เม่ือบุคคลตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้ซ่ึงจะแสดงออกมา

ในรูปของระดบัความรู้สึกชอบมาก ชอบนอ้ย หรือพอใจมาก พอใจนอ้ย ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

 2) จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ มีระดบัความสําคญั

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผูว้ิจัยเห็นว่า ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีอยู่ในศูนยห์นังสือมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นส่ิงท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการ และความจาํเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตได ้ไม่ว่าจะอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ 

หนังสือเรียน ชุดเคร่ืองแบบนักศึกษา ฯลฯ จึงส่งผลให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

เสาวนีย ์โตสุวรรณเจริญ (2550) ท่ีกล่าวไวว้่า ผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความจาํเป็น และความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ด ้และผลิตภณัฑอ์าจมีคุณสมบติัทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี 

  1) โดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจบริการศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก แต่ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการบริการ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าขอ้คาํถามอ่ืน ๆ ในเร่ืองของความพึงพอใจ 

ดงันั้ น ทางศูนยห์นังสือมหาวิทยาลัยรังสิตควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองของการบริการ ซ่ึงจะช่วยให้

เจา้หนา้ท่ีทาํการบริการไดส้ะดวก รวดเร็ว และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดม้ากยิง่ข้ึน 

 2) จากผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยั

เห็นว่า ราคาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ดงันั้นทางศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยัรังสิตควร

กาํหนดราคาของสินคา้และบริการให้มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภค

ไดรั้บให้มากท่ีสุด   
 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปัจจยัสําคัญต่อการให้บริการเพ่ิมเติม โดยเน้นปัจจยัดา้นการมาใช้

บริการ เช่น ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของศนูยห์นงัสือศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือจะ

ได้นําตัวแปรมาหาระดับความคาดหวงักับปัจจัยการให้บริการ และนํามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2) จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามลกัษณะเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว 

ดงันั้น การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรเพ่ิมแบบวดัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ เพ่ือนาํขอ้มูลเชิงลึก

ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาการให้บริการของศนูยห์นงัสือศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรังสิตต่อไป 

 

กติตกิรรมประกาศ  

  การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยัรังสิต และสําเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี ด้วยความกรุณาให้ คาํแนะนาํ พร้อมความช่วยเหลือ 

ตลอดจนขอ้คิดเห็นและเสนอแนะปรับปรุงแกไ้ขส่ิงบกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์จาก ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกัด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั ภายในปี 

พ.ศ. 2560 จาํนวน 2,900 คน โดยเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 351 ชุด การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา 

ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Divination)  

และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง

ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพ

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท มากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนักงาน และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ในระดับมากท่ีสุด และมีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการให้บริการ ในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็น

เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นระบบการให้บริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ มีระดบัความสําคญัอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด มีความเห็นในดา้นกระบวนการให้บริการ มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก     

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตแ์ตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ด้านบุคคลและพนักงาน และด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจ, สินเช่ือรถยนต ์
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ABSTRACT 

This independent study aims to (1) study personal factors affecting consumers’ decision-making to use 

Quick Money Ltd.’s credit services in Bangkok and (2) investigate the marketing mix factors influencing their 

decision-making. This research included a population of 2,900 customers using Quick Money Ltd.’s credit services 

in 2007. The data were collected using questionnaires and analyzed using 1) descriptive statistics including 

frequency, mean, and standard deviation and 2) inferential statistics including t-test, F-test, and multiple regression 

analysis.  

The results of the study showed that most of the questionnaire respondents were female aged between 31 

– 40 years old. They had their own business and earned an average monthly income of 15,000 – 20,000 baht. From 

the analysis, it was found that most of the samples ranked the marketing mix factors in the aspects of promotion, 

staff, and physical appearance as the most important, followed by the marketing mix factors in the aspects of price, 

service channel, and service procedure. Furthermore, most the respondents ranked the service system and the 

service provider as the most important factors influencing their decision-making to use the service, followed by 

service procedure.  

The results of hypothesis testing showed that customers’ monthly incomes differently affected their 

decision-making to use credit services at the 0.05 level of significance. In addition, the marketing mix factors 

including price, staff, and service procedure had an effect on the customers’ decision-making to use Quick Money 

Ltd.’s credit services at the 0.05 level of significance.  

 

Keywords: Decision making, Credit services 

 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา   

บริษทัท่ีให้บริการเช่าซ้ือ หรือท่ีเรียกกนัว่าการจดัไฟแนนซ์ ในปัจจุบนัมีเกิดข้ึนมากมาย เพราะความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคและการเติบโตของตลาดรถยนต์ท่ีสวนทางกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และความตอ้งการซ้ือ

รถยนตข์องผูบ้ริโภคท่ีไม่สัมพนัธ์กบัรายได ้ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งแสวงหาผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนต์ อาทิ 

ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารธนชาต  บริษทั กรุงไทย ออโตลี้ส จาํกดั  ศรีสวสัด์ิ เงินติดลอ้ และบริษทั ควิกมนัน่ี 

จาํกดั เป็นตน้   

บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการเช่าซ้ือ หรือท่ีเรียกกนัว่าการจดัไฟแนนซ์ในประเภท จาํนํา

ทะเบียนรถยนตทุ์กชนิดทั้งรถยนตใ์หม่ และรถยนตมื์อสอง อีกทั้งยงัให้บริการ  จดัไฟแนนซ์รถยนต์ทุกชนิด  บริการ   

รีไฟแนนซ์รถยนตทุ์กชนิด รวมทั้งบริการรับจาํนองท่ีดิน และบริการรับขายฝากท่ีดิน ตั้งอยู่ท่ี ถนนมาเจริญ ซอยเพชร

เกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1,000,000บาท และในวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2559  ทางบริษทัได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท  

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งบริษทัข้ึนเพ่ือให้บริการสินเช่ือกบับุคคลธรรมดา  และนิติบุคคล ทาํให้สามารถนาํเงิน

ท่ีได้จากบริการสินเช่ือไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดํารงชีวิต และเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับธุรกิจต่อไป    

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 549 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้น

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกัด เพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ท่ีสามารถ

นาํไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด และพฒันาการให้บริการให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 
 

1.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.2.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัทางการตลาด

ท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงปัจจัยดังกล่าว ประกอบไปด้วย  

ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการบริการ 

1.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 ทรงศรี ชลารักษ ์(2554) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจ คือ เหตุผลท่ีสามารถใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ

ดว้ยกิจกรรมพ้ืนฐานของบุคคลท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือความมุ่งหวงัท่ีเขาตั้งเอาไวใ้ห้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

ตอ้งการ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์บางประการในการพิจารณาการตดัสินใจท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหารจะ

เผชิญกบัทางเลือกจาํนวนหน่ึงซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดข้ึ้นอยูก่บัการกระทาํทางเลือกและความน่าจะเป็นซ่ึงความมุ่งหวงั

หรือเป้าหมายน้ีเป็นผลจากทศันคติท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจนั้น ๆ 

 1.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการ 

 จุรีพร กาญจนการุณ (2554) ไดก้ล่าวไวว้่า การเลือกใชบ้ริการ เป็นกระบวนการในการคัดเลือกเพ่ือการ

ปฎิบติัท่ีมีทางเลือกอยูห่ลายทางและผลลพัธ์มีความแตกต่างกนั ในการจดัสินใจน้ีจะมีขั้นตอนสุดทา้ยเพ่ือนาไปสู่การ

ตดัสินใจใชบ้ริการ 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดก้ล่าวว่า  การบริการ หมายถึง กระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน 

(Intangible goods) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของการของผูรั้บบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้
 

1.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

รุ่งโรจน์ โรยเรณู (2552) ไดท้าํการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาประตูนํ้ าพระอินทร์พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ของลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดับการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือดา้นราคา และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั  

วรพล ดีขาว (2557) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 550 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

อาชีพ ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทาง

กายภาพ 

พดัชา ตีระดิเรก (2559) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์นาํ

เท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภัณฑ์  และด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้บริการบริษัททัว ร์นํา เ ท่ียวของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ขอบเขตการวิจยั    

  1) ขอบเขตประชากร คือ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั ภายในปี พ.ศ. 2560  ณ 

ถนนมาเจริญ ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เปิดกิจการ จาํนวน 2,900 

คน  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั 

โดยอา้งอิงจากสูตรการกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Yamane (1967) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 351 คน 

  2) ขอบเขตตวัแปร ศึกษาเฉพาะตวัแปร       

     2.1) ตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ       

     2.2) ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั   

3) ดา้นระยะเวลา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  
 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

               เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)แบ่งเน้ือหาคาํถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

               ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด แบบมีคาํตอบให้

เลือก และเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

               ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ

ให้บริการ 

               ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั  
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3.3 สถิติการวิเคราะห์ขอ้มลู 

               สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล สถิติ

ท่ีใช ้คือ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์บริษัท ควิกมันน่ี จ ํากัด สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปล

ความหมายของขอ้มลูต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Divination) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพ่ือแสดงลกัษณะการ

กระจายของขอ้มลู 

               การทดสอบสมมติฐาน ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั โดยทาํการทดสอบกบัแบบสอบถามส่วนน้ีดว้ยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 218 คน (ร้อยละ 

62.11) มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 186 คน (ร้อยละ 53.00) อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 148 คน (ร้อยละ 

42.17) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จาํนวน 215 คน (ร้อยละ 61.25) 

4.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (𝑥𝑥 = 4.24 , SD = 0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (𝑥𝑥 = 4.45 , SD = 0.61) ดา้นบุคคลและพนกังาน (𝑥𝑥 = 4.28 , SD = 0.54)  ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ (𝑥𝑥 = 4.27 , SD = 0.50) ดา้นผลิตภณัฑ์ (𝑥𝑥 = 4.25 , SD = 0.52) และระดบัมาก จาํนวน 3 ขอ้ 

ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการให้บริการ (𝑥𝑥 = 4.19 , SD = 0.50) ดา้นราคา (𝑥𝑥 = 4.17, SD = 0.51) ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย(𝑥𝑥 = 4.06 , SD = 0.68) ตามลาํดบั 

4.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥𝑥  = 4.21 , SD = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  มีความเหมาะสมของ

เง่ือนไขในการให้บริการ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (𝑥𝑥 = 4.32 , SD = 0.51) ผูใ้ห้บริการมีความซ่ือสัตยสุ์จริต (𝑥𝑥 = 4.27 , 

SD = 0.53)  ผูใ้ห้บริการมีบุคลิกภาพและมารยาทท่ีดี (𝑥𝑥 = 4.27, SD = 0.49) เป็นการบริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ (𝑥𝑥 = 4.24 , SD = 0.48) และระดบัมาก จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่  มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (𝑥𝑥 = 

4.21 , SD = 0.43) ผูใ้ห้บริการเอาใจใส่และสนใจผูใ้ชบ้ริการ (𝑥𝑥 = 4.18 , SD = 0.54) มีความรวดเร็วในการให้บริการ 

(𝑥𝑥 = 4.17 , SD = 0.46) มีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ (𝑥𝑥 = 4.14 , SD = 0.41) มีความเพียงพอและทัว่ถึงในการ

ให้บริการ (𝑥𝑥 = 4.12 , SD = 0.50) ตามลาํดบั   
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4.4 สรุปผลการวิจยั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั 
สอดคลอ้ง 

กบัสมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้ง 

กบัสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ 0.262   

อาย ุ 0.068   

อาชีพ 0.531   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.050   

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.721   

ดา้นราคา 0.000*   

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.344   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.713   

ดา้นบุคคลและพนกังาน 0.000*   

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.334   

ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.000*   

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตาราง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตแ์ตกต่างกนั  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นบุคคลและพนักงาน และดา้นกระบวนการ

ให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั 

  

5. การอภปิรายผล 

5.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี 

จาํกดั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาํประเด็นสาํคญัมาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

      1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

รถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นปัจจัยสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นวิเคราะห์ และตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยถ้า
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ผูบ้ริโภคมีรายไดน้้อย และไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือตามความเหมาะสมของ

เง่ือนไขในการให้บริการ   และสอดคลอ้งกับรายไดข้องตนเอง และจากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 บาท และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท มีการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือรถยนตม์ากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท นั้นแสดงให้เห็นว่าผูท่ี้มีรายได้

นอ้ยจะเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่าผูท่ี้มีรายไดม้ากกว่า เน่ืองจากรายไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการนั่นเอง ขอ้

คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจัยของชนานาถ พูลผล (2557) ไดท้าํการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าสลิมม่ิงพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีระดับการตัดสินใจใช้บริการท่ีสลิมม่ิงพลัสแตกต่างกนั และยงั

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเอกรัฐ วงศว์ีระกุล (2553) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องคนทาํงานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนั  

      2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา และดา้นบุคคลและ

พนักงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์บริษัท ควิกมันน่ี จ ํากัด ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

           2.1) ดา้นกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี 

จาํกดั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการในการให้บริการเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสําคัญกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากผูใ้ช้บริการต้องการไดรั้บการบริการท่ีมี

มาตรฐาน ถูกตอ้ง รวดเร็ว และประทบัใจ จึงส่งผลให้มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์

บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั อีกทั้งกระบวนการในการให้บริการท่ีดียงัส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการอีก

ดว้ย ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการ

บริการ เป็นกระบวนการบางอยา่งเพ่ือจดัส่งบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความรวดเร็วในการให้บริการ การตอบรับจากพนกังานในการแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของวรพล ดีขาว (2557) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน

กระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ท่ีระดบันัยสําคญัทาง

สถิติ 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพนัธุ์ทิพย ์ดีประเสริฐดาํรง (2559) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าร้าน LOFT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าร้าน LOFT ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

                  2.2) ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัดา้นราคา ไม่ว่าจะเป็นอตัราดอกเบ้ียการให้สินเช่ือชดัเจน ส่วนลดการ

ชาํระตามสัญญา การแบ่งการชาํระดอกเบ้ียตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ และดอกเบ้ียไม่สูงกว่าหรือตํ่ากว่าราคา

ตลาด มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงถา้ปัจจยัดงักล่าวผูบ้ริโภคสามารถยอมรับได ้ผูบ้ริโภค

จะเกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผูบ้ริโภคจะคาํนึงก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และคุณค่าท่ีไดรั้บ หากพิจารณาแลว้คุม้ค่าผูบ้ริโภคจึงจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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ซ่ึงราคานั้นควรเป็นราคากลางของตลาด ไม่สูง และไม่ตํ่าจนเกินไป  ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี

ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า ราคาเป็นตน้ทุนท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนสินคา้และ

บริการ  เปรียบเสมือนคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพ่ือให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการคุม้ค่ากบัเงินท่ี

จ่ายไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนานาถ พลูผล (2557) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้สลิมม่ิงพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการท่ีสลิมม่ิงพลัส นอกจากน้ียงั

สอดคล้องกบังานวิจยัของพดัชา ตีระดิเรก (2559) ไดท้าํการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัทวัร์นาํเท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์นาํเท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

       2.3) ดา้นบุคคลและพนกังาน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์บริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการบริการของพนักงานมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการจูงใจ

และตดัสินใจเลือกใชบ้ริการต่าง ๆ อีกทั้งพนกังานยงัเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษทักบัผูใ้ชบ้ริการ เป็นผู ้

คอยให้บริการ และอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผูบ้ริโภค พนักงานจึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจบริการ

นัน่เอง ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า ธุรกิจจะตอ้งมีการ

สรรหา คดัเลือก พฒันา ฝึกอบรม จูงใจ และปลูกฝังลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการให้บริการแก่บุคลากร เพ่ือสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการให้มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรพล ดีขาว (2557) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ

ของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนานาถ พูลผล 

(2557) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้สลิม

ม่ิงพลสัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสลิมม่ิงพลสั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี 

  1) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท และผูบ้ริโภคท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกว่า 25,000 บาท ดงันั้นบริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั จึงควรปรับกลยทุธ์ในการนาํเสนอบริการให้เหมาะสมกบัผูท่ี้

มีรายไดน้อ้ยกว่า 25,000 บาท เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มาก หากตอ้งการรถยนต์จะตอ้ง

ทาํการมองหาบริษทัเพ่ือทาํสินเช่ือมากกว่าผูท่ี้รายไดสู้ง ๆ นัน่เอง 

 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด ดงันั้นบริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั จึงควรสร้างการรับรู้ดว้ยการจดั

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เช่น การนาํเสนอพรีเซนเตอร์ของแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงผา่นส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้บริษทั

เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 
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6.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ขององค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับองคก์ร รวมถึงเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจ

จะดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบับริการสินเช่ือต่อไป 

 2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั เพ่ือนาํมาใชเ้ป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการต่อไปในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคต่อไป 
 

กติตกิรรมประกาศ  

  การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนตบ์ริษทั ควิกมนัน่ี จาํกดั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความ

กรุณาให้ความรู้ คาํแนะนาํ ความช่วยเหลือ ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์จาก 

ดร.พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกลู อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้

ณ โอกาสน้ี 
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บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์). 

 วรพล ดีขาว. (2557). พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1. (เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์). 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 556 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยคุใหม่. (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร. 

 อดุลย ์จาตุรงคกลุ. (2551). การบริหารการตลาด. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 เอกรัฐ วงศว์ีระกุล. (2553). ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของคนทาํงานใน

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ). 

 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 557 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคทีส่่งผลต่อมูลค่าตราสินค้า 

Nut Walker กรณศึีกษา เฮอริเทจฟู้ดส์ จํากัด  

MARKETING MIX AND CONSUMER BUYING BEHAVIOR AFFECTING NUT WALKER 

BRAND EQUITY: A CASE STUDY OF HERITAGE FOODS CO., LTD. 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยและประเทศจีนท่ีส่งผลต่อมูลค่าตราสินคา้ Nut Walker โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใน

ประเทศไทยและประเทศจีนอยา่งละ 200 คน ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อมูลค่าตราสินค้าในประเทศไทยพบว่า ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อมูลค่าตราสินคา้ ส่วนผลการศึกษาในประเทศจีนพบว่า ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อมลูค่าตราสินคา้ท่ีระดบันัยสําคญั

ทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอย่างในประเทศไทยด้านความถ่ี  จาํนวนการซ้ือ

สินคา้ต่อคร้ัง และแหล่งท่ีซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ประเมินมลูค่าตราสินคา้ต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง

ในประเทศจีนดา้นความแหล่งท่ีซ้ือสินคา้ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้และโอกาสในการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัประเมินมูลค่า

ตราสินคา้ต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

คาํสําคญั:  พฤติกรรมผูบ้ริโภค, มลูค่าตราสินคา้, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to comparative marketing mix factors and consumer buying behaviors that 

affect Nut Walker brand equity in the countries of Thailand and China. The data was collected in Thailand and China for 

each 200 consumers. The study found that influenced satisfaction of marketing mix that affect the brand equity the result 

in Thailand found that consumers’ satisfaction in product and promotion influenced the brand equity, while in China 

found that consumers’ satisfaction in product, price, place, and promotion influenced the brand equity at the significant 

level of 0.05.  In addition, Thais’ purchasing behaviors in terms of frequency, the amount of purchase, and locations rate 

the level of brand equity differently, while Chinese’  purchasing behaviors in terms of frequency, the amount of purchase, 

and buying occasions rate the level of brand equity differently at the significant level of 0.05 
 

Keywords:  Consumer Behavior, Brand Equity, Marketing Mix    
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บทนํา 

ศนูยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารพบว่า คนไทยบริโภคขนมขบเค้ียวเฉล่ีย 1.39 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ตลาด

ขนมขบเค้ียวในประเทศไทยปี 2554 – 2559 มีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 9.8% (ศนูยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 

2560) ผูป้ระกอบการต่างหากลยทุธ์มาใชใ้นการพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ ์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างส่วนแบ่งทาง

การตลาด สินคา้ตรา Nut Walker จดัเป็นขนมขบเค้ียวอุดมไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ซ่ึงทาํมา

จากถัว่ซ่ึงเนน้การผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลกั  เม่ือพิจารณาตลาดขนมขบเค้ียวในประเทศไทยปี 2554 – 2559 พบว่าปี 2554 

จนถึงปี 2559 มีมูลค่าตลาด 24,378, 26,065, 28,491, 31,498, 34,677 และ 39,587 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมีมูลค่าตลาด

เติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และในปี 2559 มูลค่าตลาดเติบโตข้ึนจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 14 และ Euromonitor 

International 2016 ไดพ้ยากรณ์ขอ้มลูแนวโนม้มลูค่าตลาดขนมขบเค้ียวในประเทศไทยปี 2560 – 2564 โดยปี 2560 มีมูลค่า

ตลาดประมาณ 42,576 ลา้นบาท  ปี 2561 มีมลูค่าตลาดประมาณ 45,718 ลา้นบาท  ปี 2562 มีมูลค่าตลาดประมาณ 48,914 

ลา้นบาท  ปี 2563 มีมลูค่าตลาดประมาณ 52,136 ลา้นบาท และปี 2564 มีมลูค่าตลาดประมาณ 55,401 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(ศนูยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) จากสภาวะตลาดขนมขบเค้ียวท่ีเติบโตต่อเน่ืองและจากสภาวะการแข่งขนั 

การศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือท่ีส่งผลต่อมูลค่าตราสินค้าจึงมีส่วนสําคญั ท่ีจะ

นาํเสนอแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และเพ่ือสร้างมลูค่าตราสินคา้ใหม้ากข้ึน      

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับระดบัมูลค่าตราสินคา้ Nut Walker ใน

ประเทศไทยและประเทศจีน 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อมูลค่าตราสินคา้ Nut Walker 

ในประเทศไทยและประเทศจีน 
 

วธิกีารดําเนินการวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและทาํการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือแบบสอบถาม ซ่ึงมี

รายละเอียดการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเท่ากบั 400 คน โดยกาํหนดขนาดตวัอย่างในประเทศไทยจาํนวน 200 

คน และประเทศจีนจาํนวน 200 คน ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนคือ แบ่งตามประเภทร้านคา้ หลงัจากนั้นจบั

ฉลากร้านค้า และแบ่งโควตา้จาํนวน 34 คนต่อร้าน จากนั้ นทาํการสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญในการเก็บข้อมูลด้วย

เคร่ืองมือแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลูคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 คาํถามคดักรอง

ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้  ส่วนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ส่วนท่ี 4 

ระดบัความคิดเห็นต่อมลูค่าตราสินคา้  ส่วนท่ี 5 ขอ้มลูทัว่ไปผูข้องตอบแบบสอบถาม 
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วธิกีารวเิคราะห์ข้อมูล  

เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยใชค่้าสถิติการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ของขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือถัว่ Nut Walker  และใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลดา้นความพึงพอใจส่วน

ประสมทางการตลาดและขอ้มลูระดบัความคิดเห็นดา้นมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker  

ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือกับมูลค่าตราสินค้า ใช้สถิติ One-Way ANOVA และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Sheffe post hoc test  และศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ต่อมูลค่าตราสินคา้ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multi Regression Analysis) โดยวิธี Enter ณ ระดบันัยสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

 

ผลการวจิัย 

 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถิตเิชิงพรรณนา 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาทต่อเดือน และมี

สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอยา่งในประเทศจีน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,804.9-19,600 บาทต่อเดือน (อัตราแลกเปล่ียน

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1 หยวน = 4.90 บาท วนัท่ี 18 เมษายน 2561) และมีสถานภาพสมรส 

 

พฤตกิรรมการซื้อ 

กลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เลือกซ้ือถัว่รวมผสม รองลงมาคือ มะม่วงหิมพานต์ ช่ืนชอบรสชาติ

อบเกลือ ชนิดบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือซองซิปล็อค ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จากไฮเปอร์มาร์เกต และมีการคน้หา

ขอ้มลูจากคนรู้จกั มีเหตุผลในการซ้ือคือ ช่ืนชอบรับประทานถัว่ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง ซ้ือเพ่ือ

รับประทานระหว่างการเดินทาง ช่วงเวลาในการซ้ือคือ 12.01 – 18.00 น.  มีความถ่ีในการซ้ือ 1 เดือน/คร้ัง และมี

จาํนวนการซ้ือ 1-2 ช้ิน/คร้ัง  โดยซ้ือคร้ังละ 101-300 บาท 

กลุ่มตวัอยา่งในประเทศจีน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือมะม่วงหิมพานต ์รองลงมาคือ อลัมอนด ์ช่ืนชอบรสชาติอบเกลือ 

ชนิดบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือซองซิปล็อค ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จากซุปเปอร์มาร์เกต และมีการคน้หาขอ้มูลจาก

คนรู้จกั มีเหตุผลในการซ้ือคือ ช่ืนชอบรับประทานถัว่ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง ซ้ือเม่ือสินคา้ลดราคา 

ช่วงเวลาในการซ้ือคือ 12.01 – 18.00 น.  ความถ่ีในการซ้ือ 1 เดือน/คร้ัง และมีจาํนวนการซ้ือ 3-4 ช้ิน/คร้ัง  โดยซ้ือคร้ังละ 

299-490 บาท(อตัราแลกเปล่ียนธนาคารแห่งประเทศไทย 1 หยวน = 4.90 บาท วนัท่ี 18 เมษายน 2561) 
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ระดับความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดต่อตราสินค้า Nut Walker 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดสินคา้ Nut Walker ประเทศไทย

และประเทศจีน 

 

ส่วนประสมการตลาด 

ประเทศไทย ประเทศจีน 

ค่าเฉล่ีย 

x̅ 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ค่าเฉล่ีย 

x̅ 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.36 0.608 3.95 0.745 

ดา้นราคา 4.19 0.600 3.82 0.723 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.06 0.725 3.82 0.764 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.69 0.969 3.85 0.812 

ค่าเฉล่ียรวม 4.12 0.708 3.85 0.761 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทยมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อส่วนประสมการตลาดอยู่

ในระดบัพอใจมาก โดยมีระดบัความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด

จาํหน่ายและด้านการส่งเสริการตลาด ตามลาํดับ สําหรับกลุ่มตัวอย่างในประเทศจีนพบว่า ระดับความพึงพอใจ

โดยรวมต่อส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีระดับความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนดา้นราคา และช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความพึงพอใจในระดบัท่ีเท่ากนั 

 

ระดับความคดิเห็นต่อมูลค่าตราสินค้า Nut walker  

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อมูลค่าตราสินคา้ Nut walker  ประเทศไทยและ

ประเทศจีน 

 

มูลค่าตราสินค้า 

ประเทศไทย ประเทศจีน 

ค่าเฉลีย่ 

x̅  

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ค่าเฉลีย่ 

x̅ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 4.08 0.633 3.72 0.777 

ดา้นการรับรู้คุณภาพ 4.23 0.593 3.76 0.712 

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 4.42 0596 3.79 0.781 

ดา้นความจงรักภกัดีต่อตรา 4.15 0.588 3.77 0.781 

ดา้นสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตรา 4.02 0.702 3.74 0.749 

ค่าเฉลีย่รวม 4.18 0.622 3.76 0.760 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทยมีความคิดเห็นโดยรวมต่อมลูค่าตราสินคา้ในระดบัเห็นดว้ย

มาก โดยมีระดบัความคิดเห็นดา้นความเช่ือมโยงตราสินคา้สูงท่ีสุด รองลงมาคือการรับรู้คุณภาพ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ การรู้จกัตราสินคา้ และสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ ตามลาํดบั สําหรับกลุ่มตวัอย่างในประเทศจีนมี

ความคิดเห็นโดยรวมต่อมลูค่าตราสินคา้ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นดา้นความเช่ือมโยงตราสินคา้
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สูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ และการรู้จกั

ตราสินคา้ ตามลาํดบั 

 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถิตเิชิงอนุมาน 

ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัประเมินมลูค่าตราสินคา้แตกต่างกนั 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 
ประเทศไทย ประเทศจีน 

F  (Sig.) F  (Sig.) 

ผู้บริโภคซื้ออะไร ชนิดของสินคา้ท่ีซ้ือ 2.442 .090 .933 .461 

รสชาติของสินคา้ท่ีซ้ือ .987 .375 1.429 .235 

ชนิดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 1.795 .116 2.744 .067 

ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่

ไหน 

แหล่งท่ีซ้ือสินคา้ 4.434 .013* 4.879 .009** 

การคน้หาขอ้มลูสินคา้ 1.527 .209 .814 .488 

ผู้บริโภคซื้อสินค้า

เมือ่ไหร่ 

โอกาสในการซ้ือสินคา้ 1.689 .117 9.225 .000** 

ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ 1.119 .149 .115 .892 

ใครมอีิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซื้อ 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ 

.731 .483 2.564 .056 

ทาํไมซื้อ เหตุผลในการเลือกซ้ือ 2.076 .070 1.889 .098 

ผู้บริโภคตดัสินใจ

ซื้ออย่างไร 

 

งบประมาณในการซ้ือสินคา้ 2.158 .118 1.593 .192 

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 4.739 .000** 3.488 .005** 

จาํนวนสินคา้ท่ีซ้ือต่อคร้ัง 6.805 .011** .576 .563 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, **นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทยท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือ ในประเด็นแหล่งซ้ือสินคา้ ความถ่ีในการ

ซ้ือ และจาํนวนสินคา้ท่ีซ้ือต่อคร้ังท่ีต่างกนั มีการประเมินมลูค่าตราสินคา้ต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการซ้ือในดา้นเหตุผล

ในการซ้ือสินคา้  การคน้หาขอ้มูล ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือสินคา้ โอกาสในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาในการซ้ือสินค้า 

งบประมาณในการซ้ือ ชนิดของถัว่ท่ีซ้ือ รสชาติ และชนิดบรรจุภณัท่ีซ้ือต่างกนั ประเมินระดบัความคิดเห็นในมูลค่า

ตราสินคา้ Nut Walker ไม่แตกต่างกนั   ส่วนกลุ่มตวัอย่างในประเทศจีนท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือดา้นแหล่งซ้ือสินคา้  

ความถ่ีในการซ้ือและโอกาสในการซ้ือสินค้าท่ีต่างกนั มีการประเมินมูลค่าตราสินค้า Nut Walker ต่างกนั ส่วน

พฤติกรรมการซ้ือในดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ การคน้หาขอ้มลูสินคา้ ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาในการ

ซ้ือ  งบประมาณในการซ้ือ ชนิดของถัว่  รสชาติ  ชนิดบรรจุภณัฑ์  และจาํนวนท่ีซ้ือต่อคร้ังต่างกนั ประเมินระดับ

ความคิดเห็นในมลูค่าตราสินคา้  Nut Walker ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดต่อมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker ประเทศไทย 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t p-value 

ß Std. Error Beta 

ค่าคงที ่ 2.780 .238  11.664 .000* 

ด้านผลติภณัฑ์ .193 .060 .266 3.222 .001* 

ด้านราคา .081 .046 .133 1.749 .082 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย -.065 .036 -.139 -1.794 .074 

ด้านการส่งเสริมการตลาด .129 .025 .419 5.208 .000* 

 R2 = .276,  F-value = 18.545,  p-value = .000 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดต่อมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker 

ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (ß  = .419) ผลิตภณัฑ์ (ß  

= .266) ส่งผลต่อมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

สมการเชิงเส้น แสดงอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อมลูค่าตราผลิตภณัฑคื์อ ดงัน้ี 

 มลูค่าตราสินคา้   =  2.780 + 0.193(ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.129(ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด)   

 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดต่อมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker ประเทศจีน 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t p-value 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที ่ 1.063 .205  5.190 .000* 

ด้านผลติภณัฑ์ .156 .053 .180 2.956 .003* 

ด้านราคา .231 .052 .286 4.449 .000* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย .054 .025 .128 2.170 .031* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด .256 .044 .337 5.803 .000* 

R2 = .504,  F-value = 49.490,  p-value = .000 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดต่อมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker 

ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (ß  = .180) ราคา (ß = .286) ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (ß = .128)  และการส่งเสริมการตลาด (ß = .337) ส่งผลต่อมูลค่าตราสินคา้ Nut Walker อย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
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สมการเชิงเส้น แสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อมูลค่าตราผลิตภัณฑ์คือ ดังน้ี           

มลูค่าตราสินคา้   =  1.063 + 0.156(ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.231(ความพึงพอใจดา้นราคา)  + 0.054(ความพึง

พอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย) + 0.256(ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด) 

 

การอภปิรายผล 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อมูลค่าตราสินคา้ Nut Walker ในประเทศไทยพบว่า ส่วนประสมการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อมลูค่าตราสินคา้ ส่วนในประเทศจีนพบว่า ส่วนประสมการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อมลูค่าตราผลิตสินคา้  หากมีการมุ่งเน้น

ใชเ้คร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ

เพ่ิมมากข้ึนยอ่มทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าบอกต่อเกิดความภกัดีในตราสินคา้  ส่งผลให้ตราสินคา้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนดว้ย โดยมี

ความสอดคลอ้งกับผลวิจยัของ นทสรวง ภทัรอนุชิตกุล (2557) การศึกษาอิทธิพลระหว่างส่วนประสมการตลาด  

คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ พบว่า ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าตราสินคา้ และยุพิน อินธิจนัทร์ (2560) 

การศึกษามลูค่าตราสินคา้ของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ทอด 5 ดาวประเทศกมัพูชา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑมี์อิทธิพลเชิงบวกต่อมลูค่าตราสินคา้  

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์พฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัมูลค่าตราสินค้า Nut Walker ของกลุ่มตัวอย่างใน

ประเทศไทยและประเทศจีนมีความเหมือนกนัของพฤติกรรมการซ้ือดา้นแหล่งท่ีซ้ือสินคา้และความถ่ีในการซ้ือสินคา้

ท่ีแตกต่างกนัมีการประเมินมลูค่าตราสินคา้แตกต่างกนั นอกจากน้ีพฤติกรรมการซ้ือดา้นชนิดของสินคา้ท่ีซ้ือ รสชาติ

ของสินคา้ท่ีซ้ือ ชนิดบรรจุภณัฑ์ การคน้หาขอ้มูลสินคา้ ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

เหตุผลในการซ้ือ และงบประมาณการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีการประเมินมลูค่าตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั  

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์พฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัมูลค่าตราสินค้า Nut Walker ของกลุ่มตัวอย่างใน

ประเทศไทยและประเทศจีนมีความแตกต่างกนัของพฤติกรรมการซ้ือดา้นจาํนวนสินคา้ท่ีซ้ือต่อคร้ังและโอกาสในการ

ซ้ือสินคา้ ตามลาํดบั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker ในประเทศไทยและประเทศ

จีนพบว่า พฤติกรรมการซ้ือดา้นความถ่ีในการซ้ือต่างกนัมีการประเมินมูลค่าตราสินคา้ต่างกนั โดยพฤติกรรมการซ้ือ

เร่ิมมาจากการไดรั้บการกระตุน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลแตกต่างกนัผ่านความรู้สึกนึกคิดจึงทาํ

ใหเ้กิดเป็นพฤติกรรม เม่ือผูบ้ริโภครับประทานขนมขบเค้ียวท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจะทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าและมีการ

บอกต่อแนะนําบุคคลอ่ืนส่งผลต่อความถ่ีในการบริโภคสินคา้ ซ่ึงใกลเ้คียงกับ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ศึกษา

พฤติกรรมการการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ

ในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/ปี) มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือ

ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่า คุณประโยชน์ จนเกิดเป็นความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการจะทาํให้เกิดพฤตกรรมการซ้ือซํ้ า

ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker ดา้นแหล่งท่ีซ้ือและจาํนวนสินคา้ท่ี

ซ้ือต่อคร้ังและโอกาสการซ้ือสินค้าต่างกันมีการประเมินมูลค่าตราสินค้าต่างกัน โดยร้านค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย มีความสะดวกในการซ้ือสามารถพบเห็นสินคา้ไดต้ลอดเวลา  ย่อมทาํให้จาํนวน
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การซ้ือสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในตราสินคา้และพึงพอใจจากความสะดวกสบาย ผูบ้ริโภค

จะสร้างความสัมพนัธ์กับตราสินคา้ส่งผลให้ตราสินคา้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนด้วย  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ มานะ 

นามวยั (2559) ศึกษาระดบัความจงรักภกัดีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ซีพี พบว่า สถานท่ีซ้ือสินคา้

และจาํนวนท่ีซ้ือต่อคร้ังมีผลต่อระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี   

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

อทิธิพลความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดต่อมูลค่าตราสินค้า Nut Walker  

ผลการศึกษาในประเทศไทย พบว่าความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

มลูค่าตราผลิตภณัฑ ์Nut Walker  โดยการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ยการจดัการกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้

คาํแนะนาํของพนกังานขาย และการจดังานแสดงสินคา้  ในดา้นผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย รสชาติ ความสดใหม่ และ

ความชดัเจนขอ้มูลส่วนประกอบ ส่วนความพึงพอในในด้านราคาและช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีผลต่อมูลค่าตรา

สินคา้ Nut Walker   

ส่วนผลการศึกษาในประเทศจีนพบว่าความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อมูลค่าตราสินค้า Nut Walker  โดยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด

ประกอบดว้ยการให้คาํแนะนาํของพนักงานขายและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ดา้นราคาประกอบดว้ยราคามี

ความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพและปริมาณ ดา้นผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยรสชาติ ความสดใหม่ของสินคา้ 

และความชดัเจนขอ้มลูส่วนประกอบ/โภชนาการบนฉลากผลิตภณัฑ ์ และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย

สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายมีสินคา้คลอบคลุมพ้ืนท่ี และการมีสินคา้อยูบ่นชั้นวางตลอดเวลา ตามลาํดบั 

 พฤตกิรรมการซื้อต่อมูลค่าตราสินค้า Nut Walker 

พฤติกรรมการซ้ือในประเทศไทยดา้นสถานท่ีซ้ือสินคา้ ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้  และดา้นจาํนวนสินคา้

ท่ีซ้ือต่อคร้ังท่ีต่างกนัมีการประเมินมูลค่าตราสินคา้ Nut Walker ต่างกนั  ส่วนพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการซ้ือ

สินคา้ เหตุผลในการซ้ือสินคา้ Walker การคน้หาขอ้มลู  ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือสินคา้ โอกาสในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลา

ในการซ้ือสินคา้ งบประมาณในการซ้ือ ชนิดของถัว่ท่ีซ้ือ  รสชาติ  และชนิดบรรจุภณัฑ์  ไม่มีผลต่อมูลค่าตราสินคา้ 

Nut Walker  สาํหรับพฤติกรรมการซ้ือในประเทศจีน ดา้นสถานท่ีซ้ือสินคา้ โอกาสในการซ้ือสินคา้ และความถ่ีในการ

ซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนัมีการประเมินมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker ต่างกนั  ส่วนพฤติกรรมดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ การ

คน้หาขอ้มลูสินคา้  ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาในการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ ชนิดของถัว่ รสชาติ  ชนิด

บรรจุภณัฑ ์ และ จาํนวนท่ีซ้ือต่อคร้ังไม่มีผลต่อมลูค่าตราสินคา้ Nut Walker    

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อมูลค่าตรา

สินคา้ Nut Walker ผูศึ้กษาขอเสนอขอ้เสนอแนะทางธุรกิจดงัน้ี  

ประเทศไทย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรให้ความสาํคญัดว้ยการรักษาระดบัคุณภาพการผลิตดา้นรสชาติและความสดใหม่ของ

สินคา้ให้มีความสมํ่าเสมอโดยเฉพาะสินคา้ถัว่รวมรส และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เน่ืองจากเหตุผลของผูซ้ื้อส่วนใหญ่
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คือช่ืนชอบรับประทานถัว่ ผูบ้ริโภคจะเกิดการรับรู้คุณภาพผ่านตวัสินคา้ นอกจากน้ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจเก่ียวกบั

ความชดัเจนของขอ้มลูบนบรรจุภณัฑท่ี์บ่งบอกถึงท่ีมาและส่วนประกอบสามารถเช่ือมโยงไปยงัตราสินคา้ ซ่ึงแสดง

ถึงความน่าเช่ือถือเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างในตวัสินคา้จะส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อตราและมีการรับรู้ดา้นคุณภาพ

ท่ีส่งผลต่อการซ้ือคร้ังต่อไป แต่ในประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก็ควรให้ความสาํคญั เช่น ความหลากหลายของบรรจุภณัฑ์ท่ี

ใชง้านง่ายสวยงามทนัสมยัเพ่ือเนน้ภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนของตราสินคา้ ซ่ึงสามารถใชส่ื้อสารเช่ือมโยงไปยงัตราสินคา้

และสร้างการรับรู้คุณภาพเพ่ือตอกย ํ้าการเป็นผูผ้ลิตถัว่พรีเม่ียมให้กบัผูบ้ริโภค 

2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสาํคญัเพ่ือเพ่ิมความถ่ีและจาํนวนสินคา้ท่ีซ้ือต่อคร้ัง โดยเฉพาะ

การให้คาํแนะนาํสินคา้จากพนกังานขาย ณ จุดขายเพ่ือใชป้ระชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ตราสินคา้ให้เพ่ิมมากข้ึนโดยบ่ง

บอกถึงการเป็นขนมขบเค้ียวท่ีดีต่อสุขภาพ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดการตัดสินใจซ้ือทนัที หรือใช้ร่วมกับ

เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดตวัอ่ืน เช่น การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุน้การซ้ือ  

3. ดา้นแหล่งท่ีซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในซุปเปอร์มาร์เกตควรมีสินคา้จดัจาํหน่ายบน

ชั้นวางตลอดเวลา และเลือกช่องทางท่ีผูบ้ริโภคมีความสะดวกและสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

ซ้ือบ่อยข้ึน 

4. ด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้า ผูบ้ริโภคช่วงอายุ 31-40 ปี และ 41-50ปี เป็นกลุ่มท่ีมีความช่ืนชอบ

รับประทานถัว่ โดยจะซ้ือสินคา้ 1-2 ช้ินต่อคร้ัง ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายทาํโปรแกรมกระตุน้ผูบ้ริโภคใน

ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ท่ีผูบ้ริโภคมกัจะใชเ้วลาช่วงน้ีในการซ้ือสินคา้   

ประเทศจีน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรให้ความสาํคญัการออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้มีความหลากหลายสวยงามสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการบริโภค เช่น การบรรจุสินคา้ในซองเล็กๆ เหมาะสําหรับการพกพาและรับประทานต่อคร้ัง นอกจากน้ี

ประเด็นอ่ืนท่ีผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจคือ การรักษาระดบัคุณภาพการผลิตดา้นรสชาติและความสดใหม่ของสินคา้

ให้มีความสมํ่าเสมอโดยเฉพาะสินค้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ช่ืนชอบ

รับประทานถัว่จะเกิดการรับรู้คุณภาพผา่นตวัสินคา้  และความชดัเจนของขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ์ท่ีบ่งบอกถึงท่ีมาและ

ส่วนประกอบสามารถเช่ือมโยงไปยงัตราสินคา้ ซ่ึงแสดงถึงความน่าเช่ือถือเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างในตวัสินคา้จะ

ส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อตราและมีการรับรู้ดา้นคุณภาพท่ีส่งผลต่อการซ้ือคร้ังต่อไป 

2. ดา้นราคา ควรกาํหนดราคาให้เหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ในแต่ละขนาดบรรจุ เม่ือผูบ้ริโภครู้สึกเกิด

ความคุ้มค่ากับเงินท่ีชาํระไป ย่อมส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้คุณค่าของสินคา้เพ่ิมมากข้ึน และจะส่งผลให้เกิด

ทศันคติเชิงบวกและนึกถึงตราสินคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ ในการซ้ือซํ้ าคร้ังต่อไป 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรให้ความสาํคญัของแหล่งท่ีซ้ือสินคา้ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดง่้ายมีสินคา้วาง

อยูบ่นชั้นวางเสมอ และมีสินคา้จาํหน่ายครอบคลุมทัว่ถึง ซ่ึงทาํให้สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคัญต่อการเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือ โดยเฉพาะกิจกรรมการ

ส่งเสริมการขายควรมีการทาํโปรแกรมกระตุน้ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เช่นการให้ส่วนลดหรือแถมสินค้าตัวอย่าง

ทดลองชิมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการซ้ือ หรือใช้ร่วมกับเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดตัวอ่ืน การจดังานแสดงสินค้า 

โดยเฉพาะการให้คาํแนะนาํสินคา้โดยเฉพาะผลิตภณัฑใ์หม่จากพนกังานขาย ณ จุดขายใชส้ร้างความพึงพอใจให้เกิด
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การตัดสินใจซ้ือและใชส้ร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาว ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ความเช่ือถือไวว้างใจในตรา

สินคา้เพ่ือให้เกิดความภกัดีต่อตราเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าแนะนาํบอกต่อและพดูถึงสินคา้ในเชิงบวก   

5. ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคช่วงอาย ุ31-40 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีความช่ืนชอบรับประทานถัว่ โดยจะ

ซ้ือสินคา้ 3-4 ช้ินต่อคร้ัง ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายทาํโปรแกรมกระตุน้ผูบ้ริโภคในช่วงเวลา 12.00-18.00 

น. ท่ีผูบ้ริโภคมกัจะใชเ้วลาช่วงน้ีในการซ้ือสินคา้ 

ข้อเสนอแนะการทาํวจิัยคร้ังถัดไป 

1. ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือทราบขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดและ

มลูค่าตราสินคา้  

2. ควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีมีผลต่อมลูค่าตราสินคา้นอกเหนือจากปัจจยัดา้นความพึงพอใจ

ส่วนประสมการตลาดเพ่ือทาํให้เขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อมลูค่าตราสินคา้มากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่ามีความแตกต่างด้านของพฤติกรรมการใช้บริการ และ    

ความแตกต่างความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ Internet 

Banking  (I-Banking)  ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาํนกัพหลโยธิน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้ชบ้ริการ 

Mobile Banking  (MYMO) 200 คน เป็นผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) 200 คน ใชว้ิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet 

Banking  (I-Banking) มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ       

บ่อยท่ีสุด ด้านช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการ และดา้นเหตุผลสําคญัท่ีตัดสินใจสมคัรใชบ้ริการแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่าผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet 

Banking  (I-Banking) มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ   

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผูใ้ช้ Mobile Banking (MYMO) มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง               

การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการการให้บริการ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

มากกว่าผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking)  

 

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจ, พฤติกรรมในการใชบ้ริการ, Internet Banking  (I-Banking), Mobile Banking (MYMO) 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to investigate the differences in behaviors of using the service and 

satisfaction with marketing mix between Mobile Banking (MYMO) and I-Banking users who have used the 

services provided by Government Savings Bank Head Office. The sample of this study was 200 Mobile Banking 
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(MYMO) users and 200 I-Banking users. Data were collected by using the questionnaire. The results of this study 

indicated that Mobile Banking (MYMO) and I-Banking users had different behaviors of using the service in terms 

of service usage frequency, the most frequently used transaction type, the information channel or source, and the 

major reason influencing service use decision with a statistical significance level of 0.05. Moreover, Mobile 

Banking (MYMO) and I-Banking users had different satisfaction with marketing mix affecting the service usage in 

terms of product, place, promotion, people, process, and physical evidence with a statistical significance level of 

0.05. Mobile Banking (MYMO) users had higher satisfaction with product, place, promotion, people, process, and 

physical evidence than I- Banking users. 

 

Keywords:  Satisfaction, Service usage behavior, I-Banking,  MYMO   

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนั มีสถาบนัการเงินท่ีมีอยู่มากมาย ซ่ึงธุรกิจดา้นธนาคารน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเน้นแข่งขนัทางดา้น    

การบริการ ซ่ึงสภาพแวดล้อมด้านกระแสโลกออนไลน์ เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําว ัน                          

สร้างการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในการทาํธุรกรรมทางการเงิน และส่งผลให้เกิด

รูปแบบการให้บริการทางการเงินต่างๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ 

โดยเฉพาะการทาํธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่ท่ีสามารถทาํธุรกรรมการเงินได้ทุกท่ี ทุกเวลา รวดเร็ว และ

สะดวกสบาย ผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต แต่เน่ืองจากการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ผ่าน I-Banking และ Mobile Banking ของธนาคารออมสินอยู่ในสถานะไม่ใชบ้ริการ และ สถานะยกเลิกบริการ

จาํนวนมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปัญหาความสําคญัทางดา้นการตลาดท่ีอาจสืบเน่ืองมาจากลูกคา้ไม่เห็นความสําคัญ       

มีการใช้บริการซับซ้อน หรือลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประกอบกับธนาคารออมสินไดเ้ผชิญกบัธนาคาร

คู่แข่งขนั ทั้งท่ีเป็นธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารท่ีอยู่ในรูปของรัฐวิสาหกิจ หากธนาคารไม่สามารถปรับตวัให้ทนัต่อ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป หรือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบนัและอนาคต ธนาคารอาจสูญเสีย        

ฐานลูกคา้ให้กบัคู่แข่งขนั  ดงันั้น การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระหว่าง 

MYMO และ I-Banking  จึงเป็นการศึกษาเพ่ือนาํมาใชใ้นการวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

พฤติกรรมของลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ Internet 

Banking  (I-Banking)  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างดา้นของพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) 

และ Internet Banking  (I-Banking)   

2. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking 

(MYMO) และ Internet Banking  (I-Banking) 
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3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มประชากร 

กลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking (MYMO) 37,159 คน และ 

Internet Banking  (I-Banking) 20,010 คน ในธนาคารออมสินสาํนกัพหลโยธิน รวมจาํนวน 57,169 คน  (ท่ีมา: ระบบ 

Feed ขอ้มลูสินเช่ือ  เพ่ือการบริหาร OBA ฝ่ายสารสนเทศ ธนาคารออมสิน ขอ้มลู ณ. ส้ินเดือน ธนัวาคม 2560) 

กลุ่มตวัอยา่ง  

ขนาดตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัน้ีไดใ้ชสู้ตร Taro Yamane (Taro Yamane .1970: 580-581) สูตร เท่ากับ 

397.22 หรือ 400  คน การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความไม่น่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง        

แบบโควตา้ (Quota sampling)  คือ กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง เป็นผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) 200 คน          

เป็นผูใ้ชบ้ริการ  I-Banking 200 คน และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิ ธีการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันท่ี 29 มกราคม –                      

17 กุมภาพนัธ์ 2561 จาก ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) จาํนวน 200 คน และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  

(I-Banking) จาํนวน 200 คน ณ พ้ืนท่ีธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เคร่ืองมือทางสถิติท่ีจะนาํมาใช ้  

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูล

โดยค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบาคอลัฟ่า นอกจากนั้นใชส้ถิติเชิงอา้งอิงเพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่างดา้นของพฤติกรรม

การใช้บริการใช้การวิเคราะห์แบบ Chi-Square และความแตกต่างด้านความพึงพอใจ ในด้านส่วนประสม                

ทางการตลาดใชก้ารวิเคราะห์แบบ Independent Samples T- test ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

สมมุติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking)          

มีพฤติกรรมในการใชบ้ริการแตกต่างกนั  

 

ตารางท่ี 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  

(I-Banking) ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

Mobile Banking  

(MYMO) 

Internet Banking  

(I-Banking) Chi-Square 

Value 
df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 คร้ัง / เดือน 24 12.00 81 40.50 
50.513 3 .000* 

2 คร้ัง / เดือน 67 33.50 63 31.50 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 570 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

Mobile Banking  

(MYMO) 

Internet Banking  

(I-Banking) Chi-Square 

Value 
df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

3 คร้ัง / เดือน 40 20.00 28 14.00 

   ตั้งแต่  4 คร้ังข้ึนไป 69 34.50 28 14.00 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking (I-Banking) 

มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ในดา้นความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกนั (Sig. =  0.000) โดยผูใ้ชบ้ริการ Internet 

Banking  (I-Banking) ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประมาณ 1 คร้ังต่อเดือน และส่วนผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO)  

ส่วนใหญ่ใชบ้ริการมากกว่า 4 คร้ัง  ต่อเดือน 

 

ตารางท่ี 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  

(I-Banking) ดา้นประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ 

ประเภทธุรกรรม 

ท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด 

Mobile Banking  

(MYMO) 

Internet Banking  

(I-Banking) 
Chi-Square 

Value 
df 

Asymp.  

Sig. (2-sided) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สอบถามยอดเงินในบญัชี 29 14.50 73 36.50 

55.649 5 .000* 

โอนเงินระหว่างบญัชี 93 46.50 52 26.00 

จ่ายบิลชาํระค่าสินคา้  

และบริการต่างๆ 
58 29.00 29 14.50 

การจดัการบญัชี 16 8.00 22 11.00 

เช็ครายการเดินบญัชียอ้นหลงั 4 2.00 22 11.00 

ซ้ือขายตราสารหรือกองทุน - - 2 1.00 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูใ้ช้บริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ช้บริการ Internet Banking                  

(I-Banking) มีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการแตกต่างกนั (Si g= 0.000) โดยผูใ้ชบ้ริการ 

Internet Banking  (I-Banking) ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทธุรกรรม สอบถามยอดเงินในบญัชี และส่วนผูใ้ชบ้ริการ 

Mobile Banking  (MYMO) ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทธุรกรรมโอนเงินระหว่างบญัชี 

 

ตารางท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  

(I-Banking) ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํใหรู้้จกับริการ 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกั 

Mobile Banking  

(MYMO) 

Internet Banking  

(I-Banking) 
Chi-Square 

Value 
df 

Asymp.  

Sig. (2-sided) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ทางเวบ็ไซดข์องธนาคาร  35 17.50 36 18.00 .024 3 .000* 
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ช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกั 

Mobile Banking  

(MYMO) 

Internet Banking  

(I-Banking) 
Chi-Square 

Value 
df 

Asymp.  

Sig. (2-sided) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ส่ือออนไลน์        
ทางโฆษณาผา่นส่ือสารต่าง ๆ  

เช่น โทรทศัน์ วิทย ุนิตยสาร 
19 9.50 19 9.50 

 
  

ไดรั้บการชกัชวนหรือแนะนาํ 

จากเพ่ือนหรือคนรอบขา้ง 
50 25.00 49 24.50 

 
  

ไดรั้บการชกัชวนหรือแนะนาํ 

จากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
96 48.00 96 48.00 

 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูใ้ช้บริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ช้บริการ Internet Banking                  

(I-Banking) มีพฤติกรรมการใช้บริการด้านช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จักบริการแตกต่างกัน (Sig = 0.000)             

โดยผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) ส่วนใหญ่รู้จกัช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการ จากการไดรั้บ     

การชกัชวนหรือแนะนาํจากเจา้หน้าท่ีธนาคาร  และผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) ส่วนใหญ่  รู้จกัช่องทาง

หรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการจากการไดรั้บการชกัชวนหรือแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร เช่นกนั 

 
ตารางท่ี 4 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และผูใ้ชบ้ริการ Internet 

Banking  (I-Banking) ดา้นเหตุผลแรกท่ีตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

เหตุผลแรกท่ีตดัสินใจ 

สมคัรใชบ้ริการ 

Mobile Banking  

(MYMO) 

Internet Banking  

(I-Banking) 
Chi-Square 

Value 
df 

Asymp.  

Sig. (2-sided) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สะดวกสบาย เพราะสามารถ  ทาํ

ธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
111 55.50 113 56.50 

36.726 4 .000* 

รู้สึกเป็นคนทนัสมยั  

จากการใช ้MYMO / I-Banking 
39 19.50 5 2.50 

ตอ้งการไดรั้บสิทธิพิเศษ หรือ 

ของสมนาคุณจากการสมคัร 
6 3.00 14 7.00 

เขา้ใจง่ายไม่ยุง่ยาก 17 8.50 36 18.00 

มีบริการท่ีหลากหลาย 

อยากทดลองเทคโนโลยใีหม่ 
27 13.50 32 16.00 

จากตารางท่ี 4 พบว่าผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) 

มีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเหตุผลแรกท่ีตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ (Sig = 0.000) โดยผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  

(I-Banking) ส่วนใหญ่มีเหตุผลแรกในการตดัสินใจใชบ้ริการจาก สะดวกสบาย เพราะสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ี     
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ทุกเวลา ส่วนผูใ้ช้บริการ Mobile Banking  (MYMO) ส่วนใหญ่มีเหตุผลแรกในการตัดสินใจใช้บริการ                     

จากสะดวกสบาย เพราะสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เช่นกนั 

 

สมมุติฐานท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking)           

มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั พบว่า 

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นผลิตภณัฑ์ ของผูใ้ชบ้ริการ Mobile 

Banking  (MYMO)  และผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking)  

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

Mobile Banking  

(MYMO) 

Internet Banking       

(I-Banking) t Sig 

𝑿𝑿�  S.D. 𝑿𝑿�  S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.84 0.616 3.48 0.697 5.576 0.000* 

ดา้นราคา 3.47 0.894 3.38 0.778 1.074 0.283 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.16 0.601 3.66 0.716 7.588 0.000* 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.47 0.835 3.21 0.862 2.986 0.003* 

ดา้นบุคลากร 3.97 0.691 3.71 0.649 3.755 0.000* 

ดา้นกระบวนการการให้บริการ 4.21 0.557 3.89 0.619 5.350 0.000* 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.79 0.714 3.45 0.817 4.429 0.000* 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ จาํแนกตามกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ Mobile 

Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) พบว่า มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการการให้บริการ และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงผูใ้ช ้Mobile Banking  (MYMO)          

มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

การให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการ  Internet Banking  (I-Banking) 

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking     

(I-Banking) มีพฤติกรรมในการใชบ้ริการแตกต่างกนั พบว่า  

ผูใ้ช้บริการ Internet Banking  (I-Banking) มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ในดา้นความถ่ีในการใช้บริการ        

ดา้นประเภทธุรกรรมท่ีใช้บริการ ดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการ และดา้นเหตุผลแรกท่ีตดัสินใจสมคัร     

ใชบ้ริการ แตกต่างกนั (Sig. =  0.000) โดยผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประมาณ       

1 คร้ังต่อเดือน ประเภทธุรกรรมท่ีใชส่้วนใหญ่คือการสอบถามยอดเงินในบญัชี ช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการ 

จากการได้รับการชักชวนหรือแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีธนาคาร  และเหตุผลแรกในการตัดสินใจใช้บริการคือ               

ความสะดวกสบาย เพราะสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ ภคัจิรา นิลเกษม (2556) ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรม

การใชบ้ริการดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการ และดา้นเหตุผลแรกท่ีตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ แตกต่างกนั

อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ไดรั้บบริการดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกั

บริการ คือ พนักงานธนาคารแนะนาํ และเหตุผลท่ีใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเพราะสะดวกสบาย สามารถ        

ทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ี ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย  

ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO)  มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ            

ดา้นประเภทธุรกรรมท่ีใช้บริการ ดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการ และดา้นเหตุผลแรกท่ีตดัสินใจสมคัร      

ใชบ้ริการ แตกต่างกนั (Sig. =  0.000) โดยผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO)  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการมากกว่า 4 คร้ัง  

ต่อเดือน ประเภทธุรกรรมท่ีใชส่้วนใหญ่คือ การโอนเงินระหวา่งบญัชี ช่องทางหรือแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการจากการ 

ไดรั้บการชกัชวนหรือแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร และเหตุผลแรกในการตดัสินใจใชบ้ริการจากความสะดวกสบาย 

เพราะสามารถทาํธุรกรรมได้ทุกท่ี ทุกเวลา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ        

วรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส     

ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรม

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ดา้นประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยมีลกัษณะ

พฤติกรรมการใชแ้อพพิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบว่า มีความถ่ีในการใชง้านโดยเฉล่ีย 4-8 

คร้ังต่อเดือน เ พ่ือทํา ธุรกรรมทางการเงิน ลักษณะการใช้บริการเ พ่ือโอนเงินไปบัญชีธนาคารกสิกรไทย                          

และต่างธนาคาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) และ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking    

(I-Banking) มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั พบว่า  

ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มากกว่า 

ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความ      

พึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนดา้นราคามีความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารออมสินไดมี้การประกาศงดเวน้การเก็บค่าธรรมเนียม หรือฟรีค่าธรรมเนียม

การให้บริการในการทาํธุรกรรมประเภทต่าง ๆ สําหรับผูท่ี้ใชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) และ Mobile 

Banking  (MYMO) เพ่ือเป็นการจูงใจและเพ่ิมฐานลูกค้าให้หันมาใช้ช่องทางดิจิทลัของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน 

ผูใ้ชบ้ริการจึงสามารถเลือกใชบ้ริการผา่น Online Banking ของธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรม

ทั้งสองช่องทาง จึงไม่ส่งผลต่อความรู้สึกในดา้นราคาสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของณฐัยา  หัตถาพนัธ์ 

(2559) ศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ KTB NETBANK และ K - CYBERBANKING/K - MOBILE 

BANKING PLUS ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการศึกษา ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของ          

K CYBER BANKING / K- MOBILE BANKING PLUS สูงกว่า KTB NETBANK อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
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บุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ แตกต่างกัน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking)  และ ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) มีพฤติกรรม  

ในการใช้บริการดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ด้านประเภทธุรกรรมท่ีใช้บริการ และเหตุผลแรกท่ีตัดสินใจสมคัร        

ใช้บริการ แตกต่างกัน ดังนั้ นธนาคารควรพฒันารูปแบบการใช้งาน (I-Banking) รวมถึงการพฒันาแอพพลิเคชั่น  

(MYMO) ให้มีความทนัสมยั ใชง้านไดง่้าย  ระบบไม่ซับซ้อน รวมถึงมีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้สิทธิพิเศษ 

หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ กับกลุ่มผูใ้ช้งาน เพ่ือกระตุน้ให้เกิดความต้องการใช้ หรือเกิดความถ่ีในการใช้บริการของ

ธนาคารมากข้ึน  

2. ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม  

ตํ่ากว่าผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) ธนาคารจึงควรมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือปรับรูปแบบการใชง้าน

ให้ง่ายต่อการเขา้ถึง รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกและหลากหลาย ลดขั้นตอนท่ียุ่งยาก และมีการ

ปรับกลยุทธ์ด้านราคา หรืออัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับการบริการ เพ่ือตอบสนอง            

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

3. ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking  (MYMO) มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมสูงกว่า

ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking  (I-Banking) โดยมีความพึงพอใจต่อดา้นกระบวนการการให้บริการมากท่ีสุด ธนาคาร

จึงควรส่งเสริมหรือมุ่งเนน้การฝึกอบรมให้กบัพนกังาน เพ่ือพฒันาทกัษะหรือยกระดบัให้เกิดความเช่ียวชาญ รวมถึง   

มีความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑเ์พ่ือสามารถให้คาํแนะนาํ หรือตอบขอ้ซักถามแก่ลูกคา้ รวมถึงการดูแลอาํนวย

ความสะดวกในการเขา้ถึงการใชบ้ริการ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้ และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงทศันคติ และการรับรู้ต่อองคป์ระกอบผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสินท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ    

Mobile Banking  (MYMO) และ Internet Banking  (I-Banking)  

2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ Mobile 

Banking  (MYMO) และ Internet Banking  (I-Banking) เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นต่างๆ และนาํไปพฒันา

ปรับปรุงขั้นตอนการบริการท่ีมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี สําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ท่ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ และ

คณะกรรมการทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาตรวจตราเน้ือหา และให้คาํแนะนาํในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนกระตุน้

และให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

สุดทา้ยน้ีผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ี จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์สําหรับ       

ทุกท่านท่ีดาํเนินธุรกิจในการนาํไปพฒันาองคก์ร และประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพ่ือศึกษาถึงปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ และ ระดบัความพึงพอใจ ท่ีมีต่อบริการสลากดิจิทลั รวมถึงการศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการใชบ้ริการ กบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการ

สลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคาร ออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออม

สิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน ท่ีใชบ้ริการสลากดิจิทลั ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บตวัอย่างจากประชากรจาํนวน 287 คน เคร่ืองมือ    

ท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณา โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อย

ละ และ ค่าเฉล่ีย รวมทั้งวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้t-test และ ANOVA (F-test) 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมีอายุระหว่าง 37 -51 

ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท  

ในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการพบว่า เหตุผลสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ ตอ้งการออมทรัพย์

โดยลงทุนท่ีได้รับผลตอบแทนท่ีแน่นอน ไม่สูญเงินตน้ โดยมีงบประมาณในการซ้ือสลากดิจิตัลแต่ละคร้ัง 2,000-

5,000 บาท และมีระยะเวลาการใชง้าน 9-12 เดือน ดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านรูปแบบกระบวนการให้บริการ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด   ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จากการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ในดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัใน

ทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการสลากดิจิทลัในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในทุกดา้น ในดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั

ในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นสถานะภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั

ในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นรายไดเ้ฉล่ีย มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั

ในทุกดา้น ปัจจยัดา้นเหตุผลสาํคญั มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในทุกดา้น ยกเวน้ 

ดา้นราคา ปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในทุกดา้น 
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ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นช่วงเวลาท่ีลูกคา้นิยมซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นงบประมาณในการ

ซ้ือ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการสลากดิจิทลัในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นบุคคล ปัจจยัด้านความ

คิดเห็นท่ีจะซ้ือในคร้ังต่อไป มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในทุกด้าน ยกเวน้ ดา้น

บุคคล 
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ABSTRACT 

Impact of Consumer Behavior on Consumer Satisfaction towards Government Savings Bank’s Digital 

SaLak Service: a Study of Customers at Phahon Yothin Branch 

The purpose of this research is to study the relationship between satisfaction and behavior towards         

the GSB Digital SaLak. The samples for this study are 287 GSB customers at Phahon Yorhin Branch who had been 

uainf the GSB Digital SaLak Service. The tools used for research questionaires, data analyzed from existing 

statistica, descriptive analyzed using frequency and percentage values, and hypothesis test by t-test and ANOVA    

(F-test).  

According to the study, most of respondents are single female employees of age between 37 to 51, with     

a bachelor’s degree and monthly salary of 15,001 - 20,000 Thai Baht. From the hyphothesis testing, demographic 

factors in terms of gender, age, educational level, occupation, marital status and income are correlated with 

behavioral factors in the use of the GSB Digital SaLak Service. The main reasons for the customers to use the 

Digital SaLak Service, the most popular buying time, period of service, budget, frequency of purchase, and decision 

for the next purchase’ are found to correlated with customer satisfaction towards the GSB Digital SaLak. The result 

of the test has statistical at 0.05 level, which shows that personal factors are not related to every aspects; gender has 

a direct variation to most of them, except product and people. For age, career and marital status are related with all 

of the GSB Digital SaLak Service usage, except product and more. 

 

Keywords:  the personal factors , Customer Behavior and Satisfaction toward Government Savings Bank’s (GSB) 

Digital SaLak Service 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัธนาคารต่างๆในประเทศไทย ไดเ้กิดกระแสต่ืนตวัเร่ืองการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

กนัเป็นอยา่งมาก หรือท่ีเรามกัเรียกกนัว่า E-Banking เน่ืองจากมีการทาํธุรกรรมการชาํระเงินผ่านบริการ E-Banking 

เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ธุรกรรมการชาํระเงินผา่น
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บริการ Mobile banking และ Internet banking พบว่า จาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ, ปริมาณรายการท่ีทาํธุรกรรม, 

และมลูค่ารายการ มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในเดือนมิถุนายน 2560 มีจาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Internet 

banking ทั้งหมด 6,051,554 บญัชี ปริมาณรายการท่ีทาํธุรกรรมจาํนวน 10,299 รายการ มีมูลค่ารายการ 1,239 พนัลา้น

บาท ทาํให้ในอนาคตอนัใกลก้ารชาํระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ Mobile banking มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

ทางธนาคารออมสินจึงตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํา

เทคโนโลยเีขา้มาประยกุต์ใชจึ้งมีการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานท่ีมุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking ให้สอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาสถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํให้ผูบ้ริหารกาํหนดแผนการดาํเนินงานของธนาคาร

ออมสินปี 2560 โดยเน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดท่ีตอบสนองและทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีพฤติกรรม และการแข่งขนัในยุคดิจิทลั (Product and Marketing) รวมถึงการพฒันาดา้น 

Mobile Banking ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีตอบโจทย ์และอํานวยความสะดวกให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ ท่ีมี

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอยูต่ลอดเวลา  หน่ึงในผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสินท่ีส่งเสริมการ

เป็น Digi-Thai Banking และการส่งเสริมการออม  ซ่ึงเป็นภารกิจสําคญัและหัวใจหลกัของธนาคาร นั้นคือ “สลาก

ดิจิทลั” สลากดิจิทลัพฒันามาจากสลากออมสินแบบปกติท่ีรู้จกักนัดีว่า “สลากพิเศษ 3 ปี” เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์ดา้น

เงินฝากรูปแบบหน่ึงท่ีธนาคารออมสินให้บริการติดต่อกนัมามากกว่า 60 ปี มีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไดรั้บความนิยม

จากผูบ้ริโภคอยา่แพร่หลาย และมีจาํนวนการทาํธุรกรรมการเงินท่ีสาขาเป็นจาํนวนมาก จากแผนการดาํเนินงานของ

ธนาคารฯ Digital Salak on MyMo (สลากดิจิทลั) ซ่ึงเป็นบริการท่ีตอบโจทยใ์นการพฒันานวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์

และการบริการใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน โดยเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการดา้นเงินฝาก และยงัเหมาะกบัผูท่ี้

ตอ้งการเส่ียงโชค โดยไม่สูญเงินตน้และยงัมีสิทธ์ิลุน้รางวลัทุกเดือน รวมทั้งยงัสามารถเก็บเงินเพ่ือออมทรัพยไ์ดใ้น

เวลาเดียวกนั โดยผูใ้ชบ้ริการ MyMo สามารถทาํรายการฝาก ถอนสลากออมสินผ่านช่องทางบริการMobile Banking 

(MyMo) ของธนาคารได้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยช่องทางบริการใหม่ท่ีต่างจาก

ช่องทางท่ีธนาคารไดใ้ห้บริการอยู ่ 

จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็คทรอนิคส์ ธนาคารออมสิน 

สํานักพหลโยธิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันา ดูแล และส่งเสริมโครงการสลากดิจิทลั สรุปไดว้่า 

จากการเปิดตวัโครงการในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 จนถึงวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เป็นเวลารวมทั้งส้ิน 501 วนั พบว่า ณ 

วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 มีจาํนวนลูกคา้ท่ีเปิดทะเบียนสลากดิจิทลั และยอดจาํหน่ายสลากดิจิทลัอยู่ในระดบัน้อยกว่า

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้และมีแนวโนม้การเติบโตในอตัราคงท่ี ช้ีให้เห็นถึงจาํนวนผูซ้ื้อสลากดิจิทลันั้น อยูใ่นอตัราท่ีตํ่ากว่าผูซ้ื้อ

สลากประเภทเดิม (สลากออมสินพิเศษ3 ปี) เป็นอย่างมาก ทั้งท่ี สลากดิจิทลันั้นสามารถซ้ือผ่าน Mobile Application 

ไดง่้ายและสะดวก รวดเร็ว แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ลูกคา้เปล่ียนวิธีการซ้ือไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงัไว ้ถือว่าเป็นการสวนทาง

กบัแนวคิดและวตัถุประสงคใ์นการเปิดให้บริการสลากดิจิทลั  บทความน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการสลากดิจิทลัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสํานัก

พหลโยธิน เพ่ือนาํขอ้มลูมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาแผนการตลาดสลากดิจิทลัให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขา

สาํนกัพหลโยธิน 

2. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน 

3. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคาร ออมสิน สาขาสํานัก

พหลโยธิน 

4. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน 

5. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ จาํนวนลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสาํนักพหลโยธิน ท่ีลงทะเบียนเปิด

ใชง้านสลากดิจิทลั จาํนวน 1,008 คน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% กาํหนดให้ความ

ผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง (n) จาํนวน 287 คน ทาํการศึกษาและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ (นามบญัญติั, Nominal Scale) 

2. ขอ้มลูพฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน (Nominal Scale) 

3. ขอ้มลูความพึงพอใจใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน (Interval Scale) 

4. ขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํของลูกคา้ 

ซ่ึงขอ้มลูท่ีไดป้ระกอบดว้ย ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลั ดา้นความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั  จากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรศาสตร์ ใชก้ารหาความถ่ี ร้อยละ 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัใชก้ารหาความถ่ี ร้อยละ 

3. ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั ใชก้ารหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประมาณค่าเฉล่ียใน

กลุ่มตวัอยา่ง 

4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจาํแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วน

บุคคลของลูกคา้ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย t-test , ANOVA F-test การทดสอบมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลาก

สลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย t-test , ANOVA F-test          

การทดสอบมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคล 
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ตารางท่ี1 แสดงจาํนวนขอ้มลูและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล 

ขอ้มลูส่วนบุคคล 
จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ 
  

 
ชาย 115 40.1 

  หญิง 172 59.9 

2 อาย ุ
  

 
ตํ่ากว่า 22 ปี 40 13.9 

 
อาย ุ22 - 36  ปี 77 26.8 

 
อาย ุ37 -51 ปี 94 32.8 

  อาย ุ51 ปีข้ึนไป 76 26.5 

3 ระดบัการศึกษา 
  

 
ตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า 44 15.3 

 
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 84 29.3 

 
ปริญญาตรี 108 37.6 

 
สูงกว่าปริญญาตรี 51 17.8 

4 อาชีพ 
  

 
นกัเรียน-นกัศึกษา 47 16.4 

 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ 78 27.2 

 
พนกังานเอกชน 84 29.3 

 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 57 19.9 

  อ่ืนๆ ....... 21 7.3 

5 สถานภาพ 
  

 
โสด 163 56.8 

 
สมรส 109 38 

  หยา่ร้าง 15 5.2 

6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  

 
ตํ่ากว่า 15,000 บาท 47 16.4 

 
15,001 - 20,000 บาท 145 50.5 

 
20,001 - 25,000 บาท 52 18.1 

 
25,001 -30,000 บาท 35 12.2 

  30,001 บาทข้ึนไป 8 2.8 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 172 คนคิดเป็นร้อยละ 59.9 และเพศชาย 

115 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกลุ่มอาย ุ37 -51 ปี มากท่ีสุด มีจาํนวน 94 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ22 - 36  ปีมี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 กลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไปมีจาํนวน 76 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และกลุ่มอายตุ ํ่ากว่า 22 ปี มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวนมากท่ีสุดคือ 108 คนคิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมา คือ กลุ่มอนุปริญญา/

ปวส./เทียบเท่า จาํนวน 84 คนคิดเป็นร้อยละ 29.3 กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และกลุ่ม

ตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพพนกังานเอกชนจาํนวนมากท่ีสุดคือ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ จาํนวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.2 กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา

จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวนมากท่ีสุดคือ163 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จาํนวน 109 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.0 และกลุ่มท่ีมีสถานภาพหย่า/หมา้ย จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุดคือ 145 คนคิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ กลุ่ม

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 25,000 บาท จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 

15,000 บาทจาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ16.4  กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 -30,000 บาท จาํนวน 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.2 และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นพฤติกรรม 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนขอ้มลูและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลพฤติกรรมในการใชบ้ริการสลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

ขอ้มลูดา้นพฤติกรรม 
จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

1 เหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ/ซ้ือ สลากดิจิทลั 
  

 
ตอ้งการฝากเงินท่ีสามารถลุน้โชคจากการออกรางวลั 70 24.4 

 
เป็นบริการใหม่ท่ีน่าสนใจ อาํนวยความสะดวกในการใชบ้ริการ 38 13.2 

 
ตอ้งการออมทรัพยโ์ดยลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีแน่นอน ไม่สูญเงินตน้ 155 54 

 
ทดลองใชต้ามกระแสนิยม 24 8.4 

2 ช่วงเวลาท่ีท่านนิยมซ้ือหรือใชบ้ริการสลากดิจิทลั 
  

 
ก่อนออกรางวลั 1-3 วนั 54 18.8 

 
ก่อนออกรางวลั 4-7 วนั 23 8 

 
เม่ือสะสมเงินได ้ 158 55.1 

  ไม่แน่นอน ตามความสะดวก 52 18.1 
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ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนขอ้มลูและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มลูพฤติกรรมในการใชบ้ริการสลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสิน (ต่อ) 

ขอ้มลูดา้นพฤติกรรม 
จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

3 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ท่านซ้ือสลากดิจิทลัเป็นจาํนวนก่ีคร้ัง 
  

 
ไม่มีการซ้ือ 132 46 

 
1-2 คร้ัง 99 34.5 

 
3-5  คร้ัง 40 13.9 

  มากกว่า 5 คร้ังข้ึนไป 16 5.6 

4 งบประมาณในการซ้ือสลากดิจิทลัแต่ละคร้ัง เป็นจาํนวนเงินเท่าใด 
  

 
1,000 บาท 67 23.3 

 
2,000-5,000 บาท 77 26.8 

 
6,000 - 10,000 บาท 45 15.7 

 
20,000 -50,000 บาท 44 15.3 

 
60,000-100,000 บาทข้ึนไป 37 12.9 

  100,001-500,000 บาทข้ึนไป 17 5.9 

5 ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการหรือซ้ือสลากดิจิทลั นานเท่าใด 
  

 
1-3 เดือน 37 12.9 

 
4-6 เดือน 48 16.7 

 
7-9เดือน 46 16 

  9-12เดือน 156 54.4 

6 ท่านจะซ้ือสลากดิจิทลัในคร้ังต่อไปหรือไม่ 
  

 
ซ้ือ 177 61.7 

 
ไม่ซ้ือ 27 9.4 

  ยงัไม่แน่ใจ 83 28.9 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ/ซ้ือ มากทีสุด คือ  สลากดิจิทลั ตอ้งการออม

ทรัพยโ์ดยลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีแน่นอน ไม่สูญเงินตน้ จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ เหตุผล

ตอ้งการฝากเงินท่ีสามารถลุน้โชคจากการออกรางวลัจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 มากกว่า เหตุผลเป็นบริการใหม่ท่ี

น่าสนใจ อาํนวยความสะดวกในการใชบ้ริการ จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และเหตุผล ทดลองใชต้ามกระแสนิยม 

จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการจากการวิจยั พบว่า เม่ือสะสมเงินได ้มากท่ีสุด คือ 158 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 55.1 รองลงมา คือ ก่อนออกรางวลั 1-3 วนั จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ไม่แน่นอน ตามความสะดวก 

จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และก่อนออกรางวลั 4-7 วนั จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้

บริการจากการวิจยั พบว่า ไม่มีการซ้ือ มากท่ีสุด คือ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง จาํนวน 99 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.5 ใชบ้ริการ 3-5  คร้ัง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และมากกว่า 5 คร้ังข้ึนไป จาํนวน 16 คน คิดเป็น

ร้อย 5.6 งบประมาณในการซ้ือสลากดิจิทลั จากการวิจยั พบว่า งบประมาณในการซ้ือสลากดิจิทลั 2,000-5,000 บาท มาก

ท่ีสุด คือ  77 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมา คือ 1,000 บาท จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  งบประมาณ 6,000 - 

10,000 บาท จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 งบประมาณ20,000 -50,000 บาท จาํนวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 15.3  

งบประมาณ60,000-100,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อย 12.9 และงบประมาณ 100,001-500,000 บาทข้ึนไป 

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อย 5.9 ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ จากการวิจยั พบว่า 9-12เดือน มากท่ีสุด คือ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.4 รองลงมา คือ 4-6 เดือน จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  7-9 เดือน จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ1-3 

เดือน จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ความตอ้งการซ้ือสลากคร้ังต่อไปจากการวิจยั พบว่า ตอ้งการซ้ือ มากท่ีสุด คือ 

177 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมา คือ ยงัไม่แน่ใจ จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และไม่ซ้ือ จาํนวน 27 คน คิด

เป็นร้อย 9.4 

 

3 การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจ 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

ปัจจยัดา้นส่วนประสม 

  

S.D. 

ระดบั 

ทางการตลาด 
ความคิด

พอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.29 0.015 มากท่ีสุด 

1.รูปแบบของสลากดิจิทลั 4.15 0.021 มาก 

2.ระยะเวลาในการฝากสลากดิจิทลั 4.2 0.028 มากท่ีสุด 

3.เง่ือนไขในการฝากสลากดิจิทลั 4.26 0.026 มากท่ีสุด 

4.อายสุลากดิจิทลั 4.39 0.029 มากท่ีสุด 

5.ความคุม้ค่าของรางวลัท่ีไดรั้บ 4.46 0.029 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา 3.93 0.041 มาก 

1.ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลั 3.87 0.056 มาก 

2.อตัราในการทาํรายการฝากสลากดิจิทลัแต่ละคร้ัง 3.92 0.022 มาก 

3.อตัราดอกเบ้ียและยอดรวมผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 3.91 0.057 มาก 

4.ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ 4.01 0.06 มาก 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นส่วนประสม 

  

S.D. 

ระดบั 

ทางการตลาด 
ความพึง

พอใจ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.43 0.057 มาก 

1.ช่องทางการใหบ้ริการผา่น แอพพลิเคชัน่ MyMo 3.43 0.058 มาก 

2.ระยะเวลาท่ีสามารถใชบ้ริการ/ซ้ือสลากดิจิทลั 3.42 0.058 มาก 

ดา้นรูปแบบกระบวนการให้บริการ 3.93 0.01 มาก 

1.การซ้ือสลากดิจิทลัทาํไดส้ะดวกและรวดเร็ว 3.43 0.058 มาก 

2.จาํนวนคร้ังหรือระยะเวลาในการลุน้รางวลั 3.95 0.026 มาก 

3.การถอนเงินคืนเม่ือสลากครบอาย ุ 4.01 0.027 มาก 

4.การรับ/ข้ึนรางวลัเม่ือถูกสลาก 4.02 0.021 มาก 

5.การประกาศผลรางวลัและการแจง้เตือน 3.97 0.026 มาก 

6.ขั้นตอนการให้บริการมีความถูกตอ้ง 4.16 0.022 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.07 0.018 มาก 

1.การการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ตามส่ือ Social Media 4.1 0.026 มาก 

2.การประชาสัมพนัธ์ผา่นโปสเตอร์ การสร้างการรับรู้ในพ้ืนท่ี

สาธารณะ เช่น ป้ายโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ฯลฯ 
4.16 0.022 มาก 

3.การอธิบายขอ้มลูบน Website หลกัของธนาคาร 4.02 0.021 มาก 

4.การประชาสัมพนัธ์ภายในธนาคารออมสินแต่ละสาขา รวมถึงการ

แนะนาํลูกคา้จากพนกังานออมสินสาขา 
4.02 0.037 มาก 

ดา้นบุคคล 4.02 0.02 มาก 

1.การลงทะเบียนเปิดใชบ้ริการคร้ังแรกท่ีสาขาสาํนกัพหลโยธิน 4.01 0.032 มาก 

2.การให้คาํแนะนาํ/ตอบขอ้สงสัย/แกปั้ญหาของพนกังาน 4.13 0.023 มาก 

3.การติดต่อ Call Center เม่ือมีขอ้ซกัถาม/ตอบขอ้สงสัย/แกปั้ญหา

ของพนกังานภายหลงัการเปิดใชง้านคร้ังแรก 
3.92 0.028 มาก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.07 0.026 มาก 

1. การออกแบบหนา้จอการให้บริการของบริการสลากดิจิทลั 4.01 0.032 มาก 

2.การใชง้านง่าย ชดัเจน ไม่ซบัซอ้น 4.13 0.023 มาก 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน

ต่อดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( X  = 4.29) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด 4 ขอ้ และระดบัมาก 1 ขอ้ โดยมีความพึงพอใจต่อดา้นความคุม้ค่าของรางวลัท่ีไดรั้บ ( X  = 4.46) 

มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอายสุลากดิจิทลั ( X  = 4.39) ดา้นเง่ือนไขในการฝากสลากดิจิทลั ( X  = 4.26)  ดา้น

ระยะเวลาในการฝากสลากดิจิทลั ( X  = 4.20) และ ดา้นรูปแบบของสลากดิจิทลั  ( X  = 4.15) ตามลาํดบั ดา้นราคา

พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินต่อดา้นราคาอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( X  

= 3.93) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความพึงพอใจต่อ

ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ ( X  = 4.01) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อตัราในการทาํรายการฝากสลากดิจิทลัแต่ละคร้ัง (

X  = 3.92) อตัราดอกเบ้ียและยอดรวมผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ( X  = 3.91) และราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลั  ( X  = 

3.87) ตามลาํดบั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.43) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย

มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการผา่น แอพพลิเคชัน่ MyMo ( X  = 3.43) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ระยะเวลาท่ี

สามารถใชบ้ริการ/ซ้ือสลากดิจิทลั ( X  = 3.42) ตามลาํดบั ดา้นรูปแบบกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี

ระดบัความพึงพอใจในดา้นรูปแบบกระบวนการให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.93) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบั

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความพึงพอใจต่อ ขั้นตอนการให้บริการมีความถกูตอ้ง ( X  = 4.16) มาก

ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การรับ/ข้ึนรางวลัเม่ือถูกสลาก ( X  = 4.02) การถอนเงินคืนเม่ือสลากครบอาย ุ( X  = 4.01) การ

ประกาศผลรางวลัและการแจง้เตือน ( X  = 3.97) จาํนวนคร้ังหรือระยะเวลาในการลุน้รางวลั ( X  = 3.95) และการซ้ือ

สลากดิจิทลัทาํไดส้ะดวกและรวดเร็ว ( X  = 3.43)  ตามลาํดบั ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั

ความพึพอใจในดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก( X  = 4.07) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความพึงพอใจต่อ การประชาสัมพนัธ์ผา่นโปสเตอร์ การสร้างการรับรู้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

เช่น ป้ายโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ( X  = 4.16) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ตามส่ือ 

Social Media ( X  = 4.10) การอธิบายขอ้มลูบน Website หลกัของธนาคาร ( X  = 4.02) และการประชาสัมพนัธ์

ภายในธนาคารออมสินแต่ละสาขา รวมถึงการแนะนาํลกูคา้จากพนกังานออมสินสาขา( X  = 4.02) ตามลาํดบั ดา้น

บุคคลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัพึงพอใจในดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.02) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบั

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความพึงพอใจต่อ การให้คาํแนะนาํ/ตอบขอ้สงสัย/แกปั้ญหาของพนกังาน (

X  = 4.13) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การลงทะเบียนเปิดใชบ้ริการคร้ังแรกท่ีสาขาสาํนกัพหลโยธิน ( X  = 4.01) การ

ติดต่อ Call Center เม่ือมีขอ้ซกัถาม/ตอบขอ้สงสยั/แกปั้ญหาของพนกังานภายหลงัการเปิดใชง้านคร้ังแรก ( X  = 3.92) 

ตามลาํดบั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 4.07) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมี

ความพึงพอใจต่อการใชง้านง่าย ชดัเจน ไม่ซบัซอ้น ( X  = 4.13) มากท่ีสุด รองลงมา คือ การออกแบบหนา้จอการ

ให้บริการของบริการสลากดิจิทลั( X  = 4.01) ตามลาํดบั 
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4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (ประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

สถานะภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  

 

ตารางท่ี4 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน 

ความสัมพนัธ์ t-test , ANOVA F-test (Sig.) 

ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์  

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

ดา้น

ผลิตภณัฑ ์

ดา้น

ราคา 

ดา้น

ช่องทาง

การจดั

จาํหน่าย 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

ดา้น

บุคคล 

ดา้น

ลกัษณะ

ทาง

กายภาพ 

ดา้น

กระบวนการ 

เพศ 0.849 0.000* 0.000* 0.042* 0.735 0.377 0.038* 

อาย ุ 0.062 0.000* 0.000* 0.006* 0.000* 0.000* 0.001* 

ระดบัการศึกษา  0.001* 0.000* 0.007* 0.003* 0.000* 0.000* 0.001* 

อาชีพ 0.114 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

สถานะภาพ 0.314 0.019* 0.000* 0.000* 0.001* 0.001* 0.000* 

รายไดเ้ฉล่ีย 0.000* 0.009* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

      จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้นเพศส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั

ของธนาคารออมสิน ในดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ กระบวนการ ท่ีระดบันัยสําคญั

ทางสถิติ 0.05 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

ในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ดา้นลักษณะทางกายภาพ ด้าน

กระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านระดับการศึกษา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออม

สิน ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้นสถานะภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคาร
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ออมสิน  ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2  พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  

 

ตารางท่ี5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคาร

ออมสิน 

ความสัมพนัธ์ t-test , ANOVA F-test (Sig.) 

ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์  

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

ดา้น

ผลิตภณัฑ ์

ดา้น

ราคา 

ดา้น

ช่องทาง

การจดั

จาํหน่าย 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

ดา้น

บุคคล 

ดา้น

ลกัษณะ

ทาง

กายภาพ 

ดา้น

กระบวนการ 

ปัจจยัดา้นเหตุผล

สาํคญั 
0.000* 0.739 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ปัจจยัดา้นระยะเวลา

ท่ีใชบ้ริการ 
0.001* 0.000* 0.000* 0.684 0.014* 0.005* 0.150 

ปัจจยัดา้นช่วงเวลาท่ี

ลูกคา้นิยมซ้ือ 
0.021* 0.000* 0.000* 0.047* 0.000* 0.000* 0.100 

ปัจจยัดา้นความถ่ีใน

การซ้ือ 
0.000* 0.000* 0.000* 0.147 0.000* 0.000* 0.000* 

ปัจจยัดา้น

งบประมาณในการ

ซ้ือ 

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.425 0.002* 0.001* 

ปัจจยัดา้นความ

คิดเห็นท่ีจะซ้ือใน

คร้ังต่อไป 

0.000* 0.001* 0.001* 0.015* 0.065 0.001* 0.021* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05            
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จากตารางท่ี 5 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในปัจจยัดา้นเหตุผลสาํคญัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในปัจจยัดา้นช่วงเวลาท่ีลูกคา้นิยมซ้ือส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือสลากดิจิทลัส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในดา้นงบประมาณในการซ้ือสลากดิจิทลั ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัในดา้นปัจจยัดา้นความคิดเห็นท่ีจะซ้ือสลากดิจิตลัในคร้ังต่อไป ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

5. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด เก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะและ

คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน ผูศึ้กษามุ่งหวงัศึกษาเพ่ือหาคาํตอบและนาํคาํตอบท่ีไดจ้ากผลการวิจยัมาเป็น

แนวทางการปรับปรุงหรือพฒันาบริการสลากดิจิทลัเพ่ิมเติม โดยผูศึ้กษาไดต้ั้งคาํถามในการวิจยั คือ  “ขอ้คิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะของลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสินเพ่ือนาํไปปรับปรุงหรือพฒันาเพ่ิมเติม” จากผล

การศึกษา ไดค้าํตอบจากคาํถาม คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์สลากออมสินเป็นการออมเงินท่ีมีความระยะยาวท่ีสามารถลุน้

รางวลัได ้จึงอยากให้ธนาคารมอบสิทธิกบัผูใ้ชบ้ริการในการเลือกตวัเลขตามความตอ้งการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ไม่ค่อยพบการข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสลากออมสินดิจิทลั อยากให้เพ่ิมเติมการประชาสัมพนัธใ์นทุก

ช่องทาง และเพ่ิมช่องทางออนไลน์เพ่ือง่ายต่อการเขา้ถึง 

 

5. การอภปิรายผล 

1. ผลการศึกษาลักษณะทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการสลากดิจิทลัของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า 

พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ/ซ้ือบริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินดว้ย

เหตุผลตอ้งการออมทรัพยโ์ดยลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีแน่นอน ไม่สูญเงินตน้ ช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือหรือใชบ้ริการ

สลากดิจิทลั คือช่วงเวลาเม่ือสะสมเงินได ้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีไม่มีการซ้ือสลาก งบประมาณในการซ้ือสลากดิจิทลั

คร้ังละ 2,000-5,000 บาท ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการหรือซ้ือสลากดิจิทลั 9-12 เดือน และมีความตอ้งการซ้ือสลากในคร้ัง

ต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิดา อาภาคพัภะกุล (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ
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ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสํานกัพหลโยธิน พบว่าส่วนใหญ่ลูกคา้ซ้ือสลากออมสินประเภทแบบพิมพร์าคา 

เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษคือเพ่ือฝากเงินและไดลุ้น้โชคจากการออกรางวลั ซ่ึงในการซ้ือแต่ละคร้ัง

ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัพบว่านิยมซ้ือเม่ือมีรายการส่งเสริมการขาย ของแจกและของแถม ความถ่ีเฉล่ีย

ซ้ือปีละ1 คร้ัง เป็นจาํนวนคร้ังละ 1000-5000 บาท 

2.  ผลการศึกษาของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน พบว่า ความพึง

พอใจในการใช้บริการสลากสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เฉล่ียโดยรวมในระดับมาก มีความพึงพอใจต่อดา้น

ผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้น

รูปแบบกระบวนการให้บริการ และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรินดา แกว้

พิจิตร (2556) ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินมากท่ีสุด 

คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมาคือดา้นบุคลากร 

3.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลาก

ดิจิทลัท่ีต่างกนั จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลั ท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิดา อาภาคพัภะกุล (2554) 

ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน พบว่า ลูกคา้มี

ปัจจยัพ้ืนฐานแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนัดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วรินดา แกว้พิจิตร (2556) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขานครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินมากท่ีสุด คือ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมาคือดา้นบุคลากร และหากปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ปัจจยัในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างเช่นกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของสลากดิจิทลั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโน้มจะซ้ือ

คร้ังต่อไปเพราะมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้ความสําคัญกับความพึงพอใจด้าน

ผลิตภณัฑ ์อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ถือไดว้่า ผลิตภณัฑส์ลากดิจิทลั เป็นจุดแข็งท่ีธนาคารสามารถนาํมามีใชใ้นการนาํเสนอ

เพ่ือใหผู้บ้ริโภครับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นการตดัสินใจซ้ือ เช่น ความคุม้ค่าของรางวลัท่ีไดรั้บ อายสุลากดิจิทลั และ

รูปแบบของสลากดิจิทลั  

2. ด้านพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระยะเวลา 1 ปีไม่มีการซ้ือ

สลาก ธนาคารควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับการตัดสินใจในการเลือกออมด้วยสลากดิจิทลั และควรหากล

ยทุธในการส่งเสริมการตลาดใหม้ากยิง่ข้ึน 
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พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการสลากออมสินออนไลน์ของ

ลูกค้าธนาคารออมสินธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธิน 

Consumer Behaviors and Service Marketing Mix Factors Affecting Decision  

to select digital salak of Consumers in Phathonyothin Branch 

ชนินท์ตา บุญสู1  และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต2 
1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ผูใ้ชบ้ริการ “digital salak” ของธนาคารออมสินสาขาสาํนกัพหลโยธิน 2) เพ่ือศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ “digital salak ” ของธนาคารออมสินสาขาสาํนกัพหลโยธิน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธิน ซ่ึง

เคยใชบ้ริการการซ้ือสลากออมสิน จาํนวน 400 คน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  )Quantitative Research (ใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างค่าเฉล่ียของประชากร t-test สําหรับตวัแปรท่ี

มี 2 กลุ่มข้ึนไป และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) สาํหรับตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่มข้ึนไป กรณีท่ี

พบความแตกต่างอยา่งมีขอ้สงสัยทางสถิติ จะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใชเ้ซ็ฟเฟ่ (Scheffe) 

ผลการคน้ควา้อิสระพบว่า สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ต่างกนัมีการตัดสินใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะ

พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการต่างกนั ยกเวน้ ดา้นวตัถุประสงค์

การซ้ือสลาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั:สลากออมสิน,บริการสลากออมสินออนไลน์ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this independent study were to study 1) the factors influencing buying decision on digital 

salak(digital saving certificate of Government Saving Bank) forGovernment Saving Bank PhathonyothinBranch , 2) 

for examine relationships between the behavior of each type of service towards decision selecting on digital salak 

(digital saving certificate of Government Saving Bank) for Government Saving Bank Phathonyothin Branch 

The samples consisted of 400 participants who were buyer on digital salak (digital saving certificate of 

Government Saving Bank) for Government Saving Bank Phathonyothin Branch and questionnaire was used as 

research instrument for data collection. Descriptive statistics used for data analysis were Percentage,Mean and 
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Standard Deviation. Due to hypothesis testing, the independent Sample t-test was used to test the difference 

between two independent groups while One-Way ANOVA was used to determine the differences between three or 

more independent groups. 

The result of hypothesis test 1.The difference personal factors of customers such as all personal factors of 

customers was not difference factors to decision to purchase the digital Salak at Application Mymo of the 

government saving bank except Sex factor  2. The behaviors of customers digital Salak at Application Mymo of the 

government saving bank such as the difference was not difference factors to decision to purchase the digital Salak 

at Application Mymo of the government saving bank, the significance level at 0.05. except the purpose  

 

Keywords :Digital Salak, Online Banking 
 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น  Mobile Banking เขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินธุรกิจธนาคารมาก

ข้ึน และแนวโนม้เติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย  พบว่าในปี 2559 มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 

Mobile Banking 20.88 ลา้นบญัชี เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 50.00 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2558 และปริมาณการทาํธุรกรรมการ

ชาํระเงินผา่นบริการ Mobile Banking ในปี 2559 มีจาํนวน 584.98 ลา้นรายการ เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 121.65 เม่ือเทียบกบั

ปี 2558 (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2559)  

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ธนาคารออมสิน จึงมีการพฒันาแอปพลิเคชั่น 

MyMo เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ลูกค้า โดยสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์บน

โทรศพัทมื์อถือไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยในปี 2560 มียอดการสมคัรใชบ้ริการจาํนวน 1.8 ลา้นราย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดือน 

มี.ค. 2560 ท่ีมียอดสมคัรเพียง 1 ลา้นราย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) นอกจากน้ีธนาคารออมสินให้

ความสาํคญัของการซ้ือสลากออมสินท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ของธนาคารเป็นจาํนวนมากจึงมีการ

พฒันา ผลิตภณัฑ์ Digital Salak On MyMo เป็นบริการการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน่ MyMo เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางการให้บริการใหม่ให้กบัลูกคา้ โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถทาํรายการ ซ้ือ ขาย และ

ตรวจสอบรายการถกูรางวลัไดด้ว้ยตนเอง  นอกจากน้ีเม่ือมีการถูกรางวลัสลากมีการแจง้เตือน ยอดเงินรางวลัจะถูก

โอนเขา้บญัชีคู่โอนท่ีผกูไวก้บัทะเบียนสลากดิจิทลั และเม่ือสลาก ครบอายุ ระบบจะทาํการโอนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เขา้บญัชีคู่โอนโดยอตัโนมติั 

แต่เม่ือพฒันาระบบ digital salak แล้วนั้ น กลับพบว่าบริการในการทาํธุรกรรมในการซ้ือสลากออมสิน

รูปแบบใหม่ยงัไม่ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคเท่าไรนกั เหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดส้นใจท่ีจะทาํการศึกษาพฤติกรรม

และปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการ  “digital salak ” ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของธนาคารออมสินต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงนาํมากาํหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัได ้2 ขอ้ดงัน้ี 
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1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชบ้ริการ “digital salak” ของธนาคารออมสิน

สาขาสาํนกัพหลโยธิน  

2.เพ่ือศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ       

“digital salak” ของธนาคารออมสินสาขาสาํนกัพหลโยธิน 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

“digital salak” ของลูกคา้ธนาคารออมสินธนาคารออมสินสาขาสาํนกัพหลโยธินโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) 

3.1 กลุ่มตวัอย่าง  

ลูกคา้ผูถื้อสลากออมสิน ท่ีมาใชบ้ริการในธนาคารออมสินสาขาสาํนกัพหลโยธินจาํนวน 400 คน  

3.2 วธิีการสุ่มตวัอย่าง 

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling) โดยทาํการแจกสอบถามผูบ้ริโภคซ้ือสลากออม

สิน ท่ีมาใชบ้ริการในธนาคารออมสินสาขาสาํนกัพหลโยธิน 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 3ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  

อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 

ส่วนท่ี 2แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือ

สลาก มูลค่าท่ีซ้ือสลาก ประสบการณ์ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น“Mymo”เป็น

แบบสอบถามมีหลายคาํตอบ โดยให้เลือกเพียงขอ้เดียว (Multiple Choice Question) จาํนวน 5 ขอ้ ระดบัการวดัขอ้มูล 

นามบญัญติั (Nominal Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ส่วนท่ี 3แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือสลากออมสิน โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้นคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดเป็น

คาํถามแบบมาตรวดัประมานค่า 5ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ผูว้ิจัยไดน้ําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสําหรับการศึกษานาํไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ได้นําแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี เอกสารข้อมูล ตลอดจนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องนําเสนอแบบสอบถามให้กับประธานกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นไดน้าํขอ้มลูมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของประธานกรรมการ

ท่ีปรึกษาให้สมบรูณ์และเหมาะสมยิง่ข้ึนก่อนท่ีจะนาํไปทดสอบใช ้(Try out) ในขั้นต่อไป 
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2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบกบักลุ่มประชากร

ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีจะทาํการศึกษา ท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามแบบ (Cronbach’s Alpha) คือ ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 

Coeffcient) ผลการวิเคราะห์พบว่า 0.84 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิจยัเชิงปริมาณ โดยดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

แบบสอบถาม  เพ่ือนาํตวัเลขท่ีไดจ้ากการวิจยัมาเป็นหลกัฐานยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้สรุปต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีทาํการ

วิจยั  แลว้จึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการนาํแบบสอบถามวดัพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ “digital salak” ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาสาํนกัพหลโยธินและประมวลผลดา้นคอมพิวเตอร์

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software) 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 

ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนผูใ้ชบ้ริการซ้ือสลากออมสินท่ีธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธินซ่ึงเป็นประชากร

ทั้งหมด ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน นาํเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียงโดยใช้

สถิติการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือสลาก มลู

ค่าท่ีซ้ือสลาก ประสบการณ์ในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่“MyMo” วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ

หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลาก

ออมสิน โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดใช ้(T-test) 

สาํหรับตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่มข้ึนไป และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) สําหรับตวัแปรท่ีมี 2 

กลุ่มข้ึนไป กรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีขอ้สงสัยทางสถิติ จะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใช ้เซ็ฟเฟ่ (Scheffe) 

และนาํเสนอผลการวิเคราะห์เป็นขอ้มลูตารางประกอบความเรียง 

 

4. ผลการวจิัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอาย ุ41 – 

50  ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.0 ประกอบอาชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3  

2. ลกัษณะพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคท่ี์ท่านซ้ือสลากออมสินเน่ืองจากผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย ์ร้อยละ 38.0 มลูค่าสลากออมสินท่ีซ้ือต่อ

คร้ัง มูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 40.0 มีประสบการณ์ในใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น

“MyMo” บ่อยคร้ัง ร้อยละ 73.8 และ ไดรั้บความสะดวกสบายอย่างมาก ในการมีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

แอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak” ร้อยละ 72.8 
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3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้

บริการ “digital salak” ของธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธินโดยสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าว 

ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป (One Way ANOVA) และค่านัยสําคญั 

ทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คร้ังน้ี กาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปรากฏผลดงัน้ี   

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการ

ใชบ้ริการต่างกนั 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใช้

บริการต่างกนั จาํแนกตามเพศ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีการตดัสินใจใน

การใช้บริการต่างกัน  (Sig = .00)  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานโดยพบว่าเพศหญิง 

(ค่าเฉล่ีย 3.46) มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการมากกว่าเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 3.39) 

1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใช้

บริการต่างกนั จาํแนกตามอาย ุผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีการตดัสินใจ

ในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั (Sig = .36)  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  

1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใช้

บริการต่างกนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั (Sig = .77)  ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใช้

บริการต่างกัน จาํแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกันมีการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั (Sig = .36)  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใช้

บริการต่างกนั จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั (Sig = .07)  ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมตฐิานที ่2  ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการ

ต่างกนั 

2.1 ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการ

ต่างกนั จาํแนกตามวตัถุประสงค์การซ้ือสลาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวตัถุประสงค์การซ้ือ

สลากต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั (Sig = .00)  ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานโดยเม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของวตัถุประสงคก์ารซ้ือสลากต่อตดัสินใจในการใชบ้ริการ พบว่า 

วตัถุประสงคก์ารซ้ือสลากต่างกนัต่อตดัสินใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 3  คู่ ท่ีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิติ .05 ไดแ้ก่ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 596 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีวตัถุประสงค์การซ้ือสลากเพ่ือการออมเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.38) มีการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวตัถุประสงคก์ารซ้ือสลากเน่ืองจากผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย ์

(ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.43) 

2) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีวตัถุประสงค์การซ้ือสลากเพ่ือเส่ียงโชค (ค่าเฉล่ีย 3.49) มีการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีวตัถุประสงค์การซ้ือสลากเน่ืองจากผลตอบทนสูงกว่าออมทรัพย ์

(ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.43) 

3) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวตัถุประสงค์การซ้ือสลากเพ่ือลดความเส่ียง (ค่าเฉล่ีย 3.40) มีการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวตัถุประสงคก์ารซ้ือสลากเน่ืองจากผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย ์

(ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.46) 

2.2 ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการ

ต่างกนั จาํแนกตามมูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าสลาก

ออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ังต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั (Sig = .00)  ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานโดยสามารถทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของมูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง

ต่อตดัสินใจในการใชบ้ริการ พบว่า มูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ังต่างกนัต่อตดัสินใจในการใชบ้ริการแตกต่าง

กนั 3  คู่ ท่ีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิติ .05 ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ังน้อยกว่า 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 

3.59) มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง 10,001 – 20,000 

บาท (ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.40) 

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ังน้อยกว่า 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 

3.59) มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง 30,001 – 40,000 

บาท (ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.50) 

3) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ังน้อยกว่า 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 

3.59) มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมลูค่าสลากออมสินท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง มากกว่า 50,000 บาท 

บาท (ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.45) 

2.3 ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการ

ต่างกนั จาํแนกตามวตัถุประสงค์การซ้ือสลาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั (Sig = 

.90) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

2.4 ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการ

ต่างกนั จาํแนกตามความสะดวกสบายอย่างไรในการมีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่“MyMo” ใน

ส่วนของบริการ “digital salak” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสะดวกสบายอย่างไรในการมีใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  ต่างกนัมีการตดัสินใจใน

การใชบ้ริการแตกต่างกัน (Sig = .01)  ท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยสามารถ 

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของความสะดวกสบายอย่างไรในการมีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 597 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  ต่อตดัสินใจในการใชบ้ริการ พบว่า ความสะดวกสบายอย่างไรในการมี

ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  ต่างกนัต่อตดัสินใจใน

การใชบ้ริการแตกต่างกนั 1 คู่ ท่ีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิติ .05 ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีไดรั้บความสะดวกสบายมากใน

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak” (ค่าเฉล่ีย 3.19) มีการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการน้อยกว่าไม่ค่อยไดรั้บความสะดวกสบายมากในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

แอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  (ค่าเฉล่ีย 3.53)  

 

5. การอภปิรายผล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิตติมา ศรีวรวิทย ์(2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ กรณีศึกษา

ธนาคารออมสินภาค 2 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ซ่ึงจากกลุ่มตวัอยา่งจะเห็นไดว้่าเป็นบุคคลช่วงวยัทาํงาน

ตอนปลายและเร่ิมเก็บออมทรัพยสิ์นในรูปแบบต่างๆ โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ จิตติมา ศรีวรวิทย ์(2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ กรณีศึกษา

ธนาคารออมสินภาค 2 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-19,999 บาท เช่นกนั 

ซ่ึงเหล่าน้ีอาจจะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัท่ีใชบ้ริการต่างๆของธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการซ้ือสลากออมสิน 

2. ลกัษณะพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน 

ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ท่ีท่านซ้ือ

สลากออมสินเน่ืองจากผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย ์อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบ้ียสูงสุด เพียง 1.25% เท่านั้น (อา้งอิงจาก ขอ้มลูเวปไซด ์ธนาคารออมสิน อพัเดทเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 

https://www.gsb.or.th/services) การซ้ือสลากออมสินท่ีนอกจากจะยงัสามารถเส่ียงโชคได้รับนางวลัพิเศษอีกด้วย 

ดงันั้นการลงทุนซ้ือสลากจึงมีมลูค่าไม่สูงมากนกั เพ่ือกระจายความเส่ียง อีกทั้งสลากออมสินยงัสามารถซ้ือไดต่้อเน่ือง

ในทุกๆ เดือน จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือสลากในมลูค่าทีละมากๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ในใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ท่ีผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการอยูบ่่อยคร้ังและไดรั้บความสะดวกสบายอย่างมาก ใน

การมีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  จึงส่งผลให้การซ้ือ

สลากนั้นทาํไดง่้ายมากข้ึน ไม่จาํเป็นตอ้งไปซ้ือท่ีธนาคารเช่นแต่ก่อน และสามารถใชไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ “digital salak” ของลูกค้า

ธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธิน 

ในภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน ผ่าน

แอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน ผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  มากท่ีสุด 

คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ในส่วนของการออกบูธประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านแอปพลิเคชัน่

“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบนัลูกคา้ให้ความสําคญักบัการใชส่ื้อและการ
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ประชาสัมพนัธ์เพ่ือช่วยในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ อีกทั้งการใชง้านธนาคารออนไลน์ ก็ไดรั้บความนิยมอย่างมาก

ในปัจจุบนั การส่ือสารให้ลูกคา้ไดรั้บทราบเก่ียวกบัประโยชน์ของการใชธ้นาคารออนไลน์ ช่วยส่งเสริมให้ลูกคา้หัน

มาใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน ในขณะท่ีปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดในขอ้ มีการจดักิจการเพ่ือส่งเสริมให้ซ้ือสลากออม

สินผ่านแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการน้อยท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกนัเน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่ค่อยมีกิจกรรมท่ีส่ือความหรือประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ หรือส่งเสริม

ให้ซ้ือสลากออมสินผ่านแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  มากนัก จึงส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  นอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้

ท่ีลูกคา้ปัจจยั มีการจดักิจการเพ่ือส่งเสริมให้ซ้ือสลากออมสินผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital 

salak”   

4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการ

ใชบ้ริการต่างกนัโดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัจะพบว่า มีเพียงปัจจยัเพศท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการต่างกนั โดยเพศ

หญิงมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการมากกว่าเพศชาย นั่นเป็นเพราะว่าเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและชอบในการ

เส่ียงโชค อีกทั้ง หน้าท่ีเก็บออมภายในครอบครัวส่วนมากมกัตกเป็นหน้าท่ีของเพศหญิง ดงันั้น การท่ีเพศหญิงจะ

ตดัสินใจใชบ้ริการมากกว่าเพศชายนั้นเป็นไปได ้

สมมตฐิานที ่2  ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างกนัมีการตดัสินใจในการใชบ้ริการ

ต่างกัน โดยเม่ือพิจารณารายปัจจัยจะพบว่ามีเพียงปัจจัยเร่ืองประสบการณ์ในใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

แอปพลิเคชัน่“MyMo”  ท่ีแตกต่างกนัแลว้มีการตดัสินใจใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผา่นแอปพลิเคชัน่“MyMo” นั้น มีบริการท่ีหลากหลายนอกเหนือไปจากการซ้ือสลากออมสิน ดงันั้น เม่ือ

ใช้บริการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะบ่อยคร้ังเพียงใด ก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือสลากออมสินผ่านแอปพลิเคชั่น

“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak”  ส่วนวถุัประสงค์ในการซ้ือสลาก มูลค่าสลากออมสิน และ ความ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น“MyMo” ในส่วนของบริการ “digital salak” 

ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการต่างกนั ซ่ึงสามารถเป็นไปได ้เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนั้น ก็จะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละปัจจยัซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจของ กวี วงศพุ์ฒ (2539, น. 61) ให้ความหมายของ

การตดัสินใจวา่ หมายถึงการพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูน้าตอ้งตดัสินใจดว้ยหลกัเหตุผล

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังน้ี การจดักิจการเพ่ือส่งเสริมให้ซ้ือสลากออมสินผา่นแอปพลิเคชัน่ 

“MyMo ” ในส่วนของบริการ “ digital salak” มีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างในการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ ”Mymo“ ในส่วนของบริการ “digital salak” นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่ค่อยมีการส่งเสริมการซ้ือผา่น

แอปพลิเคชัน่ “MyMo ” ในส่วนของบริการ “ digital salak” ควรจะประชาสัมพนัธ์หรือส่ือสารผ่านโฆษณาตามส่ือ

หลกัต่างๆ เพ่ือทาให้เป็นท่ีรู้จกัจากผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน เพ่ือท่ีจะไดพ้ฒันาระบบการทางานบนธนาคารออนไลน์ อีก

ทั้งยงัช่วยเพ่ิมปริมาณลูกคา้ในการซ้ือสลากออมสินและยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

”digital salak“ ของธนาคารออมสินสาขาสานกัพหลโยธิน เท่านั้น ดงันั้นสาหรับวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา

เพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินผา่นบริการ ”digital salak“ ในกลุ่มลูกคา้ของ

ธนาคารออมสินทุกสาขา เพ่ือให้ไดข้อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินผา่นบริการ ”digital salak“ 

ของธนาคารออมสินในภาพกวา้งยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินบริการ ”digital salak“ ของธนาคาร

ออมสินมากท่ีสุด เพ่ือนาขอ้มลูท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาการลงทุนพฒันาระบบธนาคารออนไลน์ในผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

ของธนาคารออมสินให้มีความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  (1) เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารออมสิน

ระหว่างกลุ่ม เจเนเรชัน่ ( B X Y Z)  (2) เพ่ือศึกษาระดบัความภกัดีต่อธนาคารออมสิน ระหว่างกลุ่ม เจเนเรชัน่ ( B X Y Z) 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามสาํรวจจากกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้มาใชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตธนาคารออม

สินภาค 2 จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่ม

เจเนเรชัน่ (B X Y Z)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีส่งผลทางบวกต่อธนาคารออมสิน ระหว่างกลุ่ม

เจเนเรชัน่ (B X Y Z) ทศันคติดา้นความภกัดีท่ีต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z)  โดยภาพรวมอยูร่ะดบั

เห็นดว้ย และทศันคติดา้นความภกัดีส่งผลทางบวกต่อธนาคารออมสิน ระหวา่งกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z)  กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัความน่าเช่ือถือต่อธนาคารออมสิน 

 

คาํสําคญั : กลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z), ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ความภกัดี, ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to (1) study attitudes towards Government Savings Bank marketing mix 

among generation groups (Gen B, Gen X, Gen Y, and Gen Z), (2) to study loyalty to Government Savings Bank among 

generation groups (Gen B, Gen X, Gen Y, and Gen Z), This study was a quantitative research. The questionnaire was used 

as the instrument. The sample of this study was 400 Government Savings Bank customers in Government Savings Bank 

sector 2. The results of this study indicated that overall attitude towards Government Savings Bank marketing mix among 

the respondents was at agreement level. In terms of marketing mix, people, process, physical evidence, promotion, and 

place, the respondents had positive attitude towards Government Savings Bank. Overall attitude towards loyalty to 

Government Savings Bank among the respondents was at agreement level. The respondents had positive attitude towards 

Government Savings Bank’s reliability.  

 

Keywords: Generation groups (Gen B, Gen X, Gen Y, and Gen Z), Marketing Mix, Loyalty, Government Savings Bank 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัธุรกิจธนาคารมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง และมีแนวโนม้ในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ดว้ยเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ี

เขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตประจาํวนัของประชาชนมากข้ึน ซ่ึงแต่ละธนาคารไดอ้อกผลิตภณัฑ์หรือบริการให้ตรงกบั

ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ขณะท่ีกระแสของ ฟินเทค (financial technology) ก็เขา้มามีบทบาทในธุรกิจการเงิน

มากข้ึน ดว้ยศกัยภาพความสามารถของเทคโนโลยียุคดิจิทลัทาํให้สามารถตอบสนองและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทรง

ประสิทธิภาพ  ดงันั้นแต่ละธนาคารไดน้าํเสนอธุรกรรมทางการเงินยคุใหม่ท่ีมีความทนัสมยั สะดวก ให้ตรงตามความ

ตอ้งการ ปัจจุบนั พบว่าโครงสร้างประชากรในองคก์รมีการเปล่ียนแปลง และกลุ่มลูกคา้ของธนาคารออมสินมีกลุ่มลูกคา้

ท่ีมีอายตุ่างกนัโดยแบ่งเป็น 4 Generation  แต่ละกลุ่ม Generation มีพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ Generation B 

คือ คนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ 2489-2507 (ภราดร จาํนงเวช, 2556) เป็นกลุ่มท่ีมีอตัรากาํลงัซ้ือสูง มีศกัยภาพในการบริโภค

สินคา้ อีกทั้งเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการซ้ือจบัจ่ายใชส้อยสินคา้เพ่ือตวัเอง และบุคคลใกลชิ้ด ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีหาก

กาํลงัทาํงานอยู่ก็กาํลงัสะสมเงินเพ่ือใชชี้วิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข สามารถเดินทางท่องเท่ียวไดต้ามใจปรารถนา 

Generation X หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ. 2508-2523 รัชฎา อลิสนธิสกุล (2553) ให้ความสําคญักบัเวลาส่วนตวั

และ Generation Y กลุ่มประชากรท่ีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2524-2537 (ภราดร จาํนงเวช, 2556)  เป็นบุคคลท่ีอยู่ในยุคท่ีตอ้งการส่ิง

มาตความตอ้งการจากส่ิงของ หรือบริการ Generation Z คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.2538 เป็นตน้ไป (วกฤตดา วร

อาคม, 2557) เป็นกลุ่มคนท่ีตอ้งการสินคา้เฉพาะเจาะจงท่ีแสดงความเป็นตวัเองและใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีทศันคติเป็น 

(ท่ีช่ืนชอบการใชจ่้ายเพ่ือสร้างความสุขความพอใจกบัตนเอง)  

จากการศึกษาความแตกต่างดา้นคุณลกัษณะของบุคคล แต่ละกลุ่มเจเนเรชัน่ จากการศึกษาทาํให้เห็นถึงความ

แตกต่างของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละเจเนเรชัน่ท่ีมาจากความเช่ือ ค่านิยมและพฤติกรรมในการทาํงานต่างกัน 

ทศันคติและความภกัดีแต่ละกลุ่มเจเนเรชัน่ก็จะมีลกัษณะแตกต่างกนัตาม พฤติกรรมและความคิด ความรู้สึก ในปัจจุบนั

จะเห็นว่าธนาคารออมสิน ตอ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกในการใชบ้ริการทาง

การเงินเพ่ิมมากข้ึน และช่องทางในการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความหลากหลาย ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐ 

คู่แข่งท่ีสําคัญคือธนาคารพาณิชย ์ดังนั้ นธนาคารจึงต้องหาวิธีการและแนวทางในการตอบสนองความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและครองส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้

ผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสินสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารได ้เป็นการรักษาลูกคา้ฐานรากของ

ธนาคาร และเพ่ิมลูกคา้ท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ Generation Z  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด

และความภกัดีต่อธนาคารออมสิน ระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่เพ่ือให้ทราบถึงทศันคติท่ีลูกคา้มีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ต่อธนาคารออมสิน แต่ละกลุ่มเจเนอเรชัน่ และทราบถึงความภกัดีต่อธนาคารแต่ละกลุ่มเจเนเรชัน่ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การนาํผลวิจยัไปใชเ้พ่ือกาํหหนดกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารออมสิน และเป็นแนวทางในการ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารออมสินเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและสร้างทศันคติท่ีดีเพ่ือให้ลูกคา้ทุก

กลุ่มเจเนเรชัน่พึงพอใจและเพ่ือให้เกิดความจงรักภกัดีต่อธนาคารออมสินต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารออมสินระหว่างกลุ่ม เจเนเรชัน่ (B X Y Z) 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความภกัดีต่อธนาคารออมสิน ระหว่างกลุ่ม เจเนเรชัน่ (B X Y Z) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 602 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้มา

ใชบ้ริการธนาคารออมสินแต่ละสาขาในเขตธนาคารออมสิน ภาค 2 เพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 15 ถึง 70 ปี  

แต่เน่ืองจากลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการในแต่ละวนัไม่เท่ากนั วิธีการสุ่มตวัอย่าง กรณีทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน โดยใชสู้ตรคาํนวณกลุ่มตวัอย่าง ของแนวความคิด ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกาํหนดระดบัค่า

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง  

3.1 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi-Stage Sample) โดยผูว้ิจยัแบ่งกลุ่ม

สาํรวจออกเป็น กลุ่มยอ่ย 4 กลุ่ม คือ Generation B, Generation X, Generation Y, Generation Z ในสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือ 

จาํนวน 100 คน แต่ละ Generation  โดยดาํเนินการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ( Simple random sampling) จากนั้นทาํการ

เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่ในช่วงของ Generation B, Generation 

X, Generation Y, Generation Z  โดยนาํแบบสอบท่ีไดจ้ดัเตรียมไวไ้ปเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม ตวัอยา่งจากผูม้าใชบ้ริการ

ของธนาคารออมสิน ภาค 2 โดยแบ่งสุ่มตวัอยา่ง สาขาละ 50 ตวัอยา่ง สาขาท่ีสาํรวจได ้แก่ สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา

จามจุรีสแควร์ สาขาราชประสงค ์สาขาพร้อมพงษ ์สาขาบางรัก สาขาพระโขนง สาขามีนบุรี สาขาทองหล่อ  

3.2 เคร่ืองมือในการวิจยั 

เคร่ืองมือในการวิจยัของขอ้มูลเชิงปริมาณใชก้ารรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามได้

สร้างตามวตัถประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีกาํหนด ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้ปลความหมายและตรวจสอบ

ความเช่ือมัน่จากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.815 โดยแบบสอบถามดงักล่าวได ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี   

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพรายได้ โดย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานจะเป็นประเภทมาตรประเภท (Nominal scale) 

ส่วนท่ี 2 ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z) โดย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานจะเป็นประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale)  

ส่วนท่ี 3 ทศันคติดา้นความภกัดีท่ีต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z ) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้

ในงานจะเป็นประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale)  

3.3 วิธีวิเคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา ดว้ยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลข

คณิต (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงสถิติอนุมาน ในการ

ทดสอบสมมติฐานแตล้ะขอ้โดยใชส้ถิติ t-test และ One way ANOVA 

 

4. ผลการวจิัย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีสถานโสด มีระดบัการศึกษาระดบั ปริญญาตรี มีอาชีพ ลูกจา้ง/

พนกังานบริษทัเอกชน มีเงินเดือน ไม่เกิน10,000 บาท  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 603 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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จากการศึกษา พบว่า 

การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่ม

เจเนเรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ไดค่้าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั 3.40 ค่า (Sig.) เท่ากบั .02 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญัท่ี

ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเจเนเรชั่นต่างกนัจะมีทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกัน พบว่า ผูใ้ช้บริการ Generation X และ Generation Y มีระดับทัศนคติน้อยกว่า Generation Z และ 

ผูใ้ชบ้ริการ Generation B มีระดบัทศันคติมากกว่า Generation X 

การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเน

เรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ไดค่้าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั 6.02  ค่า (Sig.) เท่ากบั .00 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญัท่ี

ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเจเนเรชั่นต่างกนัจะมีทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั และพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Generation B มีระดบัทศันคติมากกว่า Generation x และ Generation Y และ 

ผูใ้ชบ้ริการ Generation X และ Generation Y มีระดบัทศันคตินอ้ยกว่า Generation Z 

การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายต่อธนาคารออมสิน

ระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ไดค่้าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั 5.73ค่า (Sig.) เท่ากบั .00 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าระดบั

นัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเจเนเรชั่นต่างกนัจะมีทศันคติด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั และพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Generation B และ Generation Y มีระดบัทศันคติมากกว่า Generation Z   

การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมทางการตลาดต่อธนาคารออมสิน

ระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ไดค่้าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั .39 ค่า (Sig.) เท่ากบั .76 ซ่ึงมากกว่าค่าระดบั

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเจเนเรชัน่ต่างกนัจะมีทศันคติดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีไม่แตกต่างกัน และพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Generation  B Generation Z และ  มีระดบัทศันคติท่ีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด  ท่ีมากกว่าผูใ้ชบ้ริการ Generation ต่าง ๆ   

การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเน

เรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ไดค่้าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั 1.07 ค่า (Sig.) เท่ากบั .36 ซ่ึงมากกวา่ค่าระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 

0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเจเนเรชัน่ต่างกันจะมีทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่

แตกต่างกนั และพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Generation  Y มีระดบัทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร  ท่ี

มากกว่าผูใ้ชบ้ริการ Generation ต่าง ๆ   

การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพต่อธนาคารออมสิน

ระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ไดค่้าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั3.16 ค่า (Sig.) เท่ากบั .02 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าะดบั

นัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเจเนเรชั่นต่างกนัจะมีทศันคติด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั พบว่า Generation B มีระดบัทศันคติมากกว่า Generation X Generation Y Generation Z 

การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่ม

เจเนเรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ไดค่้าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั 4.11 ค่า (Sig.) เท่ากบั .01 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญัท่ี

ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเจเนเรชั่นต่างกนัจะมีทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั และพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Generation B มีระดบัทศันคติมากกว่า Generation X และ Generation Z   
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การเปรียบเทียบทศันคติดา้นความภกัดีท่ีต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z) พบว่า ได้

ค่าสถิติท่ีคาํนวณ (F) เท่ากบั 1.84 ค่า (Sig.) เท่ากบั .14  ซ่ึงมากกว่าค่าระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐานว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเจเนเรชั่นต่างกันจะมีทัศนคติความภักดีท่ีไม่แตกต่างกันและพบว่า ผูใ้ช้บริการ 

Generation Y  มีระดบัทศันคติดา้นความภกัดี เห็นดว้ยมากท่ีสุด และ Generation B Generation X และ Generation Z  

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 1  ค่า F-test ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F Sig 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

2.57 

99.99 

.86 

.25 

3.40 0.02 

ดา้นราคา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

9.08 

199.15 

3.03 

.50 

6.02 .00 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

6.82 

157.07 

2.27 

.40 

5.73 .00 

ดา้นส่งเสริม

การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

.36 

121.76 

.12 

.31 

.39 .76 

ดา้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

.84 

104.01 

.28 

.26 

1.07 .36 

ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

2.79 

116.41 

.93 

.9 

3.16 .02 

ดา้นกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

.3.80 

122.06 

1.27 

.31 

4.11 .01 

 

ตารางท่ี 2  ค่า F-test ดา้นความภกัดี 

 แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F Sig 

ดา้นความภกัดี ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.00 

396.00 

1.29 

92.41 

.43 

.23 

1.84 .14 
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5. การอภปิรายผล 

ผลการวยัเร่ือง การเปรียบเทียบทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและความภกัดีทีมีต่อธนาคารออมสิน

ระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ ( B X Y Z) ซ่ึงมีประเด็นสาํคญัสามารถนาํมาอภิปรายผลตามสมมตฐานไดด้งัน้ี 

1. ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z) ผลของ

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ไดค่้า (Sig.) เท่ากบั .02, .00, .00, .01, .02 ตามลาํดบั ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบั

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเจเนเรชัน่ต่างกนัจะมีทศันคติดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ไดค่้า (Sig.) 

เท่ากบั .76 และ .36 ซ่ึงมากกว่าค่าระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

เจเนเรชัน่ต่างกันจะมีทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัย ปิยพร ชุ่ม

มงคล ศรัญญา กนัตะบุตร และ นิตยา เจรียงประเสริฐ (2559) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเจเนอเรชนัเบบ้ีบูมเมอร์ เจเนอเรชนั

เอกซ์ และเจเนอเรชนัวาย ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าไม่แตกต่างกนัในภาพรวม แต่ต่างกนัในบางปัจจยัยอ่ย 

2. ทศันคติดา้นความภกัดีท่ีต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z) ผลของการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าทศันคติดา้นความภกัดี ไดค่้า (Sig.) เท่ากบั .14  ซ่ึงมากกว่าค่าระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จึงไม่

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเจเนเรชัน่ต่างกนัจะมีทศันคติความภกัดีท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐักานต ์อดิศยัรัตนกุล และ  สุพิศ ฤทธ์ิแกว้ (2560) ความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑแ์ละ

บริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีศนูยบ์ริการลูกคา้ ทีโอที สาขาสุ

ราษฎร์ธานี  พบว่า อายแุตกต่างกนั มีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

ผลการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและความภกัดีทีมีต่อธนาคารออม

สินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ ( B X Y Z) ซ่ึงมีประเด็นสาํคญัสามารถนาํมาสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ ธนาคารผู ้

ให้บริการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีช่ือเสียง โดย Generation Z มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยเห็นดว้ยมากท่ีสุด ทศันคติดา้น

ราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักบั อตัราผลตอบแทน(ดอกเบ้ีย)มีความเหมาะสม โดย Generation Z  มีระดับ

ทศันคติเห็นดว้ยมากท่ีสุด ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบั ช่วงเวลาเปิด- ปิดทาํ

การมีความเหมาะสม โดย Generation B.มีระดบัทศันคติเห็นด้วยมากท่ีสุด ทศันคติดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสาํคญักบั มีพนกังานให้คาํแนะนและคาํปรึกษาการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และเขา้ใจง่าย และ 

มีการจดักิจกรรมเพ่ือสังคม ( CSR) เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้กบัธนาคาร และเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่

ธนาคาร โดย Generation B และ Generation Z  มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยมากท่ีสุด ทศันคติดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอย่าง

ให้ความสาํคญักบั พนักงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิ้มแยม้แจ่มใส โดย Generation Y มีระดบัทศันคติเห็นดว้ย มากท่ีสุด 

ดา้นลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับ ธนาคารมีนโยบายชดัเจนในการอาํนวยความสะดวกแก่
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ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ โดย Generation B มีระดบัทศันคติมากท่ีสุด ทศันคติดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั

กบั สามารถทาํรายการธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว  โดย Generation B มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด  

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตกัลุ่มตวัอยา่งมีระดบัทศันคติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย Generation Y 

มีทศันคติมากท่ีสุด  

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและความภกัดีท่ีมีต่อธนาคารออมสิน

ระหว่างกลุ่มจเนเรชัน่ (  B X Y Z )ในเขตธนาคารออมสินภาค 2 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรให้ความสําคัญกับ การรักษาช่ือเสียงและ

ภาพพจน์ รวมไปถึงรักษาภาพลกัษณ์ของธนาคารให้มีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสร้างความเช่ือมัน่และสร้าง

ความมัน่ใจในกบัลูกคา้ 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ธนาคารควรให้ความสาํคญักบั อตัราผลตอบแทน เน่ืองจากลูกคา้มี

ความตอ้งการดอกบ้ียเงินฝากท่ีสูงและ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีนอ้ยลง ดงันั้นธนาคารควรให้ความสําคญัอตัราดอกเบ้ีย

ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ธนาคารควรให้ความสําคญักบั ช่วงเวลาเปิด- 

ปิดทาํการมีความเหมาะสม โดยควรเปิดให้บริการในช่วงท่ีทุกคนใชชี้วิตประจาํวนั โดยสถานท่ีควรมีความสะดวกใน

เร่ืองท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ธนาคารควรให้ความสําคัญกับการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่าง ๆ มีรายการส่งเสริมบริการ เช่น แจกของสมนาคุณ  มีการกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)  การ

รับผดิชอบต่อสังคม เช่น จดักิจกรรมนาํเงินไปบริจาคแก่โรงเรียนท่ีขาดแคลน 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ธนาคารควรให้ความสาํคญักบั พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิ้ม

แยม้แจ่มใส ควรมีใจรักในการบราร แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เต็มใจในการใหบ้ริการ อาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ธนาคารควรให้ความสําคญักบั ควรมีนโยบาย

ชดัเจน ระเบียบในการใชบ้ริการแต่ละผลิตภณัฑ ์มีความโปร่งใส  

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ ธนาคารควรให้ความสาํคญักบั ทาํรายการธุรกรรมการเงิน

ได้ถูกต้องแม่นยาํและรวดเร็ว ขั้นตอนในการทาํธุรกรรมทางการเงินนั้ นจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 

ขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นควรลดงหรือตดัออก รวมทั้งตอ้งให้บริการดว้ยความแม่นยาํ 

 

6.3 ข้อเสนอแนะวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม เก่ียวกบัพฤติกรรมหรือความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออม

สิน จึงควรทาํการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ิมเติม เช่น สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบัการแจก

แบบสอบถาม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความเฉาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ธนาคารทราบถึงความคิดเห็นและความ
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ตอ้งการท่ีลูกคา้ของธนาคารตอ้งการผลิตภณัฑ์หรือบริการในดา้นไหนเพ่ิมเติมและช่วยให้ธนาคารออมสินนาํความ

คิดเห็นนั้นไป คิดคน้และปรับปรุง และพฒันากลยทุธฺของธนาคารให้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.ควรศึกษาเปรียบเทียบผลในการศึกษาการเปรียบเทียบทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและความ

ภกัดีต่อธนาคารออมสินระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ (B X Y Z )  โดยจาํแนกผลการศึกษจากธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงงเทพมหานคร ออกมาแต่ละสาขา แต่ละพ้ืนท่ี ในเขตกรุงเทพ เพ่ือใชผ้ลการศึกษามาปรับปรุง และพฒันา ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และความภกัดี  ต่อธนาคารออมสิน เพ่ือสร้างความภกัดีให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร

ออมสินแต่ละสาขาให้มากท่ีสุดต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาศรียา่น กรุงเทพมหานคร 2)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบั

การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 370 ราย โดยการสุ่มแบบอยา่งง่าย และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งสูตรการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างของทาโรยามา

เน่ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาแสดงขอ้มูลความถ่ี อตัราร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมี

อายอุยูใ่นช่วง 36 - 40 ปีการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได ้20,001 – 30,000 

บาท ทั้งน้ีการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ สรุปไดว้่า 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร หรือพนักงาน ลูกคา้ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจัยในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน 

ไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to examine marketing mix factors affecting customer buying decision of 

the special Government Savings Bank Lottery at Government Savings Bank Si Yan Branch, Bangkok. Also these 

studies aimed at the data for this study was obtained from a face-to-face survey of 370 customers were subject to a 

questionnaire to solicit the information. The 5 rating scales were used to assess 7 dimensions of the special 
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Government Savings Bank Lottery, such as product, price, place, promotion, personal, physical Evidence and 

Presentation and process. The data were analyzed and presented as frequency, percentages, standard deviation and 

One-Way ANOVA. It was found that most of the respondents were female, age 36-40 years old,  study at the 

undergraduate level, career as a Government/State Enterprises, Most of the respondents have income range of up to 

20,001-30,000 baht. The customers decided to buy the special Government Savings Bank Lottery at Government 

Savings Bank based upon the people. Each customer had not different personal views when they made a decision to 

buy the special Government Savings Bank Lottery at Government Savings Bank. 

 

Keywords: buying decision, marketing mix factors 

 

1.บทนํา 

ธนาคารออมสินจดัตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2546 โดยใชช่ื้อ “คลงัออมสิน” โดยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 6  และไดเ้ปล่ียนมาเป็น “ธนาคารออมสิน” เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2490 ซ่ึงปัจจุบนัเป็น

สถาบนัการเงินของรัฐท่ี โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพยแ์ก่เยาวชนและประชาชนในกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ ท่ีมีรายไดน้อ้ยและปานกลาง โดยให้บริการดา้นเงินฝากโดยเฉพาะ ไม่ไดมี้บทบาทในการให้บริการดา้นสินเช่ือ

เป็นหลกัเหมือนธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ ต่อมาธนาคารออมสินไดเ้พ่ิมบทบาทการให้สินเช่ือประเภทต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน

นโยบายของรัฐ ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาล

เป็นประกนัอยูภ่ายใต ้การกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั มีสาขา 1,057 สาขาทัว่ประเทศ มีอายุครบ 104 ปี เม่ือวนัท่ี 

1 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมาธนาคารออมสินมีความเจริญเติบโตอย่างมัน่คง โดยมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์และกลยุทธ์ 

ให้มีรูปแบบบริการและผลิตภณัฑ์ให้แตกต่างและมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความตอ้งการให้กับ

ผูใ้ช้บริการทุกระดับ (ประวติัธนาคารออมสิน, 2560) ธุรกิจและผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสินแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท1. ธุรกิจบริการผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือ 2. ธุรกิจบริการผลิตภณัฑ์ดา้นเงิน3. ธุรกิจบริการดา้นอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้น

ส่งเสริมการออมของประชาชนทัว่ไปในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัธนาคาร

พาณิชยท์ัว่ไป แต่มีอยู่รูปแบบหน่ึงของการออมท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีธนาคารออมสินให้การบริการตั้ งแต่ปี 2486 – 

ปัจจุบนั คือการฝากเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของการฝากเงินในรูปแบบของ

สลากออมสินพิเศษ  คือ ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียตามอตัราท่ีทางธนาคารกาํหนด และมีสิทธ์ิลุน้รางวลัโดยท่ีผูฝ้ากจะ

ไดรั้บยกเวน้ภาษีสาํหรับดอกเบ้ียและเงินรางวลัท่ีไดรั้บ โดยรางวลัจะออกทุกวนัท่ี 16 ของทุกเดือน เม่ือครบกาํหนด

อายจุะไดรั้บเงินตน้พร้อมกบัดอกเบ้ีย ปัจจุบนัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นบัว่าเป็นคู่แข่ง

ท่ีสาํคญัของธนาคารออมสิน โดยไดรั้บฝากเงินในรูปสลากเรียกว่า “สลากออมทรัพย ์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมัง่คัง่” (สลาก

ออมสินพิเศษ, 2560) เม่ือพิจารณาจากสถิติขอ้มลูจากผลประกอบการเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษของธนาคาร

ออมสิน สาขาศรียา่น กรุงเทพมหานคร แนวโนม้ของผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนกระทัง่ถึงปี 

พ.ศ. 2559 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2560 ยอดจาํนวนรายของผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ และจาํนวนเงินลดลง เน่ืองจากมี

คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินในแต่ละงวดลดดอกเบ้ีย

ลงเม่ือครบอายเุป็นจาํนวนหลายคร้ัง ซ่ึงในแต่ละคร้ังการลดลงของอตัราดอกเบ้ีย(ต่อหน่วย) ส่งผลให้ลูกคา้ซ้ือสลาก
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ออมสินน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกับอดีตท่ีผ่าน จากสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารควรทราบว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมี

ผลกระทบต่อธุรกิจเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ เพ่ือท่ีจะสามารถปรับปรุงเง่ือนไข อตัราดอกเบ้ีย เงินรางวลั 

และของสมนาคุณ ให้เขา้กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัทาํให้ธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน กรุงเทพมหานคร มีผลการ

ดาํเนินงานดา้นเงินฝากประเภทสลากออมสินตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีทางธนาคารไดก้าํหนดไว ้ส่งผลให้ผูบ้ริหาร พนักงาน 

และลูกจา้งของหน่วยงานตอ้งการทราบถึงขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของลูกค้ามากหรือน้อย และนําผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดาํเนินงาน 

คุณภาพการให้บริการ ดา้นธุรกิจเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมจาํนวน

ลูกคา้ ปริมาณการซ้ือสลากของลูกคา้ เพ่ือท่ีจะสามารถอยู่ภายใตก้ารแข่งขันสูงในยุคปัจจุบนั และบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีธนาคารไดก้าํหนดไว ้

ทบทวนวรรณกรรม 

มตัติกา  บุญเป็ง (2557) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษจาก

ธนาคารออมสินสาขาสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยทาํการสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษจาํนวน 360 

คน การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติพรรณนาการเรียงความสาํคญัของปัจจยัและการใหน้ํ้ าหนักความพึงพอใจตามาตรวดัลิ

เคิทสเกล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงโสด อายุเฉล่ีย 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับ

ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 23,468 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอนัดบั

หน่ึงคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ อนัดับสองคือดา้นราคา และอันดบัสามคือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย เม่ือจาํแนกตาม

การศึกษา อาชีพและรายไดแ้ล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป กลุ่มผูท่ี้เป็นข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจ้างทัว่ไป และประกอบธุรกิจส่วนตวั และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 

12,000 บาท ข้ึนไป มีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดอนัดบัแรกคือดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี กลุ่มท่ีมีอาชีพเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา 

ผูเ้กษียณอาย ุพ่อบา้น แม่บา้น และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 12,000 บาท มีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา มีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษเป็นอนัดบัหน่ึง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาซ้ือสลากออม

สินพิเศษอย่างน้อย 5 ปี มูลค่าการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 92,480 บาทต่อคน เคยถูกรางวลัสลากออมสินพิเศษเฉล่ีย 4 คร้ัง 

มลูค่ารางวลัคนละ 2,248 บาท และไม่เคยขายสลากออมสินพิเศษก่อนกาํหนด กลุ่มตวัอย่างทุกคนซ้ือสลากออมสิน

พิเศษท่ีหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน และตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษดว้ยตวัเอง โดยทราบแหล่งขอ้มูลสลาก

ออมสินพิเศษจากแผน่ป้ายของธนาคาร วารสาร และหนงัสือพิมพ ์กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสลากออม

สินพิเศษในระดับมาก โดยมีความพอใจด้านธนาคารมีการบริการโอนรางวลัเข้าบญัชีอัตโนมติัเป็นอันดับหน่ึง 

รองลงมาคือลกูคา้สามารถซ้ือสลากออมสินไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศและการออกรางวลัสลากออมสินพิเศษมีความน่า

ช่ือถือ 

วิดา  พีรยานนทพิ์สุทธ์ิ (2557) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของลกูคา้ ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งตะโก จงัหวดัชุมพร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรท่ี

ใชใ้นการศึกษาคือ ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขาทุ่งตะโก จงัหวดัชุมพร ซ่ึงมี

จาํนวนทั้งหมด 3,579 คน กาํหนดขนาดตวัอยา่งตามวธีิของยามาเน่ ไดจ้าํนวนตวัอย่าง 360 คน โดยสุ่มตวัอย่างอย่าง

ง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ค่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
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สถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส 

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,0001 – 20,000 บาท และส่วน

ใหญ่เป็นลกูคา้ของธนาคารออมสินมานาน 1 – 5 ปี ลูกคา้ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสลากออมสินพิเศษ

จากการประชาสัมพนัธ์ของธนาคารผ่านส่ือต่างๆ มีความตอ้งการซ้ือสลากออมสินพิเศษเพ่ือการออม ปัจจัยท่ีช่วย

ส่งเสริมการตดัสินใจสูงสุดคือ ชอบเส่ียงโชคและตอ้งการออมเงิน มีการซ้ือสลากออมสินพิเศษ โดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่

เกิน 10,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษสูงสุดคือ พนักงานธนาคารออมสิน หากมี

การถูกรางวลั ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีการซ้ือคร้ังต่อไปเพ่ิมข้ึน และมีความรู้สึกพอใจกบัการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ส่วน

ใหญ่จะมีการประชาสัมพนัธ์บอกต่อ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อดา้นราคาในอนัดบัสูง รองลงมามีความคิดเห็น

ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย และมีความเห็นต่อดา้นกระบวนการให้บริการในอนัดบัตํ่าสุด และพบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วรินดา  แกว้พิจิตร (2556) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขา

นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีเนน้ขอ้มลูเชิงตวัเลข เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสํารวจแบบ

วดัคร้ังเดียว โดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขานครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม จาํนวน 240 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test) และสถิติเอฟ(F-test) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั

ต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมาคือดา้นบุคลากร  ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั มี

ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกนั และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการ

เลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่าง

กนั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาศรียา่น กรุงเทพมหานคร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง  

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้

ได้ตัวอย่างท่ีเป็นตวัแทนทั้งหมด โดยผูศึ้กษาได้ใช้วิธีคาํนวณขนาดตัวอย่างจากสูตร ทาโร ยามาเน่ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ท่ี 95 % ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 370 ราย 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1) ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน สาขาศรียา่น กรุงเทพมหานคร ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน 370 ราย ทาํการสุ่มตวัอย่าง

ดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

2) ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งจากห้องสมุด เวปไซดต่์าง ๆ และรายงานการวิจยัจากเอกสารของธนาคารออมสิน เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางใน

การวิจยั 

การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยไดก้าํหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มลูไวด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามทาํการเลือกตอบ 

ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ลกัษณะคาํถามเป็นชนิดเลือกตอบ (Multiple 

choices) 

ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับปัจจัยในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน เป็น

คาํถามปลายปิด (Closed-end Question) มีคาํตอบแบบเลือกตอบ (Check List) ซ่ึงในแต่ละคาํถามใช้ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราลาํดบัความสาํคญั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชแ้สดงขอ้มูลความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Inference Statistics) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

สาํหรับเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 

 

สมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสินแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินต่างกนั มีปัจจยั

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกนั 

 

4. ผลการวจิัย 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได ้20,001 – 30,000 บาท 

2. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของสลากออมสินพิเศษจากการ

ประชาสัมพนัธ์ของธนาคารผา่นส่ือต่างๆ จาํนวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.90 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษเพ่ือการออมทรัพย ์จาํนวน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.50 งบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษน้อยกว่า 
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5,000 บาท/คร้ัง จาํนวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคือคนใน

ครอบครัว จาํนวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.50 การถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคร้ังต่อไปจะซ่ือ

เพ่ิมข้ึน จาํนวน 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.90 และเม่ือมีความพึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษจะประชาสัมพนัธ์

บอกต่อ จาํนวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัใน

การตดัสินใจตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายไดพ้บว่า อนัดบัแรก คือ ด้านบุคลากร หรือพนักงาน (People) อนัดบัสอง คือ ด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการ (Process) อนัดบั 3 คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) อนัดบั 4 คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) อนัดบั 5 

คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) อนัดบั 6 คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ (Physical Evidence 

and Presentation) และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา (Price) 

การทดสอบสมมติฐานสรุปเป็นตารางดงัน้ี 

ตารางท่ี 1  ผลทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล 

ความแปรปรวนของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน 
F Sig 

เพศ 0.837 .533 

อาย ุ 0.963 .459 

การศึกษา 1.308 .383 

อาชีพหลกัในปัจจุบนั 0.656 .606 

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 0.788 .548 

 

 จากตารางท่ี 1 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน ปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดด้งัน้ี ดา้นเพศ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้นเพศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 0.837, Sig = .533)  ดา้นอายุ พบว่า 

ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้นอาย ุในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนั (F = 0.963, Sig = .459) ดา้นการศึกษา พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้นการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 1.308, Sig = .383) ดา้นอาชีพหลกั

ในปัจจุบนั พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน อาชีพ

หลกัในปัจจุบนั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 0.656, Sig = .606)  ดา้นรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศ

ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้นรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ใน

ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 0.788, Sig = .548)   
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ตารางท่ี 2ผลทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ความแปรปรวนของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน 
F Sig 

การไดรั้บขอ้มลูข่าวสารของสลากออมสินพิเศษ  0.516 .641 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 0.791 .526 

งบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 1.234 .340 

ตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 0.664  .606 

การถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคร้ังต่อไป 1.399  .329 

ความพึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 2.448 .375 

  

 จากตารางท่ี 2 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ สรุปไดด้งัน้ี จาํแนกตามการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารของสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า ลูกคา้ท่ีมีการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารของสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน

พิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารของสลากออมสินพิเศษในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F 

= 0.516, Sig = .641) จาํแนกตามวตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ ต่างกัน มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตาม

วตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 0.791, Sig = .526) จาํแนกตาม

งบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยั

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามงบประมาณในการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 1.234, Sig = .340) จาํแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า ลูกคา้ท่ีมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน

พิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 

0.664, Sig = .606)  จาํแนกตามการถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคร้ังต่อไป พบว่า ลูกคา้ท่ีมีการถูก

รางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคร้ังต่อไป ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน จาํแนกตามการถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคร้ังต่อไปในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F 

= 1.399, Sig = .329) จาํแนกตามความพึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจในการซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามความ

พึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (F = 2.448, Sig = .375) ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

ต่างกนั มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกัน และลูกค้าท่ีมี

พฤติกรรมในการในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน

พิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 
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5. การอภปิรายผล 

ผลการวิจยั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได ้20,001 – 30,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของสลากออมสินพิเศษจากการ

ประชาสัมพนัธ์ของธนาคารผ่านส่ือต่างๆ จาํนวน 155 ราย วตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเพ่ือการออม

ทรัพย ์จาํนวน 146 ราย งบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษนอ้ยกว่า 5,000 บาท/คร้ัง จาํนวน 172 ราย บุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคือคนในครอบครัว จาํนวน 150 ราย การถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออม

สินพิเศษคร้ังต่อไปจะซ่ือเพ่ิมข้ึน จํานวน 207 ราย และเม่ือมีความพึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษจะ

ประชาสมัพนัธ์บอกต่อ จาํนวน 196 ราย  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บว่า อนัดบัแรก 

คือ ดา้นบุคลากร หรือพนักงาน (People) อนัดบัสอง คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) อันดบั 3 คือ ดา้น

ผลิตภัณฑ์ (Product) อันดับ 4 คือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) อันดับ 5 คือ ด้านการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) อนัดบั 6 คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) และ

อนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา (Price) 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสินแตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้น

เพศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้น

อายุ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจัยในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคาร

ออมสิน ดา้นระดบัการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพหลักในปัจจุบนัต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน ดา้นอาชีพหลกัในปัจจุบนั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ

หลกัในปัจจุบนัต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 
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 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน ดา้นรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรายได้

โดยเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินต่างกนั มีปัจจยั

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารของสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารของสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของสลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจยัใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกคา้ท่ีมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจยัใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกค้าท่ีมีการถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษคร้ังต่อไป ต่างกนั มีปัจจัยในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามการถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษคร้ังต่อไป ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีการถูกรางวลัส่งผลในการซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษคร้ังต่อไป ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้นส่งเสริม

การขาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 ลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน จาํแนกตามความพึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ต่างกนั มีปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ดา้นส่งเสริมการขาย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 

.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน 

ไม่แตกต่างกนั และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจัยในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวิจยั 

1. จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยั

ในการตดัสินใจตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลกูคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) เน่ืองจากทางพนักงานของธนาคาร

ออมสินให้ความสาํคญักบัการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อยา่งเพียงพอ บรรยากาศภายในธนาคารมีความปลอด

โปร่ง สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม มีความสะดวก และมีความรวดเร็วในการเดินทางมาติดต่อใชบ้ริการซ้ือสลากออม

สินพิเศษ 

2. ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานปฏิเสธ H0 ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรินดา แกว้

พิจิตร (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขานครชยัศรี จงัหวดั

นครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคาร

ออมสินแตกต่างกนั จึงทาํให้ธนาคารออมสิน สาขาศรียา่น กรุงเทพมหานครตอ้งตระหนักปัจจยัส่วนบุคคล เพ่ือท่ีจะ

วางแผนการตลาดให้ตรงตามกลุ่มลูกคา้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีธนาคารไดก้าํหนดไว ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน 

ไม่แตกต่างกนั และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจัยในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการทดสอบสมติฐานนั้ น ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออม

สินพิเศษต่างกัน มีปัจจัยในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั ดงันั้ น

ธนาคารควรให้ความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการให้เท่ากนัทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) พบว่า ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออม

สิน มากท่ีสุดคือ สลากออมสินพิเศษใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันเงินกู้ได้ ดังนั้ นควรมีการแนะนาํให้ความรู้ และ

ประชาสัมพนัธ์ให้ผูม้าใชบ้ริการไดท้ราบถึงขอ้มลู และรายละเอียดในการใชส้ลากออมสินในการคํ้ าประกนัให้ขอ้มูล

อยา่งครบถว้น 

2. ดา้นราคา (Priceพบว่า ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน มาก

ท่ีสุดคือ คือ จาํนวนเงินรางวลัของสลากออมสินพิเศษมีมีหลายรางวลั ดังนั้นพนักงานควรอธิบายข้อมูลให้ผูม้าใช้

บริการไดมี้ความรู้ และความเขา้จดั หรือนาํแผน่พบัเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของเงินรางวลัท่ี

จะไดรั้บ 
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3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน คือ ธนาคารออมสินมีสาขาอยู่ทัว่ไป ดังนั้นทางธนาคารควรมีการจัดเตรียมสถานท่ีให้เพียงพอต่อการใช้

บริการ เพ่ือให้ผูท่ี้จะมาใชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน คือ มีบริการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสลากออมสินพิเศษได้ท่ี ทางเวปไซต์ของธนาคารออมสิน ดังนั้ น 

ธนาคารออมสินควรพฒันาเวปไซต์ให้มีความสวยงาม ใช้ง่าย และมีรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้

ครบถว้น เพ่ือความสะดวกในการคน้ควา้หาขอ้มลูเพ่ือนาํมาประกอบในการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ 

5. ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน (People) ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน คือ พนกังานพดูจาสุภาพ ดงันั้นธนาคารออมสินควรจดัการอบรมการให้บริการลูกคา้ เพ่ือท่ีจะสามารถดึงดูด

และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการได ้

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) ส่ิงท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน คือ มีท่ีนั่งเหมาะสมสําหรับรอรับบริการ ดงันั้นธนาคาร

ออมสินควรจดัสถานท่ีเพ่ืออาํนวยความสะดวก ให้กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการ   7. ด้า นกร ะบวน การ ให้ บริ กา ร 

(Process) ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน คือ มีระบบการทาํงานท่ีแม่นยาํ

เช่ือถือ ดังนั้ นธนาคารควรปรับปรุงกระบวนการให้การบริการ และพฒันาด้านเทคโนโลยีให้ทนัสมยั เพ่ือนํามา

ประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและความแม่นยาํให้กบัโปรแกรมต่างๆ ของธนาคาร 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิจยัสาํหรับผูท่ี้สนใจ ดงัน้ี 

1. ควรมีการขยายประชากรท่ีทาํให้การวิจยัให้กวา้งข้ึนมากกวา่อีก เพ่ือเพ่ิมความหลายหลายให้มากข้ึน เช่น 

เพ่ิมปริมาณของประชากร เป็นตน้ 

2. ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตทุก

ประเภทของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.

2561  ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสั้น ดงันั้น ผูว้ิจยัควรทาํการเก็บขอ้มูลผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร มากกว่า 2 ปี 

กอปรกบัช่วงระยะเวลาน้ีประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า อนัส่งผลมากจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีความย ํ่าแย่

ในช่วงน้ี ดงันั้น ผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาในช่วงท่ีประเทศไทยอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจอยู่ในสถานการณ์ปกติ เพ่ือให้

เกิดความชดัเจนในการศึกษาวิจยั 

 

เอกสารอ้างองิ 

ธนาคารออมสิน. (2560). ประวัติธนาคาร. สืบคน้จาก: https://www.gsb.or.th/about-us/history-bank.aspx 

ธนาคารออมสิน. (2560). สลากออมสินพิเศษ. สืบคน้จาก https://www.gsb.or.th/lotto.aspx 

มตัติกา  บุญเป็ง. (2557). พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการซือ้สลากออมสินพิเศษจากธนาคารออมสิน

สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่. (การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

วรินดา  แกว้พิจิตร. (2556). ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม. (การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศิลปากร). 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 619 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วิดา  พีรยานนทพิ์สุทธ์ิ. (2557). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร. (การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช). 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 620 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสติกเกอร์ 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING THE PURCHASING DECISION OF 

STICKER ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BANGKOK, THAILAND 

ณธัช พฤกษ์บุณยปรัท1
  และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวงั

2
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, natat.pr@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, siwo191@hotmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานครน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์   

2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสติกเกอร์  3) เพ่ือศึกษาหา

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษา คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 

ตวัอยา่งโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling) ดว้ยวิธีการกาํหนด

โควตาลูกคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัตวัอย่างท่ีเคยซ้ือสติกเกอร์จาํนวน 

200 ราย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเคยซ้ือสติกเกอร์และไม่ไดเ้ป็นลูกค้าของบริษัทตัวอย่างในเขต

กรุงเทพมหานครอีกจาํนวน 200 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มลู คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี รายได ้10,000-20,000 บาท มีรูปแบบธุรกิจเป็นบริษทัจาํกดั ลกัษณะกิจการผลิตสินคา้ และมี

จาํนวนการจา้งงานไม่เกิน 25 คน กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมากและมี

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตดัสินใจซ้ือดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสําคญั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์  

 

คาํสําคญั:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ, ความสัมพนัธ,์ สติกเกอร์, วิสาหกิจขนาดกลาง
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ABSTRACT 

Marketing mix factors influencing the purchasing decision of stickers on small and medium enterprises in 

Bangkok, Thailand. Research objective aims to 1) Learning the purchasing decision of stickers on small and 

medium enterprises. 2)  Learning marketing mix factors influencing the purchasing decision of stickers on small 

and medium enterprises. 3) Learning relationship of marketing mix factors with the purchasing decision of stickers 

on small and medium enterprises. Sample group for this research consisted of 400 small and medium enterprises. 

Non-Probability Sampling was used to determine quota of 200 small and medium enterprises which are current 

customers of sample company who were purchase stickers and 200 small and medium enterprises which are not 

current customers of sample company who were purchase stickers around Bangkok, Thailand. Research tool was 

questionnaire using statistical analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation. Linear 

Regression was used to test association. Descriptive analysis indicates that respondent profile (of highest 

percentage) consisted of male, 30 - 40 years old, bachelor degree graduate, THB10,000 - 20,000 (USD300 to 600) 

as average income. Business type is company limited. The category is production. And employ less than 25 

workers. Sample group purchases stickers by its value if it can make the product more valuable which they find the 

printing house on the internet. However, the stickers are good quality as required and they will buy the stickers with 

aftersales service such free printer repair and will repeat purchase if they pleased by aftersales services. Small and 

medium enterprises have the most important purchasing decision in overall. Results reveal that product factor exerts 

greatest influence on purchasing decision, followed by price, and promotion. But place factors are not influence 

purchasing decision. 

 

Keywords:  Marketing mix factors, purchasing decision, relationship, stickers, small and medium enterprises    

 

1. บทนํา 

สติกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ท่ีนับรวมกับอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ จากรายงานของสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปี 2559 พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ มีมูลค่าตลาดกว่า 300,000 

ลา้นบาท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์120,000 ลา้นบาท และบรรจุภณัฑ์ 180,000 ลา้นบาท (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 

2560, น. 5)   

สติกเกอร์เป็นทบัศพัท์ท่ีหมายถึง ภาพหรือตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ เป็นต้น ท่ีด้านหลังฉาบกาวไว ้

สาํหรับลอกแลว้แปะลงบนวสัดุอ่ืน ๆ หรือ รูปลอก หากตรงกบัภาษาไทยท่ีสุดคือ ฉลาก หมายถึง ส่ิงเช่นต้ิว ตัว๋ หรือ

แผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นตน้, ป้ายบอกช่ือยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า ฉลากยา, หรือ สลาก, และ รูป รอย

ประดิษฐ ์เคร่ืองหมาย หรือขอ้ความใด ๆ ท่ีแสดงไวท่ี้ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินคา้ เช่น ฉลากยา ฉลากเคร่ืองสําอาง 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 

การใช้งานสติกเกอร์สามารถแบ่งไดต้ามวตัถุประสงค์ของการนาํไปใช ้โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สติก

เกอร์สาํหรับงานพิมพท่ี์เม่ือพิมพเ์สร็จแลว้นาํไปใชง้านภายนอก (External Application) เช่น สติกเกอร์รูปภาพโฆษณา
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กลางแจ้งติดบริเวณกระจก และสติกเกอร์สําหรับงานพิมพ์ท่ีเม่ือพิมพ์เสร็จแล้วนําไปใช้งานภายใน (Internal 

Application)  

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมสติกเกอร์ในประเทศไทยไดมี้มาประมาณ 20 ปี โดยเร่ิมแรกเป็นการผลิตเพ่ือ

รองรับธุรกิจของตนเอง ในระยะเร่ิมแรกสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะมีคุณภาพตํ่าและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดจึง

ไดเ้กิดมีผูน้าํสินค้าท่ีมีคุณภาพดีเขา้มาจากต่างประเทศ เม่ือตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดมีผูล้งทุนจาก

ประเทศไตห้วนัเขา้มาร่วมลงทุนกบันกัธุรกิจไทยก่อตั้งเป็นผูผ้ลิตสติกเกอร์รายแรกท่ีมีคุณภาพดี และมีผูผ้ลิตมากราย

เขา้มาลงทุนและจุดเปล่ียนท่ีสําคญัของธุรกิจน้ีคือการท่ีบริษทัขา้มชาติทางดา้นสินคา้อุปโภคและบริโภคเช่น P&G, 

Unilever และ Colgate ใชไ้ทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือการส่งออกอนัหมายถึง การบริโภคสินคา้สติกเกอร์จะมีเพ่ิมมาก

ข้ึนโดยอตัโนมติั ทาํให้เกิดผูป้ระกอบการใหม่ ๆ เขา้สู่ธุรกิจประเภทน้ี (เกียรติชยั แสงอรุณ, 2550)  

ตลาดของสติกเกอร์ในขั้นตอนการพิมพ์ เป็นสติกเกอร์ท่ีผลิตจากการนําสติกเกอร์ไปแปรรูปคือเข้าสู่

กระบวนการพิมพ์ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหาร กลุ่ม

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการนาํไปใช้ภายใน เป็นการติดเพ่ือเป็นป้าย เป็นฉลาก หรือเป็นการปิดบนบรรจุภณัฑ์

ทดแทนการพิมพก์ล่องหรือขวด เป็นตน้  

บริษทัตวัอยา่ง เป็นผูใ้ห้บริการดา้น AUTO ID System อาทิ จาํหน่ายเคร่ืองพิมพบ์าร์โคด้ เคร่ืองสแกนบาร์โคด้ 

หมึกพิมพส์ําหรับเคร่ืองพิมพบ์าร์โคด้ และสติกเกอร์ โดยมีโรงงานผลิตสติกเกอร์เป็นของตนเอง ผลิตสติก-เกอร์และ

ให้บริการกบัลูกคา้ธุรกิจหรือท่ีเรียกว่า B2B โดยมีสัดส่วนลูกคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) คิดเป็นร้อยละ 

90 และลูกคา้วิสาหกิจขนาดใหญ่ (Le) คิดเป็นร้อยละ 10 ในการดาํเนินงานปัจจุบนันั้นบริษทัผลิตสติก-เกอร์ตามคาํสั่งและ

ตามแบบของลูกคา้ โดยนาํไปใชใ้นการพิมพรู์ปภาพขอ้ความ เคร่ืองหมายการคา้ และอ่ืน ๆ เพ่ือการโฆษณา การบรรจุหีบ

ห่อและตกแต่งผลิตภณัฑใ์ห้มีความสวยงามตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นสติกเกอร์ท่ีใชภ้ายในเท่านั้น โดยแบ่งชนิด

ของสติกเกอร์ไดด้งัน้ี  1) สติกเกอร์ชนิดกระดาษ คือ สติกเกอร์ท่ีมีส่วนของผวิหนา้เป็นกระดาษ เช่น สติกเกอร์ป้ายราคาท่ี

ติดตามซองขนม เป็นตน้  2) สติกเกอร์ชนิดฟิล์มและพลาสติกต่าง ๆ คือ สติกเกอร์ท่ีมีส่วนของผิวหน้าเป็นฟิล์มและ

พลาสติก เช่น สติกเกอร์ท่ีติดตามขวดนํ้า หรือ สินคา้แช่เยน็ เป็นตน้  3) สติกเกอร์พิเศษอ่ืน ๆ เช่น สติกเกอร์ท่ีใชส้ําหรับ

พิมพ์บาร์โค้ด หรือ สติกเกอร์ท่ีใช้พิมพ์โดยความร้อนจากหัวพิมพ์ เป็นต้น  4) พลาสติกสุญญากาศ เช่น พลาสติก

สุญญากาศติดแผน่ป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนตป์ระจาํปีท่ีกระจกหนา้รถยนต ์ 

การศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซ้ือในด้านต่าง ๆ ของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร ตลาดสติกเกอร์เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง และลูกคา้มี

ความอ่อนไหวต่อราคาและบริการ รวมทั้งมีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเอง ธุรกิจโรงพิมพข์นาดเล็กมีการแข่งขนั

สูง เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเขา้ง่ายและออกง่าย นอกจากน้ียงัมีบริษทัท่ีไม่มีโรงพิมพเ์ป็นของตนเองก็สามารถเขา้มาทาํ

ธุรกิจได ้ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสมควรแก่การศึกษา รวมทั้งสามารถนาํขอ้มลูไปใชใ้นการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมยอดขาย

และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือแข่งขนัของบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีอยู่เดิมและผูล้งทุนท่ีสนใจจะเขา้มาแข่งขนัในตลาด 

นาํไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด 
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แนวคดิและทฤษฎ ี

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix strategy) (Kotler, 1997) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม 

รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความ

พยายามจงูใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง ท่ีเรียกว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 4P’s ดงัน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง การมีสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ในทาง

ปฏิบติันกัการตลาดท่ีจะผลิตหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑช์นิดใดจะตอ้งพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือตอบสนองลูกคา้

เพ่ิมเติมอีก 

2.  ราคา (Price) หมายถึง ราคาผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่าผลิตภณัฑแ์ละราคาผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้ง

คาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาลกูคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น. 19-22) 

3.  การจัดจาํหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง การจัดจาํหน่าย กระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกับ

พฤติกรรมการซ้ือหา และให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ ซ่ึงกลยทุธ์การจดัจาํหน่าย หรือกลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด

พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นลาํดับขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมี

ลาํดบักระบวนการ  5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2541, น. 145) 
 

 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของคอทเลอร์  

ท่ีมา: Kotler, 1997) 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

เกียรติชยั แสงอรุณ (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ในอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพผ์ลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดไม่แตกต่าง

กนั การศึกษาและตาํแหน่งหนา้ท่ี ให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาด ในดา้นของผลิตภณัฑ ์ราคา และการส่งเสริม

การรับรู้ปัญหา 

(Problem Recognition) 

การแสวงหาขอ้มูล  

(Information Search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

Alternative) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post 

Purchase Behavior) 
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การตลาดแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัทางดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียนบริษทั และกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนัให้

ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

จิตราภรณ์ วนัใจ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจัด

จาํหน่ายยาสมุนไพรไทยของผูป้ระกอบการร้านขายยา จงัหวดัเชียงราย” พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจจดัจาํหน่ายยาสมุนไพรไทยของผูป้ระกอบการร้านขายยา ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ตามลาํดบั การเปรียบเทียบการเลือกจดัจาํหน่ายยาสมุนไพรไทยของผูป้ระกอบการ

ร้านขายยาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นประเภทร้านขายยาและดา้นระยะเวลาเปิดกิจการใน

ภาพรวมมีระดบัความสาํคญัไม่มีความแตกต่างกนั  

กาํธร โชคะสุต (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เหล็กเส้นของร้านคา้วสัดุก่อสร้าง บริษทั มงักรเหล็ก จาํกดั” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมร้านคา้เห็นความสําคัญมาก (μ = 3.64, σ = 0.833) โดยมีปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคามี

ความสาํคญัในระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขายมีความสําคญัในระดบั

ปานกลาง การเปรียบเทียบตาํแหน่ง ประสบการณ์ทาํงาน และขนาดร้านคา้ท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมเลือกซ้ือเหล็กเส้น

มาตรฐานรีดซํ้า โดยซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย 2-3 บริษทั และใชเ้ง่ือนไขการชาํระเงินซ้ือเงินสด มีส่วนลด 1.5% ส่วน

พฤติกรรมการชาํระเงินของกิจการขนาดกลางจะชาํระเงินภายใน 45 วนั ไม่มีส่วนลด  

กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่” พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และ

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

ศรากร สังข์โสภณ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่น

พลาสติกพีวีซี กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ี 

ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนแรงงาน ประเภทของสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ผ่นพลาสติกพีวีซี

แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซ้ือแผน่พลาสติกพีวีซีต่างกนั กลุ่มเป้าหมายท่ีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 

จาํนวนแรงงาน ประเภทของสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ผ่นพลาสติกพีวีซีแตกต่างกนัจะมีระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุรายไดต่้อเดือน อายุการทาํงาน ตาํแหน่งงานแตกต่างกนั

จะมีพฤติกรรมการซ้ือแผน่พลาสติกพีวีซีต่างกนัและผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุรายไดต่้อเดือน อายกุารทาํงานแตกต่าง

กนัจะมีระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ปณิตา มัน่ทน (2552) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือก

บริการเคลือบพ้ืนอุตสาหกรรมในผูซ้ื้อกลุ่มอาคารธุรกิจ” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจ มากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร กระบวนการให้บริการ ผลผลิตและคุณภาพ 

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสําคญัในระดบัมาก ดา้นส่ิงนาํเสนอทางกายภาพให้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 625 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัเฉพาะบุคคลปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัภายใน

องคก์ร ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 8 ดา้นท่ีแตกต่างกนั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์  

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์  

3. เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติก-

เกอร์ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจัยคาํนวณจากสถิติการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 โดย สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีจาํนวนข้ึน

ทะเบียนในปี 2559 จาํนวน 3,013,722 ราย โดยมีจาํนวนในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดจาํนวน 544,476 ราย เป็น

การกาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ีทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตรตารางสุ่มของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1997) 

จาํนวน 400 ราย การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นไป

ตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling) ดว้ยวิธีการกาํหนดโควตาลูกคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสติกเกอร์จาํนวน 200 ราย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ท่ีเคยซ้ือสติกเกอร์และไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของบริษทัตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครอีกจาํนวน 200 ราย แลว้นาํไปแจก

โดยสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู หลงัจากไดมี้การกาํหนดเทคนิค ประชากร จดัทาํแบบสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้จากนั้น

จึงออกเก็บ ขอ้มลูโดยการใชก้ารสัมภาษณ์ เก็บขอ้มลูแบบสอบถาม จากนั้นเก็บขอ้มลูดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่ง โดย

ใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มลู 6 สัปดาห์ จากนั้นจึงทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือนาํมาทาํการคาํนวณ โดยใชก้ารคาํนวณ

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

 

4. ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1  การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

1.1  ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 

20,000 บาท รูปแบบธุรกิจเป็น บริษทัจาํกดั ลกัษณะกิจการเป็นการผลิตสินคา้ การจา้งงานไม่เกิน 25 คน  
 

1.2  ระดับความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสินใจซื้อ 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.86 รองลงมาคือ ดา้นราคา อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 626 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

4.45 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 3.82 

 

1.3 ระดับความคดิเห็นของกระบวนการตดัสินใจซื้อสตกิเกอร์ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นของกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.95 รองลงมาคือ ด้านการประเมิน

ทางเลือก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 ดา้นการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการคน้หา

ขอ้มลู อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.42 

 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 

ตอนท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชเ้คร่ืองมือ t-test 
 

ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างเพศกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยั F Sig. t df 
Sig.(2-

tailed) 

Mean 

Diffe-

rence 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of Difference 

Lower Upper 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 5.020 0.026 1.119 398 0.264 0.036 0.032 -0.027 0.098 

1.105 361.961 0.270 0.036 0.032 -0.028 0.099 

ดา้นราคา .038 0.846 -0.076 398 0.939 -0.003 0.040 -0.082 0.076 

-0.076 388.943 0.939 -0.003 0.040 -0.082 0.076 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

.000 0.983 -1.632 398 0.103 -0.186 0.114 -0.409 0.038 

-1.635 387.647 0.103 -0.186 0.114 -0.409 0.038 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

2.024 0.156 0.735 398 0.463 0.029 0.040 -0.049 0.107 

0.730 373.543 0.463 0.029 0.040 -0.049 0.107 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบัความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างรูปแบบธุรกิจกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยั F Sig. t df 
Sig.(2-

tailed) 

Mean 

Diffe-

rence 

Std.Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of Difference 

Lower Upper 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 43.339 0.000 3.060 398 0.002 0.098 0.032 0.035 0.162 

3.390 397.987 0.001 0.098 0.029 0.041 0.156 

ดา้นราคา 38.512 0.000 2.927 398 0.004 0.120 0.041 0.039 0.200 

3.180 394.603 0.002 0.120 0.038 0.046 0.194 
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ปัจจยั F Sig. t df 
Sig.(2-

tailed) 

Mean 

Diffe-

rence 

Std.Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of Difference 

Lower Upper 

ดา้นช่องทางการ 

จดัจาํหน่าย 

0.194 0.660 -1.153 398 0.250 -0.134 0.117 -0.364 0.095 

-1.154 325.481 0.250 -0.134 0.117 -0.364 0.095 

ดา้นการส่งเสริม 

การตลาด 

40.928 0.000 3.072 398 0.002 0.123 0.040 0.044 0.202 

3.332 393.951 0.001 0.123 0.037 0.050 0.195 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกนัมีระดบัความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด โดยใชเ้คร่ืองมือ Analysis of Variance (ANOVA) 

 

ตารางท่ี 3 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอายกุบัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยั อาย ุ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 2.122 3 0.707 7.408 0.000 

ภายในกลุ่ม 37.815 396 0.095   

รวม 39.938 399    

2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 2.220 3 0.740 4.713 0.003 

ภายในกลุ่ม 62.178 396 0.157   

รวม 64.398 399    

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ระหวา่งกลุ่ม 2.102 3 0.701 0.542 0.654 

ภายในกลุ่ม 511.888 396 1.293   

รวม 513.990 399    

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 1.692 3 0.564 3.719 0.012 

ภายในกลุ่ม 60.068 396 0.152   

รวม 61.760 399    

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระดบัความสําคญัเก่ียวกับ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยั การศึกษา Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.909 4 0.477 4.956 0.001 

ภายในกลุ่ม 38.029 395 0.096   

รวม 39.938 399    

2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 1.755 4 0.439 2.767 0.027 

ภายในกลุ่ม 62.642 395 0.159   
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ปัจจยั การศึกษา Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

รวม 64.398 399    

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ระหวา่งกลุ่ม 9.665 4 2.416 1.892 0.111 

ภายในกลุ่ม 504.325 395 1.277   

รวม 513.990 399    

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 2.661 4 0.665 4.446 0.002 

ภายในกลุ่ม 59.099 395 0.150   

รวม 61.760 399    

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความสําคญั

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด  อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 5 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้บัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยั รายได ้ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.520 5 0.304 3.118 0.009 

ภายในกลุ่ม 38.417 394 0.098   

รวม 39.938 399    

2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม .891 5 0.178 1.105 0.357 

ภายในกลุ่ม 63.507 394 0.161   

รวม 64.398 399    

3. ดา้นช่องทาง 

   การจดัจาํหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 16.886 5 3.377 2.677 0.021 

ภายในกลุ่ม 497.104 394 1.262   

รวม 513.990 399    

4. ดา้นการส่งเสริม 

   การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 1.525 5 0.305 1.995 0.078 

ภายในกลุ่ม 60.235 394 0.153   

รวม 61.760 399    

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัความสําคญัเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
 

ตารางท่ี 6 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะกิจการกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยั ลกัษณะกิจการ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 0.918 3 0.306 3.105 0.027 

ภายในกลุ่ม 39.020 396 0.099   

รวม 39.938 399    

2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 0.923 3 0.308 1.920 0.126 

ภายในกลุ่ม 63.474 396 0.160   

รวม 64.398 399    

3. ดา้นช่องทาง ระหวา่งกลุ่ม 8.049 3 2.683 2.100 0.100 
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ปัจจยั ลกัษณะกิจการ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

   การจดัจาํหน่าย ภายในกลุ่ม 505.941 396 1.278   

รวม 513.990 399    

4. ดา้นการส่งเสริม 

   การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 1.320 3 0.440 2.882 0.036 

ภายในกลุ่ม 60.440 396 0.153   

รวม 61.760 399    

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะกิจการแตกต่างกนัมีระดบัความสําคญั

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์หาความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น

การรับรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยตัวแปรทั้ง 3 ร่วมกันพยากรณ์ผลท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือได้ร้อยละ 13.1 (R² = 0.131)               

มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.57 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น

การคน้หาข้อมูลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ ดา้นราคา และด้านการส่งเสริม

การตลาด โดยตัวแปรทั้ง 2 ร่วมกันพยากรณ์ผลท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือได้ร้อยละ 8.9 (R² = 0.089)                 

มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 1.24 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 9 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น

การประเมินทางเลือกอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยตวัแปรทั้ง 3 ร่วมกนัพยากรณ์ผลท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือไดร้้อยละ 39.8        

(R² = 0.398) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.32 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 10 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น

การตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา โดยตวั

แปรทั้ง 2 ร่วมกันพยากรณ์ผลท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือไดร้้อยละ 7.9 (R² = 0.079) มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.84 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 11 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น

พฤติกรรมหลงัการซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดย

ตวัแปรน้ีพยากรณ์ผลท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไดร้้อยละ 2.9 (R² = 0.029) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ

การพยากรณ์ (SEE) 0.22 
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ตารางท่ี 7  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์โดยรวม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

ค่าคงที่ 1.767 0.244 7.231 0.000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.597 0.049 12.096 0.000 

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

-0.059 

0.046 

0.052 

0.022 

0.040 

0.017 

-2.613 

1.671 

3.049 

0.009 

0.095 

0.002 

R = 0.363       R² = 0.132       SEE = 0.56        F = 60.492       Sig = 0.000 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 12 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยตวัแปรน้ีพยากรณ์ผลท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไดร้้อยละ 13.2 (R² = 0.132) มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.56 

 

5. การอภปิรายผล 

1.  กระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือก

ซ้ือสติกเกอร์เพราะสติกเกอร์ทาํให้สินคา้หรือบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โดยคน้หาผูผ้ลิตสติกเกอร์จากอินเทอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด นอกจากน้ีจะตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์เพราะสติกเกอร์มีคุณภาพดีตามท่ีตอ้งการ โดยจะซ้ือกบับริษทั ห้าง ร้าน ท่ีมี

บริการหลงัการขาย เช่น ฟรีค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองพิมพ ์และจะซ้ือสติกเกอร์ท่ีบริษทั ห้าง ร้านเดิมอีก หากพอใจในบริการ

หลงัการขาย 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ แบ่งตามปัจจยัดา้นต่างๆ 

พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสติกเกอร์

โดยรวม โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์มากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นราคา 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มี

ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์โดยรวม ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสติกเกอร์เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งนําไปปิดเพ่ือประกอบกบัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์อ่ืน เช่น กล่อง ขวด ทาํให้ผูซ้ื้อให้ความสําคญักับ

ความสวยงาม คมชดั ความถูกตอ้งของขอ้ความ และประหยดัเวลาในการบรรจุหีบห่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ปณิตา มัน่ทน (2552) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ ส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพอใจ และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด เน้นคุณภาพของสินคา้และ

บริการมากท่ีสุด  

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูซ้ื้อจะมี

ความรู้เร่ืองสติกเกอร์ไม่มากก็นอ้ย การมีสินคา้ตวัอยา่งให้ลองใชใ้นการเสนอขาย และหากให้ความรู้เร่ืองสติกเกอร์

แก่ผูซ้ื้อจะเป็นเหตุจูงใจให้ซ้ือมากข้ึน นอกจากน้ีการลดราคาเองก็มีการตอบรับท่ีดี แต่ใชก้บัผูซ้ื้อบางรายไม่ไดเ้พราะผู ้

ซ้ือตอ้งระบุตราสินคา้เท่านั้น สอดคลอ้งกบั จิตราภรณ์ วนัใจ (2548) ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการร้านขายยาให้ความสําคญั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 631 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเฉพาะการขายโดยใชพ้นักงานขายท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 

และการขายโดยใชพ้นกังานขายท่ีมีการแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้เป็นท่ีน่าพอใจ 

- ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ เน่ืองมาจากปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการ

ผลิตสติก-เกอร์หรือโรงพิมพเ์พ่ิมมากข้ึน มีการแข่งขนัเร่ืองราคาสูง ทาํให้ราคาสติกเกอร์ในปัจจุบนัมีราคาท่ีเหมาะสม

มากข้ึน และถูกกว่าบรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืนบางประเภท และผูซ้ื้อมกัจะตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์จากผูข้ายท่ีมีราคาถูกกว่า

ผูข้ายรายอ่ืน สอดคลอ้งกบั กาํธร โชคะสุต (2549) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นราคามีความสาํคญัในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน

แต่ละเร่ืองพบว่าลูกคา้ให้ความสาํคญักบั การตั้งราคาสินคา้ให้ถูกกว่าคู่แข่ง การแจง้ลดราคาไดเ้ร็วกว่าคู่แข่ง และให้

ส่วนลดการคา้กรณีท่ีซ้ือในปริมาณมาก และสอดคลอ้งกบั เกียรติชยั แสงอรุณ (2550) ท่ีพบว่า การมีปัจจยัทางดา้น

ราคาท่ีเหมาะสมและควรจะเน้นการขายตรงเขา้สู่โรงพิมพเ์พ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจการนาํสินคา้ไปใชแ้ละช่วย

แกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดด้ว้ย 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากผูข้ายสติกเกอร์

ส่วนใหญ่มีบริการจดัส่งฟรี ทาํให้ผูซ้ื้อไม่จาํเป็นตอ้งหาผูผ้ลิตสติกเกอร์เอง และมีพนักงานขายเขา้ไปเสนอขายให้

ความรู้กบัผูซ้ื้อถึงท่ี ขดัแยง้กบั กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ท่ีพบว่าผูป้ระกอบการให้ความสําคญัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัมาก คือ การมีสินคา้ท่ีพร้อมสําหรับการขายอยู่เสมอ สามารถ

สั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้และมีความรวดเร็วในการจดัส่ง 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยตวัแปรน้ีพยากรณ์ผลท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไดร้้อยละ 13.2 (R² = 0.132) มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.56 โดยตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถพยากรณ์ผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือไดม้ากท่ีสุด คือ ดา้นการประเมินทางเลือก ไดร้้อยละ 39.8 (R² = 0.398) 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ผูผ้ลิตสติกเกอร์หรือโรงพิมพค์วรใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยผูผ้ลิตสติก

เกอร์หรือโรงพิมพค์วรพฒันาเทคนิคการพิมพบ์นสติกเกอร์เพ่ือให้มีสีท่ีสวยคมชดักว่าคู่แข่ง ซ่ึงจะกลายเป็นจุดเด่นของ

ตนเองสามารถนํามาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือในทุกดา้น รองลงมาคือปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา ผูผ้ลิตสติกเกอร์หรือโรงพิมพค์วรพฒันาแผนการบริหารตน้ทุนเพ่ือให้มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

และใชร้าคาท่ีสามารถเขา้ชิงส่วนแบ่งตลาดได ้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรใช้

พนกังานขายท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหา การทาํโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเร่ืองความรู้ของสติกเกอร์

สามารถส่งผลต่อยอดขายได ้และการลดราคายงัเป็นเหตุจูงใจผูซ้ื้อ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายถึงแมจ้ะไม่มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวม แต่ผูผ้ลิตสติกเกอร์หรือโรงพิมพค์วรมีบริการจดัส่งฟรี รวมทั้งทาํการทาํเวบ็ไซตเ์พ่ือให้

ผูซ้ื้อสามารถสั่งซ้ือหรือสอบถามผา่นระบบออนไลน์ได ้เป็นการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายอีกทางหน่ึง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรขยายขอบเขตการวิจยัไปยงัจงัหวดัอ่ืน เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือสติกเกอร์ของ 
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดั หรือภูมิภาคนั้นๆ ว่าแตกต่างหรือใกลเ้คียงกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในกรุงเทพมหานครหรือไม่ นอกจากน้ีควรมีการศึกษาสติกเกอร์ชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น สติกเกอร์เน้ือก่ึงมนัก่ึงดา้น 

น่าสนใจในการศึกษาอยา่งยิง่ เน่ืองมาจากเป็นเน้ือสติกเกอร์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาค้นควา้ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้้วยความช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณหลายท่าน ผูศึ้กษาขอกราบ

ขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สิริพนัธ์ วงศอิ์นทวงั อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีดี 

และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการศึกษาโดยตลอด รวมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องจนการศึกษาสําเร็จไดด้ว้ยดี ผูศึ้กษา

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัภายนอกดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 3) เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

วิธีการวิจ ัยน้ีเป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการวิจ ัยเชิงสํารวจ (Survey 

research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชากรท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึน

ไป อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บตัรเครดิตธนาคารออมสิน แบบสอบถามท่ีใช้วิเคราะห์น้ีมีจาํนวน 400 

ชุด โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for window สถิติที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ ค่า เฉลี่ย (Mean) ค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสออบถาม ปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบตัรเครดิต และการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยใชค่้าสถิติ (Chi-Square Test) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัธุรกิจส่วนตวั มีรายไดช่้วง 15,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพ โสด ดา้นปัจจยั

ภายใน การใชบ้ตัรเครดิตในกิจกรรมซ้ือสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 64.5 รับรู้ถึงประโยชน์ในการ

ใชบ้ตัรเครดิตเม่ือซ้ือสินคา้และบริการไดง่้ายข้ึนและมีราคาท่ีถูกลง คิดเป็นร้อยละ 36.3 สมคัรบตัรเครดิตเพราะบตัร

เครดิตทาํให้ท่านเขา้สังคมไดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 39.5 ศึกษาความน่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 32.3 ดา้นปัจจยั

ภายนอก ใชบ้ตัรเครดิตยกระดบัฐานะทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 48.5 บุคคลท่ีมีผลต่อการสมคัรบตัรเครดิต คือ เพ่ือน 

คิดเป็นร้อยละ 60.3 บุคคลในครอบครัวท่ีมีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตคือสถานท่ีใชบ้ตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 32.5 ปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา/ค่าธรรมเนียม ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  และกระบวนการให้บริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีระดบัความสําคญั

ต่อปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุดเท่ากบั 8.15 โดยแยกแต่ละปัจจยัให้ระดบัความสําคญั

กบัธนาคารมีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย มากท่ีสุดเท่ากับ 8.46  และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับ

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 7.42 โดยแยกแต่ละปัจจยัให้ระดบัความสําคญั ความมัน่คงและช่ือเสียงของผูอ้อกบตัร

เครดิต มากท่ีสุดเท่ากบั 7.95 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินหรือตวัแปรตาม พบว่า มีค่าเฉล่ีย
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ระดบัความสาํคญั เท่ากบั 7.15 โดยแยกแต่ละปัจจยัให้ระดบัความสําคญั กบัการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินทาํให้

ชีวิตประจาํวนัคุณสะดวกสบายมากข้ึนมากท่ีสุดเท่ากบั 7.22 

 

คาํสําคญั:  ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก, บตัรเครดิตธนาคารออมสิน   

 

ABSTRACT 

The purposes of this research study are following:  1) To study internal factors that affect the customer 

decision for using Government Saving Bank’s credit card.  2) To study marketing mix (7Ps) factors that affect the 

customer decision for using Government Saving Bank’s credit card.  3) To study social factors that affect customer 

decision for using Government Saving Bank’s credit card. 

The sample group consists of 400 consumers who use Government Saving Bank’s in Bangkok and age over 

20 year old. Questionnaire was used as the data collection instrument. Statistics used for the analysis include 

percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance and chi-square test. The statistical package for social 

science (SPSS) was employed for statistical data analysis.  

The findings reveal the following. 

1. Most of the respondents aged between 20-30 years old, single, bachelor degree, worked as own 

business and earning income of 15,001-20,000 baht per month. 

2. Internal factor consisting of motivation, perception, learning and lifestyle had no effect on customer 

decision for using credit card. 

3. External factor consisting of social, culture, reference groups and had no effect on customer decision. 

Otherwise, family factor influencing on customer decision for using credit card at 0.009 statistical significant level. 

4. The marketing mix (7Ps) factors consisting of product, price, place, promotion, people, physical environment 

and process. Product, price, place, promotion and people are not significant factors that affecting customer decision. In 

contrast, physical environment and process are significant factors that affecting customer decision for using credit card. 

 

Keywords: Internal factors and external factors, credit card of GSB 

 

1. บทนํา 

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพ่ือลูกค้ารายย่อย เน้นการให้บริการการฝากเงิน และสินเช่ือเพ่ือพัฒนา

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยเพ่ือสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน และเป็นธนาคารเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการ

ดาํเนินงานทางเศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บา้น โครงการบา้นประชารัฐ เป็นต้น ธนาคารออมสินได้มีการพฒันาและ

ปรับตวัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขนัอยา่งเต็มท่ี และตอบสนองวิถีชีวิตและความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป มุ่งเนน้การให้บริการดว้ยการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการบริการต่างๆ เพ่ือให้ลูกคา้ของ

ธนาคารไดรั้บความสะดวกสบาย รวดเร็วและไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใชบ้ริการ ธนาคารจึงไดพ้ฒันาการให้บริการ
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ดา้นบตัรเครดิตของธนาคารแบบครบวงจรให้กบัประชาชนเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการ เพ่ือท่ีจะเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด

เดิมท่ีไดท้าํขอ้ตกลงกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และขยายส่วนแบ่งการตลาดใหม่ให้เพ่ิมข้ึนนั้น ธนาคารจาํเป็น

จะตอ้งมีกลยทุธ์ต่างๆ เช่น การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในส่วนใดส่วนหน่ึงหรือมีโปรโมชัน่สะสมคะแนนแลกของรางวลั 

และการแจกของสมนาคุณในคร้ังแรกท่ีทาํการสมคัรบตัรเครดิต เป็นตน้ 

บตัรเครดิต (Credit Card) คือบตัรท่ีธนาคารออกให้แก่ลูกค้าหรือผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารได้

กาํหนด เพ่ือใชซ้ื้อสินคา้และบริการแทนการชาํระดว้ยเงินสดหรือเพ่ือใชเ้บิกเงินสดในภาวะฉุกเฉิน โดยมีการกาํหนด

วงเงินการใชจ่้ายผ่านบตัรและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียเม่ือถึงเวลาชาํระหน้ีตามระยะเวลาท่ีตกลงกันไวผู้ถื้อบตัร

สามารถชาํระเต็มจาํนวนหรือเป็นจาํนวนขั้นตํ่าตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละรอบบญัชีและจะมีการคิดดอกเบ้ียสําหรับ

ยอดเงินท่ียงัมิไดช้าํระตามเง่ือนไขการใชบ้ตัร  

การแข่งขนัดา้นธุรกิจบตัรเครดิตยงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะการขยายฐานบตัรเครดิตในภาวะท่ีหลายฝ่าย

มองว่าตลาดบตัรเครดิตในประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่ภาวะอ่ิมตวัเน่ืองจากธุรกิจบตัรเครดิตในประเทศไทยนั้นมีปัจจัย

แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกทางธุรกิจท่ีเป็นตวักาํหนดการเติบโตของบตัรเครดิต และมีสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคารเขา้มามีบทบาทในการทาํธุรกิจมากยิง่ข้ึน  

จะเห็นไดว้่าการใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภคมีผลต่อการแข่งขนัในธุรกิจของบตัรเครดิตทั้งธนาคารและสถาบนั

การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร ทาํให้ตอ้งคิดกลยุทธ์หรือปรับเปล่ียนวิธีการนาํเสนอ ซ่ึงอาจเป็นตวับ่งบอกหรือช้ีชะตากรรมของ

บตัรเครดิตนั้นไดเ้ลย  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัภายนอก (ดา้นสังคม) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน จาํนวน 400 คน   

คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดโ้ดยสูตรของ Yamane ดงัต่อไปน้ี (Yamane, 1973) 

 

สูตร  n =  

 

โดย n = จาํนวนขนาดตวัอยา่ง 

N = จาํนวนประมาณการประชากรในเขต15กรุงเทพมหานคร15 ปี 2560 

e = ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้(โดยกาํหนดให้เท่ากบั 0.05) 

N 

1+N(e)
2 
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จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ . 2560 พบว่า  ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 5,682,415 คนจากสูตรขา้งตน้จะได ้

 

สูตร  n =  

 

  n =   399.99 หรือประมาณ 400 คน 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

งานวิจัยน้ีจะทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทาํการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมี

ผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติร้อยละ 

(percentage) ความถ่ี (Frequency) และอธิบายเชิงพรรณนา 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยหา

ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ความถ่ี (Frequency) และอธิบายเชิงพรรณนา 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยหา

ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ความถ่ี (Frequency) และอธิบายเชิงพรรณนา 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบตัรเครดิตเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (rating 

scale) ตามแบบลิเคอร์ท (likert scale) จาํนวน 35 ขอ้ โดยมีขอ้ความให้ผูต้อบพิจารณาเพ่ือสรุปความคิดเห็นหรือตอบท่ี

ปรากฏตามระดบัการใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารออมสิน และมาตรวดั 10 ระดบัโดยให้คะแนนระดบัความสาํคญัตั้งแต่ 1 – 

10 คะแนนโดยคะแนน = 1 หมายถึง สาํคญันอ้ยท่ีสุดและ 10 หมายถึงสาํคญัมากท่ีสุด วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

ตามแบบลิเคอร์ท (likert scale) จาํนวน 5 ขอ้ โดยมีขอ้ความให้ผูต้อบพิจารณาเพ่ือสรุปความคิดเห็นหรือตอบท่ีปรากฏตาม

ระดบั มาตรวดั 10 ระดบัโดยให้คะแนนระดบัความสาํคญัตั้งแต่ 1 – 10 คะแนนโดยคะแนน = 1 หมายถึง สําคญัน้อยท่ีสุด

และ 10 หมายถึงสาํคญัมากท่ีสุด วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

4. ผลการวจิัย 

การวเิคราะห์สถิตพิรรณาของตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

สถิติท่ีใชเ้พ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลข ท่ีเก็บรวบรวมมาซ่ึงไม่สามารถอา้งอิงลกัษณะ

ประชากรได ้และเพ่ือใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Pecentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

               5,682,415 

        1+5,682,415 (0.05)2 
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การวเิคราะห์สถิตอ้ิางองิ สถิตเิชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานวจิัย 

 1 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานน้ีผูว้ิจัยกาํหนด

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐาน 

 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐาน ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส้ถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test เป็นการวิเคราะห์ในหัวขอ้เพศชายและเพศหญิง 

เพ่ือศึกษาถึงการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินและใชส้ถิติทดสอบแบบ f-Test เป็นการวิเคราะห์ผลขอ้มูลในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ซ่ึงผลท่ีออกมานั้นจะไดค่้า f-Test และค่า sig. 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 

เพศ จาํนวน(คน) Mean Std. t-Test Sig 

ชาย 154 7.3403 1.7214 
1.304 0.254 

หญิง 246 7.0382 1.9061 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี1 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.1 โดยใช ้t-Test พบว่า เพศท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการ

ใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.254 ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติมากกว่า 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือเพศไม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

 

1.2 อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 

อาย ุ Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 5.515 5 1.103 
0.323 0.899 

Within Groups 1346.657 394 3.418 

Total 1352.172 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.2 โดยใช ้f-Test พบว่า อายท่ีุมีความแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการ

ใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.899 ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติมากกว่า 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรืออายไุม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
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1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 

ระดบัการศึกษา Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 5.743 3 1.914 
0.563 0.64 

Within Groups 1346.429 396 3.4 

Total 1352.172 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.3 โดยใช ้f-Test พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่

มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.640 ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทาง

สถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

 

1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 

อาชีพ Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 19.838 5 3.968 
1.173 0.322 

Within Groups 1332.33 394 3.382 

Total 1352.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.4 โดยใช ้f-Test พบว่า อาชีพท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ

การใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.322 ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรืออาชีพไม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

 

1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 

รายได ้ Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 6.42 5 1.284 
0.376 0.865 

Within Groups 1345.752 394 3.416 

Total 1352.172 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.5 โดยใช ้f-Test พบว่า รายไดท่ี้มีความแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ

การใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.865 ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติ

มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือรายไดไ้ม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

 

1.6 สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 6  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.6 

สถานภาพ Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 12.717 3 4.239 
1.253 0.29 

Within Groups 1339.46 396 3.382 

Total 1352.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.6 โดยใช ้f-Test พบว่า สถานภาพท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีผล

ต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.290 ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 

จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือสถานภาพไม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

สมมติฐาน ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และรูปแบบการดาํรงชีวิต มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

 

1.7 การใชบ้ตัรเครดิตในกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.7 

ท่านใชบ้ตัรเครดิตในกิจกรรมใด Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 26.485 3 5.495 
1.629 0.182 

Within Groups 1335.69 395 3.373 

Total 1352.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.7 โดยใช ้f-Test พบว่า การใชบ้ตัรเครดิตในกิจกรรมท่ีแตกต่าง

กนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.182 มีค่า

นยัสาํคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือการใชบ้ตัรเครดิตในแต่ละกิจกรรมไม่มีผลต่อการใช้

บตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
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1.8 การรับรู้ถึงผลประโยชน์ในการใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคาร

ออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.8 

ท่านรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชบ้ตัรเครดิตเม่ือใด Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 8.308 3 2.769 
0.816 0.486 

Within Groups 1343.864 396 3.394 

Total 1352.172 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.8 โดยใช ้f-Test พบว่า การรับรู้ถึงผลประโยชน์ในการใชบ้ตัร

เครดิตท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.486 ค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือการรับรู้ถึงผลประโยชน์ในการใช้

บตัรเครดิตไม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
 

1.9 สาเหตุในการสมคัรบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ี

แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.9 

เหตุใดท่านจึงสมคัรบตัรเครดิต Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 6.592 3 2.197 
0.647 0.585 

Within Groups 1345.58 396 3.398 

Total 1452.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.9 โดยใช ้f-Test พบว่า สาเหตุในการสมคัรบตัรเครดิตท่ีแตกต่าง

กนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.585 ซ่ึงมีค่า

นยัสาํคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือสาเหตุในการสมคัรบตัรเครดิตไม่มีผลต่อการใชบ้ตัร

เครดิตธนาคารออมสิน 

1.10 การศึกษาขอ้มลูในการสมคัรบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน

ท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.10 

ท่านศึกษาขอ้มลูใดในการสมคัรบตัรเครดิต Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 20.941 4 5.235 
1.553 0.186 

Within Groups 1331.23 395 3.37 

Total 1352.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.10 โดยใช ้f-Test พบว่า การศึกษาขอ้มูลในการสมคัรบตัร

เครดิตท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.186 ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือการศึกษาขอ้มูลในการสมคัร

บตัรเครดิตไม่มีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

สมมติฐาน ปัจจยัภายนอก (ดา้นสังคม) ประกอบดว้ย วฒันธรรม กลุ่มอา้งอิง และ ครอบครัว มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

 

1.11 ความคิดในการใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 11  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.11 

ท่านคดิอย่างไรกบัการใช้บัตรเครดิต 
Sum of 

Square 
df 

Mean 

Square 
F Sig 

Between Groups 21.086 3 7.029 
2.091 0.101 

Within Groups 1331.09 396 3.361 

Total 1352.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.11 โดยใช ้f-Test พบว่า ความคิดในการใชบ้ตัรเครดิตท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากบั 

0.101 ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

1.12 บุคคลท่ีมีผลในการสมคัรบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

ตารางท่ี 12  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.12 

บุคคลใดมีผลต่อการสมคัรบตัรเครดิตของท่าน Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 9.468 3 3.156 
0.931 0.426 

Within Groups 1342.7 396 3.391 

Total 1352.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.12 โดยใช ้f-Test พบว่า บุคคลท่ีมีผลในการสมคัรบตัรเครดิตท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.426 

ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือบุคคลท่ีมีผลในการสมคัรบตัรเครดิตไม่มีผล

ต่อการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
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1.13 บุคคลในครอบครัวท่ีมีผลในการสมคัรบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต

ธนาคารออมสิน 

ตารางท่ี 13  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.13 

บุคคลในครอบครัวของท่านมีผลต่อการใช้

บตัรเครดิตอยา่งไร 
Sum of Square df Mean Square F Sig 

Between Groups 38.964 3 2.988 
3.917 0.009 

Within Groups 1313.21 396 3.316 

Total 1352.17 399       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1.13 โดยใช ้f-Test พบว่า บุคคลในครอบครัวท่ีมีผลในการสมคัร

บตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.009 ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 0.05 จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ธนาคารควรให้ความสาํคญักบับุคคลในครอบครัวของผูส้มคัรบตัรเครดิตดว้ย โดยอาจจะเน้นไปท่ีสถานท่ีการใช้

บตัรเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในครอบครัวเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีผลคะแนนในการให้ความสําคญัเป็นอนัดับท่ี 1 โดย

ธนาคารอาจมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสินคา้ดา้นครอบครัว เพ่ิมพนัธมิตรกับร้านค้าในการใช้บตัรเครดิตมากข้ึน 

เพ่ือให้เขา้มาใชบ้ริการ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจาํหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

 

ตารางท่ี 14 แสดงผลทดสอบสมมติฐาน 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.96 0.401 - 0.239 0.811 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.307 0.061 0.260 5.012 0.000 

ดา้นราคา 0.023 0.068 0.023 0.341 0.733 

ดา้นช่องทางการ

จาํหน่าย 

-0.086 0.080 - 0.082 - 1.076 0.282 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

0.093 0.078 0.093 1.186 0.236 

ดา้นบุคลากร - 0.091 0.086 - 0.081 -1.066 0.287 
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Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

0.282 

 

0.091 

 

0.213 

 

3.096 

 

0.002 

ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ 

0.384 0.077 0.372 4.977 0.000 

 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df 1 df 2 Sig. F 

Change 

1 0.708a 0.501 0.492 1.31190 0.501 56.237 7 392 0.000 

 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) ปัจจัย

ดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 

Environment) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน พบว่า 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.708a แสดงว่า ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการกบัการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินมี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (R2) เท่ากับ 0.501 แสดงว่า ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการกบัการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต

ธนาคารออมสินหรือคิดเป็น 50.10 % สามารถอธิบายไดว้่า ความผนัแปรและการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามมีร้อย

ละ 50.10 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 49.90 เป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of the Estimate) เท่ากบั 1.31190 แสดงว่า 

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จาํหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจาํหน่าย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยดา้น

กระบวนการให้บริการกบัการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินมีค่าคาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั 1.31190 

ผลจากการวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการจาํหน่ายมีค่าเท่ากบั 4.779 ซ่ึง

ไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด  

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการกับการตัดสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 644 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่ามีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้น

กระบวนการให้บริการมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.000 0.002 และ 0.000 ตามลาํดบั  

 

5. การอภปิรายผล 

สรุปผลการวจิัย 

1.สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัภายใน 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในของกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ใชบ้ตัรเครดิต

ในกิจกรรมซ้ือสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดิต รับรู้ถึงประโยชน์ในการใชบ้ตัรเครดิตเม่ือซ้ือสินคา้และบริการไดง่้าย

ข้ึนและมีราคาท่ีถูกลง สมคัรบตัรเครดิตเพราะบตัรเครดิตทาํให้เขา้สังคมไดง่้าย และมีการศึกษาความน่าเช่ือถือของ

ธนาคารในการสมคัรบตัร 

2.สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในของกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ใชบ้ตัรเครดิต

ยกระดบัฐานะทางการเงิน บุคคลท่ีมีผลต่อการสมคัรบตัรเครดิต คือ เพ่ือน บุคคลในครอบครัวท่ีมีผลต่อการใชบ้ตัร

เครดิตคือสถานท่ีใชบ้ตัรเครดิต  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ให้ระดับความสําคัญกับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical 

Environment) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินมากท่ีสุด รองลงคือปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการจาํหน่าย(Promotion)และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ซ่ึงให้ความสาํคญักบัความมัน่คงและช่ือเสียง

ของผูอ้อกบตัรเครดิต การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีมาก ความสะดวกในการชาํระเงิน การใช้บตัรรับ

ส่วนลดร่วมกับ ร้านคา้ โรงแรม ฯ พนักงานให้บริการรับฟังแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ธนาคารมีช่ือเสียง 

น่าเช่ือถือ เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย และการมีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการเขา้ถึงขอ้มลูบตัร 

อภปิรายผล 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพรายไดส้ถานภาพ ไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บตัรเครดิตธนาคารออมสิน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05  มีความสอดคล้องและไม่

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ มนัสธพงษ์ ด่านปาน (2554) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของ

ผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  สาขาบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี ผลของการศึกษาท่ีสอดคลอ้งและ 

ไม่สอดคลอ้งกนัอาจเน่ืองมาจาก ภูมิลาํเนาท่ีทาํการศึกษาและคุณสมบติัแต่ละดา้นของธนาคารท่ีแตกต่างกนั ทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการมีความแตกต่างกนัตามไปดว้ย และดว้ยลกัษณะพ้ืนฐานเฉพาะบุคคลท่ีมีความตอ้งการ ความคิดเห็นต่างๆ 

ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และรูปแบบการดาํรงชีวิต ไม่มีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติมากกว่า 0.05  มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของพชนยั อุ่นตาคา (2554) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
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ถือบตัรของลูกคา้ธนาคารพาณิชย ์ของกลุ่มตวัอย่างธนาคารไทยพาณิชย ์ และธนาคารกรุงไทย ผลของการศึกษาท่ี

สอดคลอ้งคือ ปัจจยัการเลือกใชบ้ตัรเครดิตเพราะการถือบตัรเครดิตมีความสะดวกสบายและมีความง่ายต่อการซ้ือ

สินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัเล่มน้ีคือ เม่ือซ้ือสินคา้และบริการไดง่้ายข้ึนและมีราคาท่ีถูกลง ดงันั้นธนาคารจึงตอ้ง

ตอบสนองดา้นปัจจยัภายในของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการของธนาคาร 

3. ปัจจยัดา้นสังคม(ภายนอก) ประกอบดว้ย วฒันธรรม กลุ่มอา้งอิง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต

ธนาคารออมสิน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 แต่บุคคลในครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต

ธนาคารออมสิน ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.009 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดาดวง เร่ืองรุจิระ (2543)  ว่า

ปัจจยัดา้นสังคม ครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมท่ีใกลชิ้ดตวับุคคลมากท่ีสุดลกัษณะของผูเ้ล้ียงดู แต่ละครอบครัวก็จะมีวิธี

ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรมเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกส่ิงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการก็จะแตกต่างกนั 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อธิปัตย ์พลอยพรายแกว้ 

(2554) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในกรุงเทพมหานคร 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิต

ธนาคารออมสิน    

1. มีขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปปฏิบติัจริงดงัน้ี 

1. ธนาคารควรให้ความสาํคญักบัรูปแบบบตัรเครดิต และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเพราะลูกคา้ท่ี

ใชบ้ตัรเครดิตส่วนใหญ่อยูใ่นวยัทาํงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมกัจะใชอ้ารมณ์ในการตดัสิน เพ่ือบริโภคผลิตภณัฑ์ ดงันั้นควร

สร้างสรรค์รูปแบบบตัรเครดิตท่ีมีรูปแบบหลากหลาย สีสันสวยงาม มีขนาดของบตัรท่ีพอดีไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป 

ตวัอกัษรชดัเจน และสภาพแวดลอ้มของธนาคารให้มีความทนัสมยั เหมาะสมกบัรูปแบบการใชชี้วิตของลูกคา้มาก

ยิง่ข้ึน 

2. ธนาคารควรมีขอ้เสนอในการใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้และไดรั้บ

ส่วนลดในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ร่วมทั้งการสร้างพนัธ์มิตรกบัร้านคา้ท่ีร่วมรายการท่ีลูกคา้สามารถใชจ่้ายเพ่ือซ้ือ

สินคา้และบริการได้อย่างทัว่ถึง และควรมีแอพพลิเคชั่นสําหรับไวดู้ข้อมูลการใชจ่้าย สิทธิพิเศษกบัร้านคา้ท่ีร่วม

รายการ คะแนนสะสม วนัครบกาํหนดชาํระเงิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูบตัรเครดิต 

3. ธนาคารควรยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปีเป็นส่วนลดร้านคา้และสถานบริการต่างๆ มี

บริการผอ่นชาํระสินคา้และบริการอ่ืนๆ ผูใ้ชส้ามารถสะสมคะแนนเพ่ือนาํมาแลกของรางวลัหรือสิทธิพิเศษต่างๆ หรือ

เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไปกบัร้านคา้ท่ีร่วมรายการ เพ่ือท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายและสามารถแข่งขนัในตลาดบตัรเครดิตท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนัได ้
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4. ธนาคารควรมีระบบเทคโนโลยีในการเขา้ถึงขอ้มูลบตัรท่ีป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลบตัรมีการ

แจง้เตือนการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต เพ่ือป้องกนัการใชจ่้ายบตัรเครดิตจากผูอ่ื้น รวมทั้งเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ไวเ้ป็น

ความลบั และสร้างบุคลากรอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีสามารถตอบขอ้สงสัย

ของลูกคา้ได ้มีทกัษะในการแกไ้ขเฉพาะหน้า รวมทั้งการมีสติควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอย่างดีเม่ือเผชิญกบัปัญหาท่ีไม่

คาดคิด ให้บริการรับฟังปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง รวดเร็วทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

5. ธนาคารควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารประเภทบตัรเครดิตในหลายๆ 

ช่องทาง ผา่นส่ือโฆษณา โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ และอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว หากมีการอดัคลิป

วีดีโอถึงวิธีการใชใ้ห้เขา้ใจง่ายและตรงความรู้สึกของลูกคา้ เกิดการส่งต่อไปยงับุคคลท่ีรู้จกัก็จะทาํให้เกิดกระแสท่ี

กล่าวถึงในสงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีลูกคา้ของธนาคารออมสินเป็นจาํนวนมากท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เก่ียวกบับตัร

เครดิตและไม่เช่ือถือ ไม่มัน่ใจในคุณสมบติัของบตัรเครดิตว่าใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่

ให้กบัลูกคา้ และควรมอบสิทธิพิเศษในวนัสาํคญัของลกูคา้ เช่น การส่งบตัรกาํนัล หรือส่วนลดให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเป็น

ปะจาํ ทาํให้เกิดความประทบัใจ จนอาจเกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ และบอกต่อไปยงับุคคลท่ีรู้จกัอีกทั้งเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีอีกวิธีหน่ึง 

2. มีขอ้เสนอแนะเพ่ือใชใ้นงานวิจยัคร้ังต่อไป 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างอาจน้อยเกินไป รวมถึงระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูควรทาํเก็บขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างจากต่างจงัหวดัเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเพียงพอต่อการทาํวิจยั ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยตรง 

2. ควรศึกษาปัญหาหรือความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน เพ่ือนาํขอ้มูล

ท่ีไดม้าปรับปรุง เปล่ียนแปลงการให้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินให้ดียิง่ข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จได้ดว้ยความกรุณาของ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต อาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเอง โดยท่านไดก้รุณาเสียสละเวลา ให้คาํแนะนาํ ให้ขอ้คิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้ก ําลังใจในการทาํการศึกษาค้นควา้ และคณะกรรมการทุกท่านท่ีช่วยพิจารณาให้

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ ทาํให้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีมีความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีสละเวลาอนัมีค่าตอบแบบสอบถามอนัเป็นผลทาํให้การศึกษามี

ความชดัเจนครบถว้นและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสําคญั

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ กรณีศึกษา :  ธนาคารออมสินเขตพงังา เก็บ

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน ในพ้ืนท่ีจงัหวดัพงังา จาํนวน 400 ราย โดยศึกษาและ

อธิบายลกัษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยทาํการรวบรวมขอ้มูล และแปลความหมายของขอ้มูล โดยการแจก

แจงความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด นาํผลมาหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการจดักลุ่ม และการใช ้Dendrogram ในการรวม

ขอ้มลูให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั แบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means Cluster Analysis จากผลการศึกษา พบว่า 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการสินเช่ือเคหะ 

สามารถแบ่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการออกเป็น 3 กลุ่ม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ กลุ่มท่ี 1 

จาํนวนลูกคา้ 81 คน กลุ่มท่ี 2  จาํนวนลูกคา้ 163 คน และกลุ่มท่ี 3 จาํนวนลูกคา้ 156 คน โดยพบว่ากลุ่มท่ี 1 ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญัมากท่ีสุดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัดา้นช่องทางการรับรู้และรูปแบบการให้บริการ และกลุ่มท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดดา้นบุคคล และผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือเคหะ พบว่า กลุ่มลูกคา้ให้ความสาํคญัดา้นบุคคล มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคากบัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และกลุ่มลูกคา้ให้ความสาํคญัดา้นกระบวนการบริการ นอ้ยท่ีสุด  
 

คาํสําคญั: การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมทางการตลาด, สินเช่ือเคหะ 

 

ABSTRACT 

This study aimed to group the customers based on the marketing mix that affected their decision to use 

housing loan service at the GSB, PhangNga province. It aimed speciall 1) to study the customers’ behavior in using 

housing loan service in accordance with the marketing mix factors of the GSB in PhangNga 2) to divide customers 

into groups according to their perception of importance of the bank marketing mix in using its housing loan service. 
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The findings were aimed for the marketing plan to suit each group in using the housing loan service of the GSB, 

PhangNga province. 

The research sample included 400 housing loan service customers of the GSB PhangNga province. 

Demographic data were collected and calculated for percentage, means and standard deviation. Dendrogram was 

performed to illustrate the arrangement of the clusters produced by hierarchical clustering and K-Means Cluster 

Analysis. 

Results showed that the customers were clustered into 3 groups, all of which were affected by the 

marketing mix factors of the GSB in using its housing loan service. Group 1  : 81 customers considered place and 

distributing channel the most important factor for their decision to use the bank’s housing loan service.  Group 2 :

163 customers considered marketing promotion, perceptual channel and service model as the most important 

factors.  Group 3 :156 customers put the most importance consideration to people or employees. In addition, results 

of the analysis of marketing mix factors that affect the decision to use the housing loan service showed that 

customers  considered  people as the most  important aspect, followed by price and distributing channel, while the 

service process was perceived at the lowest consideration level for their decision to use the GSB housing loan 

service. 

 

Keywords: MARKETING MIX FACTORS, HOUSING LOAN, CLUSTER  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนั ธุรกิจธนาคารมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะการให้บริการดา้นสินเช่ือ แข่งขนัทั้งดา้นการบริการ

และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงในภาพรวม ลูกคา้เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีมากข้ึน มีตวัเลือกให้กบัลูกคา้มากข้ึน ธนาคารออม

สินเป็นธนาคารท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัทดัเทียมกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป แต่ละภูมิภาคในประเทศไทย มี

สาขาของธนาคารพาณิชยจ์าํนวนมาก ธนาคารออมสินมีทั้งสิน 1,072 สาขา มีจาํนวนสาขามากเป็นอนัดบัท่ี 3 รองจาก

ธนาคารกรุงเทพ มีจาํนวน 1,165 สาขา  และธนาคารกรุงไทย มีจาํนวน 1,120 สาขา ในพ้ืนท่ีภาคใตธ้นาคารออมสินมี

จาํนวน 158 สาขา มากเป็นอนัดบั 2 รองจากธนาคารกรุงไทย จาํนวน 163 สาขา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ใน

พ้ืนท่ี จ.พงังา มีธนาคารพาณิชย ์หลายแห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย ทหารไทย ไทย

พาณิชย ์ธนชาติ อีกทั้งมีธนาคารเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามและธนาคารออมสิน ลว้น

แต่มีผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเคหะทั้งส้ิน ธนาคารออมสินเขตพงังา ดูแลธนาคารออมสินทั้งส้ิน 8 สาขา ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน

จงัหวดัพงังา ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินสาขาพงังา โคกกลอย ทา้ยเหมือง คุระบุรี ทบัปุด  เกาะยาว ย่านยาว และ

เขาหลกั ซ่ึงแต่ละสาขามีการให้บริการทั้งดา้นเงินฝากและสินเช่ือ จาํนวนลูกคา้ของแต่ละสาขา มากน้อยแตกต่างกนั

ตามสภาพพ้ืนท่ี และการทาํการตลาดของพนกังานเจา้หนา้ท่ี โดยสาขาพงังา เป็นสาขาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และมีการ

ตั้งเป้าผลการดาํเนินงานสูงท่ีสุดในจงัหวดัพงังา 

แต่ละธนาคารมีเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการให้กูสิ้นเช่ือเคหะแตกต่างกนั แนวทางของธนาคารออมสิน ผูกู้ ้

ตอ้งมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป และเม่ือรวมอายผุูกู้ก้บัระยะเวลาท่ีชาํระเงินกูต้อ้งไม่เกิน 65 ปี มีอาชีพและรายไดท่ี้
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แน่นอน เป็นผูฝ้ากเงินประเภทเผือ่เรียกของธนาคาร มีวตัถุประสงคก์ารกู ้เพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ือเตรียมปลูกสร้างอาคาร ซ้ือ

ท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซ้ือท่ีดินและปลูกสร้างอาคารในท่ีดินนั้น ซ้ือท่ีดินท่ีมีอาคารของผูกู้ห้รือคู่สมรสปลูก

สร้างอยู่แลว้ เพ่ือปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในท่ีดินซ่ึงเป็นของผูกู้ห้รือคู่สมรส และเพ่ือไถ่ถอนจาํนอง

ท่ีดิน ท่ีดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผูกู้ห้รือคู่สมรสจากสถาบนัการเงินอ่ืน (ธนาคารออมสิน, 2561) 

ในช่วงปีท่ีผา่นมา ผลการดาํเนินงานของปริมาณสินเช่ือเคหะในพ้ืนท่ีเขตพงังาลดลง จึงเล็งเห็นความจาํเป็น

ท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้กลุ่มน้ี เพ่ือนาํไปปรับปรุง 

แกไ้ข และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ธนาคารต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ  ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ธนาคาร 

ออมสิน เขตพงังา 

2.2  เพ่ือทาํการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสาํคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือ

เคหะ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสินเขตพงังา เพ่ือนาํมาวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มในการใช้

บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตพงังา 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1  กลุ่มตวัอยา่ง  

 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคารออมสินใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัพงังา ช่วงอายุ 20-65 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอ้มูลจากรายงาน Daily Report ณ วนัท่ี 30 เมษายน 

2561 ช่ือรายงาน ZDL202A : Product Limit Report  ของแต่ละสาขา ในสงักดัธนาคารออมสินเขตพงังา จาํนวนลูกคา้

มีจาํนวนลูกคา้ 1,520 คน โดยการวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้ก็บตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างโดย

ไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

1. เก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามแก่ลูกคา้สินเช่ือท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขา ทั้ง 8 สาขา 

ในสังกดัเขตพงังา จาํนวน 400 คน โดยแบ่งเป็น สาขาพงังา 70 คน สาขาโคกกลอย 35 คน สาขาทา้ยเหมือง 32 คน 

สาขาคุระบุรี 57 คน สาขาทบัปุด 24 คน สาขาเกาะยาว 56 คน สาขายา่นยาว 59 คน และสาขาเขาหลกั 67 คน 

2. นาํแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มลูได ้มาวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อ

เดือน 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชว้งเงินสินเช่ือ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเคหะ ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ใช้

ค ํ้าประกนั ระยะเวลาท่ีธนาคารพิจารณาอนุมติั สินเช่ือวงเงินท่ีท่านไดรั้บการอนุมติั วงเงินสินเช่ือเคหะท่ีไดรั้บการ
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อนุมติัเป็นไปตามท่ีขอ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน การทราบขอ้มูลการให้บริการสินเช่ือเคหะ 

ระยะเวลาผ่อนชาํระเงินกู ้  )ตลอดสัญญา (  วิธีการผ่อนชาํระเงินกู ้และความตอ้งการในการใชว้งเงินสินเช่ือธนาคาร  

ออมสินเพ่ิมเติมคร้ังต่อไป  

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นรูปแบบการให้บริการ 

และดา้นกระบวนการบริการ เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) “มากท่ีสุด” ถึง “น้อย

ท่ีสุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบ

เดียว โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน มากท่ีสุด หมายถึง ให้ความสาํคญัมากท่ีสุด มาก หมายถึง ให้ความสําคญั

มาก ปานกลาง หมายถึง ให้ความสําคญัปานกลาง น้อย หมายถึง ให้ความสําคัญน้อย น้อยท่ีสุด หมายถึง ให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 

3.3  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. สถิติเชิงพรรณนา ศึกษาและอธิบายลักษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยทาํการรวบรวม

ขอ้มลู และแปลความหมายของขอ้มลู โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงลกัษณะ เพ่ือตรวจสอบค่าของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นอยา่งไร เช่น เพศชายก่ีคน เพศหญิงก่ีคน 

2. สถิติเชิงอา้งอิง วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด นาํผลมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดบัคะแนน และใช ้Cluster Analysis เพ่ือดูความแตกต่างของแต่ละ

กลุ่ม แบ่งกลุ่มชุดขอ้มลู ซ่ึงเป็นการแบ่งกลุ่มชุดขอ้มลูท่ีใกลเ้คียงกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั และแยกส่ิงท่ีแตกต่างกนัออกจาก

กลุ่ม และการใช ้Dendrogram ในการรวมเคสให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั แบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means Cluster Analysis  

 

4. ผลการวจิัย  

ตารางท่ี  1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ  ชาย 

หญิง 

170 

230 

42.5 

57.5 

อาย ุ 20 – 30 ปี 

31 – 40 ปี 

41 – 50 ปี 

51 – 60 ปี 

61 - 65 ปี 

9 

178 

106 

74 

33 

2.2 

44.5 

26.5 

18.5 

8.2 

สถานภาพ โสด 

สมรส 

สมรสไม่จดทะบียน 

หมา้ย/หยา่ร้าง 

121 

118 

113 

48 

30.2 

29.5 

28.2 

12.0 
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ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี  

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

- 

- 

15 

50 

335 

- 

- 

- 

3.8 

12.5 

83.8 

- 

อาชีพ ขา้ราชการ 

ลูกจา้งในหน่วยงานราชการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

ลูกจา้งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

ลูกจา้งในหน่วยงานเอกชน 

คา้ขาย 

ธุรกิจส่วนตวั 

อาชีพอิสระ/รับจา้ง 

37 

110 

124 

43 

39 

3 

33 

11 

- 

9.2 

27.5 

31.0 

10.8 

9.8 

0.8 

8.2 

2.8 

- 

รายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 

10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท  

30,001 - 40,000 บาท 

40,001 - 50,000 บาท 

50,001 - 60,000 บาท  

มากกว่า 60,000 บาท ข้ึนไป 

36 

152 

106 

49 

36 

13 

8 

9.0 

38.0 

26.5 

12.2 

9.0 

3.2 

2.0 

ค่าใชจ่้ายในการ

อุปโภค –บริโภค 

โดยเฉล่ียต่อเดือน 

ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 

10,001- 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท  

30,001 - 40,000 บาท 

40,001 - 50,000 บาท 

มากกว่า 50,000 บาท ข้ึนไป 

161 

112 

53 

57 

5 

12 

40.2 

28.0 

13.2 

14.2 

0.2 

3.0 

 จากตารางท่ี 1 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพงังา พบว่า 

กลุ่มลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

44.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 30.2 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.8 ประกอบอาชีพ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และ

ส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.2  
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ตารางท่ี  2  แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตพงังา 

พฤติกรรมใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเคหะ 

- ซ้ือท่ีดินพร้อมปลูกสร้างอาคารในท่ีดินนั้น 

 

126 

 

31.5 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั 

- บา้นทาวเฮาส์ 

 

146 

 

36.5 

ระยะเวลาท่ีธนาคารพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ 

-       22 – 30 วนั 

 

174 

 

43.5 

วงเงินท่ีท่านไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเคหะ 

- 1,000,001 – 2,000,000 บาท  

 

151 

 

37.8 

วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั 

- เป็นไปตามท่ีขอกู ้  

 

324 

 

81.0 

เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน  

- เป็นลูกคา้เดิมของธนาคาร  

 

118 

 

29.5 

การทราบขอ้มลูการให้บริการสินเช่ือเคหะ 

- คนรู้จกั/ญาติ/เพ่ือน  

 

124 

 

31.0 

ระยะเวลาผอ่นชาํระเงินกู ้(ตลอดสัญญา) 

- 26 – 30 ปี 

 

141 

 

35.2 

วิธีผอ่นชาํระเงินกู ้

- ชาํระผา่น MyMo/Internet Banking 

 

146 

 

36.5 

ความตอ้งการใชว้งเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม 

- สนใจ 

 

340 

 

85.0 

 

 จากตารางท่ี 2 ขอ้มลูพฤติกรรมใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตพงังา พบว่า  กลุ่มลูกคา้

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมปลูกสร้างอาคารในท่ีดินนั้น คิดเป็นร้อยละ 31.5 ใช้

บา้นทาวเฮาส์เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั ร้อยละ 36.5 มีระยะเวลาท่ีธนาคารพิจารณาอนุมติัสินเช่ือกบักลุ่มลูกคา้ อยู่

ในช่วง 22 – 30 วนั คิดเป็นร้อยละ 43.5 วงเงินท่ีได้รับการอนุมติัสินเช่ือเคหะจากธนาคาร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

1,000,001 – 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั ส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีขอกู ้คิดเป็นร้อยละ 

81.0  เลือกใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสิน ด้วยเหตุผลเพราะเป็นลูกคา้เดิมของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 29.5 

ทราบขอ้มลูการใหบ้ริการสินเช่ือเคหะ จากการแนะนาํของคนรู้จกั ญาติ และเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีระยะเวลา

ผอ่นชาํระเงินกู ้(ตลอดสัญญา) ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.2 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชาํระเงินกู้

โดยชาํระผา่นทาง MyMo/Internet Banking คิดเป็นร้อยละ 36.5 และหากมีความตอ้งการใชว้งเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่สนใจจะใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสินอีก คิดเป็นร้อยละ 85.0 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์เพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสําคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้

บริการสินเช่ือเคหะ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean 
Standard 

Deviation 

กลุ่ม (Cluster) 

Cluster 1 

81 คน 

Cluster 2 

163 คน 

Cluster 3 

156 คน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคคล 

ดา้นรูปแบบการให้บริการ 

ดา้นกระบวนการบริการ 

4.25 

4.30 

4.30 

4.28 

4.31 

4.29 

4.23 

0.798 

0.799 

0.745 

0.791 

0.795 

0.835 

0.864 

3.35 

3.29 

3.40 

3.27 

3.23 

3.14 

3.17 

4.06 

4.17 

4.17 

4.21 

4.19 

4.21 

4.12 

4.92 

4.96 

4.91 

4.88 

4.98 

4.96 

4.90 

เฉล่ีย 4.28 0.690  

จากตารางท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเคหะในภาพรวม มี

ค่าเฉล่ีย 4.28 พบว่า ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.31 รองลงมา คือ ดา้นราคากบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มี

ค่าเฉล่ีย 4.30 เท่ากนั และดา้นกระบวนการบริการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 4.23 โดยสามารถแบ่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

สินเช่ือเคหะออกเป็น 3 กลุ่ม Cluster 1 จาํนวนลูกคา้ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ของกลุ่มตวัอย่าง Cluster 2 จาํนวน

ลูกคา้ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ของกลุ่มตวัอย่าง และ Cluster 3 จาํนวนลูกคา้ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ของ

กลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์เพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสําคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการ

สินเช่ือเคหะ พบว่า กลุ่มท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.40 รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.35 และให้ระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   

ในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะดา้นช่องทางการรับรู้และรูปแบบการให้บริการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 3.14 กลุ่มท่ี 2 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัดา้นรูปแบบการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.21 รองลงมา คือ ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.19 และให้ระดับความสาํคัญปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้

บริการสินเช่ือเคหะดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 4.06 ในขณะท่ีกลุ่มท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั

มากท่ีสุดดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.98 รองลงมา คือ ดา้นราคากบัดา้นรูปแบบการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.96 และ

ให้ระดบัความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการสินเช่ือเคหะดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 4.88 

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ พบว่า 

กลุ่มลูกคา้ให้ความสาํคญัดา้นบุคคล มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคากบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และกลุ่มลูกคา้

ให้ความสาํคญัดา้นกระบวนการบริการ นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชยัวฒัน์ พงษภ์าสุระ (2546) ไดศึ้กษา

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 655 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เร่ือง ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ท่ีเป็นธนาคารพาณิชยใ์นอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้

ธนาคารพาณิชยโ์ดยกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 390 คน โดยการสุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ท่ีมาติดต่อ ณ ธนาคารในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัทางดา้นราคาและผลิตภณัฑมี์ผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั

มาก โดยปัจจยัราคากลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียตํ่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด 

5.2 ผลการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสาํคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ 

สามารถแบ่งลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 จาํนวนลูกคา้ 81 คน กลุ่มท่ี 2 จาํนวนลูกคา้ 163 คน 

และกลุ่มท่ี 3 จาํนวนลูกคา้ 156 คนและพบว่าทั้ง 3 กลุ่ม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ โดยกลุ่มท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากท่ีสุดด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย กลุ่มท่ี 2 ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญัมากท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัดา้นช่องทางการรับรู้และรูปแบบการให้บริการ 

และกลุ่มท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากท่ีสุดดา้นบุคคล 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ พบว่า ดา้น

บุคคล มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นราคากบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการบริการ มีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุด โดยมีรายละเอียด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับความเหมาะสมของ

อสังหาริมทรัพยท่ี์นาํมาคํ้ าประกนั รองลงมา คือ เอกสารท่ีใชป้ระกอบกการขอกูเ้งิน และวตัถุประสงค์ในการให้กู้

สอดคลอ้งและเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการกบัเง่ือนไขในการชาํระหน้ีปิดบญัชีหรือไถ่ถอนไปใชส้ถาบนัการเงิน

อ่ืน ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ระยะเวลาการผ่อนชาํระ/เงินงวดผ่อนชาํระต่อเดือน 

รองลงมา คือ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสินเช่ือ และจาํนวนวงเงินอนุมติั ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญักบัช่องทางการชาํระหน้ีหลายช่องทาง รองลงมา คือ สามารถติดต่อกบัธนาคารไดห้ลาย

ช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์ Line สํานักงานขายของโครงการ และความสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขาของ

ธนาคาร ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อการลดค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการ

ใชบ้ริการ รองลงมา คือ การลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้กรณีทาํประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือรวมถึงการลดอตัราดอกเบ้ีย

ตามโปรโมชัน่ต่างๆ กบัคาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการธนาคารออมสินเท่ากนั และช่องทางการประชาสัมพนัธ์โดยใช้

ส่ือต่างๆ เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ จดหมายเชิญชวนกบัจดัทีมขาย ประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ ปัจจยัดา้น

บุคคล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัพนกังานธนาคารให้บริการถูกตอ้งและรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นใน

การให้บริการกบัพนกังานธนาคารมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รองลงมา คือ พนักงานธนาคารให้การบริการท่ีดี มีกิริยาและ

พดูจาสุภาพกบัพนกังานธนาคารให้คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ใชภ้าษาท่ี เขา้ใจง่าย และพนักงานธนาคารมีความ

น่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นรูปแบบการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัธนาคารท่ีมีความสะดวก ปลอดภยั 

พร้อมใหบ้ริการ รองลงมา คือ บรรยากาศและการตกแต่งภายในธนาคารมีความเป็นระเบียบสะอาด น่าใชบ้ริการ และ

ป้าย หรือส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของธนาคาร อยู่ในตาํแหน่งท่ีเห็นชดัเจน ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัความรวดเร็วของระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือรองลงมา คือ ขั้นตอนการใช้

บริการมีความ สะดวก และรวดเร็ว และกระบวนการทาํงาน ถูกตอ้ง รวดเร็ว  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 656 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

6.2 การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสําคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ 

สามารถแบ่งลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้ Cluster 1 มีจาํนวนลูกคา้ 81 คน ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Cluster 2 จาํนวนลูกคา้ 163 คน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ และ Cluster 3 มีจาํนวนลูกคา้ 156 คน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ การวิเคราะห์เพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสาํคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือ

เคหะ และแผนการตลาดท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม รายละเอียด ดงัน้ี  

 กลุ่มท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากท่ีสุดด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย รองลงมา คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ และให้ระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะดา้นรูปแบบการ

ให้บริการ ธนาคารควรให้ความสาํคญักบัช่องทางท่ีลูกคา้ติดต่อธนาคารทั้งดา้นการบริการ และช่องทางการชาํระเงินกู้

ปัจจุบนัธนาคารเห็นความสาํคญั โดยมีแอพพลิเคชัน่ MYMO เพ่ือชาํระเงินกู ้เคาร์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ รวมถึงนโยบาย

ท่ีธนาคารมีอยูเ่ดิม คือ การรับฝากเงินนอกสถานท่ี ซ่ึงในส่วนน้ีทาํให้พนักงานธนาคารมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบั

ลูกคา้เพ่ิมข้ึน และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

 กลุ่มท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากท่ีสุดด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านรูปแบบการ

ให้บริการ  รองลงมา คือ ดา้นบุคคล  และให้ระดบัความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือ

เคหะดา้นผลิตภณัฑ์ ธนาคารควรให้ความสําคญักบัการลดภาระค่าใชจ่้ายของลูกคา้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้

บริการ การลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ควรตั้งหลกัเกณฑท่ี์มีความยดืหยุน่ เพ่ือให้พนกังานสามารถต่อรองกบัลูกคา้ไดม้าก

ข้ึน เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนดว้ย นอกจากน้ี ควรคาํนึงถึงความสะดวกและปลอดภยัใน

การให้บริการ  

 กลุ่มท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากท่ีสุดดา้นบุคคล รองลงมา คือ ดา้นราคากบัดา้นรูปแบบการ

ให้บริการ และให้ระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะดา้นการส่งเสริม

การตลาด ธนาคารควรให้ความสําคัญกบัการพฒันาบุคลากร ทั้งดา้นการบริการ ความรู้ และบุคลิกภาพ จดัอบรม

พนกังานสมํ่าเสมอ เพ่ือการบริการท่ีดี มีคุณภาพ ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบั ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา 

และดา้นผลิตภณัฑ์ ตามลาํดบั และจะเห็นไดว้่าปัจจุบนั ธุรกิจธนาคารถือเป็นธุรกิจบริการท่ีมีการแข่งขนัสูง ลูกค้า

สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย ผูบ้ริหารและพนักงาน ควรให้ความสําคัญกับบุคคลและการบริการ                

ให้ความสําคญักบัการพฒันาความรู้ของพนักงานทั้งความรู้ผลิตภณัฑ์และการบริการ เพ่ือสามารถให้คาํแนะนาํแก่

ลูกคา้ไดถู้กตอ้ง และบริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ส่วน

ทางดา้นราคา และผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริหารระดบัสูงควรคาํนึงและให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ี เพ่ือสามารถหาผลิตภณัฑแ์ละ

บริการท่ีสนองต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ได ้

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีจงัหวดัพงังา หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการวิจยั

ให้กวา้งข้ึน เช่น ครอบคลุมถึงประชากรท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ หรือผูท่ี้กาํลงั

จะใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคารออมสินในจงัหวดัอ่ืน เพ่ือศึกษาขอ้มลูทั้งอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  
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 2. ในคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน นอกเหนือจากผลส่วนประสมทางการตลาด จะไดข้อ้มูลในดา้นอ่ืน 

เพ่ือเพ่ิมขอ้มลูในการนาํมาวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มต่อไป 

 3. ในคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสินเขตพงังา เพ่ือทราบ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ และนาํไปปรับปรุงการบริการต่อไปให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือขยายฐาน

ลูกคา้ให้กบัธนาคาร 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความสาํคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสินเขตพงังา สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี ดว้ยความเอาใส่ใจและให้

คาํปรึกษาในกระบวนการวิจยัอยา่งสมํ่าเสมอ และความกรุณาจาก ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณา

ให้คาํแนะนาํเป็นอยา่งดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณ ลูกค้าสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพงังา ท่ีได้กรุณาตอบแบบสอบถาม

สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีคอยเป็นกาํลังใจสําคญัมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา 

จนกระทัง่การศึกษาช้ินน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดเ้ป็นอย่างดี คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากงานวิจยัช้ินน้ี ขอมอบเป็น

กตญั�ูกตเวทิตาแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยั “พฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารออมสินเขตสุ

ราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือและความพึงพอใจของลูกค้าใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือ จาํนวน 400 คน โดยทาํการสุ่มแบบไม่เจาะจง จาก

ลูกคา้จาํนวน 12 สาขา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง 

และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือและความพึง

พอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั พบว่าความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ดา้นต่างๆโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริม

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านกระบวนการ

ให้บริการ ซ่ึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือของลูกคา้ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม พบว่า

ปัจจยัส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้สินเช่ือต่างกนั ลูกค้ามีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยทางสถิติ และพบว่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือและความพึงพอใจต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัส่วนบุคคล, พฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือ, ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 

The research “Consumer Credit Behavior and Customer Satisfaction Using Mortgage Service, Government 

Savings Bank, Surat Thani 2, Surat Thani”. The purpose of this study is to study consumer credit behavior and customer 

satisfaction. The sample is customer applying for a loan service 400 people. Randomly selected from 12 branches. 

Statistics used to analyze data is average and standard deviation compare the differences and relationship analysis 

statistical significance level was 0.05. The results of data on credit usage behavior and customer satisfaction. Followed by 

customer satisfaction with mortgage services, overview of various aspects high level. Sort by descending order is the 

personnel are at the highest level. Second, the marketing promotion, products, fees and charges, distribution channel and 
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the service process. The difference of personal factors and customers' decision to use credit. It was found that the 

personal factors and the decision to use different loans. Customer satisfaction was significantly different. It was found 

that the relationship between loan usage and satisfaction was different. The satisfaction of customers using the housing 

loan service of the Government Savings Bank was significantly different at 0.05. 

 

Keywords: Personal Factors, Credit usage, Satisfaction 

 

1. บทนํา 

ท่ีอยูอ่าศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัพ้ืนฐานสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ในการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงและเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีถึงการมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยู่อาศยักลายเป็นภาค

เศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญลาํดับต้นๆ มีการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีการเติบโตต่อเน่ือง และได้รับการ

สนบัสนุนจากนโยบายภาครัฐ ทาํให้อตัราการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเร่ือยมา มีความเขม้ขน้อย่างต่อเน่ือง  

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นไปในทิศทางเดียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ธุรกิจสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั เป็นสถาบนัการเงินท่ียงัคงเดินหน้าทาํการตลาดท่ีเขม้ข้ึนในการกระตุน้

ธุรกิจสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั โดยแข่งกันออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ พร้อมกบัรายการส่งเสริมการขายและเน้น

คุณภาพการบริการมากข้ึนเพ่ือตอ้งการเร่งรัดการตดัสินใจของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัและกระตุน้ยอดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคนั้น ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีรุนแรงของ

สถาบนัการเงินในการขยายฐานลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ผูบ้ริโภคจึงควรจะทาํการศึกษาขอ้มลูผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัแต่

ละสถาบนัการเงินและนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือท่ีจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร 

เพ่ือให้เกิดความประทบัใจและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร (ธนาคารออมสิน, 2559) 

ขอ้มลูน้ีแสดงว่า สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นตวัช้ีวดัถึงความสําเร็จของการดาํเนินงานตามเป้าหมายธุรกิจธนาคารออม

สิน  เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณการให้สินเช่ือรายย่อยในส่วนของเงินให้สินเช่ือเคหะสามารถสร้างรายไดห้ลกัแก่ธนาคาร

โดยเฉพาะการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึนทุกๆ ปี จะเป็นตวัช้ีวดัด้านปริมาณเงินให้สินเช่ือเคหะให้สามารถ

ปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดสู้งกวา่เป้าหมายเป็นผลให้ธนาคารไดรั้บรายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแข่งขนัของตลาด

ท่ีอยูอ่าศยัและทิศทางการเติบโตของตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนัได ้ จากความสําคญัและสถานการณ์การตลาดของ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเช่ือและความพึงพอใจของลูกค้าใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

ธนาคารออมสิน  เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือและความพึงพอใจของลูกคา้ใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนทางการตลาดกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั

และการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอีกทั้งเพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัให้เพ่ิมมากข้ึนตลอด จนถึง

การรักษาฐานลูกคา้เดิมให้คงอยู่และสร้างความเช่ือมัน่ในคุณค่าของการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารและ

เป็นแนวทางในการพฒันาทางการตลาดสินเช่ือของธนาคารออมสินให้มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ของลูกค้าในจังหวดั          

สุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดั        

สุราษฎร์ธานี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัและความพึงพอใจของลูกค้าใช้บริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 

 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นขอ้มลูให้กบัธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดท้ราบภาพรวมดา้นพฤติกรรม

ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

2. ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร สามารถนาํผลการวิจยัไปวางแผนปฏิบติังานดา้นพฤติกรรมและความ

พึงพอใจในการใหบ้ริการสินเช่ือต่อไปในอนาคต 

3. ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการดา้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั เกิดความ

มัน่ใจในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน 

 

4. การดําเนินการวจิัย 

สมมตฐิานในการวจิัย 

H0 : พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร

ออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกนั 

H1 : พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร

ออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ตวัแปรอิสระ มีดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได ้อายกุารทาํงาน การใชบ้ริการสินเช่ือกบั

ธนาคารออมสิน 

1.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  ไดแ้ก่  วตัถุประสงคก์ารขอกูสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  การเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  แหล่งขอ้มลูการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ระยะเวลาผ่อนชาํระเงินกูสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั  ช่องทาง

ชาํระค่างวดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  สนใจขอกูเ้พ่ิมเติมหรือขอกูสิ้นเช่ือประเภทอ่ืนๆ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือประเภทท่ีอยูอ่าศยั ดา้นต่างๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 1,200 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 400 คน โดยใชว้ิธีสุ่มอย่างง่าย (Taro Yamane,1997, p. 886) จากประชากรท่ีมาใชบ้ริการตั้งแต่

เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา พฤติกรรมการใช้สินเช่ือและความพึงพอใจของลูกค้าใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํเสนอ

สาระสาํคญัโดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวขอ้ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  

3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, น. 192) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้ธุรกิจ

ประสบความสําเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ท่ีว่าการทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

 

ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) 

จากการศึกษางานวิจยัของ จนัทิรา วงัศุภากร (2550, น. 11-15) อธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ไวว้่า  ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในการบริโภคสินคา้และบริการอย่างหลากหลาย แต่เน่ืองจากผูบ้ริโภคแต่ละราย

มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของทรัพยากร ดงันั้นผูบ้ริโภคจะมีการลาํดบัการบริโภคก่อนหลงัแตกต่างกนั โดยคาํนึงถึงอรรถประโยชน์

สูงสุดท่ีตนจะไดรั้บ สาํหรับการบริโภคสินคา้คงทน  ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีการใชง้านท่ียาวนานและมีราคาค่อนขา้งแพง ผูบ้ริโภค

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์หรือความพอใจท่ีตนไดรั้บเป็นอย่างมาก  ก่อนการตดัสินใจซ้ือเม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ี

ตอ้งซ้ือใชเ้ป็นประจาํ  

 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพึงพอใจ 

โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือ การตอบสนองท่ีแสดงถึง ความรู้ประสงค์ของ

ลูกคา้เป็นวิจารณญาณของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองท่ี แตกต่างกนัแลว้แต่มุมมองของแต่ละคน  
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หลุย จาํปาเทศ (2533, น. 8) อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความตอ้งการให้บรรลุ เป้าหมาย สังเกต ไดจ้าก

สายตาคาํพดูและการแสดงออก 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปร

เพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีสาํคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวม

เรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 

5. ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือของลูกคา้ โดยใช ้One 

Way ANOVA ในการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม จาํแนกตามเพศ พบว่า ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ค่า Sig.< 0.05 แสดง

ว่าเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ  และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มีค่า Sig. > 0.05 

แสดงว่ามีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ด้านต่างๆ โดยภาพรวม จาํแนกตามอายุ อาชีพ และอายุการทาํงาน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่า Sig.< 0.05 แสดงว่าอายุ อาชีพ และอายุการทาํงานต่างกนั มีความพึงพอใจในด้านผลิตภณัฑ ์

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แตกต่างกนั  

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ด้านต่างๆ โดยภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านอัตราค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มี

ค่า Sig.<0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการและดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนั ส่วน

ดา้นบุคลากร มีค่า Sig.>0.05 แสดงวา่ มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากร ไม่แตกต่างกนั   
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4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นต่าง ๆ โดยภาพรวม จาํแนกตามรายได ้พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

มีค่า Sig.< 0.05 แสดงว่ารายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั ส่วน

ดา้นผลิตภณัฑด์า้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มี

ค่า Sig. > 0.05 แสดงว่ามีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม จาํแนกตามการใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสิน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้น

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มีค่า Sig. > 0.05 แสดงว่ามีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียม

และค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 

6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม จาํแนกตามวตัถุประสงคก์ารขอกูสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั แหล่งขอ้มลูการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และ สนใจขอกูเ้พ่ิมเติมหรือขอกูสิ้นเช่ือประเภทอ่ืนๆ พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่า Sig.<0.05 แสดงว่าวตัถุประสงคก์ารขอกูสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั การเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั แหล่งขอ้มลูการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั และ สนใจขอกูเ้พ่ิมเติมหรือขอกูสิ้นเช่ือประเภทอ่ืนๆต่างกนั มี

ความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แตกต่างกนั 

7. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นต่าง  ๆโดยภาพรวม จาํแนกตามระยะเวลาผ่อนชาํระเงินกูสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้น

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ  และดา้น

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig.<0.05 แสดงว่าระยะเวลาผ่อนชาํระเงินกู้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัต่างกัน มีความพึงพอใจในด้าน

ผลิตภัณฑ์  ดา้นอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ

ให้บริการ  และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แตกต่างกนั  ส่วนดา้นบุคลากร  มีค่า Sig.>0.05 แสดงว่าความพึงพอใจดา้นบุคลากร  

ไม่แตกต่างกนั 

8. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นต่าง  ๆโดยภาพรวม จาํแนกตามช่องทางชาํระค่างวดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นอตัรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการให้บริการ  และด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่า Sig.<0.05 แสดงว่าช่องทางชาํระค่างวดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แตกต่างกนั ส่วน ดา้นบุคลากร  มีค่า Sig.>0.05 แสดงว่ามีความพึงพอใจในดา้นบุคลากร ไม่แตกต่าง

กนั 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 664 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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9. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน 

ดา้นต่างๆ พบว่า การจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดว้่า ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั, ลูกคา้ท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

ธนาคารออมสินแตกต่างกัน ส่วนดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้าน

บุคลากร ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ไม่แตกต่างกัน, ลูกค้าท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

กระบวนการให้บริการ  และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั ยกเวน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ไม่แตกต่างกนั, ลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ใน

การใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ไม่แตกต่างกนั,  

ลูกคา้ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการ

ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ไม่แตกต่างกนั,  ลูกคา้ท่ีมีอายุการทาํงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั  และ

การใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสินแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั  ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

10. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือและความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

ธนาคารออมสิน ดา้นต่างๆ พบวา่ การจาํแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ ลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงค์การขอกูสิ้นเช่ือท่ีอยู่

อาศยัแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการขอใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัรา และดา้น

บุคลากร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ไม่แตกต่างกนั, ลูกคา้ท่ีมีการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่าง

กนั  ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และดา้นบุคลากรไม่แตกต่างกนั,  ลูกคา้ท่ีมีแหล่งขอ้มูลการใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการและดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากรไม่แตกต่างกนั ,ลูกคา้ท่ีเลือกระยะเวลาผ่อนชาํระเงินกูสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั, ลูกคา้ท่ีใชช่้องทางชาํระค่างวดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 665 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นบุคลากร

ไม่แตกต่างกัน  และลูกคา้ท่ีสนใจขอกู้เพ่ิมเติมหรือขอกูสิ้นเช่ือประเภทอ่ืนๆ แตกต่างกนั  มีความพึงพอใจของลูกค้า  ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการให้บริการ  และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสินแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 

  

6. การอภปิรายผล 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือและความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออม

สิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ผูว้ิจยัจะไดอ้ภิปรายผลการวิจยั สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.00 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.25 มี

ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.00  โดยประกอบอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น

ร้อยละ 28.00  รายไดสุ้ทธิจากการประกอบอาชีพเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 20,001- 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.75 อายุ

การทาํงานเขา้รับราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้งประจาํในหน่วยงาน ส่วนใหญ่ 5 ปี ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 42.00 การ

เขา้ใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสินส่วนใหญ่ จะเป็นผูกู้ร้ายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 52.75 ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกบัขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการขอใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั คือ เพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด คิดเป็นร้อยละ 25.50  มี

การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน เพราะอตัราดอกเบ้ียตํ่า คิดเป็นร้อยละ 27.50 การรับทราบขอ้มลูในการ

ขอรับบริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินโดยส่วนใหญ่ได้รับคาํแนะนําจากญาติ/เพ่ือน  คิดเป็นร้อยละ 24.75  

ระยะเวลาผอ่นชาํระเงินกูสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.50  การเลือกช่องทางใน

การชาํระค่างวดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ส่วนใหญ่บริการชาํระสินคา้และบริการผ่าน MyMo คิดเป็นร้อยละ 55.00  การสนใจขอกู้

เพ่ิมเติม หรือใชบ้ริการสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ อีก โดยส่วนใหญ่จะสนใจใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 81.50 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั สุพตัรา มานุเด็น (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผูบ้ริโภคของธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด(มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุตั้งแต่ 40 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพเจา้ของกิจการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 90,000 บาท ข้ึนไป 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงตามลาํดับ

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� 4.35) ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.16)  

ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.15) ด้านอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และ ด้าน

กระบวนการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก ( = 4.04) ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั สรชา สุขศรีนวล (2554) ไดศึ้กษาวิจยั 

เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สาร

นิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย และ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 666 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ดา้นบุคลากร จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ การใชว้งเงินสินเช่ือประเภทท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนั

การเงินอ่ืน และวงเงินท่ีตอ้งการกู้   ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเคหะ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวดัระนอง 8 ดา้น ได้แก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นหลกัฐานทาง

กายภาพ และปัจจัยดา้นผลิตภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.60 ปัจจัยดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่ายอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลางโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.8 และปัจจยัดา้นผลิตภาพ อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 

ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั และจาํแนกตามอายุต่างกนั  มี

ความพึงพอใจของลูกคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคาร

ออมสินแตกต่างกนัส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จนัทร์เพ็ญ เพชรมาลยักุล (2541, น. 106) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้สินเช่ือเคหะ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) สาขาย่อย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ พบว่าผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกันมีปัจจัยท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้สินเช่ือเคหะไม่แตกต่างกัน อาจ

เน่ืองมาจากเพศและอายท่ีุแตกต่างกนัจะไดรั้บเง่ือนไขจากธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ  และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ใน

การใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร มีความพึง

พอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

คเชนค ์ดิสภาณุวฒั (2544, น. 69) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั ลูกคา้ ธ.เอเชีย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ดา้นปัจจยัผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนั โดยระดบัการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรีให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบั มากท่ีสุด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความสามารถใน

การศึกษาหาขอ้มลู ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณารายละเอียดขอ้มลู และการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุการทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้า  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ในการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 และจาํแนกตามอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ  และ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร มีความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เพญ็ศรี บรรทดัธรรม (2550, น. 44) ท่ีไดศึ้กษา

เร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเคหะ กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อย 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อาจเน่ืองมาจากอาชีพแต่ละอาชีพ ระยะเวลาการทาํงาน มีช่องทางในการขอสนับสนุนสินเช่ือท่ี

แตกต่างกนั โดยอาชีพราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิสวสัดิการจากภาครัฐ เช่น ขา้ราชการ ครู มีสวสัดิการกูเ้พ่ือท่ีอยู่

อาศยัผา่นกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) เป็นตน้ หรืออาชีพ 

ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามรายไดต่้างกัน  มีความพึงพอใจของลูกค้า ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  มีความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จเร  ขวญับุญจนัทร์ (2548, น. 150) ท่ีไดศึ้กษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั ของลูกคา้ธนาคารเอเชีย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั พฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั ดา้นวงเงินกูแ้ละระยะเวลาในการ

ผอ่นชาํระแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะ สะทอ้นสถานะทางการเงินของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสถานะ

การเงินเป็นพ้ืนฐานสําคญัของการ เป็นเจา้ของท่ีอยู่อาศยัและขอสนับสนุนสินเช่ือ ซ่ึงอาจส่งผลต่อมุมมองและความตอ้งการ

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล จาํแนกตามการใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารออมสินต่างกัน  มีความพึงพอใจของลูกค้า ด้าน

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ในการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารออมสิน แตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ  

มีความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ชูโชค 

ทีปกาญจน์ ศึกษาเก่ียวกบัศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ “สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน” ธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง พบว่าแหล่งขอ้มลูในการขอสินเช่ือ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการสินเช่ือ โครงการธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสินแตกต่างกนั ท่ีระดับนัยสําคญั .05 ส่วนปัจจยัระยะเวลาในการใช้บริการ จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้

บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  และวตัถุประสงค์ในการขอกูท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ

สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือและความพึงพอใจของลูกค้าใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

ธนาคารออมสิน ดา้นต่างๆ จาํแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ขององัคณา อน้มณี (2550) ได้

ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารออมสิน สาํนกั พหลโยธิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้

บริการและปัจจยัทางการตลาดบริการท่ี เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนักพหลโยธิน และ

ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคล ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ ซ่ึงศึกษากลุ่มตวัอยา่งวิจยั 

จาํนวน 400 ราย พบว่าเหตุผลสําคญัท่ีสุดในการใชบ้ริการเน่ืองจากอยู่ใกล ้บา้น/ท่ีทาํงาน สะดวกในการติดต่อ ระยะเวลาการ

เป็นลูกคา้ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป และในส่วนปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ พบว่าลูกคา้

เห็นดว้ยกบัปัจจยั ทางการตลาดบริการ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ พฤติกรรมการ

ใชบ้ริการ พบว่า เพศ อาย ุและอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการใช ้บริการ อายุ การศึกษา และรายไดต่้อเดือน
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มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ และผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรม

การใชบ้ริการ พบว่าปัจจยัด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ ช่องทางการจดัจาํหน่าย พนักงานบริการ กระบวนการให้บริการ และ 

ลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับเหตุผลสําคัญท่ีสุดในการใช้บริการและด้านราคาและ กระบวนการให้บริการ มี

ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเป็นลูกคา้และสอดคลอ้งกบังานวิจยั  พนา เพชรกาฬ (บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จาํแนกตามพฤติกรรมการใช้

บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุงท่ีมีพฤติกรรม

การใชบ้ริการสินเช่ือ ไดแ้ก่ ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ราคาท่ีอยูอ่าศยั วตัถุประสงคใ์นการถือครองท่ีอยูอ่าศยั และวตัถุประสงค์ในการ

ขอสินเช่ือท่ีต่างกนั ไม่มีผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 

ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดว้ยการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัจากส่ือใดมากท่ีสุด 

มีผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือและความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารออมสิน 

เขตสุราษฎร์ธานี 2 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัอ่ืนๆ เน่ืองจากการพิจารณาสินเช่ือ จะรวมศนูยก์ารพิจารณาไวท่ี้สาํนกังานใหญ่ 

ซ่ึงตอ้งใชบ้รรทดัฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินและปัญหาอุปสรรคในการใชบ้ริการสินเช่ือ

ของธนาคาร เพ่ือนาํผลการศึกษาไปพฒันาการให้บริการธนาคารออมสินให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้มาก

ยิง่ข้ึน สามารถแข่งขนักบัคู่ต่อสู้ได ้

3. ควรมีการศึกษาขอ้มลูเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีครอบคลุมและครบถว้นในมุมกวา้งเชิงลึก 

4. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัธนาคาร เพ่ือจะไดท้ราบขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ 

 

8. กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอาจารย ์ดร.จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองท่ีท่านไดก้รุณาแนะนาํให้คาํปรึกษาอนัทรงคุณค่าและดูแลอย่างดีจนกระทัง่การศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางวิชาการและ

ถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงอาจหาไม่ไดจ้ากตาํราอน่ึงผูว้ิจยัหวงัว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี 

ทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าคณาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนทาํให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอมอบ

ความกตญั�ูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน สําหรับขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น ผูว้ิจยัขอ

นอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียว และยนิดีท่ีจะรับฟังคาํแนะนาํจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ใน การพฒันางานวิจยั

ต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและกระบวนการตัดสินใจชําระสินค้าด้วย QR 

Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพนุพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

THE MARKETING MIX FACTORS OF THE SERVICE BUSINESS THAT AFFECT THE 

DECISION MAKING PROCESS IN USING QR CODE PAYMENT VIA MYMO PAY OF THE 

GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB), PHUNPHIN BRANCH, SURAT THANI 

กชภรณ์ ใจเพชร
1
  และ  สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง

2
 

1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, sblue7614@gmail.com 
2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, Siwo191@hotmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย 

QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการของการชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  2) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ  4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินค้าดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เลือกประชากรจากลูกคา้ท่ีสมคัร MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จาํนวนทั้งส้ิน 1,122 คน ซ่ึงคาํนวณตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ไดจ้าํนวน 

295 คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม และนาํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหา

ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay 

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ Independent Sample t-test และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) รวมทั้งวิเคราะห์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ

กบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของการชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน

กระบวนการให้บริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  การศึกษากระบวนการตดัสินใจ

ชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากนั คือ การตดัสินใจใชบ้ริการกบัการประเมินหลงัการซ้ือ รองลงมา คือ การ

ประเมินทางเลือก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การคน้หาขอ้มูลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
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ประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นพนักงานบริการ  ดา้นกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความ

ตอ้งการในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน  สาขาพุนพิน จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ส่วนดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการคน้หาขอ้มลูในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน 

MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัดา้นการส่งเสริม

การตลาดความสัมพนัธ์กบัการประเมินหลงัการซ้ือในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ, กระบวนการตดัสินใจ, ชาํระสินคา้ด้วย QR Code, MyMo Pay, 

ธนาคารออมสิน   

 

ABSTRACT 

A study of the marketing mix factors of the service business that affect the decision making process in 

using QR Code payment via MyMo Pay of the Government Savings Bank (GSB), Phunphin Branch, Surat Thani 

aims to 1) study the marketing mix of QR code payment via MyMo Pay; 2) study the  decision making process of 

using QR Code payment via MyMo Pay; 3) analyze the relationship between  personal factors and the decision 

making process of using QR Code payment via MyMo Pay; and 4) analyze the relationship between marketing mix 

factors and the decision making process of using QR Code payment via MyMo Pay of the customers of the GSB, 

Phunphin Branch, Surat Thani province.   

The population of this study is 1,122 MyMo Pay subscribers of the GSB, Phunphin Branch, Surat Thani 

Province. The total sample size of 295 was determined using the Yamane formula. The research data were collected 

by means of questionnaires.  The obtained data were calculated for percentage and mean of the customers’ personal 

factors and for mean and standard deviation of the marketing mix and decision making process of using QR Code 

payment via  MyMo Pay. An analysis of the relationship between customers’ personal factors and their decision 

making process of making QR Code payment via MyMo Pay were performed using an independent sample t-test 

and one-way ANOVA. The relationship between marketing mix and the decision making process of using QR code 

payment via MyMo Pay was analyzed using Pearson Product Moment Correlation Coefficient.  

Results of the study are as follows. 

All factors of the marketing mix of QR Code payment via MyMo Pay of GSB were rated at a high level. 

The highest three factors were process of serving, distribution channel and its physical aspect, respectively.  

The overall decision making process of using QR Code payment via MyMo Pay was at a high level. The highest two 

were decision to use the service and post-purchase evaluation, followed by choices evaluation; while the search 

query had the least average score. 
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An analysis of relationships between the services marketing mix and decision making process of using QR 

Code payment via MyMo Pay revealed that the marketing mix factors of products, pricing, marketing promotion, 

service personnel, service process and physical characteristics of the product had a significant correlation with the 

perception of demand in the decision making process. The marketing mix of price was related to search query; and 

finally, sales channel was related to marketing promotion and post-purchase evaluation in the process of decision 

making in using QR Code payment via MyMo Pay of the GSB, Phunphin Branch, Surat Thani province. 
 

Keywords:  The Services Marketing Mix Affecting Decision Making Process, Using QR Code Payment via MyMo 

Pay, The Government Savings Bank 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการพฒันาดา้นเทคโนโลยีกา้วหน้าข้ึนและเศรษฐกิจมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนความซับซ้อนของระบบ

การชาํระเงินเพ่ิมความสําคัญและไดรั้บการพฒันาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการของภาคธุรกิจ 

สถาบนัการเงิน และประชาชน เทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสารไดถู้กนาํมาใชใ้นดา้นการเงินและการ

ธนาคารเพ่ิมข้ึน ธนาคารจึงไดพ้ฒันาวิธีการชาํระเงินจากระบบตราสานมาสู่ระบบการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดรั้บการพฒันาในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของการ

พาณิชยท่ี์เรียกว่า การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ การทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจ    ท่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขาย

สินค้าและบริการ การโฆษณาสินคา้ และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ช่วยประหยดั

ค่าใชจ่้ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ ในกระบวนการธุรกรรมการพาณิชยท์างอิเล็กทรอนิกส์ปัจจยัท่ีช่วย

ให้ธุรกรรมมีความสมบรูณ์ไดคื้อ ระบบการชาํระเงิน 

 การบริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนในการดาํเนินการ อีกทั้งยงัมีความ

สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภยั โดยเฉพาะอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เน่ืองจากสามารถใชง้านไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลา มี

ความเป็นส่วนตวั สถาบนัทางการเงินควรสนบัสนุนส่งเสริมให้ประชาชนหนัมาใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ิมมากข้ึน  

 ธนาคารออมสินก็เป็นอีกสถาบันทางการเงินอีกแห่งหน่ึงท่ีเร่ิมนําการให้บริการชําระเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ใหม่มาปรับให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และไดมี้การขยาย

อยา่งต่อเน่ืองในดา้นระบบการบริการลูกคา้ ให้ลกูคา้ไดรั้บความสะดวก อีกทั้งยงัมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยธนคารอ

อมสินไดมี้การสร้างแอพพลิเคชัน่ใหม่ท่ีเรียกว่า MyMo Pay โดยการนาํเอาเทคโนโลยเีขา้มาปรับใชก้บังาน รวมถึงการ

ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นการพฒันาขีดความสามารถของธนาคารออมสินเองอีกด้วย โดยในปัจจุบนัจะพบว่า

อตัราความกา้วหนา้ของการใชง้านอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจะมีอตัราสูง และเป็นท่ียอมรับมากข้ึนใน

ยคุปัจจุบนั 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมา พบว่า ยงัไม่มีการศึกษาท่ีแน่ชดัถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน ดงันั้นเพ่ือเป็นการหาแนวทาง

สาํหรับการพฒันาแอปพลิเคชัน่ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและตรงตามวตัถุประสงค์คุณภาพของธนาคาร

ออมสิน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code 
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ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เพ่ือท่ีจะสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของ

ธนาคารออมสินในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือให้การธุรกรรมหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาด้านงานบริการในการชาํระ

สินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองต่อ           ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของการชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการ ตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรเป้าหมายท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีสมคัร MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี จาํนวนทั้งส้ิน 1,122 คน โดยคาํนวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถึงใน บุญธรรม        กิจปรีดา

บริสุทธ์ิ, 2540) ได้กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 295 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นคาํถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) “มากท่ีสุด” ถึง “น้อยท่ีสุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s 

Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว โดยมีการกาํหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดงัน้ี 

 มากท่ีสุด  หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมาก 

 ปานกลาง หมายถึง  ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

 นอ้ย  หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ย 
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 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

 ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด  ให ้ 5  คะแนน 

 ระดบัความสาํคญัมาก  ให ้ 4  คะแนน 

 ระดบัความสาํคญัปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 

 ระดบัความสาํคญันอ้ย  ให ้ 2  คะแนน 

 ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  ให ้ 1  คะแนน 

แลว้นาํมาแปลผล  แบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.67 – 5.00 หมายความว่า ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.34 – 3.66 หมายความว่า ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 2.33 หมายความว่า ความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบวดักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจใช้

บริการ การประเมินหลงัการซ้ือ เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) “มากท่ีสุด” ถึง “น้อย

ท่ีสุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบ

เดียว โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

 มากท่ีสุด  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมาก 

 ปานกลาง หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 

 นอ้ย  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 

 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

 การตดัสินใจมากท่ีสุด  ให ้ 5  คะแนน 

 การตดัสินใจมาก   ให ้ 4  คะแนน 

 การตดัสินใจปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 

 การตดัสินใจนอ้ย   ให ้ 2  คะแนน 

 การตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  ให ้ 1  คะแนน 

แลว้นาํมาแปลผล  แบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.67 – 5.00 หมายความว่า  การตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR   

      Code ผา่น MyMo Pay  

      อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.34 – 3.66 หมายความว่า  การตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR   

      Code ผา่น MyMo Pay  

      อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 2.33 หมายความว่า  การตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR   

      Code ผา่น MyMo Pay  

      อยูใ่นระดบันอ้ย 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 295 ชุด จาก

ลูกคา้ท่ีสมคัร MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบความครบถว้น

และถูกตอ้งสมบรูณ์เพ่ือทาํการวิเคราะห์ต่อไป และขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารงานวิจยั บทความ ตาํรา และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ นาํมาหาค่า

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR 

Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นาํมาหาค่าค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ Independent 

Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 
 

4. ผลการวจิัย 

ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

- หญิง 218 73.9 

อาย ุ   

- อาย ุ31 – 40 ปี 95 32.2 

ระดบัการศึกษา   

- ตํ่ากว่า/เทียบเท่าประถมศึกษา 154 52.2 

อาชีพ   

- ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  187 63.4 
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ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

รายไดต่้อเดือน 

- ไม่เกิน 15,000 บาท  155 52.510.2 

จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออม

สิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.9 มีอายุ 31 – 40 ปี 

ร้อยละ 32.2 จบการศึกษาระดบัตํ่ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา ร้อยละ 52.2 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 

63.4 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 52.5  

 

ตารางท่ี 2   คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคาร     

 ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

S.D. 
ระดบั

ความสาํคญั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.70 0.746 มาก 

2. ดา้นราคา 3.64 0.834 ปานกลาง 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.84 0.586 มาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.66 0.847 ปานกลาง 

5. ดา้นพนกังานบริการ 3.68 0.888 มาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.00 0.655 มาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.43 0.496 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.722 มาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี โดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้น

กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 3.84 ส่วนดา้นท่ีมีคะแนน

เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.43 
 

ตารางท่ี 3 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน 

 MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 

กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย  

QR Code ผา่น MyMo Pay X  S.D. 
ระดบัการ

ตดัสินใจ 

1. การรับรู้ความตอ้งการ 4.23 0.549 มาก 

2. การคน้หาขอ้มลู  4.06 0.327 มาก 

3. การประเมินทางเลือก  4.24 0.762 มาก 

4. การตดัสินใจใชบ้ริการ  4.26 0.762 มาก 

5. การประเมินหลงัการซ้ือ 4.26 0.728 มาก 

รวม 4.21 0.625 มาก 

X
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จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจชาํระสินค้าดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคาร        

ออมสิน สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม พบว่า กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน 

MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ การตัดสินใจใชบ้ริการกับการประเมินหลงัการซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 เท่ากัน รองลงมา คือ การประเมิน

ทางเลือก มีค่าเฉล่ีย 4.24 ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การคน้หาขอ้มลู มีค่าเฉล่ีย 4.06 
 

ตารางท่ี 4 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่านMyMo Pay ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ตวัแปร n X  S.D. t/F เปรียบเทียบรายคู่ 

เพศ    t = -1.237  

- ชาย 77 4.19 0.195 

- หญิง 218 4.22 0.222 

อาย ุ    F = 0.838  

- อายไุม่เกิน 20 ปี 16 4.23 0.178 

- อาย ุ21 – 30 ปี 86 4.23 0.220 

- อาย ุ31 – 40 ปี 95 4.18 0.223 

- อาย ุ41 – 50 ปี 85 4.23 0.205 

- อาย ุ51 ปีข้ึนไป 13 4.19 0.201 

ระดบัการศึกษา    F = 0.401  

- ตํ่ากว่า/เทียบเท่าประถมศึกษา 154 4.22 0.209 

- มธัยมศึกษา/ปวช 116 4.20 0.203 

- อนุปริญญา/ปวส. 11 4.21 0.245 

- ปริญญาตรี 14 4.26 0.327 

อาชีพ    F = 1.532   

- ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 4.32 0.217 

- รับจา้งอิสระ/ลูกจา้ง     13 4.17 0.228 

- พนกังานบริษทั  78 4.19 0.214 

- ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 187 4.22 0.213 

- นกัเรียน/นกัศึกษา     3 4.12 0.105 

รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน    F = 0.360  

- ไม่เกิน 15,000 บาท 155 4.22 0.214 

- 15,001 – 25,000 บาท  58 4.21 0.199 

- 25,001 – 35,000 บาท 52 4.19 0.206 

- 35,001 บาทข้ึนไป  30 4.21 0.259 
* p < 0.05 
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จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน 

MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

เพศ ลูกคา้ท่ีชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

เพศหญิง มีกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน มากกว่าเพศชาย อยา่งไร

ก็ตามความแตกต่างน้ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

อาย ุผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี อาย ุ21 – 30 ปี และอาย ุ41 – 50 ปี มีกระบวนการตดัสินใจชาํระ

สินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสินมากท่ีสุดเท่ากนั รองลงมา คือ อายุ 51 ปีข้ึนไป ในขณะท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี มีกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน

นอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามความแตกต่างน้ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ระดบัการศึกษา ลูกคา้ท่ีชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคาร

ออมสินมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาตํ่ากว่า/เทียบเท่าประถมศึกษา ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีชาํระสินคา้ดว้ย QR 

Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช. มี

กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสินน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามความ

แตกต่างน้ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีกระบวนการตัดสินใจชาํระสินค้าด้วย QR 

Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสินมากท่ีสุด รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ในขณะท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคาร

ออมสินนอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามความแตกต่างน้ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

รายไดต่้อเดือน ลูกคา้ท่ีชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานีท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท มีกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคาร

ออมสินมากท่ีสุด รองลงมา คือ รายได ้15,001 - 25,000 บาท กบั รายได ้35,001 บาทข้ึนไป ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีชาํระ

สินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีรายได ้25,001 - 35,000 

บาท มีกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสินนอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามความ

แตกต่างน้ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 5 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การรับรู้ความตอ้งการ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (r) 
p-value 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.121 0.038* ตํ่ามาก 

2. ดา้นราคา  -0.183 0.002** ตํ่ามาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  -0.057 0.330 ตํ่ามาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  -0.119 0.041* ตํ่ามาก 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 679 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (r) 
p-value 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

5. ดา้นพนกังานบริการ  -0.155 0.008** ตํ่ามาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.147 0.011* ตํ่ามาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -0.358 0.000*** ตํ่า 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจ

ชาํระสินค้าดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในการรับรู้ความ

ตอ้งการ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงลบใน

ระดบัตํ่ามาก กบัการรับรู้ความตอ้งการ ในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นราคา และดา้น

พนกังานบริการ มีความสัมพนัธ์เชิงลบในระดบัตํ่ามาก กบัการรับรู้ความตอ้งการ ในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย 

QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงลบในระดบัตํ่า กบัการรับรู้ความ

ตอ้งการ ในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ซ่ึงความสมัพนัธ์น้ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความต้องการในกระบวนการตัดสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน 

MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี         

 

ตารางท่ี 6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจ ชํ า ร ะ

สินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การคน้หาขอ้มลู 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) 
p-value 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.107 0.067 ตํ่ามาก 

2. ดา้นราคา  -0.134* 0.021 ตํ่ามาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  -0.031 0.595 ตํ่ามาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  -0.044 0.446 ตํ่ามาก 

5. ดา้นพนกังานบริการ  -0.088 0.131 ตํ่ามาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ -0.051 0.378 ตํ่ามาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -0.066 0.257 ตํ่ามาก 
*p < 0.05 

 จากตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการ

ตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในการคน้หา

ขอ้มูล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์เชิงลบในระดับตํ่ามากกบัการค้นหาข้อมูลใน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 680 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึง

ความสัมพนัธ์น้ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

การคน้หาขอ้มลูในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน              สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี         

 

ตารางท่ี 7  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การประเมินทางเลือก 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) 
p-value 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.008 0.895 ตํ่ามาก 

2. ดา้นราคา  0.049 0.406 ตํ่ามาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.086 0.139 ตํ่ามาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  -0.058 0.321 ตํ่ามาก 

5. ดา้นพนกังานบริการ  0.045 0.438 ตํ่ามาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.021 0.722 ตํ่ามาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -0.003 0.957 ตํ่ามาก 

 

จากตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการ

ตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การประเมิน

ทางเลือก พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกด้าน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินทางเลือกในกระบวนการ

ตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

ตารางท่ี 8 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การตดัสินใจใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) 
p-value 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.020 0.727 ตํ่ามาก 

2. ดา้นราคา  -0.026 0.659 ตํ่ามาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.041 0.489 ตํ่ามาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.015 0.796 ตํ่ามาก 

5. ดา้นพนกังานบริการ  -0.014 0.809 ตํ่ามาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.040 0.495 ตํ่ามาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -0.040 0.491 ตํ่ามาก 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 681 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาด บริการกบักระบวนการ

ตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การตดัสินใจ

ใชบ้ริการ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกดา้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจใชบ้ริการในกระบวนการ

ตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 

ตารางท่ี 9 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การประเมินหลงัการ

ซ้ือ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ (r) 
p-value 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.097 0.098 ตํ่ามาก 

2. ดา้นราคา  -0.012 0.839 ตํ่ามาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.160** 0.006 ตํ่ามาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.136* 0.020 ตํ่ามาก 

5. ดา้นพนกังานบริการ  0.062 0.291 ตํ่ามาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 0.038 0.519 ตํ่ามาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -0.010 0.859 ตํ่ามาก 
**p < 0.01, *p < 0.05 

 

จากตาราง ท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการ

ตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การประเมิน

หลงัการซ้ือ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ามาก กบั

การประเมินหลงัการซ้ือในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นช่องทางการจดั จาํหน่าย มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ามากกบัการประเมินหลงัการซ้ือในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code 

ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นพนักงานบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินหลงัการซ้ือในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย 

QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

5. การอภปิรายผล 

1) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของการชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   
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2) ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การตดัสินใจใชบ้ริการกบัการประเมินหลงัการ

ซ้ือ รองลงมา คือ การประเมินทางเลือก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การคน้หาขอ้มูล ทั้งน้ีเพราะกระบวนการ

ขั้นตอนของการการตดัสินใจซ้ือ เกิดข้ึนภายหลงัจากผูบ้ริโภคไดป้ระเมินคุณค่าของบริการแลว้ผูบ้ริโภคจึงจะทาํการ

เลือกใชบ้ริการท่ีคุม้ค่า และตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินใจในการใชซ้ื้อสินคา้หรือบริการนั้น ผูบ้ริโภค

พิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถว้น โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบในการตดัสินใจซ้ือไม่ว่าจะเป็นตราสินค้า ผูข้าย ปริมาณ 

ช่วงเวลา และระบบการชาํระค่าสินค้า อีกด้วย  ภายหลงัจากผูบ้ริโภคได้ซ้ือสินคา้พร้อมบริการไปและได้บริโภค

ผลิตภณัฑ์หรือใชบ้ริการเหล่านั้นแลว้ นักการตลาดตอ้งทราบให้ไดถึ้งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

นั้นๆ เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในตวัสินคา้หรือบริการก็จะตดัสินใจซ้ือซํ้ าอีก (Philip Kotler & Kevin 

Keller,2006: 181-189) 

3) ผลการศึกษาระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo 

Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ท่ีชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ไม่มีผลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของทาริกา ปัญญาดี (2554) ไดท้าํการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชแ้อพลิเคชัน่สมาร์ทโฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูท่ี้

มีอาย ุอาชีพ ยีห่้อ ระบบการชาระเงิน ความถ่ีในการใชแ้ตกต่างกนัมีการใชแ้อพลิเคชัน่แตกต่างกนั และยงัไม่สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของฤทยัภทัร ทาํว่อง (2557) ไดท้าํการศึกษา การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่

บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตลาํปาง 1 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสินข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า 

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนในขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการคน้หา

ขอ้มลู ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และขั้นการประเมินหลงัการซ้ือของลูกคา้ธนาคารออมสิน

ข้ึนอยูก่บัอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ท

โฟนในขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และขั้นการประเมินหลงัการซ้ือของ

ลูกคา้ธนาคารออมสินข้ึนอยูก่บัเพศ 

4) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระ

สินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงานบริการ  ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธก์บัการรับรู้ความตอ้งการในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code 

ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน  สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้ความต้องการ เป็น

กระบวนการซ้ือเร่ิมข้ึน เม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงความตอ้งการ โดยความตอ้งการนั้นอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ 2 ส่ิง ไดแ้ก่ 

ส่ิงกระตุน้จากภายในตวัของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานต่างๆ แต่ในส่วนของส่ิงกระตุน้ภายนอกนั้น

จะเกิดข้ึนจากการได้รับการกระตุ้นจากสภาวะภายนอกรอบๆ ตัวท่ีกระตุ้นให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการท่ี

นอกเหนือจากปัจจยัขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การเห็นการดูโฆษณาทั้งทางโทรทศัน์หรือส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ (Philip Kotler 

& Kevin Keller, 2006: 181-189) ส่วนดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการคน้หาขอ้มูลในกระบวนการตดัสินใจชาํระ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 683 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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สินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายกบัดา้นการส่งเสริมการตลาดความสัมพนัธ์กบัการประเมินหลงัการซ้ือในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธี

ราทร ภู่เขียว (2555) ได้ทาํการศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน  ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ

ปัจจยัดา้นบริโภคนิยมมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ของผูบ้ริโภค โดยตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถ

อธิบายการผนัแปรของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การตดัสินใจใชบ้ริการกบัการประเมินหลงัการ

ซ้ือ รองลงมา คือ การประเมินทางเลือก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การคน้หาขอ้มูล ทั้งน้ีเพราะกระบวนการ

ขั้นตอนของการการตดัสินใจซ้ือ เกิดข้ึนภายหลงัจากผูบ้ริโภคไดป้ระเมินคุณค่าของบริการแลว้ผูบ้ริโภคจึงจะทาํการ

เลือกใชบ้ริการท่ีคุม้ค่า และตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินใจในการใชซ้ื้อสินคา้หรือบริการนั้น ผูบ้ริโภค

พิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถว้น โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบในการตดัสินใจซ้ือไม่ว่าจะเป็นตราสินคา้ ผูข้าย ปริมาณ 

ช่วงเวลา และระบบการชาํระค่าสินค้า อีกด้วย  ภายหลงัจากผูบ้ริโภคได้ซ้ือสินคา้พร้อมบริการไปและได้บริโภค

ผลิตภณัฑ์หรือใชบ้ริการเหล่านั้นแลว้ นักการตลาดตอ้งทราบให้ไดถึ้งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

นั้นๆ เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในตวัสินคา้หรือบริการก็จะตดัสินใจซ้ือซํ้ าอีก (Philip Kotler & Kevin 

Keller,2006: 181-189) 

2) ผลการศึกษาระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo 

Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ท่ีชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ไม่มีผลกบักระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของทาริกา ปัญญาดี (2554) ไดท้าํการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชแ้อพลิเคชัน่สมาร์ทโฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูท่ี้

มีอาย ุอาชีพ ยีห่้อ ระบบการชาระเงิน ความถ่ีในการใชแ้ตกต่างกนัมีการใชแ้อพลิเคชัน่แตกต่างกนั และยงัไม่สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของฤทยัภทัร ทาํว่อง (2557) ไดท้าํการศึกษา การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่

บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตลาํปาง 1 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสินข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า 

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนในขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการคน้หา

ขอ้มลู ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และขั้นการประเมินหลงัการซ้ือของลูกคา้ธนาคารออมสิน

ข้ึนอยูก่บัอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ท

โฟนในขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และขั้นการประเมินหลงัการซ้ือของ

ลูกคา้ธนาคารออมสินข้ึนอยูก่บัเพศ 
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3) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจชาํระ

สินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงานบริการ  ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความตอ้งการในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code 

ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน  สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้ความต้องการ เป็น

กระบวนการซ้ือเร่ิมข้ึน เม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงความตอ้งการ โดยความตอ้งการนั้นอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ 2 ส่ิง ไดแ้ก่ 

ส่ิงกระตุน้จากภายในตวัของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานต่างๆ แต่ในส่วนของส่ิงกระตุน้ภายนอกนั้น

จะเกิดข้ึนจากการได้รับการกระตุ้นจากสภาวะภายนอกรอบๆ ตัวท่ีกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการท่ี

นอกเหนือจากปัจจยัขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การเห็นการดูโฆษณาทั้งทางโทรทศัน์หรือส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ (Philip Kotler 

& Kevin Keller, 2006: 181-189) ส่วนดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการคน้หาขอ้มูลในกระบวนการตดัสินใจชาํระ

สินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายกบัดา้นการส่งเสริมการตลาดความสัมพนัธ์กบัการประเมินหลงัการซ้ือในกระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้

ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธี

ราทร ภู่เขียว (2555) ได้ทาํการศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน  ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ

ปัจจยัดา้นบริโภคนิยมมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ของผูบ้ริโภค โดยตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถ

อธิบายการผนัแปรของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ข้อเสนอแนะ 

1) ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ท่ีตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เน่ืองมาจากสามารถใชง้านได ้ในทุกท่ีทุกเวลา มีความปลอดภยั ในการใชบ้ริการ อีกทั้งยงั

มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัค่าใชจ่้ายอีกดว้ยดงันั้นทางธนาคารออมสิน ควรมีการพฒันาระบบชาํระสินคา้ดว้ย QR 

Code ผา่น MyMo Pay  ให้มีรูปแบบการใชง้านท่ีมีความหลากหลาย สามารถใชง้านไดง่้าย เหมาะสาํหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม

วยั และระบบชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ตอ้งสามารถใชง้านกบัร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง

และครอบคลุม สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใชง้านของลูกคา้ให้มากท่ีสุดอีกดว้ย 

2) การศึกษาในคร้ังน้ี ยงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์

ในระดบัตํ่าเชิงลบกบัการรับรู้ความตอ้งการในกระบวนการตัดสินใจชาํระสินค้าดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงันั้น ธนาคาร  ออมสิน ควรพฒันาระบบการชาํระสินคา้ดว้ย QR 

Code ผา่น MyMo Pay ให้มีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีรัดกุม เพียงพอ โดยท่ีสามารถคุม้ครองผูใ้ชง้านผ่านอุปกรณ์สมาร์ต

โฟนในระดบัสูง เพ่ือให้ลกูคา้รับรู้ถึงมีความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบการใชง้านของระบบ

ไดท้นัท่วงทีเม่ือตอ้งการ  

3) จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า กระบวนการตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ นธนาคารออมสินควรควรมีการพฒันาด้านโครงสร้างอุปกรณ์ ด้าน

ฮาร์ดแวร์ ดา้นซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชัน่ และพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ให้มีความสอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีในปัจจุบนั อีกทั้งธนาคารออมสินเองยงัตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในการใชร้ะบบการ
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ชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผา่น MyMo Pay โดยตวัระบบตอ้งมีระบบป้องกนัขอ้มลูส่วนตวัของลูกคา้ และมีกฎระเบียบ

สามารถคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการให้มีความมัน่คงปลอดภยัมากข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการ

ตดัสินใจชาํระสินคา้ดว้ย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิน สําเร็จลงไดด้ว้ยดี ดว้ยความเอาใส่ใจและให้

คาํปรึกษาในกระบวนการ วิจยัอยา่งสมํ่าเสมอ   และความกรุณาจาก ดร.สิริพนัธ์ วงศอิ์นทวงั อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณา

ให้คาํแนะนาํเป็นอยา่งดีตลอดมา 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด  

ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 400 ตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าสถิติ

ร้อยละ หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบที (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

วงเงินประเภทเงินกู ้Term  Loan ใช้บริการคร้ังแรก ระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี ไดรั้บอนุมติั 11 - 20 ลา้นบาท  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจเป็นเจา้ของกิจการ โดยติดต่อขอใชบ้ริการดว้ยตนเอง และเลือกใชบ้ริการจากอินเตอร์เน็ตก่อนตดัสินใจ 

2) ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

ดา้นบุคคล รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ ดา้นราคา และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 3) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษาสูงสุด ประเภทของกิจการ ระยะเวลาเปิดดาํเนินการธุรกิจขององค์กร ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนของธุรกิจ และประเภทธุรกิจ มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคาร

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ตาํแหน่งงานปัจจุบนัมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 

ในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารไม่แตกต่างกัน และ 4) พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือท่ีต่างกัน ได้แก่ 

วตัถุประสงค์ท่ีสําคญัท่ีสุดในการขอสินเช่ือธุรกิจ จาํนวนคร้ังใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัในปัจจุบนั แหล่งขอ้มูลในการขอใช้บริการสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร และแหล่งข้อมูลหรือ

ข้อมูลข่าวสารก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ 

ของธนาคารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ยกเว ้นประเภทวงเงินสินเช่ือ และผูมี้อาํนาจตัดสินใจ 

ขอสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารไม่ 

แตกต่างกนั 

คาํสําคญั:  พฤติกรรมการใชบ้ริการ, ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้,  สินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสิน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study behaviors of using service, marketing mix satisfaction, 

personal factors, and behaviors of using service to marketing mix satisfaction of using business loan services of 

Government Savings Bank, Saraburi. The information were collected by questionnaire from the customer using 

services of 400 samples. The data were investigated through frequency distributions, percentage, mean, standard 

deviation, and hypothesis testing using t-test Statistic, One-Way Analysis of Variance, pair wise comparisons by 

Scheffe’s method. 

 The results of the research showed that 1) the most objectives of behaviors of using business loan services 

were working capital, term loans type, using first services, for 6-9 years, were allowed to have loan credit in the 

amount of 11,000,000 – 20,000,000 Baht, the business owner was who could decide, asked to use services by 

themselves, and chose to use the internet services before decision. 2) The marketing mix satisfaction as a whole was 

at the high level. When considering in each aspect of the personnel, distribution, physical environment, promotion, 

and service procedure exhibited the most average, respectively. Furthermore, the product showed the lowest 

average. 3) The difference personal factors; sex, age, education, type of business, time to start business of 

organization, registered capital of organization, average income of business, and business type effected to marketing 

mix satisfaction of using business loan services of the bank with different significant at 0.05 level. However, present 

position did not different to the marketing mix satisfaction of using business loan services of the bank. In addition, 

4) different behaviors of using business loan services; the most objective to asked business loan, number of using 

business loan services, duration of using business loan services, approved credit line in current, source to asked of 

using business loan services from the bank, and source or information before decision of using service related to the 

marketing mix satisfaction of using business loan services of the bank with different significant at 0.05 level. But, 

the type of credit line and decision maker asked business loan from the bank did not different to the marketing mix 

satisfaction of using business loan services of the bank.     

Keywords: The service usage behaviors, Customers’ satisfaction in marketing mix, Business loan services of Government 

Savings Bank 

 

1. บทนํา 

  อตัราการเติบโตสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์มีทิศทางการขยายตวัมากข้ึน ทาํให้พฤติกรรมของลูกคา้ในการ

ขอสินเช่ือธุรกิจท่ีปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไป หลงัจากท่ีรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึง

สถาบนัการเงินไดมี้การปรับกลยทุธ ์และให้ความสาํคญักบัการปล่อยสินเช่ือธุรกิจมากข้ึน ทาํให้การปล่อยสินเช่ือของ

ธนาคารในปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 112,272 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 5.9% ทาํให้เงินให้สินเช่ือ ณ 

ส้ินปี พ.ศ. 2560 อยู่ท่ี 2,014,123 ลา้นบาท เป็นอนัดบั 1 ของระบบธนาคารไทยและเป็นแห่งแรกในประเทศไทยท่ีมี

สินเช่ือเกิน 2 ลา้นลา้นบาท โดยมีแผนจะขยาย “ศนูยธุ์รกิจลูกคา้ SMEs” ปี พ.ศ. 2562 (ธนาคารออมสิน, 2561)  
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  ในขณะเดียวกนัธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี มีนโยบายการปล่อยสินเช่ือธุรกิจไม่ต่างไปจากสาขาอ่ืน  ๆ

ของธนาคาร ประกอบกบัในพ้ืนท่ีมีการขยายธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้ธนาคารต้องแข่งขันกับธนาคารอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี  

และท่ีผา่นมาธนาคารมีทิศทางการเติบโตในกรอบจาํกดั ให้ความสาํคญัสินเช่ือบา้นและรถยนต์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของนักลงทุนและผูป้ระกอบการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้สินเช่ือธุรกิจกับทางธนาคาร และใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดในการเพ่ิมฐานลูกคา้สินเช่ือธุรกิจ 

  จากความสําคญัและสถานการณ์การตลาดสินเช่ือธุรกิจ ผูว้ิจัยจึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ 

ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจ พร้อมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและความ 

พึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจของลูกค้าธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จังหวดัสระบุรี เพ่ือเป็น

แนวทางประกอบการพิจารณา วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั และเพ่ือเป็นการขยาย

ฐานลูกคา้สินเช่ือธุรกิจให้เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือให้เกิดการบริการ 

ท่ีดีเยีย่ม โดยให้ความสาํคญักบัมาตรฐานดา้นบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้ดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการของลูกคา้ในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสินเขตสระบุรี จงัหวดั

สระบุรี 

2.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าในการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ธนาคาร 

ออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 

2.3  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 

2.4  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้บทวนวรรณกรรมสรุปไดด้งัน้ี 

 แนวคดิพฤตกิรรมผู้บริโภค  ในทศันะของเสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาเร่ือง

การตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจ ซ่ึงหากพิจารณาโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีส่ิงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการก่อน แลว้ทาํให้เกิดการตอบสนอง ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกว่า 

S-R Theory (Kotler, 1997) นอกจากน้ีปัจจัยภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัภายใน 

ประกอบดว้ย  การจูงใจ  การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง กล่าวคือ  (1) การจูงใจ 

เป็นสภาพจิตใจภายในของบุคคล ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (Solomon, 2002) (2) การรับรู้ อาศยั

ประสาทสัมผสัทั้งห้า (Etzel, Walker and Stanton, 2001)  (3) การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมผูบ้ริโภค เกิดจาก

การเรียนรู้และประสบการณ์ (Etzel, Walker and Stanton, 2001)  (4) ความเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึง (Kotler, 2006) (5) ทศันคติ เป็นการประเมินความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกดา้นอารมณ์และ

แนวโน้มการปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler, 2006) หรือความคิดท่ีมีลกัษณะแสดงความพอใจ หรือไม่
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พอใจ (Etzel, Walker and Stanton, 2001)  (6) บุคลิกภาพ ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกันของบุคคล ซ่ึงนาํไปสู่การ

ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้คงท่ี และสอดคลอ้งกนั (Blackwell, Minicard and Engel, 2001)  และ (7) แนวคิด

ของตนเอง เป็นความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีเป็นส่ิงประทบัใจของบุคคล ซ่ึงจะกาํหนดลกัษณะของบุคคลนั้น 

(Blackwell, Minicard and Engel, 2001) นอกจากน้ีหากพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจซ้ือ 2 

ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,  2541) ไดแ้ก่  การซ้ือดว้ยเหตุผล และการซ้ือดว้ยอารมณ์  ดงันั้นแนวคิดน้ีนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม และความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือ

ธุรกิจ 

 แนวคดิเกีย่วกบัความพึงพอใจ ในทศันะของลาวณัย ์จกัรานุวฒัน์ (2540) ความพึงพอใจเป็นความเช่ือหรือ

การลงความเห็นท่ีไม่ไดเ้ป็นความรู้สึกอนัแทจ้ริง แต่ในบางคร้ังความพึงพอใจในบางส่ิงบางอย่างอาจเป็นจริงได ้จาก

ความหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงออกตามความรู้สึกการยอมรับหรือไม่ยอมรับ 

การเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมา โดยสามารถแสดงออกทางการพูด 

การเขียน และการนึกคิด สาํหรับปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ ตามทศันะของศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531) อธิบายว่า 

ความพึงพอใจเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และหากพิจารณาจากประเภทของ

ความพึงพอใจ มีดว้ยกนั 2 ประเภท คือ ความพึงพอใจเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด และความพึงพอใจจากความรู้ความเขา้ใจ  

 แนวคดิเกีย่วกบัตลาดบริการและส่วนประสมทางการตลาด จากทศันะของฉตัยาพร เสมอใจ (2547) กล่าวไว้

ว่า  ธรรมชาติของตลาดบริการ มีลกัษณะเป็นบริการเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถสัมผสัได ้ผูบ้ริโภคไม่สามารถรับรู้บริการ  

และในทศันะของวีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547) ไดก้ล่าวไวว้่า นักการตลาดบริการตอ้งหาคาํตอบให้ไดว้่า ลูกคา้

ตอ้งการผลประโยชน์ใดจากการบริการ เพราะลูกคา้ทุกคนลว้นตอ้งการไดรั้บผลิตภณัฑห์ลกั และสถานบริการ รวมถึง

ทางเลือกของช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมากมายในยุคปัจจุบนั ซ่ึงหากพิจารณาในความหมายของส่วนประสมทาง

การตลาด ตามทศันะของธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นส่วนประกอบท่ีมี

ความสาํคญัในตลาดองคก์าร ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็น

ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมหรือ 4P’s ในทาํนองเดียวกนักบัคอตเลอร์ (Kotler, 2006) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 

ซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนั เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดเป้าหมาย  ซ่ึงในทศันะของธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2549) 

กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ถือว่าเป็นหัวใจสาํคญัของการบริการการตลาด จะทาํให้การดาํเนินงานของกิจการ

ประสบความสาํเร็จได ้ส่วนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ตามทศันะของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ท่ี

สําคญัคือ (1) การวางแผนผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีการวางแผนกาํหนดรายละเอียดของบริการ ท่ีจะเสนอขายให้กลุ่มตลาด

เป้าหมายท่ีเลือกไว ้ (2) กลยทุธ์ราคา เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสําหรับบริการ ท่ีมีฤดูกาล มีลูกคา้เป้าหมายหลายกลุ่ม เป็น

การใชน้โยบายราคายดืหยุน่ (3) การเลือกช่องทางการจาํหน่าย สาํหรับบริการจะไม่สามารถเลือกวิธีท่ีซับซ้อนได ้วิธีท่ี

เหมาะสมในเร่ืองช่องทางจาํหน่าย คือ ใชช่้องทางจาํหน่ายโดยตรง (4) กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การ

โฆษณา การส่งเสริมการขาย (5) คุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงลูกคา้ การติดต่อส่ือสาร ความสามารถ ความ

น่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ การตอบสนองลูกคา้ ความปลอดภยั การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกัการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 

(6) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการ  จะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะ 

ช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบอาคาร สถานท่ี และการจดัแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน   
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และ (7) กระบวนการบริการ มีการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจ บริการท่ีดีท่ีสุด

จะตอ้งกาํหนดมาตรฐานดา้นการให้บริการระดบัสูง 

4. การดําเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีประชากรมาจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 

12 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสระบุรี สาขาเสาไห้  สาขาแก่งคอย สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาพระพุทธบาท สาขา

บา้นหมอ สาขาวิหารแดง สาขาสุขอนันต์ปาร์ค สาขาหินกอง สาขาวงัม่วง และสาขาโรบินสันสระบุรี ใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอย่างกรณีท่ีมีประชากรมีจาํนวนไม่แน่นอน สูตรของ Best and Kahn (2006) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาด

ตัวอย่างจากการคํานวณ 385 ตัวอย่าง ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีดีจึงเพ่ิมจํานวนตัวอย่างอีก 4% จะเท่ากับ  

15 ตวัอยา่ง เป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบบงัเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) เก็บรวบรวมขอ้มลู 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีลกัษณะแบบสอบถาม

เป็น Checklist และปลายปิด ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ เป็นแบบสอบถามปลายปิด และส่วนท่ี 3 

ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ลักษณะ

คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

5 ตวัเลือก ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงให้เลือกคาํตอบเดียว คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทาํหนังสือขออนุญาตผูจ้ดัการธนาคาร และขอความอนุเคราะห์ให้

พนกังานฝ่ายสินเช่ือธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 12 สาขา ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลในเวลาทาํการของ

ธนาคาร เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือดาํเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย แยกเก็บเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนแรก เก็บสาขาละ 33 ราย จาํนวน 8 สาขา  ส่วนท่ี 2 เก็บสาขาละ 34 ราย จาํนวน 4 สาขา  

 สมมตฐิานการวจิัย 

 1. ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แตกต่างกนั 

 2. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือต่างกนั จะมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการ

ใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน เขตสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แตกต่างกนั 

  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ  ใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าสถิติร้อยละ และความ 

พึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจธนาคาร วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ส่วนท่ี 2 ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที (Independent Sample t-test) และความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method)  กาํหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05       
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5. ผลการวจิัย 

 ผลการวิจยันาํเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี  

 วตัถุประสงค์การวจิัยข้อที ่1 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของกลุ่มตวัอย่าง มีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญั

ท่ีสุดในการขอสินเช่ือธุรกิจ ส่วนใหญ่เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการร้อยละ 45.75 ประเภทวงเงิน

สินเช่ือ เป็นประเภทเงินกู ้Term Loan ร้อยละ 45.30 จาํนวนคร้ังใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ คร้ังแรก ร้อยละ 45.30 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี ร้อยละ 32.50 วงเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนุมติัในปัจจุบนั  

11 – 20 ลา้นบาท ร้อยละ 39.50 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจขอสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร เป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 60.8 

แหล่งขอ้มลูในการขอใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร ติดต่อขอใชบ้ริการดว้ยตนเอง ร้อยละ 28.80 และแหล่งขอ้มูล

หรือขอ้มลูข่าวสารก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 30.80  

 วตัถุประสงค์การวจิัยข้อที ่2 ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง  ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่  1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด  
 

ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.97 0.91 มาก 

2. ดา้นราคา 4.08 0.80 มาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.26 0.71 มากท่ีสุด 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.13 0.76 มาก 

5. ดา้นบุคคล 4.47 0.60 มากท่ีสุด 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.12 0.71 มาก 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 4.22 0.69 มากท่ีสุด 

รวม 4.18 0.74 มาก 
 

 วตัถุประสงค์การวจิัยข้อที ่3  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการ

ใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน จากขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 62.80 มีอายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 50.80 ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 39.80 ประเภทของกิจการ 

บุคคลธรรมดา ร้อยละ 80.80 ตาํแหน่งงานปัจจุบนั เป็นเจา้ของกิจการร้อยละ 87.30 ส่วนระยะเวลาเปิดดาํเนินการธุรกิจ

ขององคก์ร ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 48.50 มีทุนจดทะเบียนของธุรกิจ 1,000,001 - 3,000,000 บาท ร้อยละ 53.80 มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนของธุรกิจ 100,001-300,000 บาท ร้อยละ 30.50 และประเภทธุรกิจ เป็นธุรกิจการให้บริการ ร้อยละ 40.00  

และเม่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยั   ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ประเภทของ

กิจการ ระยะเวลาเปิดดาํเนินการธุรกิจขององค์กร ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของธุรกิจ และ

ประเภทธุรกิจ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ได้แก่ ตาํแหน่งงานปัจจุบนั  

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั  ผลการทดสอบแต่ละตวัแปรสรุปผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 
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1. เพศ 0.01* 0.00* 0.02* 0.00* 0.31 0.00* 0.00* 0.00* 

2. อาย ุ 0.02* 0.00* 0.00* 0.01* 0.00* 0.00* 0.01* 0.00* 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

4. ประเภทของกิจการ 0.29 0.00* 0.02* 0.77 0.14 0.00* 0.53 0.01* 

5. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 0.01* 0.03* 0.40 0.86 0.83 0.15 0.17 0.24 

6. ระยะเวลาเปิดดาํเนินการธุรกิจ

ขององคก์ร 0.00* 0.08 0.00* 0.01* 0.18 0.16 0.34 0.03* 

7. ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ 0.01* 0.00* 0.00* 0.08 0.11 0.02* 0.21 0.00* 

8. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ของธุรกิจ 0.00* 0.00* 0.55 0.04* 0.37 0.01* 0.02* 0.00* 

9. ประเภทธุรกิจ 0.56 0.45 0.00* 0.20 0.00* 0.00* 0.18 0.02* 

หมายเหตุ *มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

 วตัถุประสงค์การวจิัยข้อที่ 4  พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ท่ีสําคญัท่ีสุดในการ

ขอสินเช่ือธุรกิจ จาํนวนคร้ังใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัใน

ปัจจุบนั แหล่งขอ้มลูในการขอใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร และแหล่งขอ้มลูหรือขอ้มูลข่าวสารก่อนตดัสินใจเลือกใช้

บริการ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานของการศึกษาท่ีตั้งไว ้ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีต่างกนั ได้แก่ ประเภทวงเงินสินเช่ือ และผูมี้

อาํนาจตดัสินใจขอสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั ผลการ

ทดสอบแต่ละตวัแปรสรุปผลดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 สรุปความแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมการใช้บริการกบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 
 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
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1. วตัถุประสงคใ์นการขอ

สินเช่ือธุรกิจ 0.24 0.00* 0.00* 0.04* 0.00* 0.02* 0.57 0.00* 

2. ประเภทวงเงินสินเช่ือ 0.00* 0.02* 0.47 0.63 0.00* 0.02* 0.44 0.57 

3. จาํนวนคร้ังใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจ 0.00* 0.00* 0.00* 0.38 0.22 0.11 0.30 0.00* 

4. ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจ 0.00* 0.00* 0.08 0.11 0.00* 0.00* 0.03* 0.02* 

5. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั

ในปัจจุบนั 0.00* 0.00* 0.79 0.00* 0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 

6. ผูมี้อาํนาจตดัสินใจขอสินเช่ือ

ธุรกิจจากธนาคาร 0.00* 0.02* 0.83 0.38 0.07 0.00* 0.44 0.79 

7. แหล่งขอ้มลูในการขอใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจจาก

ธนาคาร 0.00* 0.00* 0.26 0.02* 0.03* 0.01* 0.00* 0.00* 

8. แหล่งขอ้มลูหรือขอ้มลู   

    ข่าวสารก่อนตดัสินใจ   

   เลือกใชบ้ริการ 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.51 0.00* 0.00* 0.00* 

หมายเหตุ *มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

6. บทสรุป  

 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1)  พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจในการขอสินเช่ือธุรกิจ ส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงินประเภทเงินกู ้Term Loan ใชบ้ริการคร้ังแรก ระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 

9 ปี ไดรั้บอนุมติั 11 - 20 ลา้นบาท ผูมี้อาํนาจตดัสินใจเป็นเจา้ของกิจการ โดยติดต่อขอใชบ้ริการดว้ยตนเอง และเลือกใช้

บริการจากอินเตอร์เน็ตก่อนตดัสินใจ  (2)  ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นบุคคล รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ ์ 

(3)  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ประเภทของกิจการ ระยะเวลาเปิดดาํเนินการธุรกิจ 
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ทุนจดทะเบียน  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประเภทธุรกิจ วตัถุประสงคก์ารขอสินเช่ือ จาํนวนคร้ังใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใช้

บริการ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั แหล่งขอ้มูลในการขอใช้บริการ และแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลข่าวสารก่อนตัดสินใจ

เลือกใช้บริการ  มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ยกเวน้

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารไม่แตกต่างกัน   

และ (4) พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ท่ีสําคญัท่ีสุดในการขอสินเช่ือธุรกิจ จาํนวนคร้ัง

ใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัในปัจจุบนั แหล่งขอ้มูลในการขอใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร และแหล่งขอ้มูลหรือขอ้มูลข่าวสารก่อนตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ มีความพึงพอใจส่วน

ประสมทางการตลาดในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ยกเวน้

ประเภทวงเงินสินเช่ือ และผูมี้อาํนาจตดัสินใจขอสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในการ

ใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

 

7. การอภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 40 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ตาํแหน่งงาน

ปัจจุบนัเป็นเจ้าของกิจการ มีทุนจดทะเบียนของธุรกิจ 1,000,001 - 3,000,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของพิพฒัน์  

เรืองสวสัด์ิ (2551) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 30-39 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งเป็น

เจา้ของกิจการ และมีทุนจดทะเบียนของกิจการตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไปถึง 5 ลา้นบาท 

 2.  จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของกลุ่มตวัอย่าง มีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัท่ีสุดในการขอ

สินเช่ือธุรกิจ ส่วนใหญ่เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ แหล่งข้อมลูในการขอใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจจาก

ธนาคาร ติดต่อขอใชบ้ริการดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Blackwell, Minicard and Engel (2001) ท่ีแสดงให้เห็นว่า

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ียึดแนวคิดของตนเองเพ่ือขอใชบ้ริการนั้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของรับบริการ 

นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลหรือขอ้มูลข่าวสารก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จากอินเตอร์เน็ต แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจดงักล่าวของกลุ่มตวัอยา่งน้ีใชเ้ทคโนโลยีกระตุน้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Kotler (1997) ท่ีว่าส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยสีามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ใชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

 3. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และให้

ความสาํคญัดา้นบุคคลมาเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิพฒัน์ เรืองสวสัด์ิ (2551) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร 

มีผลในระดับความสําคญัมากต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ และดา้นกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูชาติ สุขเศวต (2552) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตกณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ีการท่ี 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัด้านบุคคลเร่ืองพนักงานมีความน่าเช่ือถือ และไวว้างใจได ้ระดับมากท่ีสุด มาเป็นอนัดบัแรก

ของการศึกษาคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่าบุคคลหรือพนักงานให้บริการเป็นส่วนท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ  (2552) ท่ีว่าการเขา้ถึงลูกคา้ บุคลากรถือว่าเป็นบุคคลท่ีสร้างความน่าเช่ือถือและไวว้างใจท่ีจะ

สร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจในบริการ โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ และบริการท่ีเสนอให้กับลูกคา้ตอ้งมีความ

สมํ่าเสมอและถูกตอ้ง ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ของการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลางในเร่ือง
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ของเอกสารท่ีใช้ในการขอสินเช่ือ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องปรับปรุงให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้มากข้ึน 

สอดคลอ้งกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ท่ีว่าเอกสารแผ่นพบัท่ีใช้ในการบริการลูกค้านั้ น เป็นส่ิงลูกค้าจะให้

คุณสมบติัของสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ ท่ีธนาคารตอ้งให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้อย่างเพียงพอท่ีจะ 

ทาํให้เขาเกิดความเช่ือมัน่และตดัสินใจไดแ้ละตอ้งให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูนั้น 

 4. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ประเภทของกิจการ ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ

ธุรกิจขององคก์ร ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของธุรกิจ และประเภทธุรกิจ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา

ท่ีตั้ งไว  ้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาลกัษณะความสนใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑ์สินเช่ือธุรกิจ  โดยจะนาํไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ การตดัสินใจดา้นราคา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์และธนาคาร และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2541) โดยเฉพาะเร่ืองเพศ และระดบัการศึกษา ท่ีเป็นตวัแปรสําคญัต่อการตดัสินใจบริการ นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรธนพงศ ์เสมียนคิด (2558) ท่ีพบว่าอายมีุผลต่อความพึงพอใจใชบ้ริการ 

 5.  พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ท่ีสําคญัท่ีสุดในการขอสินเช่ือธุรกิจ จาํนวน

คร้ังใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัในปัจจุบนั แหล่งขอ้มูลในการ

ขอใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร และแหล่งขอ้มลูหรือขอ้มลูข่าวสารก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ กลุ่มตวัอย่างมีความ

พึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของ

การศึกษาท่ีตั้ งไว  ้ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้บริการเหล่าน้ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและสร้างความ 

พึงพอใจในการบริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรเมษฐ์ ยอดเครือวลัย ์(2557) ท่ีพบว่าเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการมีผลต่อความ

พึงพอใจการใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของธนาคาร และสอดคลอ้งกบัแนวคิด Solomon (2002) ท่ีว่าพฤติกรรมใชบ้ริการมีผลต่อ

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความ 

พึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการได ้ 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้   

  1. จากผลความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือธุกิจของธนาคารออมสิน  

เขตสระบุรี จังหวดัสระบุรี โดยมีความพึงพอใจด้านบุคคลในเร่ืองของพนักงานธนาคารพนักงานมีความน่าเช่ือถือ  

และไวว้างใจไดม้ากกว่าเร่ืองอ่ืน  ๆ แต่อยา่งไรก็ตามควรสร้างความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของเอกสารท่ีใชใ้นการ

ขอสินเช่ือ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากกว่าน้ี  ซ่ึงสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงโครงสร้างทางการตลาด

สินเช่ือธุรกิจ และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุก ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และเป็นแนวทาง 

ในการเสนอรูปแบบการบริการให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 2.  จากผลปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ดงันั้นหากธนาคาร

นาํไปใชค้วรพิจารณาประเด็นน้ี เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือธุรกิจของธนาคาร ให้สอดคลอ้งกบับริบทของลูกคา้ และการ

กาํหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของธนาคาร ท่ีเปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือธุรกิจของธนาคาร  
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 3. จากผลพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ดงันั้นหากธนาคารนาํไปใชค้วรพิจารณาประเด็นน้ี เพ่ือปรับกลยทุธ์ส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือธุรกิจ ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรม

การใช้บริการ เน้นความหลากหลายวตัถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ ส่งเสริมการตลาดทั้งลูกคา้ใหม่และลูกค้าเก่า มีการ

กาํหนดวงเงินให้สินเช่ือมากข้ึน เน้นการให้ข้อมูลท่ีหลากหลายในการขอสินเช่ือ และนาํเสนอข่าวสารสินเช่ือธุรกิจหลาย

ช่องทางให้ลูกคา้ไดต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

 4. จากผลปัจจัยส่วนบุคคลตําแหน่งงานปัจจุบันท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 

ไม่แตกต่างกัน ดงันั้นหากธนาคารนาํไปใชค้วรพิจารณา และให้สําคญัตาํแหน่งงานของลูกคา้ โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ 

ท่ีเป็นลูกค้าสําคัญ มีจ ํานวนมากราย  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ เพ่ือจะไดว้างแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือธุรกิจ ตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการและการแข่งขนัในระยะ

ยาวต่อไป  

 5. จากผลพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดไม่ 

แตกต่างกนั โดยเฉพาะวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกู ้Term Loan และผูมี้อาํนาจตดัสินใจขอสินเช่ือธุรกิจจากธนาคาร ไม่ว่าจะ

เป็นเจา้ของกิจการท่ีมีจาํนวนมากรายท่ีใช้บริการ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และหุ้นส่วนผูจ้ดัการ มาพิจารณา

ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์  คุณภาพการให้บริการ อันนําไปสู่การวางแผนพัฒนาระบบการ

ให้บริการสินเช่ือธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพและสนองตอบความตอ้งการ และขยายฐานลูกคา้ในพ้ืนท่ีให้มากยิง่ข้ึนต่อไป 

  6.  ผูท่ี้สนใจนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ ควรจะศึกษาและเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบดว้ย โดยการใช้

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดท้ราบความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด ท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแข่งขนัสินเช่ือธุรกิจของสถาบนัการเงินในปัจจุบนัและอนาคต 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี 

2. ควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือ

ธุรกิจของธนาคารออมสิน ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน  ๆโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค 

3.  เน่ืองดว้ยการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณท่ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ซ่ึงความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอย่างอาจมีความแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในจงัหวดัอ่ืน หรือธนาคารออมสินสาขาท่ีบริบทแตกต่างกัน 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจงัหวดัอ่ืน หรือทาํการศึกษาเฉพาะสาขา แลว้นาํผลขอ้มลูมาเปรียบเทียบว่ามีความ

แตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือจะทาํให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ ในการนาํไปพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์สินเช่ือ

ธุรกิจของธนาคารออมสิน     
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความความพึงพอใจของลูกค้าด้านส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์และความภกัดีต่อการใชบ้ริการ และเพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking และ M-Banking ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน ผลการศึกษาพบว่าดา้น

ราคา ดา้นการส่ือสารการตลาด และการให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking และพบว่า

ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ        

M-Banking ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 และพบว่าเหตุผลในการทาํธุรกรรม ท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีในการใช้

บริการ I-Banking แตกต่างกนั ส่วนประเภทของธุรกรรมการใชบ้ริการ เหตุผลท่ีใชบ้ริการ สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ และ

ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีในการใชบ้ริการ M-banking ไม่แตกต่างกนั  

 

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจของลูกคา้, ความภกัดีในการใชบ้ริการ, ส่วนประสมการตลาดออนไลน์, ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 

This study has a purpose. To study customer satisfaction in online marketing mix and loyalty to service. 

To study the difference between the service usage behavior and the loyalty of the users of I-Banking and              

M-Banking service. Phahon Yothin Branch Office The study found that price, marketing communication, and 

personal services affected the loyalty of I-Banking users. Product, promotion, and personal service affected the 

loyalty of M-Banking users. I-Banking users who have different reasons for making transaction have loyalty 

differently. While, M-banking users who choose different type of service transaction, reasons to use the service, 

service location, time to use, have loyalty differently at a significant level of 0.05. 

 

Keywords:  Customers’ Satisfaction, Service Loyalty, Online Marketing Mix, Government Saving Bank 
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1. บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบนันั้นพฤติกรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป เพราะเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

นั้นเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์ากข้ึน เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตทาํให้การติดต่อส่ือสารสะดวก

และรวดเร็วมากข้ึน การสืบคน้หาข้อมูลทาํได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทาํธุรกรรมผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทาํได้โดยง่าย และมีความปลอดภัยต่อข้อมูลผูใ้ช้ นอกจากจะอาํนวยความสะดวกแล้ว ยงัทาํให้

ประหยดัเวลาและประหยดัค่าใชจ่้าย ทั้งผูใ้ชบ้ริการและผูใ้ห้บริการอีกดว้ย จึงทาํให้ยอดผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตเพ่ิม

สูงข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี ทาํให้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในการใชชี้วิตประจาํวนัของคนยคุปัจจุบนั            

 จากขอ้มลูการใชบ้ริการ Digital Banking ของไทยเทียบกบัประเทศต่างๆ ในเอเชีย ปี 2557 พบว่าไทยมีลูกคา้

ท่ีใชบ้ริการการเงินดิจิตอลเพียงร้อยละ 19 ของจาํนวนผูใ้ชบ้ริการทางการเงินทั้งหมด และจากผลสํารวจของ Gallup 

ในปี 2559 ยงัพบว่าประเทศไทยยงัมีการใชบ้ริการการทาํธุรกรรมผ่านทางสาขาสูงถึงร้อยละ 83 และมีการใชบ้ริการ

ผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ 41 และผ่านแอพพลิเคชัน่สมาร์ทโฟนร้อยละ 35 แสดงให้เห็นว่าบริการทางการเงิน

ดิจิตอลของไทยนั้น ยงัมีช่องว่างให้พฒันาอยูอี่กเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็น

ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหบ้ริการการเงินดิจิตอลของไทยมีแนวโน้มเติบโต จึงเป็นโอกาสของผูใ้ห้บริการทางการเงินท่ีจะ

นําบริการการเงินดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทุกช่องทางดิจิตอล เพ่ือตอบสนอง

สภาพแวดลอ้มทางสังคมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป (ธนาคารออมสิน, 2559)                        

 ดงันั้นธนาคารออมสินจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking และ 

M-Banking ธนาคารออมสินเพ่ือธนาคารจะไดน้าํเสนอบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และส่งผลให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจและความภกัดีในการใชบ้ริการ I-Banking และ M-Banking ของธนาคาร ทาํให้ธนาคารรักษาฐาน

ลูกคา้เก่าและสามารถขยายฐานไปยงัลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด และความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking และ M-Banking ของธนาคารออมสิน 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking และ 

M-Banking ของธนาคารออมสิน 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ M-Banking จาํนวน 1,900 คน และบริการ I-Banking  

540 คน รวมกนัเท่ากบั 2,440 คน (ธนาคารออมสิน, 2560) การกาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Taro 

Yamane) 

โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือน 5% = 0.05  

แทนค่าในสูตร  n =              2,440              =    343.66 คน 

          1+ (2,440)(0.05)2   

กลุ่มตวัอย่างคือ 344 คน โดยเก็บผูใ้ชบ้ริการ I-Banking จาํนวน 172 คน และเก็บผูใ้ชบ้ริการ M-Banking 

จาํนวน 172 คน โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก และเก็บขอ้มลูดว้ยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 700 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis)  

 ใชค้าํนวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ในการอธิบายขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ใช้

สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายขอ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดในการใชบ้ริการ I-Banking และ M-Banking และปัจจยัดา้นความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking และ 

M-Banking.  

2. สถิติเชิงอนุมาน 

 ทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีต่อ

ความภกัดีในการใชบ้ริการ ใชก้ารทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Multiple regression ดว้ยวิธี Enter ณ ระดบันัยสําคญัท่ี 

0.05 

 สมมติฐานขอ้ 3 และขอ้ 4  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดความ

ภกัดีในการใชบ้ริการแตกต่างกนั ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้

การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ (One-way analysis of variance) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งความภกัดีในการใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ซ่ึงเม่ือพบความแตกต่างจึงนาํไปทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ดว้ยวิธีแบบ LSD 
 

4. ผลการวจิัย 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

  
ประเภทบริการท่ีใช ้

รวม 
I-Banking M-Banking 

เพศ 

ชาย 
จาํนวน 114 123 237 

  33.10% 35.80% 68.90% 

หญิง 

  

จาํนวน 58 49 107 

  16.90% 14.20% 31.10% 

อาย ุ

ตํ่ากว่า 25 ปี จาํนวน 17 16 33 

    4.90% 4.70% 9.60% 

อาย ุ26-35  ปี จาํนวน 30 37 67 

    8.70% 10.80% 19.50% 

อาย ุ36 -45 ปี จาํนวน 88 82 170 

    25.60% 23.80% 49.40% 

อาย ุ46 ปีข้ึนไป จาํนวน 37 37 74 

    10.80% 10.80% 21.50% 
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ประเภทบริการท่ีใช ้

รวม 
I-Banking M-Banking 

 

สถานภาพการ

สมรส 

 

โสด 

จาํนวน 34 35 69 

  9.90% 10.20% 20.10% 

สมรส 
จาํนวน 134 129 263 

  39.00% 37.50% 76.50% 

หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
จาํนวน 4 8 12 

 
1.20% 2.30% 3.50% 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

  

จาํนวน 26 15 41 

  7.60% 4.40% 11.90% 

ปริญญาตรี 

  

จาํนวน 77 96 173 

  22.40% 27.90% 50.30% 

สูงกว่าปริญญาตรี 

  

จาํนวน 69 61 130 

  20.10% 17.70% 37.80% 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

  

จาํนวน 13 11 24 

  3.80% 3.20% 7.00% 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ 

  

จาํนวน 72 73 145 

  20.90% 21.20% 42.20% 

พนกังานเอกชน 

  

จาํนวน 44 51 95 

  12.80% 14.80% 27.60% 

ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 

  

จาํนวน 32 28 60 

  9.30% 8.10% 17.40% 

อ่ืนๆ เช่น พ่อบา้น/แม่บา้น 

  

จาํนวน 11 9 20 

  3.20% 2.60% 5.80% 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 

  

จาํนวน 14 9 23 

  4.10% 2.60% 6.70% 

15,001 - 20,000 บาท 

  

จาํนวน 25 14 39 

  7.30% 4.10% 11.30% 

20,001 - 25,000 บาท 

  

จาํนวน 5 17 22 

  1.50% 4.90% 6.40% 

25,001 - 30,000 บาท 

  

จาํนวน 98 105 203 

  28.50% 30.50% 59.00% 

30,001 บาทข้ึนไป 

  

จาํนวน 30 27 57 

  8.70% 7.80% 16.60% 

รวม 
จาํนวน 172 172 344 

  50.00% 50.00% 100.00% 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 702 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 237 คน  (68.9%) และเพศหญิง 

จาํนวน 107 คน  (31.1%) ซ่ึงเพศชายส่วนใหญ่จะใช ้M-Banking มากกว่า I-Banking  (35.8%)  และเพศหญิงส่วนใหญ่

ใช ้I-Banking มากกว่า M-Banking  (16.9%) มีอาย ุ36-45 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 170 คน  (49.4%) รองลงมาคืออายุ 46 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 74 คน (21.5%) และนอ้ยท่ีสุดคืออายตุ ํ่ากว่า 25 ปี จาํนวน 33 คน  (9.6%) โดยผูใ้ชบ้ริการ I-Banking คือ

ผูท่ี้มีอายุ 36-45 ปี มากท่ีสุด และผูท่ี้ใช้ M-Banking คือผูท่ี้มีอายุ 36-45 ปี มากท่ีสุด มีสถานภาพสมรส มากท่ีสุด 

จาํนวน 263 คน (76.5%) รองลงมาคือโสด จาํนวน 69 คน  (20.1%) และหยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จาํนวน 12 คน (3.5%) 

โดยผูใ้ชบ้ริการ I-Banking คือผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด และผูท่ี้ใช ้M-Banking คือผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมาก

ท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 173 (50.3%) รองลงมาคือระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 130 คน (37.8%) 

และระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 41 คน (11.9%) ซ่ึงผูท่ี้ใชบ้ริการ I-Banking คือ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มากท่ีสุด และผูท่ี้ใช ้M-Banking คือผูท่ี้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด มีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/

ราชการมากท่ีสุด จาํนวน 145 คน (42.2%) รองลงมาคือ พนกังานเอกชน จาํนวน 95 คน (27.6%) และอาชีพอ่ืนๆ เช่น 

พ่อบา้น แม่บา้นนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 20 คน (5.8%) ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking มากท่ีสุดคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็น

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ ผูใ้ช้บริการ M-Banking มากท่ีสุดคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 203 คน (59.0%) รองลงมาคือ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 57 คน (16.6%) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท น้อย

ท่ีสุด จาํนวน 22 คน (6.4%)  ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking มากท่ีสุดคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-

30,000 บาท และผูใ้ชบ้ริการ M-Banking มากท่ีสุดคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 25,001-30,000 บาท 

 

 พฤตกิรรมการใช้บริการ 

 

ตารางท่ี 2 ร้อยละของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

      ประเภทบริการท่ีใช ้
รวม 

      I-Banking M-Banking 

ประเภทของ

ธุรกรรมการเงินท่ีใช้

บริการ 

โอนเงิน จาํนวน 58 56 114 

 
  16.90% 16.30% 33.10% 

ตรวจสอบยอดคงเหลือ จาํนวน 6 17 23 

 
  1.70% 4.90% 6.70% 

ชาํระสินคา้และบริการต่างๆ 
จาํนวน 24 32 56 

 
7.00% 9.30% 16.30% 

อ่ืนๆ เช่น สลากออมสิน หรือกรมธรรม์

ประกนัชีวิต 

จาํนวน 84 67 151 

 
24.40% 19.50% 43.90% 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 703 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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      ประเภทบริการท่ีใช ้
รวม 

      I-Banking M-Banking 

เหตุผลท่ีท่านใช้

บริการ 

สามารถเขา้ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
จาํนวน 78 55 133 

  22.70% 16.00% 38.70% 

ประหยดัเวลาในการเดินทาง 
จาํนวน 70 77 147 

  20.30% 22.40% 42.70% 

สะดวกในการทาํธุรกรรม ไม่ตอ้งรอคิว 
จาํนวน 17 27 44 

  4.90% 7.80% 12.80% 

อ่ืนๆ 
จาํนวน 7 13 20 

  2.00% 3.80% 5.80% 

สถานท่ีท่ีท่านทาํ

ธุรกรรมผา่นบริการ

ดงักล่าว 

ท่ีบา้น 
จาํนวน 65 80 145 

  18.90% 23.30% 42.20% 

ท่ีทาํงาน/สถานศึกษา 
จาํนวน 63 8 71 

  18.30% 2.30% 20.60% 

สถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ 

ร้านอาหาร 

จาํนวน 30 25 55 

  8.70% 7.30% 16.00% 

อ่ืนๆ เช่น ร้านคา้ ระหว่างเดินทาง 
จาํนวน 14 59 73 

  4.10% 17.20% 21.20% 

ช่วงเวลาในการทาํ

ธุรกรรมผา่นบริการ

ดงักล่าว 

ช่วงเวลา 6.01 น.-9.00 น. 
จาํนวน 12 7 19 

  3.50% 2.00% 5.50% 

ช่วงเวลา 9.01 น. -12.00 น. 
จาํนวน 23 22 45 

  6.70% 6.40% 13.10% 

ช่วงเวลา 12.01-15.00 น. 
จาํนวน 50 47 97 

  14.50% 13.70% 28.20% 

ช่วงเวลา 15.01 น.-18.00 น. 
จาํนวน 39 37 76 

  11.30% 10.80% 22.10% 

ช่วงเวลา 18.01 น.-21.00 น. 
จาํนวน 19 29 48 

  5.50% 8.40% 14.00% 

ช่วงเวลา 21.01 น.- 24.00 น. 
จาํนวน 27 28 55 

  7.80% 8.10% 16.00% 

ช่วงเวลา 00.01 น.- 06.00 น. 
จาํนวน 2 2 4 

  0.60% 0.60% 1.20% 

รวม 
จาํนวน 172 172 344 

  50.00% 50.00% 100.00% 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 704 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking เพ่ือตรวจสอบยอดสลากออมสิน หรือตรวจสอบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต มากท่ีสุด 

(24.4%) รองลงมาคือใชใ้นการโอนเงิน (16.9%) และการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ นอ้ยท่ีสุด (1.7%) ตามลาํดับ 

ผูใ้ช้บริการ M-Banking ในการเพ่ือตรวจสอบยอดสลากออมสิน หรือตรวจสอบกรมธรรมป์ระกันชีวิต มากท่ีสุด 

(17.5%) รองลงมาคือใชใ้นการโอนเงิน (16.3%) และการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ นอ้ยท่ีสุด (4.9%) มีการใชบ้ริการ 

I-Banking เน่ืองจากสามารถเขา้ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มากท่ีสุด (22.7%) รองลงมาคือประหยดัเวลาในการ

เดินทาง (20.3%) และเหตุผลอ่ืนๆ (2.0%) ตามลาํดบั ใชบ้ริการ M-Banking เน่ืองจากประหยดัเวลาในการเดินทางมาก

ท่ีสุด (22.4%) รองลงมาคือสามารถเข้าใช้บริการไดต้ลอด 24 ชั่วโมง (16.0%) และเหตุผลอ่ืนๆ น้อยท่ีสุด (3.8%) 

ตามลาํดับ มีสถานท่ีใช้บริการ I-Banking คือท่ีบา้นมากท่ีสุด (18.9%) รองลงมาคือสถานท่ีทาํงาน/สถานศึกษา 

(18.3%) และสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น ร้านคา้ น้อยท่ีสุด (4.1%) ตามลาํดบั มีสถานท่ีใชบ้ริการ M-Banking คือ ท่ีบา้นมาก

ท่ีสุด (23.3%) รองลงมาคือสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น ระหว่างเดินทาง หรือสถานท่ีต่างๆ (17.2%) และท่ีทาํงาน/สถานศึกษา

น้อยท่ีสุด (2.3%) ตามลาํดับ มีช่วงเวลาท่ีใช้บริการ I-Banking คือ ช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากท่ีสุด (14.3%) 

รองลงมาคือ ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. (11.3%) และช่วงเวลา 00.01-06.00 น. นอ้ยท่ีสุด (0.6%) ตามลาํดบั มีช่วงเวลาท่ี

ใชบ้ริการ M-Banking คือ ช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากท่ีสุด (13.7%) รองลงมาคือ ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. (10.8%) 

และช่วงเวลา 00.01-06.00 น. นอ้ยท่ีสุด (0.6%) ตามลาํดบั 

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด แยกตามประเภทของการใชบ้ริการดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 

I-Banking M-Banking 

ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.66 0.571 มากท่ีสุด 4.64 0.56 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา 4.71 0.545 มากท่ีสุด 4.76 0.516 มากท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการส่ือสาร 3.99 0.407 มาก 4.02 0.437 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.03 0.91 มาก 4.07 0.908 มาก 

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 4.04 0.762 มาก 4.06 0.754 มาก 

ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 4.77 0.511 มากท่ีสุด 4.75 0.501 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 

4.42 0.583 มากทีสุ่ด 4.45 0.573 มากทีสุ่ด 

 

I-Banking ในภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (X̅= 4.42) โดยผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจใน

ดา้นการให้บริการส่วนบุคคลมากท่ีสุด (X̅= 4.77) รองลงมาคือ ดา้นราคา (X̅= 4.71) ดา้นผลิตภณัฑ์ (X̅= 4.66) ดา้น

การรักษาความเป็นส่วนตวั (X̅= 4.04) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X̅= 4.03) และดา้นช่องทางการส่ือสาร (X̅= 3.99) 

ตามลาํดบั M-Banking ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (X̅= 4.45) โดยผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจใน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 705 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ดา้นราคา (X̅= 4.76) รองลงมาคือ ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล (X̅= 4.75) ดา้นผลิตภณัฑ ์(X̅= 4.64) ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (X̅= 4.07) ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (X̅= 4.06) และดา้นช่องทางการส่ือสาร (X̅= 4.02) ตามลาํดบั 

ความภกัดีของผู้ใช้บริการ 

ตารางที 4 ค่าเฉล่ียของความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านความภกัดีของผู้ใช้บริการ 

I-Banking M-Banking 

ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความภกัดี 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความภกัดี 

ท่านจะใชบ้ริการในการทาํธุรกรรม

การเงิน เช่น ฝาก ถอน โอนเงินผา่น

ช่องทางน้ี เป็นประจาํ                        

4.1 0.657 มาก 4.07 0.658 มาก 

ท่านจะใชบ้ริการการชาํระค่า

สาธารณูปโภค เช่น จ่ายบิล หรือเติม

เงินผา่นช่องทางน้ีเป็นประจาํ 

4.23 0.831 มากท่ีสุด 4.24 0.885 มากท่ีสุด 

ท่านจะใชบ้ริการในการสอบถาม

ยอดเงินในบญัชีผา่นช่องทางน้ีเป็น

ประจาํทุกเดือน 

3.56 0.96 มาก 3.6 0.94 มาก 

ท่านมีรู้สึกดีใชก้ารใชบ้ริการ   3.6 0.992 มาก 3.62 0.949 มาก 

ท่านรู้สึกปลอดภยัในการใชบ้ริการ 4.72 0.569 มากท่ีสุด 4.72 0.56 มากท่ีสุด 

ท่านจะแนะนาํให้บุคคลอ่ืนใชบ้ริการ

ทาง Internet หรือ ทาง M – Banking 

4.33 0.601 มากท่ีสุด 4.33 0.594 มากท่ีสุด 

หากธนาคารอ่ืนมีขอ้เสนอในการใช้

บริการท่ีดีกว่า ท่านยงัคงใชบ้ริการ 

Internet หรือ M-Banking ของ

ธนาคารออมสิน 

4.48 0.68 มากท่ีสุด 4.44 0.654 มากท่ีสุด 

ด้านความภกัดีของผู้ใช้บริการ 4.41 0.66 มากทีสุ่ด 4.44 0.631 มากทีสุ่ด 

 

I-Banking ในภาพรวมมีความภกัดีในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (X̅= 4.41) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในรายขอ้ดงัน้ี รู้สึกปลอดภยัในการใชบ้ริการ (X̅= 4.72) รองลงมาคือ 

ท่านยงัคงใชบ้ริการ I-Banking หรือ M-Banking ของธนาคารออมสินหากธนาคารอ่ืนมีขอ้เสนอในการใชบ้ริการท่ี

ดีกว่า (X̅= 4.48) ท่านจะแนะนาํให้บุคคลอ่ืนใชบ้ริการทาง I-Banking หรือ ทาง M–Banking (X̅= 4.33) และท่านจะใช้

บริการการชาํระค่าสาธารณูปโภค เช่น จ่ายบิล หรือเติมเงินผ่านช่องทางน้ีเป็นประจาํ (X̅= 4.23) และรายข้อท่ี

ผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีในระดบัเห็นดว้ย คือ ท่านจะใชบ้ริการในการทาํธุรกรรมการเงิน เช่น ฝาก ถอน โอนเงินผ่าน
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ช่องทางน้ี เป็นประจาํ (X̅= 4.10) รองลงมาคือ ท่านมีรู้สึกดีใชก้ารใชบ้ริการ (X̅= 3.60) และท่านจะใชบ้ริการในการ

สอบถามยอดเงินในบญัชีผา่นช่องทางน้ีเป็นประจาํทุกเดือน (X̅= 3.56) ตามลาํดบั M-Banking ในภาพรวมมีความภกัดี

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (X̅= 4.44) ท่านรู้สึกปลอดภยัในการใชบ้ริการ (X̅= 4.72) รองลงมาคือ ท่านยงัคงใชบ้ริการ I-

Banking หรือ M-Banking ของธนาคารออมสินหากธนาคารอ่ืนมีขอ้เสนอในการใชบ้ริการท่ีดีกว่า (X̅= 4.44) ท่านจะ

แนะนาํให้บุคคลอ่ืนใชบ้ริการทาง I-Banking หรือ ทาง M – Banking (X̅= 4.33) และท่านจะใชบ้ริการการชาํระค่า

สาธารณูปโภค เช่น จ่ายบิล หรือเติมเงินผา่นช่องทางน้ีเป็นประจาํ (X̅= 4.24) และรายขอ้ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีใน

ระดบัเห็นดว้ย คือ ท่านจะใชบ้ริการในการทาํธุรกรรมการเงิน เช่น ฝาก ถอน โอนเงินผ่านช่องทางน้ี เป็นประจาํ (X̅= 

4.07) รองลงมาคือ ท่านมีรู้สึกดีใชก้ารใชบ้ริการ (X̅= 3.62) และท่านจะใชบ้ริการในการสอบถามยอดเงินในบญัชีผ่าน

ช่องทางน้ีเป็นประจาํทุกเดือน (X̅= 3.60) ตามลาํดบั 

สมมติฐานข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภักดีของผูใ้ช้บริการ I-

Banking  ของธนาคารออมสิน 

ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking ในดา้นราคา (Sig. = 0.006) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Sig. = 0.000) และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล (Sig. = 0.004) มีผลต่อความภกัดีในการ

ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking ส่วนความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ช่องทางการส่ือสาร และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่มีผลต่อความภักดีในการใชบ้ริการของผูใ้ช้บริการ            

I-Banking ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 ในบางส่วนคือ 3 ใน 6 ปัจจยั นั่น

คือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีความสามารถในการพยากรณ์ความภกัดี

ในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking ไดร้้อยละ 63.80 (R2 = 0.638) มีค่า F เท่ากบั 8.640 (df = 165, Sig. = 

0.004)  สมการในการพยากรณ์  คือ 

ความภกัดีในการใช้บริการของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking = – 0.125 + 0.172(ดา้นราคา) + 0.384(ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด) + 0.057(ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล) 

   

ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัความภกัดี

ในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized Coefficients (Beta) t Sig. 
B Std. Error 

(Constant) -.125 .399  -.313 .755 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .118 .080 .097 1.460 .146 

ดา้นราคา .172 .061 .141 2.796 .006 

ดา้นช่องทางการส่ือสาร .035 .084 .022 .418 .676 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .384 .047 .533 8.242 .000 

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั .057 .057 .066 1.001 .318 

ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล .272 .092 .206 2.939 .004 

R= 0.799, R2= 0.638, Adjust R2= 0.625, SEE= 0.407,  F= 8.640, Sig= 0.004, df=165 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 707 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 สมมตฐิานที ่2 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking  

ของธนาคารออมสิน 

ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ในดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig. = 

0.048) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Sig. = 0.000) และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล (Sig. = 0.021) มีผลต่อความภกัดี

ในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ส่วนความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการส่ือสาร และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ไม่มีผลต่อความภักดีในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ M-

Banking ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 ในบางส่วนคือ 3 ใน 6 ปัจจยั นั่นคือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีความสามารถในการพยากรณ์ความ

ภกัดีในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ไดร้้อยละ 63.30 (R2 = 0.633) มีค่า F เท่ากบั 5.436 (df = 165, Sig. = 

0.021)  สมการในการพยากรณ์คือความภกัดีในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking = 0.316 + 0.162(ดา้น

ผลิตภณัฑ)์ + 0.425(ดา้นการส่งเสริมการตลาด) + 0.222(ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล) 

 

ตาราง 6 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัความภกัดี

ในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients (Beta) 
t Sig. 

B Std. Error 

(Constant) .316 .398  .793 .429 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .162 .081 .140 1.990 .048 

ดา้นราคา .052 .072 .041 .725 .470 

ดา้นช่องทางการส่ือสาร .130 .081 .087 1.604 .111 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .425 .047 .613 9.125 .000 

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั -.046 .055 -.056 -.841 .401 

ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล .222 .095 .174 2.331 .021 

R= 0.795, R2= 0.633, Adjust R2= 0.619, SEE= 0.400 F= 5.436, Sig= 0.021, df=165 

 

 สมมตฐิานข้อที ่3 ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ I-Banking แตกต่างกนัมีความภกัดีใน

การใชบ้ริการ I-Banking แตกต่างกนั  

 ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัของความภกัดีในการใชบ้ริการ I-Banking พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถเขา้ใช้

บริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีระดบัความภกัดีในการใชบ้ริการตํ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเหตุผลในการทาํธุรกรรมคือ

ประหยดัเวลาในการเดินทาง (F= 3.172, Sig.= 0.026) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานท่ีท่ีท่านทาํธุรกรรมผ่านบริการ ใน

สถานท่ีอ่ืนๆ เช่น ระหว่างการเดินทาง บนรถโดยสาร มีระดับความภกัดีในการใชบ้ริการสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี

สถานท่ีท่ีท่านทําธุรกรรมผ่านบริการ ในสถานท่ี คือท่ีบ้าน ท่ีท ํางาน/สถานศึกษา และสถานท่ีต่างๆ เช่น 

ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร (F= 3.020, Sig.= 0.031) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และพบว่าปัจจยัความภกัดีท่ี
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แตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการ I-Banking ไม่มีผลกบัประเภทของธุรกรรมการเงินท่ีใชบ้ริการ (F= 2.401, Sig.= 0.070) 

และช่วงเวลาในการใชบ้ริการ (F= 1.384, Sig.= 0.224)  

 

 สมมตฐิานข้อที ่4 ผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ M-Banking แตกต่างกนัมีความภกัดี

ในการใชบ้ริการ M-Banking แตกต่างกนั   

 ผลการทดสอบพบวา่ปัจจยัความภกัดีท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ไม่มีผลกบัประเภทของ

ธุรกรรมการเงินท่ีใชบ้ริการ (F= 1.754, Sig.= 0.158) เหตุผลท่ีใชบ้ริการ (F= 0.406, Sig.= 0.749)  สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ 

(F= 2.282, Sig.= 0.081)  และช่วงเวลาในการใชบ้ริการ (F= 0.446, Sig.= 0.847)   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

5.  อภปิรายผล 

 1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความภกัดีคือ ปัจจยัดา้นราคา การส่ือสารการตลาด 

และการให้บริการส่วนบุคคล เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีความพึงพอใจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากการใชบ้ริการ      

I-Banking ธนาคารควรมีการกระตุน้การใชบ้ริการจากการทาํโปรโมชัน่ให้บ่อยข้ึน และมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ต่างๆให้ผูใ้ชบ้ริการ หรือมีการให้สิทธิประโยชน์ในกรณีท่ีลูกคา้มีการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 

และจากผลการศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M-Banking คือปัจจยัดา้น

ผลิตภัณฑ์ ดา้นการส่ือสารการตลาด และการให้บริการส่วนบุคคล ซ่ึงปัจจยัท่ีสามารถกระตุ้นการใชบ้ริการผ่าน       

M-Banking คือ การมอบสิทธิประโยชน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการใชง้านผ่าน M-Banking เช่น มีการมอบรางวลัสลากคูณ

สองให้กบัลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีสลากดิจิตอล หรือมีการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกคา้ท่ีมียอดใชจ่้ายผ่านแอพพลิเคชั่น 

เป็นตน้ จากผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั ปฏิภาณ สว่างเมฆ (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง เชียงใหม่ ท่ีพบว่า

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจในธนาคาร จึงเช่ือมัน่ในความ

ปลอดภยัของการใชบ้ริการทางแอพพลิเคชัน่หรือเว็บไซด์ของธนาคาร ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ 

(2549) ท่ีกล่าวว่า ผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจเม่ือรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการบริการท่ีแปลกใหม่หรือมี

ความแตกต่างจากส่ิงท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ ซ่ึงการท่ีลูกคา้รู้สึกถึงความแตกต่างจะทาํให้เกิดความพึงพอใจ และการซ้ือซํ้ าจนเกิด

เป็นความภกัดีในตราสินคา้ 

2. ธุรกรรมการให้บริการทางการเงิน ผ่าน M-Banking ธนาคารควรให้ความสําคัญกบัระบบรักษาความ 

ปลอดภยั ท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูของลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลู ทางการเงินอยา่งเลขท่ีบตัรประชาชน หรือแมแ้ต่ขอ้มลู ส่วนตวั

ของลูกคา้ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์เพราะขอ้มูล เหล่าน้ีเป็นเร่ืองส่วนตวั และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจ ท่ี

ตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั โดยจากผลการศึกษาไดบ่้งช้ีว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัระบบความปลอดภยัของ

ฐานขอ้มลูคา้ จะให้ความสาํคญักบัการเขา้รหัสขอ้มลูในการรับ-ส่งขอ้มูล การขออนุญาตลูกคา้ เพ่ือส่งขอ้มูลข่าวสาร

ไปยงัอีเมลของลูกค้า การเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับ เพ่ือให้สามารถสร้างความประทบัใจ สร้าง

ความรู้สึกท่ีดีให้กบัผูรั้บ และพฒันาความสัมพนัธ์กับลูกคา้ไปอีกขั้นหน่ึง และทาํให้อตัราการตอบสนอง สูงกว่า

เน้ือหาขอ้มูลท่ีไม่มีการทาํให้เป็นส่วนตวั ยิ่งขอ้มูลท่ีส่งถึงลูกค้ามีการทาํให้เป็นส่วนตวัมากเท่าใดก็จะเข้าถึงลูกค้า

ไดม้าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Parasuraman; Zeitheml; & Berry. 1985 ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ (Service 
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Quality) ท่ีตอ้งมีความปลอดภยั (Security) ในการให้บริการโดยตอ้งปราศจากอนัตราย ความเส่ียงและปัญหาต่างๆ 

รวมถึงการสร้างความน่าเช่ือถือ (Credibility) ในส่วนของบริษทัและบุคลากรจะตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และ

ความไวว้างใจในบริการ ถึงจะทาํให้สามารถเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการได ้

 

6.  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. การให้บริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน I-Banking และจาก M-Banking เน่ืองจากผลการศึกษา

พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการส่ือสารน้อยท่ีสุด ควรมีการปรับปรุงช่องทางในการส่ือสาร

เน่ืองจากการเขา้ถึงการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง I-Banking นั้น มีการเขา้ถึงไดใ้นช่องทางท่ีจาํกดั ตอ้งมีการ

เขา้ใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซด ์และมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก ซับซ้อน ส่งผลให้ขีดจาํกดัในการพฒันานั้นแคบลง ดงันั้นธนาคาร

ควรพฒันาช่องทางการส่ือสารให้มีความสะดวกและรัดกุม ความสะดวกสบายและความทนัสมยัของการทาํธุรกรรม

และข่าวสาร เป็นส่ิงท่ีสําคัญเน่ืองจากผูใ้ช้บริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดังกล่าว มีเหตุผลเพราะ

ตอ้งการความสะดวกสบาย และความทนัสมยัของสินคา้ดงัผลการวิจยัท่ีบ่งช้ีว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบัความง่าย 

สะดวก ทนัสมยัจะให้ความสาํคญักบัการท่ีเวบ็ไซตใ์ชง้านง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีการปรับปรุงขอ้มลูให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ (Update) การเขา้ใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง การออกแบบเว็บไซต์ท่ีสวยงาม และทนัสมยั กระบวนการใชง้าน

เขา้ใจง่าย ทั้งน้ี ควรมีการพฒันาด้านการเก็บประวติัหรือมีการบนัทึกการทาํธุรกรรมยอ้นหลัง เป็นระยะเวลาท่ี

ยอ้นหลงัมากข้ึน เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการมีขอ้มลูเพ่ือตรวจสอบ หรือสามารถนาํไปเป็นแหล่งอา้งอิงทางการเงินได ้

2. ธนาคารควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ เช่น การให้โปรโมชัน่สําหรับผู ้

เร่ิมใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก เช่น สามารถใช้สิทธิในการซ้ือสลากออมสินไดด้อกเบ้ียในอตัราพิเศษ หรือการใชสิ้ทธ์ิ

ประโยชน์ ฯลฯ สําหรับผูใ้ช้บริการเดิม เช่น การให้สิทธิลุน้รางวลัสลากออมสินรางวลัพิเศษ กรณีมีการใชง้าน I- 

Banking เป็นเวลาติดต่อกนัจาํนวน 3 เดือน เป็นตน้ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจและความภกัดีต่อการใชบ้ริการ I-

Banking และ M-Banking: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาใน

พ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น สาขาในเขตปริมณฑล หรือ ในต่างจงัหวดั เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัผล

ของการศึกษาในคร้ังน้ี 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยการทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและดา้นความภกัดี เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีแทจ้ริง และเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของความพึง

พอใจและความภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการ I-Banking และ M-Banking 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและ

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของ

ผูป้ระกอบการในเขตพญาไท 

ระเบียบวิธีการวิจยั ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 333 ราย เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวจิยัคือ T-test, One-way ANOVA และ Correlation 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ไดแ้ก่  (1) ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (2) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล (3) ดา้นการประเมินทางเลือก 

(4) ดา้นการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ และ (5) การประเมินหลงัการซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ 

คาํสําคญั:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ, กระบวนการตดัสินใจ, ธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the relationship between market mix factors on service and 

decision processes in choosing e-Banking for products and services purchasing of the entrepreneurs in Phayathai 

area. 

In this research, the quantitative research was used as the research methodology. The group sample was 

333 people, and the research instrument was questionnaire. Frequency, percentage and standard deviation were the 

collected statistic data, and they were used for hypothesis test by T-test, One-way ANOVA and Correlation. 
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 The result revealed that the market mix factors on service which significantly had relationship with 

decision processes in choosing e-Banking for products and services purchasing at 0.05 were: (1) perception of 

needs or problems, (2) information seeking, (3) evaluation of options, (4) decision making for purchasing or 

selecting, and 

(5) post-evaluation of purchasing or selecting the services. 

 

Keywords:  Marketing mix, Decision process, Electronic financial transactions  

 

1. บทนํา 

กระแสโลกออนไลน์ไดส้ร้างการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในโลกการเงินไดส่้งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการทางการเงิน

ต่าง ๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ โดยเฉพาะการทาํธุรกรรมทางการเงิน

สมยัใหม่ท่ีสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น 

โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต เป็นตน้ โดยผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการดิจิทลัแบงก้ิง (Digital Banking) เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะการใชบ้ริการ Internet Banking และ Mobile Banking เพราะสะดวกสบายกว่า และสามารถทาํ

ธุรกรรมไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอดเวลาดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไปท่ีสาขาของธนาคาร สะทอ้นจากผลสาํรวจ PwC’s Global 

Digital Banking Survey ท่ีทาํการสาํรวจความคิดเห็นผูบ้ริหารระดบัสูงจากฝ่ายไอทีจาํนวน 157 ราย ใน 14 ประเทศทัว่

โลก พบว่าในปี 2559 ปริมาณการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทางสมาร์ทโฟนจะเติบโตถึงร้อยละ 64 (ปิยพงศ ์ตั้ง

จินตนาการ, 2559) ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินกิจการอยูใ่นเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นเขตท่ีมีประชากรและแหล่ง

ธุรกิจท่ีหนาแน่น เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมานาน เป็นแหล่งสําคญัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยเขตพญาไทนั้ น

ครอบคลุมพ้ืนท่ียา่นพหลโยธิน ย่านสะพานควาย และย่านประดิพทัธ์ จึงสอดคลอ้งกบัประเด็นของการศึกษาคร้ังน้ี 

โดยมีการทาํธุรกรรมการเงินออนไลน์มากข้ึนเพ่ือชาํระค่าสินคา้และบริการออนไลน์ จากเหตุผลดงักล่าวจึงสนใจท่ีจะ

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใช้

บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร คือ ผูป้ระกอบการประเภทนิติบุคคลท่ีดําเนินกิจการอยู่ในเขตพญาไท ซ่ึงไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน (Infinite population) 
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กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการประเภทนิติบุคคลท่ีดาํเนินกิจการอยูใ่นเขตพญาไท จาํนวน 333 ราย และทาํ

การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัดาํเนินการคดัเลือกโดยเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

และเก็บขอ้มลูดว้ยการเลือกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะของธุรกิจ ส่วนท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน

การรับชาํระสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท เป็นประเมินคาํตอบเป็น 5 ระดบั (Rating scale) และ

ส่วนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินค้าและ

บริการ เป็นประเมินคาํตอบเป็น 5 ระดบั (Rating scale) 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลู ดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ T-test, One-way 

ANOVA และ Correlation และนาํเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 

4. ผลการวจิัย 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใช้

บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท สามารถ

แยกเป็นรายดา้นได ้ประกอบดว้ย (1) ระดบัความสําคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และ

บริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.99 (2) ระดบัความสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจ

ในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขต

พญาไท ดา้นราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 (3) ระดบัความสําคญัต่อความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไทดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 (4) ระดบัความสําคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่า

สินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไทดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 (5) ระดบัความสําคัญต่อความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและ

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของ

ผูป้ระกอบการในเขตพญาไทดา้นบุคคล (People) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 (6) ระดับ

ความสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใช้

บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท ดา้น

หลกัฐานกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และ (7) ระดบัความสําคญัต่อ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรม
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การเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินค้าและบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท ด้านกระบวนการ 

(Process) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 

2. กระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และ

บริการสามารถแยกเป็นรายดา้น ประกอบดว้ย (1) ระดบัความสําคญัต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ

ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 (2) ระดบัความสําคญัต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรม

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ ดา้นการแสวงหาขอ้มลู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.43 (3) ระดบัความสาํคญัต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน

การรับชาํระค่าสินค้าและบริการ ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.03 

(4) ระดบัความสาํคญัต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่า

สินคา้และบริการ ด้านการตัดสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 

(5) ระดบัความสาํคญัต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่า

สินคา้และบริการ ดา้นการประเมินหลงัการซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐานไดด้งัน้ี 

3.1) สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ

ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ ประกอบดว้ย (1) ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของ

การจดทะเบียนของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการไม่แตกต่างกนั (2) ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์การทาํงานใน

ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระ

ค่าสินคา้และบริการ แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(3) ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ ไม่แตกต่างกนั (4) ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ ไม่

แตกต่างกนั (5) ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ

ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ แตกต่างกนัในดา้นการแสวงหาขอ้มลู และดา้นการ

ประเมินทางเลือก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (6) ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทธุรกิจท่ีดาํเนินการท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และ

บริการ ไม่แตกต่างกัน (7) ผูป้ระกอบการท่ีมีขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการแตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจซ้ือ

หรือเลือกใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.2) สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการ

เลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการ

รับชาํระค่าสินคา้และบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการทดสอบค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ ดัง

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบักระบวนการ

ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ 

   

ตารางท่ี 1  แสดงสรุปผลการทดสอบค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบักระบวนการ

ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ 

ปัจจัยส่วน

ประสมทาง

การตลาดบริการ 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการหรือ

ปัญหา 

การแสวงหา

ขอ้มลู 

การประเมิน

ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ

หรือเลือกใช้

บริการ 

การประเมินหลงั

การซ้ือหรือ

เลือกใชบ้ริการ 

r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .689 .000* .818 .000* .908 .000* .520 .000* .274 .000* 

ดา้นราคา .814 .000* .900 .000* .752 .000* .620 .000* .273 .000* 

ดา้นช่องทางการ

จาํหน่าย 

.795 .000* .577 .000* .644 .000* .672 .000* .472 .000* 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

.914 .000* .859 .000* .748 .000* .617 .000* .371 .000* 

ดา้นบุคคล .685 .000* .447 .000* .570 .000* .901 .000* .402 .000* 

ดา้นหลกัฐาน

กายภาพ 

.914 .000* .859 .000* .748 .000* .617 .000 .371 .000* 

ดา้นกระบวนการ .727 .000* .580 .000* .663 .000* .687 .000* .368 .000* 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้

และบริการ พบว่าทุกดา้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H0) หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการเลือกใช้

บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในเขตพญาไท สามารถแยกเป็น

รายดา้นไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยรวมพบว่า ธนาคารมีรูปแบบการให้บริการ

ของธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย อีกทั้งมีบริการธุรกรรมการเงิน
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อิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ และมีความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือ

การใช้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของวรวุฒิ มีชยั (2555) ทาํการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

บริการทั้ง 7 ดา้นมีผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยู่ในระดบัมาก ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการในการใชบ้ริการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการจดัจาํหน่ายและการบริการ แรงจูงใจ

ในการตดัสินใจใชบ้ริการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์และกระบวนการ การเรียนรู้ในการ

ใชบ้ริการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการ 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price) โดยรวมพบว่า ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายมากกว่าการเดินทางไปทาํธุรกรรมท่ีสาขาของธนาคาร อีกทั้งค่าธรรมเนียมการสมคัรใชบ้ริการรับ

ชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ภัทรา มหามงคล (2554) ทาํการศึกษา

เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคารผา่นทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 

และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) โดยรวมพบว่า ธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนในการติดต่อธนาคารท่ีรวดเร็ว ซ่ึงมีการรองรับทั้งระบบ iOS และระบบ Android ท่ีสามารถ

ใชบ้ริการไดท้ั้งสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต และสามารถดาวน์โหลดไดง่้าย ๆ ทั้ง App Store และ Play Store ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ โสภณ สาธุรัตน์ (2553) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จงัหวดันครปฐม พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ามีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากรของธนาคาร ดา้นการนาํเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ และดา้น

กระบวนการให้บริการ ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 

เพศและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมพบว่า ธนาคารมีการจดั

กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์ และเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี อีกทั้งมีพนักงานธนาคารให้

คาํแนะนาํและคาํปรึกษาการใชบ้ริการต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เขา้ใจง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตนา 

ฐานิตธนกร และภัทรา มหามงคล (2554) ทาํการศึกษาเก่ียวกับการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทาง

โทรศพัทมื์อถือ พบว่า ปัจจยัประสมทางการตลาดบริการท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย

ทางโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด 

5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล (People) โดยรวมพบว่า พนักงานธนาคารมีความรู้ความ

เขา้ใจในการบริการเก่ียวกบัแอพพลิชัน่ของธนาคาร ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีความกระตือรือร้นในการ
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ให้บริการอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสินี เสถียรกาล (2559) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสถานท่ี และช่วงเวลาในการ

ให้บริการและปัจจยัดา้นช่ือเสียง นโยบาย และภาพลกัษณ์ตามลาํดบั ในส่วนผลการวิจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลการตัดสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) แตกต่างกัน 

ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัดนัย ใจชน (2555) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัทางการตลาดต่างกนั โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัท่ี 

0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศธนาคารพาณิชยท่ี์ใช้บริการไม่แตกต่างกนัและปัจจยัด้านอายุ อาชีพ รายได้ เหตุผลท่ีใช้

ธนาคารพาณิชย ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในด้านความถ่ี ดา้นช่วงเวลา ดา้น

ประเภทบริการ ด้านลักษณะการใช้บริการ ด้านเหตุผลท่ีใชธ้นาคารน้ี ส่วนปัจจยัด้านเพศ ระดบัการศึกษา ไม่มี

ความสัมพนัธก์นั 

6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัฐานกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมพบว่า ธนาคารมี

แอพพลิเคชัน่ท่ีให้บริการท่ีมีความแม่นยาํ และ ซ่ึงเป็นการออกแบบท่ีมีหน้าตาสวยงาม ใชง้านง่าย และสามารถทาํ

ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการไดอ้ย่างชดัเจน และมีการอาํนวยความสะดวกแก่

ลูกคา้ท่ีดาวน์โหลดไปใชบ้ริการอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรณิการ์ คงขาํ (2555) ทาํการศึกษาเก่ียวกบั

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม 

พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัทีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นอาคาร - สถานท่ีมี

ความกวา้งขวาง สะอาดและสวยงาม เน่ืองจากธนาคารไดมี้การสร้างอาคารใหม่ มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่าเดิม ทาํให้

สะดวกสบายมากข้ึน ปัญหาท่ีพบคือส่วนของการให้บริการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูรั้บบริการตอ้งการให้มีการเพ่ิม

ปริมาณตูใ้ห้บริการอตัโนมติัให้มากข้ึน เช่น การบริการผา่นตู ้ATM ไม่เพียงพอในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของอาํเภอ จาํนวนเงิน

มีนอ้ยไม่เพียงพอในการให้บริการ การให้บริการตูรั้บเงินฝากเพ่ิมข้ึนการมีระบบการทาํธุรกรรมทางการเงินบนระบบ

อินเทอร์เน็ตเพ่ือความสะดวกยิ่งข้ึน ส่วนของการบริการนอกพ้ืนท่ี เช่น การจัดส่งพนักงาน เจา้หน้าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

สาํรวจว่าประชาชนโดยทัว่ไปตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ การให้ความสําคญักบัลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ การ

มุ่งเนน้การให้เงินทุนกบัเกษตรท่ีดอ้ยโอกาสมากข้ึน ส่วนการบริการและสถานท่ี เช่น การให้บริการและให้คาํแนะนาํ

กบัลูกคา้ท่ีมารับบริการท่ีดีข้ึน และเพ่ิมทางเขา้ออกมากข้ึน 

7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมพบว่า ธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์มีระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยาก ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ในระบบการป้องกนัความ

ปลอดภัยของข้อมูล และขั้ นตอนในการเข้าใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถทาํรายการธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการไดถู้กตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตนา 

ฐานิตธนกร และภัทรา มหามงคล (2554) ทาํการศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทาง

โทรศพัทมื์อถือ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย

ทางโทรศัพท์มือถือของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

(β = 0.237) รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (β = 0.208) ปัจจยัดา้นบุคคล (β = 0.205) และปัจจยัดา้น
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กระบวนการให้บริการ (β = 0.123) ตามลาํดบั ส่วนปัจจัยประสมทางการตลาดบริการท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยทางโทรศพัท์มือถือของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 จากการศึกษา กระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่า

สินคา้และบริการ สามารถแยกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าผูป้ระกอบการมีความตอ้งการความ

รวดเร็วในการทาํธุรกรรมการเงินต่าง ๆ จึงเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาํระค่าสินคา้และ

บริการเพ่ือแกปั้ญหา สามารถใชบ้ริการได ้24 ชัว่โมง และเน่ืองจากการเห็นโฆษณาในโทรทศัน์หรือเวบ็ไซตอ์อนไลน์

ต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พจน์ ฉั่วดาํรงกุล (2551) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บตัรเดบิต Krungsri VISA Electron ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 

(มหาชน) กรณีศึกษาผูท่ี้ใชบ้ตัรเดบิต Krungsri VISA Electron ในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ตัรเด

บิต เพ่ือเบิกเงินสดจาก ATM มากท่ีสุด และพนกังานของธนาคารเป็นแหล่งขอ้มลูท่ีสาํคญั และสาเหตุท่ีไม่ตอ้งการใช้

บตัรเดบิตคือ อตัราค่าธรรมเนียมมีราคาสูง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจใช้

บตัรมากท่ีสุด มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑคื์อ การถือบตัรเดบิตช่วยลดปริมาณเงินสดท่ีตอ้งพกพา ปัจจยัดา้นราคาคือ 

การท่ีร้านคา้เพ่ิมค่าธรรมเนียมท่ีร้านตอ้งจ่ายให้กบัธนาคารผูอ้อกบตัรเขา้ไปในราคาสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายคือ จาํนวนร้านค้าท่ีรับชาํระค่าสินค้าและบริการมีมากเพียงพอกับความต้องการ ปัจจัยดา้นการส่งเสริม

การตลาดคือ การส่งเสริมการขาย เช่น การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าธรรมเนียมรายปีเม่ือสมคัรเป็นสมาชิกบตัร

เดบิต ปัจจัยด้านพนักงานคือ การท่ีพนักงานต้องมีความรอบรู้ในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารท่ีมีอยู่ ปัจจยัดา้น

กระบวนการคือ ธนาคารสามารถออกบตัรเดบิตท่ีสามารถให้บริการผูถื้อบตัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพคือ สถานท่ีในการให้บริการมีความสะดวกสบาย 

2. การแสวงหาขอ้มลู โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าผูป้ระกอบการสามารถสอบถามเก่ียวกบัการใชบ้ริการ

ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากสามี ภรรยา ครอบครัว และพนักงานธนาคาร อีกทั้งจากคนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์

ในการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติณัชชา ถานะธง (2555) 

ทาํการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ

ส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะ

ทราบข้อมูลสินเช่ือจากส่ือโฆษณา ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบสมการโครงสร้างพบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ นวัตกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์ทุกเส้นทาง โดยกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อนวตักรรมมากท่ีสุด รองลงมาเป็น

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกัน 

และนวตักรรมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั 

3. การประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าผูป้ระกอบการมีการพิจารณาใช้บริการ

ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากการตกแต่งแอพพลิเคชั่นท่ีน่าสนใจ น่าใช้งาน ซ่ึงมีรูปแบบการให้บริการท่ี

ตอบสนองกบัความต้องการ เช่น ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือ อีกทั้งจากบริการให้คาํปรึกษา

ออนไลน์ของธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพจน์ ฉั่วดาํรงกุล (2551) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิต Krungsri VISA Electron ของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษาผูท่ี้ใช้บตัรเดบิต Krungsri VISA Electron ในจังหวดัภูเก็ต พบว่า พนักงานผู ้

ให้บริการให้มีความรู้เก่ียวกบัการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ และการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการใชบ้ตัรเดบิต Krungsri 

VISA Electron ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ควรมุ่งเน้นในดา้นประสิทธิภาพของบตัร เช่น 

ความหลากหลายในอรรถประโยชน์ของบตัร และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรมุ่งเนน้ในดา้นการจดัตกแต่ง 

สถานท่ีท่ีให้บริการให้มีความสะดวกสบาย 

4. การตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่าผูป้ระกอบการมีการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากตราสัญลกัษณ์ของธนาคารท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีไดรั้บความ

นิยม และเป็นตราสัญลกัษณ์ของธนาคารท่ีทนัสมยัท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวุฒิ มีชยั (2555) ทาํการศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยูใ่นระดบัมาก ความจาํเป็นและความตอ้งการในการ

ใชบ้ริการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการจดัจาํหน่ายและการบริการ แรงจูงใจในการตดัสินใจใช้

บริการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์และกระบวนการ การเรียนรู้ในการใชบ้ริการมีผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการ 

5. การประเมินหลงัการซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่าผูป้ระกอบการมีความพึง

พอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีการบอกต่อให้ผูอ่ื้นทราบ ซ่ึงตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่า

ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสินี เสถียรกาล (2559) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) โดยเรียงลาํดบัตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ และ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โปรโมชัน่ และบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีปัจจยัจาํนวนช่อง

บริการ และสาขา ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสถานท่ี และช่วงเวลาในการให้บริการและปัจจยัดา้นช่ือเสียง นโยบาย 

และภาพลกัษณ์ตามลาํดบั ในส่วนผลการวิจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มี

ผลการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนั มีผลการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 

 

6. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษา พบว่า ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีรูปแบบการให้บริการท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

เท่าท่ีควร ดังนั้ น ควรปรับปรุงให้มีการใช้งานท่ีง่าย และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการ เพ่ือให้

ผูป้ระกอบการมีการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. จากการศึกษา พบว่า ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีการปรับปรุงขอ้มูลและบริการให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ เท่าท่ีควร ดงันั้น ควรปรับกลยทุธ์และเทคนิคใหม่ ๆ ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมากข้ึน 

3. จากการศึกษา พบว่า เม่ือมีการเกิดปัญหากบัการใชง้าน ไม่สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีไดอ้ย่างรวดเร็ว เพ่ือ

ตอบคาํถาม จดัหาขอ้มลู และแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตามท่ีตอ้งการ เท่าท่ีควร ดงันั้น จึงควรปรับปรุงให้มีระบบในการ
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ใชง้านเพ่ือตอบคาํถามปัญหาของลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือทาํให้ลูกคา้มีการประทบัใจและเพ่ิมปริมาณการใชง้านท่ี

เพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. จากการศึกษา พบว่า การพิจารณาใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากราคาค่าธรรมเนียมท่ีดีกว่า

ของธนาคาร ลูกคา้อาจจะยงัไม่ทราบขอ้มลูว่าดีกว่าการใชบ้ริการท่ีธนาคารเท่าท่ีควร ดงันั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์

ขอ้มลู ค่าธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน เพ่ือให้ลูกคา้ทราบขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ทาํให้ลูกคา้มีการใชง้านท่ี

เพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ ธุรกรรม

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนาํมาปรับปรุงการใชง้านท่ีทนัสมยัและต่อเน่ืองของลูกคา้ และสามารถพฒันาไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นดา้นคุณภาพบริการต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 405 คน ซ่ึงใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และ การสุ่มตวัอย่าง

แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดย

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) t-test  ANOVA analysis และ

การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มคนท่ีสนใจใชบ้ริการ MYMO PAY  ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 33-41 ปีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ มี

ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้น อายุ และ ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง

การตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. < 0.05 และ ปัจจัยด้านคุณภาพบริการมี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยค่าสถิติทดสอบ F ปรากฏ

ว่าค่า Sig. < 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) ระหว่างตวัแปรตน้คือ ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles) ความน่าเช่ือถือ

ไวว้างใจ (Reliability) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.772 พบว่า ตัวแปรต้นและตัวแปรตามมี

ความสัมพนัธ์กนั มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั 0.595 หมายความว่า การเปล่ียนแปลงของปัจจยั

ดา้นคุณภาพบริการ มีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้

ธนาคารออมสิน ร้อยละ 59.90 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เม่ือปรับแลว้ (Adjusted R Squarer) เท่ากบั 0.590 

ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: คุณภาพบริการ,ความพึงพอใจ, ธนาคารออมสิน, ส่วนผสมทางการตลาด, Internet Banking 
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ABSTRACT 

The purposes of this research are, to studies the service quality on customer satisfaction in service of 

MYMO PAY and Government Savings Bank customers in Bangkok. A sample size was the number of 405 MYMO 

PAY users in Bangkok. This study used Quota sampling, Convenience sampling and questionnaire as the 

instruments for data collection. The statistics were analyzed by using Frequency, Percentage, t-test ANOVA 

analysis, and multiple regression analysis. 

The result showed the demography of people in Bangkok area who are interested in MYMO PAY. The 

majority were female with aged between 33-41 years old, working for the government or state enterprises, 

bachelor’s degree, and monthly income between 20,001-30,000 baht per month. The results of hypothesis testing 

showed that, demography in age and education have relationship to the satisfaction of marketing mix in service of 

MYMO PAY and Government Savings Bank customers in Bangkok, at the 0.05 level of significance (p<0.05), and 

service quality has relationship to the satisfaction of marketing mix in service of MYMO PAY and Government 

Savings Bank customers in Bangkok at the 0.05 level of significance (p<0.05). Correlation coefficient (R) between 

independent variables which are, Tangibles, Reliability, and Empathy were at 0.772 it was found that, independent 

variable and dependent variable are related. The coefficient of determination was at 0.595 which means, the 

changing of service quality has influenced the satisfaction in marketing mix of MYMO PAY and Government 

Savings Bank customers was 59.90%. The Adjusted R square was 0.590. 

 

Keywords: Service Quality, Satisfaction, Government Savings Bank, Marketing Mix, Internet Banking 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัหน่ึงในกระแสธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารของประเทศไทยท่ีมาแรง จนก่อให้เกิด

รูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแบบใหม่ในการใช้จ่าย การทาํธุรกรรมชาํระเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เสมือนมี

กระเป๋าเงินในโทรศพัทท่ี์เรียกว่า “Mobile Payment”  ซ่ึงมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนและขยายผลในวงกวา้งต่อการ

ชาํระเงินในรูปแบบเดิม เพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) อย่างเต็มรูปแบบ  ประกอบกับ

นโยบายภาครัฐท่ีพยายามผลกัดนัโครงการ National e-Payment  ตั้งแต่ช่วงปี 2558 ท่ีผา่นมาเพ่ือให้มีระบบรองรับการ

ชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและ

โทรศพัทมื์อถือท่ีขยายวงกวา้งข้ึน ซ่ึงเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม   ทั้งน้ี 

MYMO PAY  ของธนาคารออมสินถือเป็นบริการแรกของประเทศไทยท่ีสามารถโอนเงินซ้ือสินคา้และบริการดว้ย 

QR Code เพียงยกมือถือแลว้ Scan QR code ท่ีร้านคา้หรือจุดให้บริการ โดยเงินจะจ่ายตรงเขา้บญัชีเงินฝากของร้านคา้ 

ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดท้นัที โดยลูกคา้ท่ีสมคัร MYMO PAY  สามารถเป็นไดท้ั้งผูซ้ื้อและผูข้ายเพียงดาวน์โหลด

แอพพลิเคชัน่ MYMO ก็สามารถรับจ่ายเงินสะดวกซ่ึงบริการใหม่น้ีเป็นอีกเมนูหน่ึงใน แอพพลิเคชัน่ MYMO ซ่ึงเป็น 

Mobile Banking ท่ีธนาคารออมสินเปิดให้บริการมาแลว้เกือบ 2 ปี และมีผูใ้ชบ้ริการแลว้กว่า 1.5 ลา้นราย จากฐาน

ลูกคา้ 30 ลา้นบญัชี จาํนวน 20 ลา้นคน โดยประชาชน 1 ใน 3 เป็นฐานลูกคา้ธนาคารออมสิน อย่างไรก็ตาม ในระยะ
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ต่อไปบริการ MYMO PAY  จะมีการพฒันาเช่ือมโยงกบัระบบ QR Code Standard ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึง

ธนาคารออมสินก็จะมีการพฒันาเพ่ือเช่ือมโยงกบัระบบของธปท. เน่ืองจากเป็นระบบกลางท่ีทุกธนาคารจะใชร่้วมกนั

ได ้เพ่ือความสะดวกให้กบัลูกคา้และประชาชน (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 2560) ผูท้าํวิจยัไดเ้ล็งเห็นว่าเทคโนโลยี

เขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชนในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมากธนาคารจึงจาํเป็นตอ้งมี

การปรับตวัเพ่ือรองรับการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารในยคุ Cashless Society ของประเทศไทย 

จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั “ความคิดเห็นดา้นคุณภาพบริการต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ MYMO 

PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือไดรั้บรู้ถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการใชบ้ริการ

ดงักล่าว อีกทั้งยงัเพ่ือเป็นประโยชน์ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนําขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงระบบการ

บริการ MYMO PAY ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการใชง้านอยา่งสูงสุด   
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นดา้นคุณภาพบริการของ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภณัฑ ์MYMO PAY ของกลุ่ม

ลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธข์องคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

3. การดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีการเข้าใชง้านบริการผลิตภณัฑ์ MYMO PAY  ของ

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก 5 สาขาหลกั ดงัน้ี 

   1.1 สาํนกังานใหญ่พหลโยธิน 

   1.2 สาขาดอนเมือง 

   1.3 สาขาราชดาํเนิน 

   1.4 สาขาเซ็นทรัลเวสเกต 

   1.5 สาขาพร้อมพงษ ์    

 ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทั้งหมด12,500 ดงันั้น จึงกาํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยอา้งอิงจากสูตรของ Taro Yamane 

(1973) ซ่ึงใชส้ําหรับการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างแบบทราบค่าประชากร โดยกาํหนดให้ ค่า e = 0.5 โดยใชร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% โดยยอมรับในความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอย่าง 5% หรือ 0.05 จากการคาํนวณจึงกาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 388 ตวัอยา่ง และไดท้าํการปรับขนาดของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี เพ่ิมเป็น 

405 ตวัอยา่งเพ่ือป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบรูณ์ 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 725 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) และ การสุ่มตวัอยา่งแบบตาม

ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มประชากรท่ีมีการใชง้านบริการผลิตภณัฑ ์ MYMO PAY 

ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาก 5 สาขาหลกัโดยวธีิการดงัน้ี 

 1. ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยมีการกาํหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเท่ากนัตาม

จาํนวนตวัอยา่ง จาก 5 สาขา สาขาละ 81 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 405 คน 

 2. ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกแจกแบบสอบถามกบักลุ่ม

ลูกคา้ท่ีใชง้านบริการผลิตภณัฑ ์MYMO PAY ของแต่ละสาขา ให้ครบตามสัดส่วนแต่ละสาขา 81 คน 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ขอ้มลูจากแบบสอบถามทั้งหมด 405 ชุด นาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูเชิง

สถิติ โดยนาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 

ลกัษณะการทาํธุรกรรม ความถ่ีในการใชบ้ริการ เป็นลกัษณะของคาํถามท่ีผูต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียวโดยใชก้าร

วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปแบบตารางและความ

เรียง 

2. ขอ้มูลดา้นคุณภาพการให้บริการ MYMO PAY ได้แก่ ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ความ

รวดเร็ว การรับประกนั และการดูแลเอาใจใส่ และ ขอ้มูลปัจจยัดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทาํการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

บริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติทดสอบดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์สถิติทดสอบ คือ t-test f-test   

ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ มีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของ

กลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติทดสอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์สถิติทดสอบ คือ การ

ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

 

4. ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น เพศชาย จาํนวน 194 คนคิดเป็นร้อย

ละ 47.90 และเพศหญิงจาํนวน 211 คนคิดเป็นร้อยละ 52.10 ส่วนมากผูต้อบแบบสอบถาม มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 33 - 

41 ปี จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมาคือช่วงอาย ุ24 - 32 ปี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 และ 

ช่วงอายุ 42 – 50 ปี จาํนวน 97 คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามลาํดบั โดยมีอาชีพส่วนมาก คือ ข้าราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมามีอาชีพ พนักงานเอกชน จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.70 มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 8.40 ตามลาํดบั โดยส่วนมากมีระดบัการศึกษาใน

ระดบั ปริญญาตรี จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 70.60 รองลงมามีระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 
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96 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 โดยส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 

รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นคุณภาพการให้บริการของ MYMO PAY ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการในดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได(้Tangibles)มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง รูปแบบ

ท่ีทนัสมยัน่าดึงดูด ง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือ เร่ือง การประชาสัมพนัธ์ และ MYMO PAY 

สามารถรองรับการใชง้านทั้ง IOS และ Android มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.35  ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการในดา้น ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) มีความคิดเห็นมากท่ีสุดใน

เร่ืองการมีระบบป้องกนัการโจรกรรมขอ้มลูจากการทาํธุรกรรม ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมาเป็นเร่ือง 

การให้คาํแนะนาํหรือแกปั้ญหาในการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ มีการแจง้เตือนการปิดปรุงแอพพลิเคชัน่และเปิดใน

เวลาท่ีกาํหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.35 และ เร่ืองผูใ้ห้บริการสามารถตอบขอ้สงสัยในการใชง้าน หรือให้ความรู้ดา้น

ต่าง ๆ ไดดี้ มีค่าเฉล่ีย 4.21 ตามลาํดบั  

ความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการในดา้น ความรวดเร็ว (Responsiveness) มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง 

ผูใ้ห้บริการสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือเร่ือง การบริการเป็นไปดว้ย

ความรวดเร็ว ทนัตามกาํหนดเวลา มีค่าเฉล่ีย 4.41 สามารถตอบสนองต่อคาํร้องขอของลูกคา้ไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย 4.31 

และ เร่ืองสามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูการใชง้านไดห้ลากหลายช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 4.27 ตามลาํดบั  

ความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการในดา้น การรับประกนั (Assurance) มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง

ธนาคารพร้อมรับผดิชอบเม่ือเกิดความผดิพลาดในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือเร่ือง มีมาตรฐานในการ

จดัเก็บรักษาขอ้มลูลูกคา้เป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 4.44 และ มาตรฐานของการให้บริการเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ริการ มี

ค่าเฉล่ีย 4.39 ตามลาํดบั  

ความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการในดา้น การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง ผู ้

ให้บริการถือผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.51 รองลงมาคือเร่ือง เม่ือท่านตอ้งการความ

ช่วยเหลือ ศูนยบ์ริการ MYMO สามารถช่วยเหลือท่านอย่างจริงจงั มีค่าเฉล่ีย 4.41 เร่ืองผูใ้ห้บริการรับฟังปัญหา 

ขอ้เสนอแนะ และพร้อมปรับปรุงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.36 และ เร่ืองมีการดูแลเอาใจใส่ต่อ

ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนัมีค่าเฉล่ีย 4.33 ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในดา้นผลิตภณัฑ์บริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดใน

เร่ืองมีการพฒันาการใชง้านใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอมีค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมาในเร่ือง มีคู่มือการใช ้MYMO PAY ทาง

เวบ็ไซต ์มีค่าเฉล่ีย 4.18 และ  มีรูปแบบของบริการท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.16 ตามลาํดบั  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในดา้นราคาค่าบริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า มีค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาในเร่ืองมีการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนในปัจจุบนัอยู่ในขั้นท่ี

ยอมรับได ้มีค่าเฉล่ีย 4.05 และเร่ือง ค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน มีความคุม้ค่ากบัความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
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รวมถึงเร่ืองค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน มีความคุม้ค่ากบัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางไปธนาคารออมสินสาขา มีค่าเฉล่ีย 

3.71 ตามลาํดบั  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด

ในเร่ือง มีการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอผ่านทาง SMS, MMS หรือ E-mail ส่วนตวัของ

ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาในเร่ือง มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแนะนาํการใชบ้ริการธนาคารผ่าน MYMO PAY 

จากพนกังานธนาคารประจาํสาขา มีค่าเฉล่ีย 4.22 เร่ืองมีการมอบของท่ีระลึกหรือ ของสมนาคุณ เม่ือมีการสมคัรใช้

บริการเป็นคร้ังแรก มีค่าเฉล่ีย 4.20 และ เร่ืองMYMO PAY มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.01 

ตามลาํดบั  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในดา้นผูใ้ห้บริการ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง 

พนกังานธนาคาร/ พนกังาน Call Center สามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมาในเร่ืองพนักงาน

ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้และมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.31 และ เร่ืองพนักงานธนาคาร/ พนักงาน 

Call Center มีความรู้ความสามารถในการให้คาแนะนาํการใชง้านไดแ้ละแกไ้ขปัญหาอย่างถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 4.25 

ตามลาํดบั  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในดา้นกระบวนการบริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดใน

เร่ือง มีการยนืยนัรหัสความปลอดภยัก่อนทาํธุรกรรมในแต่ละคร้ังมีความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมาในเร่ือง มี

การปรับปรุงและพฒันากระบวนการอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.44 เร่ืองทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน MYMO PAY ไดโ้ดย

ไม่ติดขดั มีค่าเฉล่ีย 4.36 และ ธนาคารมีกระบวนการแสดงความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกิดความผิดพลาด มีค่าเฉล่ีย 4.35 

ตามลาํดบั  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY  ในดา้น ช่องทางบริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง 

ความสะดวกในการใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศพัทมื์อถือได้ตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาในเร่ือง มี

ความสะดวกในการใชบ้ริการธนาคารผ่าน MYMO PAY  ไดทุ้กท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศพัทค์รอบคลุม มีค่าเฉล่ีย 4.43 

และ มีความสะดวกในการสมคัรใชบ้ริการผา่นทุกสาขาของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 4.37 ตามลาํดบั  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในดา้นหลกัฐานกายภาพมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดใน

เร่ือง ธนาคารออมสินให้ความสาํคญักบัมาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัในการใชง้าน MYMO PAY มี

ค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาในเร่ือง ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.58 และ 

ขั้นตอนการสมคัรใชบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีค่าเฉล่ีย 4.51 ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 

ในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 
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ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

บริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดย Independent Sample t-test 

ความพึงพอใจใน

ส่วนประสมทาง

การตลาด ในการ

ใชบ้ริการ MYMO 

PAY  

เพศ n   SD t p-value 

ชาย 194 4.28 0.32 1.13 0.257 

หญิง 211 4.24 0.39 

รวม 405 4.26 0.36      

*p-value < 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

บริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบว่าค่า p-

value มีค่าเท่ากบั 0.257 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือปฎิเสธสมมติฐาน หมายความว่า  ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ 

ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกค้า

ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการ

ใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลกูคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ความพึงพอใจ

ในส่วน

ประสมทาง

การตลาด ใน

การใชบ้ริการ 

MYMO PAY 

อาย ุ n   SD F p-value 

15 – 23 ปี 12 4.32 0.20 3.420 * 0.004 

24 - 32 ปี 112 4.14 0.45 

33 - 41 ปี 167 4.28 0.34 

42 – 50 ปี 97 4.33 0.28 

51 – 59 ปี 15 4.32 0.29 

60 ปีข้ึนไป 2 4.35 0.08 

รวม 405  4.26  0.27     

*p-value < 0.05 

ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ 

MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่าค่า p-value เท่ากบั 0.004 ซ่ึง

นอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ใน

การใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดย One-way ANOVA  

ความพึงพอใจ

ในส่วน

ประสมทาง

การตลาด ใน

การใชบ้ริการ 

MYMO PAY  

ระดบัการศึกษา n   SD F p-value 

มธัยมศึกษา/ปวช. หรือ

เทียบเท่า 
5 4.57 0.25 9.497* 0.000 

อนุปริญญา/ปวส.หรือ

เทียบเท่า 
18 4.32 0.16 

  

ปริญญาตรี 286 4.3 0.3 
  

สูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป 96 4.1 0.49     

  รวม 405 4.32 0.30     

*p-value < 0.05 

ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

บริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่าค่า 

p-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบั

การศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่ม

ลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

บริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดย One-way ANOVA  

ความพึงพอใจ

ในส่วน

ประสมทาง

การตลาด ใน

การใชบ้ริการ 

MYMO PAY  

อาชีพ n   SD F p-value 

นกัเรียน / นกัศึกษา 12 4.33 0.20 2.239 0.064 

ขา้ราชการ / พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
245 4.22 0.42 

พนกังานเอกชน 84 4.35 0.23 

ธุรกิจส่วนตวั 34 4.31 0.24 

คา้ขาย 30 4.23 0.24 

รวม 405 4.29 0.27     

*p-value < 0.05 

ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ 

MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่าค่า p-value เท่ากบั 0.064 ซ่ึง

มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะห์แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรายไดก้บัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

บริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดย One-way ANOVA 

ความพึงพอใจ

ในส่วน

ประสมทาง

การตลาด ใน

การใชบ้ริการ 

MYMO PAY 

รายได ้ n   SD F p-value 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 9 4.37 0.22 2.009 0.076 

10,001 – 20,000 บาท 53 4.15 0.46 

20,001 – 30,000 บาท 151 4.25 0.36 

30,001 – 40,000 บาท 124 4.30 0.30 

40,001 – 50,000 บาท 54 4.32 0.30 

50,001 บาทข้ึนไป 14 4.14 0.59 

รวม 405 4.26   0.37     

*P-value < 0.05 

ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้บัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ 

MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่าค่า p-value เท่ากบั 0.076 ซ่ึง

มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ใน

การใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั 
 

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ใน

การใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดย Multiple Linear 

Regressions 

Model 

ปจัจยัดา้นคณุภาพ 

Unstandardized Standardized 

Coefficients 
t 

   

Sig. 

Tole 
VIF 

 Coefficients rance 

 Beta Std. Error Beta     
สิง่ที่สมัผสัได ้(Tangibles) 0.131 0.036 0.153 3.641* 0.000 0.567 1.761 

ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ (Reliability) 0.172 0.039 0.205 4.308* 0.000 0.446 2.241 

ความรวดเรว็ (Responsiveness) 0.261 0.038 0.331 6.842* 0.000 0.431 2.315 

การรบัประกนั (Assurance) 0.087 0.037 0.107 2.325* 0.020 0.470 2.123 

การดแูลเอาใจใส ่(Empathy) 0.094 0.037 0.120 2.502* 0.012 0.437 2.285 

R 0.772 

            R Square  0.595 

Adjusted R Square 0.590 
F-ratio                                        117.500 (0.000*)           

ตวัแปรตาม  คอื  ความพงึพอใจในสว่นประสมทางการตลาด 

*  p-value  <  0.05 

Χ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 731 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 

ในการใชบ้ริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญั โดย

ค่าสถิติทดสอบ F ปรากฏว่าค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคญั 0.05 แสดงว่าตวัแปรตน้อย่างน้อย 1 ตัว

สามารถทาํนายผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) ระหว่างตวัแปรตน้คือ ส่ิงท่ี

สัมผสัได ้(Tangibles) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) การดูแลเอาใจใส่ (Empathly) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.772 พบว่า 

ตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนั มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั 0.595 หมายความว่า 

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นคุณภาพบริการในดา้นต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดใน

การใชบ้ริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ร้อยละ 59.50 ส่วนค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เม่ือปรับ

แลว้ (Adjusted R Squarer) เท่ากบั 0.590 

   

5. การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า กลุ่มคนท่ี 

สนใจใชบ้ริการ MYMO PAY ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีระดบัการศึกษาตัง่แต่ปริญญาตรีข้ึน

ไป และ มีช่วงอายแุละรายไดอ้ยูใ่นวยัทาํงานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถียร, 2557) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการ KTB Net bank ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ

สนใจการใชบ้ริการ KTB Net bank ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,001–25,000 บาท โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

2. ผลการศึกษา ความคิดเห็นดา้นคุณภาพการให้บริการ MYMO PAY  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี

คุณภาพด้านการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ดังน้ี ในด้านส่ิงท่ีสัมผสัได ้

(Tangibles) ให้ความสาํคญัต่อเร่ืองรูปแบบท่ีทนัสมยัน่าดึงดูดและง่ายต่อการใชง้าน ในดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

(Reliability) ให้ความสาํคญัต่อเร่ืองการมีระบบป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลจากการทาํธุรกรรม และ ในดา้นการดูแล

เอาใจใส่ (Empathy) ให้ความสําคญัในเร่ืองผูใ้ห้บริการถือผลประโยชน์ของผูใ้ช้บริการเป็นเร่ืองสาํคัญท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อภิวุฒิ ตั้งจิตการุญ, 2555) ศึกษาเร่ือง เร่ืองคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

และการตดัสินใจในการใชบ้ริการ อินเตอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จากดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า คุณภาพการบริการ ท่ีประกอบไปดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้น

ความรวดเร็ว ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ และมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ตจาํกดั 

3. ผลการศึกษา ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ MYMO PAY ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ในดา้น

ผลิตภณัฑบ์ริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองมีการพฒันาการใชง้านใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอมี ในดา้นราคา

ค่าบริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความ

พึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอผ่านทาง SMS, MMS หรือ E-

mail ส่วนตวัของลูกคา้ ในดา้นผูใ้ห้บริการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง พนักงานธนาคาร/ พนักงาน Call Center 

สามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในดา้นกระบวนการบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีการยนืยนัรหัสความ

ปลอดภยัก่อนทาํธุรกรรมในแต่ละคร้ังมีความรวดเร็ว ในดา้น ช่องทางบริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง 

ความสะดวกในการใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทมื์อถือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในดา้นหลกัฐานกายภาพมีระดบัความ
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พึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ธนาคารออมสินให้ความสําคญักบัมาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัในการใช้

งาน MYMO PAY จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด พบว่าตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั

เพ่ือสนองความพึงพอใจ ในดา้นต่าง ๆ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิ

สา สุรังสิมนัตก์ุล (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร ทางอินเทอร์เน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตามปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ทั้งส้ิน 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัผลิตภณัฑ ์มีความพึงพอใจในการให้บริการปัจจยัราคา 

มีความพึงพอใจท่ีไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีและค่าสมคัรในการใชบ้ริการ ปัจจยัช่องทางการจดัจาํหน่าย 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก พึงพอใจในความสะดวกของการ สมคัรใชบ้ริการ และสามารถทาํธุรกรรมไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ส่วนมากพึงพอใจท่ีธนาคารยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และมีการส่งเสริมการ

ใชบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ ปัจจยับุคลากร ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อพนักงาน และ Call Center มีความรับผิดชอบ

ในการดูแลลูกคา้ ตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จส้ินกระบวนการ อีกทั้งยงัมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  ปัจจยักระบวนการของการให้บริการ 

ผูต้อบแบบสอบถาม พอใจในกระบวนการต่าง ๆ ของการให้บริการไม่มีความซับซ้อน สามารถดาวน์โหลดขอ้มูล 

และทาํธุรกรรมการเงินไดอ้ย่างแม่นยาํ ปัจจัยกายภาพ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของ

ธนาคาร 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น อาย ุระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วน

ประสมทางการตลาด ในการใชบ้ริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้น ในการกาํหนดกลยทุธ์และแผนการตลาดนั้น จะตอ้งมีการแบ่งช่วงอาย ุและ ระดบัการศึกษา ของกลุ่มเป้าหมาย

ออกให้ชดัเจน โดยควรให้ความสาํคญักลุ่มบุคคล ช่วงอายวุยัทาํงานท่ีระดบัการศึกษาตัง่แต่ปริญญาตรีข้ึนไป เช่น ใน

ดา้นผลิตภณัฑค์วรปรับปรุงให้ทนัสมยัเหมาะแก่การใชง้านอยู ่ในดา้นผูใ้ห้บริการ ควรจะตอ้งมีการพฒันาระบบอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นตน้ 

 2. จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการในดา้น ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles) ความน่าเช่ือถือ

ไวว้างใจ (Reliability) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

บริการ MYMO PAY  ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ในการกาํหนดกลยทุธ์และ

แผนการตลาดนั้นจะตอ้งให้ความสาํคญัดา้นคุณภาพในดา้นต่าง ๆดงัน้ี ในดา้นความสามารถตอบสนองต่อคาํร้องขอ

ของลูกคา้ไดท้นัที และ การบริการเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ทนัตามกาํหนดเวลา  ควรจะมีการจดัตั้งกลุ่มพนกังาน Call 

Center เพ่ือรองรับและแกปั้ญหาให้ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในดา้นระบบป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลจากการทาํ

ธุรกรรมท่ีมีความน่าเช่ือถือ ควรจะมีจดัตั้งและทาํแผนงานในการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของระบบ ในดา้น มี

รูปแบบท่ีทนัสมยัน่าดึงดูด ง่ายต่อการใชง้าน และพร้อมปรับปรุงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควรจะตอ้งมีการ

พฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเป็นตน้ 
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การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ 

บุคลิกภาพ และรูปแบบการดาํเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ (2) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด 

People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี   สุขสวสัด์ิ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ  ลูกคา้ท่ีสมคัรกดเงินสด 

People Card ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อา้งอิง ท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิง

พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอายุ  29-37 ปี อาชีพเป็น

พนกังานบริษัทเอกชน ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได ้10,001-15,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยภายใน คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ อย่างมี

นยัสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนรูปแบบการดาํเนินชีวิตไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด 

People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 

คาํสําคญั: ปัจจยัภายใน, กระบวนการตดัสินใจ, บตัรกดเงินสด 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to (1) study internal factors such as motivation, perception, learning, 

attitudes, personality and lifestyle. (2) to study the decision making process of the People Card Cash Card of the 

Big C Suksawat Branch (3) to study the influence of internal factors affecting the decision making process to apply 

for Cash card of People's Bank, Big C Suksawat Branch. The sample consisted of 400 customers who Card Cash 

Savings Bank, Big C Suksawat Branch. The reference statistics used to test hypotheses at significance level 0.05 

was multiple regression analysis. The study indicated that Most of the samples were female most of them were 29-

37 years old undergraduate degrees earn 10,001-15,000 baht. The hypothesis test found that internal factors were 
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perceptual motives, attitude and personality affect the decision making process of apply for Cash Card of People's 

Bank, Big C Suksawat Branch at the significant level of 0.05 However, lifestyle did not  affect the decision-making 

process apply for a cash card.  

Keywords: internal factors, decision making process, People Card 

 

1. บทนํา 

บตัรกดเงินสด เป็นบริการสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทหน่ึง ท่ีมาในรูปแบบของบตัรเหมือนกบับตัรเครดิต

โดยวิธีการใชน้ั้น จะตอ้งกดเงินสดออกจากตูเ้อทีเอ็มเท่านั้น สําหรับธนาคารออมสินออกผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ของทาง

ธนาคาร นัน่คือ บตัรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็นบริการสินเช่ือเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน  

( Revolving Credit) เพ่ือเป็นวงเงินสาํรองให้ท่านนาํไปใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามความตอ้งการ วงเงินสูงสุด  

30,000 บาท  เป้าหมายของจาํนวนผูส้มคัรบตัรเครดิตและบตัรเงินสดเปิดใหม่ในภาพรวมเขตสมุทรปราการ 2 มี

เป้าหมายท่ีธนาคารออมสินกาํหนดอยูท่ี่จาํนวน 2,256 ใบ มียอดผูส้มคัรบตัรกดเงินสดทุกประเภทอยู่ท่ี 1,843 ใบ (ผล

การดาํเนินงานธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 ณ เดือน พ.ย., 2560) ซ่ึงยงัตํ่ากว่าเป้าหมาย โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึน

อาจเกิดจากดา้นของปัจจยัภายในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน หรือกระบวนการในการอนุมติัทาํให้ยอดการอนุมติับตัร

กดเงินสดของธนาคารยงัน้อยอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ดังนั้ น แนวทางหน่ึงท่ีทางธนาคารออมสิน

พิจารณาว่าหากไดข้อ้มูลเร่ือง ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด ของผูใ้ชบ้ริการท่ี

เป็นลูกคา้ของธนาคารและสมคัรใชแ้ล้วหรือท่ีกาํลงัจัดสินใจสมคัร หากไดข้อ้มูลในส่วนน้ีมาจะนํามาช่วยในการ

พฒันาแนวทางการกระตุน้จูงใจโดยใชปั้จจยัภายในของลูกคา้เก่ามาเป็นตน้แบบการกระตุน้จูงใจของลูกคา้รายใหม่ จึง

เป็นท่ีมาท่ีทาํการศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อธนาคารออมสิน เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบั

ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดผูส้มคัรบตัรกดเงินสดของธนาคาร 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ บุคลิกภาพ และรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

ท่ีมีผลต่อการสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 

(2) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี 

สุขสวสัด์ิ 

(3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card 

ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เป็นกลุ่มลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ปี 2560 

จาํนวน 1,068 ราย ของธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 
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กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้เพศชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูส้มคัรบตัรกดเงินสด People Card ของธนาคารออมสินตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป ท่ีสมคัรใชบ้ริการบตัรกดเงิน

สด People Card ท่ีธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากร จึงสามารถคาํนวณหากลุ่ม

ตวัอยา่งไดจ้ากสูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน   
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบั

ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ท่ีสมคัรบตัรกดเงินสด จาํนวน 400 ชุด ทาํการสาํรวจจาํนวน 16 วนั (400/16=25)  

จึงทาํการสํารวจลูกคา้ให้ไดว้นัละ 25 ราย  โดยการขอความร่วมมือลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ดว้ยการแจกแบบสอบถามให้ครบจาํนวน ทั้งหมด 400 ชุด 

2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์  เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าว

มาใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

นาํแบบสอบถามขอ้มลูลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้มาใชบ้ริการจาํนวน 400 ราย มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 1. สถิตเิชิงพรรณนา 

        1.1 เป็นการอธิบายลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่างและขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ  สถานภาพ  อาย ุ

อาชีพ, ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน  ระยะเวลาท่ีถือครองบตัรกดเงินสดออมสิน จาํนวนบตัรกดเงินสดทุกธนาคาร

ท่ีถือครอง  เหตุผลในการใช้บตัรกดเงินสดออมสิน โดยศึกษาและนําเสนอในรูปของตารางแจกแจงค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

        1.2 ตวัแปรดา้นปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ  บุคลิกภาพ และรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต เป็นขอ้มลูท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคชั้นเน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าคะแนนตามลาํดบัความสําคญั สถิติท่ีใช้

ได้แก่ ตารางแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation :SD) 

2. สถิตเิชิงอ้างองิ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรตน้ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ  บุคลิกภาพ และรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

กบัตวัแปรตามคือ กระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุข

สวสัด์ิ กระบวนการตัดสินใจ ประกอบดว้ย การรับรู้ความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 
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4. ผลการวจิัย 

ตารางท่ี 1 ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ทศันคติ บุคลิกภาพ และ

รูปแบบการดาํรงชีวิต ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 

ตวัแปรต้น B S.E. Beta t Sig 

ดา้นแรงจูงใจ 0.059 0.14 0.129 4.238 0.000* 

ดา้นการรับรู้ 

ดา้นการเรียนรู้ 

ดา้นทศันคติ 

ดา้นบุคลิกภาพ 

ดา้นรูปแบบการดาํรงชีวิต 

0.170 

0.182 

0.215 

-.038 

0.014 

0.15 

0.15 

0.12 

0.09 

0.15 

0.359 

0.361 

0.557 

-0.125 

0.028 

11.583 

11.812 

17.935 

-4.125 

0.933 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.351 

Note: R2 = 0.652, AR2 = 0.647, F= 122.665, *p< 0.05 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัแปรตน้ ปัจจัยภายใน โดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า 

ปัจจยัภายในมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี 

สุขสวสัด์ิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากค่าSignificance ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นคือ  

ดา้นแรงจูงใจ (Beta=0.129) มีค่า Significance = 0.000 p< 0.05 , ด้านการรับรู้ (Beta=0.359) มีค่า 

Significance = 0.000 p< 0.05 ดา้นการเรียนรู้ (Beta=0.361)  มีค่า Significance = 0.000 p< 0.05 , ดา้นทศันคติ (Beta=

0.557) มีค่า Significance = 0.000 p< 0.05 , ดา้นบุคลิกภาพ (Beta-0.125) มีค่า Significance = 0.000 p< 0.05 ส่วนดา้น

รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Beta=0.028)  มีค่า Significance = 0.351 p > 0.05  สรุปไดว้่า ปัจจยัภายในดา้นแรงจูงใจ ดา้น

การรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นทศันคติ และดา้นบุคลิกภาพ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People 

Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  ส่วนรูปแบบการดาํเนินชีวิตไม่

มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 

 

สรุป ข้อมูลทัว่ไปและพฤตกิรรมส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอายุ  29-37 ปี อาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได ้10,001-15,000 บาท ระยะเวลาท่ีถือครองบตัรกดเงินสดออม

สิน ระยะเวลาไม่เกิน1 ปี  ส่วนใหญ่มีจาํนวนบตัรกดเงินสดทุกธนาคารท่ีถือครอง จาํนวน 0-1 ใบ และมีเหตุผลใน

การใชบ้ตัรกดเงินสดออมสิน   เพ่ือเสริมสภาพคล่องการเงิน 
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สรุปผลการศึกษา ปัจจัยภายใน คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลกิภาพ และ

รูปแบบการดําเนินชีวติ ทีม่ผีลต่อการสมคัรบัตรกดเงินสด People Card ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุขสวสัดิ์ 

มีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัภายใน ในระดบัความสําคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ  รองลงมา ดา้นทศันคติ ให้ความสําคญัมากไดแ้ก่ ดา้นการ

เรียนรู้ ดา้นรูปแบบการดาํรงชีวติ  ดา้นการรับรู้ และ ดา้นบุคลิกภาพ ตามลาํดบั 
 

สรุปผลการศึกษา กระบวนการตัดสินใจตัดสินใจสมัครบัตรกดเงินสด People Card ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

สาขาบิ๊กซี สุขสวสัดิ์ 

มีความคิดเห็นโดยรวมในกระบวนการตดัสินใจตัดสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกค้า

ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ โดยรวม ในระดบัความสําคญัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ี

ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการประเมินทางเลือก  
 

สรุปผลการศึกษา อิทธิพลของปัจจัยภายในที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรกดเงินสด People Card 

ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุขสวสัดิ์  

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ไดแ้ก่ คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ทศันคติ และ

บุคลิกภาพ โดยปัจจยัภายในท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด คือ ด้านแรงจูงใจ ทศันคติ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นการรับรู้ และ

บุคลิกภาพ ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัภายในดา้นรูปแบบการดาํรงชีวิตไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด 

People Card ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษา ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของลกูคา้ธนาคาร

ออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ผูว้ิจยัขอสรุปการอภิปรายผล ดงัน้ี  

ด้านแรงจูงใจ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ในเร่ืองเกณฑ์พิจารณารายไดข้องผูส้มคัรท่ีผ่านการพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ไม่สูง บตัรกดเงินสด 

People Card มีเกณฑ์ในการสมคัรบตัรของบุคคลท่ีมีรายได ้7,000 บาทข้ึนไปซ่ึงถือว่าไม่สูงเม่ือเทียบกบัสถาบนั

การเงินพาณิชยอ่ื์น ๆ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรียานารถ ลายคราม (2558) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อ

การใชบ้ตัร KTC ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตเน่ืองจากมี

ค่าธรรมเนียมอตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืนๆ มีความเหมาะสม และมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ตํ่า อีก

ทั้งยงัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ใน

ขั้นตอนแสวงหาขอ้มลูมากท่ีสุด เพราะ ก่อนการสมคัรบตัรกดเงินสด People Card อาจตอ้งมีการหาขอ้มูล สอบถาม

จากผูท่ี้เคยใชม้าก่อน ศึกษาจากส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ดงัท่ี  Novabiz(2017) กล่าวว่า  แรงจูงใจ เป็นส่ิงท่ี

เกิดภายในตวับุคคล ทาํหนา้ท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการความเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค ผลกัดนัให้ทาํในส่ิงใดส่ิง

หน่ึง  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของออมสิน ได้

อีกดว้ย  
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ด้านการรับรู้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ในขั้นตอนแสวงหาขอ้มลู และประเมินทางเลือกมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบั 

การรับรู้ถึงบริการบตัรกดเงินสดออมสิน จากการบอกต่อกนัมา ในระดบัความสําคญัมากท่ีสุด เพราะคนส่วนใหญ่จะ

ทราบกต่็อเม่ือมีบุคคลหน่ึงเคยทาํมา รองลงมาคือ มีพนกังานใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์บตัรกดเงินสดออมสิน 

และธนาคารออมสินมีการให้บริการดา้นการสมคัรบตัรกดเงินสดท่ีสะดวก รวดเร็ว ดงัท่ี Pasatorn (2017) กล่าวไวว้่า 

การเลือกจดจาํขอ้มลู ผูบ้ริโภคจะไม่จดจาํขอ้มลูทั้งหมดท่ีไดเ้ห็น ไดย้นิ หรือไดอ่้านมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิ

ติพฒัน์ สกลูเกรียงไกร (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี

ไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวว่าดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภค มีส่วนสาํคญัต่อความ

ตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) ดงันั้น การท่ีลูกคา้เลือกรับข่าวสารจากบุคคลใกลต้วั 

และประสบการณ์โดยตรง รวมไปถึงใชจ้ากความจาํบางส่วนของลูกคา้ดว้ยนัน่อาจนาํมาซ่ึงการตดัสินเลือกสมคัรบตัร

กดเงินสด  People Card 

ด้านการเรียนรู้  มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ในขั้นตอนดา้นการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั เรียนรู้ขั้นตอน

การใชบ้ตัรกดเงินสดออมสินไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ในระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด เพราะในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ไม่ชอบ

ความวุ่นวายหรือวิธีท่ียุง่ยากซบัซอ้นมากนกั รองลงมา มีความเขา้ใจในการใชบ้ตัรกดเงินสดออมสิน ดงัท่ี Davis and 

Venkatesh : 2004 กล่าวว่า การเรียนรู้ถึงความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยโีดยท่ีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใช้

งานระบบ  นั่นหมายถึง การเรียนรู้ต้องง่ายต่อความเข้าใจ เม่ือได้เรียนรู้แล้วก็จะเขา้ใจในการใช้มากยิ่งข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  กนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ท่ีพบว่าลูกคา้ให้ความสําคญักบัดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัในการทาํงานดี มีขั้นตอนในการไดรั้บบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดงันั้น วิธีการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนั้น มี

ผลต่อการสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ 

ด้านทัศนคติ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ในขั้นตอนประเมินผลหลงัการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบั บตัรกดเงินสดออมสิน

มีความปลอดภัยในการใช ้ ในระดบัความสําคัญมากท่ีสุด เพราะคนส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงความปลอดภยัในการใช ้

เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาท่ีรวดเร็ว บางกลุ่มคนนาํมาใชใ้นทางท่ีดี แต่ก็ยงัมีอีกบางกลุ่มนาํมาใช้

ในทางท่ีไม่ดี ดงัท่ีกล่าวว่า ส่ิงท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ความรู้สึกเกิดจากทศันคติต่อผลิตภณัฑ์นั้น 

ๆ อาจจะเป็นความพอใจและไม่พอใจ ดงัท่ี  Kotler P. and Keller K.L (2009) กล่าวไวว้่า หากพบว่ามนัมีประสิทธิภาพ

เท่ากบัท่ีคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะพอใจ หากมีประสิทธิภาพสูงกว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกประทบัใจอย่างยิ่ง 

ผูว้ิจยัเห็นว่า การบริการหลงัการขายเป็นส่ิงท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าผลิตภณัฑ์ของเราหรือการบริการของเราเป็นส่ิงท่ี

ลูกค้าพึงพอใจและชอบมากท่ีสุด เม่ือเกิดความพอใจสูงสุดก็จะมีการบอกกล่าวคนใกล้ชิด ดงันั้ นถือเป็นส่ิงท่ีช่วย

กระตุน้ท่ีทาํให้ผลิตภณัฑห์รือบริการของเราเป็นท่ีพอใจของคนต่อ ๆ ไป รวมถึงสามารถต่อยอดได ้ 

ด้านบุคลิกภาพ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ในขั้นตอนการประเมินทางเลือก,การตดัสินใจซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั บตัร

กดเงินสดออมสินสะทอ้นบุคลิกภาพทาํให้ดูดีข้ึน ในระดบัมาก เพราะบุคลิกภาพเป็นตวักาํหนดบุคคลว่าสามารถ

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยาก แต่สามารถเปล่ียนแปลงได้ท่ีละน้อยตาม

ประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ    เน่ืองจากการทาํบตัรกดเงินสดเป็นการอนุมติัวงเงินล่วงหน้าให้ลูกคา้โดยดูจาก
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คุณสมบติัของตวับุคคลเป็นหลกั ดงันั้นยิง่หากไดว้งเงินของบตัรยิง่สูงเท่าไหร่ก็จะทาํให้บุคลิกและภาพลกัษณ์ดูดีข้ึน 

เพราะทุกวนัน้ีคนเราลว้นสร้างความน่าเช่ือถือจากภายนอก ทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ตนเองอย่างหน่ึง ก่อน

การทาํธุรกรรมดา้นสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ  

ด้านรูปแบบการดํารงชีวิต ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ในภาพรวม แต่เม่ือพิจารณารายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนดา้นการตดัสินใจซ้ือมี

ผลต่อปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํรงชีวิต ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นอ่ืนมากกว่า เช่น ปัจจยัดา้น

แรงจูงใจ การเรียนรู้ ปัจจยัการรับรู้ เป็นตน้ แต่เม่ือวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบั การชอบการ

ใชบ้ตัรกดเงินสดออมสินมากกว่าเงินสด ในระดบัมาก เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมพกเงินสด อาจจะ

ไม่สะดวกท่ีจะพกหรือเป็นเพราะกลวัท่ีจะพกเงินมากๆ รองลงมา บตัรกดเงินสดออมสินสร้างความสะดวกสบาย 

สอดคลอ้งกบั Ching and Hayashi (2010)  ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ตัรเครดิตท่ีมีของรางวลัมีมากกว่าบตัรเครดิตท่ีไม่

มีของรางวลั นัน่คือ ของรางวลัเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของลูกคา้นัน่เอง ดงันั้น ความเช่ือมัน่ในธนาคารออมสิน และ

ตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสดออมสิน เพราะ ตอบสนองความตอ้งการในเวลาฉุกเฉินได้การตลาดท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการ เช่น มีส่วนลดท่ีไดรั้บจากร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีการสะสมคะแนนผา่นบตัรเพ่ือแลกของรางวลั เป็นตน้  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเม่ือพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ 

ทศันคติ บุคลิกภาพ และรูปแบบการดาํรงชีวิต ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card 

ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ ในขั้นตอนต่าง ๆ สรุปได ้ดงัน้ี 

-การแสวงหาขอ้มลู  การประเมินทางเลือก และการประเมินผลหลงัการซ้ือ มีผลต่อแรงจูงใจ  

- การแสวงหาขอ้มลู  การประเมินทางเลือก และการประเมินผลหลงัการซ้ือ มีผลต่อ การรับรู้  

- การรับรู้ความตอ้งการ  การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ มีผลต่อการเรียนรู้  

- การประเมินผลหลงัการซ้ือมีผลต่อทศันคติ  

- การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ มีผลต่อบุคลิกภาพ  

-การตดัสินใจซ้ือมีผลต่อรูปแบบการดาํรงชีวิต   

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใชใ้ห้เป็นประโยชน์และแนวทางสาํหรับธนาคารออมสิน ดงัน้ี  

1.ดา้นแรงจูงใจ ธนาคารออมสินควรให้สิทธิพิเศษหรือลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ไว ้

2. ด้านการรับรู้ ธนาคารควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูลข่าวสารในหลายๆ ช่องทาง ซ่ึงปัจจุบนัส่ือ

ประเภทโซเชียลมีเดียเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีอีกวิธีหน่ึง

โดยลูกคา้ผูมี้ประสบการณ์ตรงเป็นผูแ้นะนาํไปสู่บุคคลอ่ืน เพ่ือให้ง่ายต่อการรับรู้และจดจาํของลูกคา้ 

3. ดา้นการเรียนรู้ ธนาคารออมสินควรมีแอพพลิเคชัน่ในการเรียนรู้สําหรับลูกคา้ท่ีสมคัรใชค้ร้ังแรก หรือมี

การสอนวธีิการใชง้านให้กบัลกูคา้โดยตรง เช่น พนกังานให้คาํแนะนาํในการใชง้านคร้ังแรก เป็นตน้ 

4.ทศันคติ ธนาคารควรมีการปรับปรุงขอ้มลูลูกคา้ เพ่ือนาํมาจดัทาํฐานขอ้มูลลูกคา้ อาจมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ 

สาหรับลูกคา้วีไอพี ควรมีการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดทศันคติท่ีดีต่อธนาคารออมสิน 
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5. บุคลิกภาพ ธนาคารควรมีการคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีประวติัการชาํระดี หรือจดัโปรโมชัน่สําหรับลูกคา้ดี เช่น 

การเพ่ิมวงเงินให้มีความเหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแสดงถึงความเช่ือมัน่หรือบุคลิกภาพส่วนตวัของลูกคา้คนนั้น ๆ 

อีกทั้งยงัทาํให้เกิดแนวโนม้ในการใชจ่้ายจากบตัรมากข้ึนรวมถึงทาํให้ใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

 6. ธนาคารควรออกแบบรูปลกัษณ์ของบตัรให้สวยงาม ตวัอกัษรชดัเจน เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาในการใชบ้ตัร

กบัร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และมีความหลากหลายเหมาะสมกบัรูปแบบการใชชี้วิตของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ เช่น คุณภาพการให้บริการ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

ครบถว้นและเป็นประโยชน์ อนัจะนาํมาซ่ึงผลการวิจยัเพ่ือการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป  

2. ศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่สมคัรบตัรกดเงินสด People Card เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ ์บตัรกดเงินสด People Card ขององคก์รต่อไป 

3. จากงานวิจยัขา้งตน้ท่ีศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card 

ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ เท่านั้ น อาจจะมีการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กวา้งข้ึน เพ่ือให้

ครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย เพ่ือศึกษาว่า ผลการวิจยัท่ีไดรั้บส่งผลกบังานวิจยัขา้งตน้หรือไม่ 

และมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจสมคัรบตัรกดเงินสด People Card ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ท่ี

นอกเหนือจากงานวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือให้ธนาคารนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปศึกษาเพ่ิมเติม และพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจต่อการใชบ้ริการ M-Banking   ศึกษาพฤติกรรมการใช้

บริการ M-Banking และศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัแรงจูงใจต่อการใชบ้ริการ M-Banking 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเพชรบรูณ์   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกคา้เพศชายและหญิง อายุ 20 

ปีข้ึนไป  ผูมี้บญัชีเงินฝากกบัธนาคารออมสินทั้ง 13 สาขาในจงัหวดัเพชรบูรณ์และใชบ้ริการ M-Banking แลว้  รวม

ทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม  ผลของการวิจยัพบว่า1) แรงจูงใจต่อการใช้บริการ M-

Banking ในระดบัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ขั้นตอนการทาํธุรกรรมง่ายต่อการใชง้าน และ ประเภทของการทาํ

ธุรกรรมของการให้บริการตรงกบัความต้องการ   ดา้นเหตุผล คือ ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา

ธนาคาร  ด้านอารมณ์ คือ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ีให้บริการธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking 2)

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ท่ีพบคือการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปยงัธนาคารอ่ืน   เพราะสะดวกและ

ทาํไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 3)ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน M-

Banking กบัแรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์ แรงจงูใจดา้นเหตุผลและแรงจงูใจดา้นอารมณ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

โดยอยูใ่นระดบัสูง 

คาํสําคญั :   บริการธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ 

ABSTRACT 

The purposes of the research were to study the motivation level that affected the usage of GSB M-

Banking, the customers’ behavior and the relationship between customers’ behavior and their motivation: those 

were customers of Government Saving Bank in Phetchabun. The population sample of this study was 400 male and 

female customers aged 20 and over who had deposit accounts with all 13 branches of GSB in Phetchabun province 

and used M-Banking for transactions. The questionnaire was used as a research tool. The research findings 

indicated that: 1)The highest levels of motivation were as follow: product incentive, the transaction procedure was 

easy-to-use and the transaction type of service met the needs, reasoning motive, using M-Banking saved time and 

money to travel to the bank, emotional impact on the service, financial transactions on M-Banking were reliable. 

2)GSB customers transferred their money to other banks easily 24 hours service.3) The relationship of rational

behavior on selecting financial transaction services on Mobile Banking with product incentives, reasoning motives 

and emotional motivation related in the same direction at a high level. 

Keywords: Mobile Banking  
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1.  บทนํา 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนโลกการเงินส่งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการทางการเงินรูปแบบ

ใหม่ ๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ โดยเฉพาะการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ท่ีสามารถทาํไดทุ้กท่ี ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ แท็บ

เล็ต เป็นตน้ (ปิยพงศ ์ ตั้งจินตนาการ, 2559)  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 : แสดงผลสาํรวจช่องทางการใชบ้ริการทางการเงินของไทย ปี 2559 

ท่ีมา : Gallup Co., Ltd. (อา้งใน ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ, 2559) 

 

จากแผนภูมิท่ี 1 อธิบายไดว้่า  ประเทศไทยยงัมีลูกคา้ท่ีนิยมใชบ้ริการผา่นธนาคารสาขา สูงถึงร้อยละ 83 และ

มีการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Online ร้อยละ 41 และ Mobile App. ร้อยละ 35 แสดงใหเ้ห็นว่าบริการทางการเงินดิจิตอล

ของไทยยงัคงพฒันาไดอี้กมาก ประกอบกบัการพฒันาโครงข่าย 4G ของผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นปัจจยั

สนบัสนุนให ้Digital Banking มีแนวโน้มเติบโต จึงเป็นโอกาสของผูใ้ห้บริการทางการเงิน ท่ีจะนาํ Digital Banking 

มาใชเ้พ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 : การใชบ้ริการ Internet Banking และ Mobile Banking 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (อา้งใน ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ, 2559) 
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จากแผนภูมิท่ี 2 อธิบายไดว้่า  จากขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า จาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

Internet Banking ณ ส้ินปี 2558 มีจาํนวน 11.96 ลา้นบญัชี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.76 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2557 ซ่ึงมีจาํนวน 

10.16 ลา้นบญัชี ในขณะท่ีจาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking ณ ส้ินปี 2558 มีจาํนวน 10.43 ลา้นบญัชี 

เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 67.40 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2557 ซ่ึงมีจาํนวน 6.23 ลา้นบญัชี   อตัราการเพ่ิมข้ึนของธุรกรรมการชาํระ

เงิน ผ่านทั้ง 2 บริการ ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 พบว่าปริมาณการทาํธุรกรรมการชาํระเงินผ่านบริการ Mobile 

Banking มีอตัราการเติบโตร้อยละ 126.90 ซ่ึงสูงกว่าปริมาณการทาํธุรกรรมการชาํระเงินผ่านบริการ Internet Banking 

ซ่ึงมีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 7.91 แสดงใหเ้ห็นว่าการทาํธุรกรรมการเงินผ่านบริการ Mobile Banking มีแนวโน้ม

เติบโตสูงกว่าการทาํธุรกรรมการเงินผ่าน Internet Banking เน่ืองจากสามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคยุค

ใหม่ในการทาํธุรกรรมไดง่้าย รวดเร็ว ทุกท่ีและทุกเวลา  

ถึงแมว้่าในปี 2560 แนวโน้มการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือมีการเติบโตสูง  แต่ผลการ

ดาํเนินงาน การสมคัรใชบ้ริการ M-Banking ของธนาคารออมสินจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในปี 2560  ตํ่ากว่าเป้าหมายมาก

เม่ือเทียบกบัผลการดาํเนินงานของจงัหวดัอ่ืน ๆ ในสังกดัธนาคารออมสินภาค 6 และจากจาํนวนผูใ้ชง้านมือถือท่ีเพ่ิม

มากข้ึน ธนาคารต่าง ๆ เกิดกระแสต่ืนตวัเร่ืองการให้บริการผา่นมือถือเป็นอยา่งมาก จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย มีหลายธนาคารท่ีเปิดให้บริการทาํธุรกรรมผ่านบริการมือถือ ซ่ึงทุกธนาคารพยายามปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการของตน เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด จากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย 

การให้บริการ Mobile Banking ไดรั้บความนิยมในกลุ่มลูกคา้มากข้ึน และมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วตามความ

มัน่ใจของผูใ้ชบ้ริการในระบบความปลอดภยัของระบบท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561: สืบคน้

จาก  http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงสถิติ ธุรกรรมการชาํระเงินผา่นบริการ Mobile banking  

 ก.ย.2560 ส.ค.2560 ก.ค.2560 มิ.ย.2560 พ.ค.2560 เม.ย.2560 

ธุรกรรมการชาํระเงินผา่น 

mobile banking 

      

จาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใช้

บริการ  2/ 

28,442,453 27,226,717 27,148,189 26,322,671 25,429,422 24,560,334 

ปริมาณรายการ (พนั

รายการ) 

126,881 107,480 99,380 91,174 87,956 76,672 

มูลค่ารายการ (พันล้าน

บาท) 

863 783 721 694 687 593 

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ก.พ. 2561 14:31    ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ:  2/ จาํนวนบญัชีสะสมทั้งหมดท่ีทาํสัญญาขอใชบ้ริการจนถึงงวดปัจจุบนั ภายใตบ้ริการประเภทต่างๆ 

ของธนาคาร 
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ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของธนาคารเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผูท่ี้ใชมื้อถือเป็นประจาํ ชอบความสะดวกรวดเร็ว มี

ความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงลกัษณะต่าง ๆ น้ีเป็นลกัษณะของลูกคา้ท่ีจะใชบ้ริการผ่านมือถือ (สุวรรณี พ่ึงพระ

จิตต,์ 2544 : 48)  

ในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย 

(Sigmund Freud อา้งใน ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : 14-15) เช่ือว่า พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกอยา่งจะตอ้งมีสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุ

สาํคญัท่ีทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือตดัสินใจก็เน่ืองมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลนั้น ดว้ยเหตุน้ี  ผู ้

ศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile-Banking ของ

ธนาคารออมสิน จงัหวดัเพชรบรูณ์ เน่ืองจาก ผลการดาํเนินงานการสมคัรใชบ้ริการ  Mobile-Banking ตํ่ากว่าเป้าหมาย

มาก ในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะนาํผลการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

และการประชาสัมพนัธ์การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ M-Banking  เพ่ือขยายฐานลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นการคน้หาลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะห์ท่ีไดน้ั้นจะ

เป็นแนวทางสาํหรับให้ผูว้ิจยั ไดน้าํไปวางแผนเพ่ือกาํหนดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ  

ศิริวรรณและคณะ (2546 : 193-195) ไดใ้ห้ความหมายของการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นการ

คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม การใช ้การเลือกใชบ้ริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ 

คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถกาํหนดกลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม คาํถามท่ีใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6 W และ1H ซ่ึง

ประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW?  

พิบลู ทีปะปาล (2545: 156-159)  สาเหตุการเกิดแรงจูงใจมีหลายกรณี กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจ

ไวด้งัน้ี 

1.แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภัณฑ์ (Product Buying Motives) ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนกับผูบ้ริโภคท่ี

ตอ้งการจะซ้ือสินคา้และบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนให้ไดรั้บความพอใจ  

2.แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการใคร่ครวญพินิจ

พิจารณาของผูซ้ื้ออยา่งมีเหตุผลก่อนว่า ทาํไมจึงซ้ือสินคา้ชนิดนั้น  

3.แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotion Buying Motive) แบ่งออกได้เป็นต้องการจุดเด่นเป็นเอกเทศ 

(Lndividuality) ตอ้งการอนุโลมคลอ้ยตามผูอ่ื้น (Conformity) ตอ้งการความสะดวกสบาย (Comfort) ตอ้งการความ

สาํราญเพลิดเพลินใจ (Entertainment and Pleasure)ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สูง (Ambition)  
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                                      ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจต่อการใชบ้ริการ M-Banking 

2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมต่อการใชบ้ริการ M-Banking  

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการ  M-Banking ของลูกคา้

ธนาคารออมสินจงัหวดัเพชรบรูณ์  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้เพศชายและเพศหญิง อาย ุ20 ปีข้ึนไป ท่ีสมคัรใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินกบัธนาคารออมสินทั้ง 13 สาขา ในจงัหวดัเพชรบรูณ์ แลว้ จาํนวน. 214,325 ราย  (ธนาคารออมสิน. 5 มกราคม 

2561. สืบคน้ไดจ้าก https://www.gsb.or.th/about-us/corporate-governance/report/annualreport.aspx.)  

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้เพศชายและเพศหญิง อาย ุ20 ปีข้ึนไป ท่ีสมคัรใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินกบัธนาคารออมสินทั้ง 13 สาขา ในจงัหวดัเพชรบูรณ์แลว้ จาํนวน 400 คน ไดจ้ากการใชต้ารางสําเร็จรูป

ของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 5% การสุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้าง

ข้ึนประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ เป็นคาํถามแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking 

ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบใหเ้ลือกตอบ 

แรงจงูใจในการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินบน Mobile –Banking 

 

(พิบูล ทีปะปาล  

2545:156-159 ) 

1. แรงจงูใจที่เกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ 

2. แรงจงูใจที่เกิดจากเหตผุล 

3. แรงจงูใจที่เกิดจากอารมณ์ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงิน บน Mobile  Banking 

( ศิริวรรณและคณะ  

2546 : 193-195)  

วิธี 6W และ 1H 

- WHO? 

- WHAT? 

- WHY?  

- WHOM?  

- WHEN?  

- WHERE?  

- HOW? 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking 

ประกอบดว้ยคาํถาม 5 ขอ้ ใชก้ารวดัระดบัขอ้มลูประเภท อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale 

(Likert, R., 1979. อา้งถึงใน ฤทยั เตชะบรูณเทพาภรณ์, 2554 : 47) มี 5 ระดบัให้เลือก (Five Point Scale)  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น 

3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1.  ดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งและรอรับแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้กลบัคืนดว้ย

ตนเอง กรณีต่างสาขาฝากให้เพ่ือนร่วมงานของสาขานั้นแจกแบบสอบถามและรอรับกลบัคืนเช่นกนั 

2.  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ถูกตอ้ง และคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ นบัจาํนวนและทาํการจดัเก็บเพ่ิมเติมให้ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์มาบนัทึกลงรหัสโดยกาํหนดเลขท่ีของแบบสอบถามในแต่ละชุด โดยกาํหนด

เป็น 001 เป็นชุดท่ี 1 เรียงกนัจนถึงชุดสุดทา้ยในโปรแกรมสาํเร็จรูป 

4.  ลงรหัสท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ใน Code Book มาลงในแต่ละขอ้ของแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการลงขอ้มูลใน

โปรแกรมสาํเร็จรูป 

5. ประมวลผลขอ้มลูโดย นาํแบบสอบถามท่ีลงรหัสท่ีถูกตอ้งแลว้มาบนัทึกลงในโปรแกรมสาํเร็จรูป 

3.4  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ และใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูและตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีไดม้าทั้งหมดแลว้ 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์แล้วนาํไปประมวลผลทางสถิติโดยประมวลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป การ

ทดสอบสมมติฐานทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)                  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 302) 
 

4.  ผลการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้บริการกับแรงจูงใจการใช้บริการ M-

Banking ของลูกคา้ธนาคารออมสิน พบว่า  

4.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ % อาย ุ % การศึกษา % 

ชาย 38.5 <= 20 ปี 16.3 ตํ่ากว่าปริญญาตรี 35.5 

หญิง 61.5 21 ปี – 39 ปี 44.3 ปริญญาตรี 42.5 

  40 ปี – 59 ปี 30.8 ปริญญาโท 20.8 

  > 59 ปี 8.8 ปริญญาเอก 1.3 

อาชีพ % รายได้ต่อเดอืน %   

นักเรียน/ นิสิต/ นักศกึษา               13.8 <=10,000 บาท         24.8   

พนักงานบริษัทเอกชน 19.5 10,001 บาท - 20,000 บาท 20.8   

รับราชการ 23.5 20,001 บาท - 30,000บาท             24.0   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14.8 30,001 บาท - 40,000 บาท 19.8   

ธุรกิจส่วนตวั 23.8 40,001 บาท - 50,000บาท             4.5   

ว่างงาน/ยงัไม่ได้ทํางาน 4.8 >50,000 บาท 6.3   
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จากตารางท่ี  2 พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.5 และ  เพศชาย ร้อยละ 38.5  มีอายุ

ระหว่าง 21 ปี – 39 ปี ร้อยละ 44.30 รองลงมาคืออายรุะหว่าง 40 ปี – 59 ปี ร้อยละ 30.8 และอายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 

20 ปี ร้อยละ 16.3 ตามลาํดบั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 42.5 รองลงมา มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี 

ร้อยละ 35.5  และการศึกษาระดบัปริญญาโท  ร้อยละ 20.8 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ 

23.80 รองลงมา ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 23.5  และประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  ร้อยละ 19.5 

ตามลาํดบั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ร้อยละ 24.8 รองลงมา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 

บาท - 30,000 บาท  ร้อยละ 24.0  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 บาท - 20,000 บาท  ร้อยละ 20.8 ตามลาํดบั 

4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ  

แหล่งข้อมูลการรู้จัก % 

ตวัท่านเอง 10.8 

พนกังานธนาคารแนะนาํ 54.5 

ครอบครัว             8.5 

เพ่ือน/คนรู้จกัแนะนาํ 21.8 

เวบ็ไซตข์องธนาคารออมสิน       4.5 

ประเภทของการใช้บริการ % เหตุผลทีเ่ลอืกใช้บริการบน  

M-Banking 

% ช่วงเวลาทีใ่ช้ % 

โอนเงินภายในบญัชี

ธนาคารออมสิน 

7.8 ประหยดัเวลาในการเดินทาง 34.8 เวลา 6.00–11.59 น.                        31.3 

โอนเงินจากบญัชีธนาคาร

ออมสินไปยงัธนาคารอ่ืน 

36.3 สะดวกในการทาํธุรกรรมได้

ตลอด 24 ชัว่โมง 

53.0 เวลา 12.00–17.59 น. 38.5 

ชาํระค่าสินคา้และบริการ 19.5 ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม

ถูกกว่าท่ีเคาน์เตอร์ 

11.0 เวลา 18.00–23.59 น.                       30.3 

ซ้ือสลากออมสิน            1.5 มีความน่าเช่ือถือ และความ

ปลอดภยั 

1.3 เวลา 0.00–05.59 น. 0 

เติมเงินค่าโทรศพัทมื์อถือ   10.5 สถานทีท่ีใ่ช้บริการบน M-

Banking 

% วธิีศึกษาข้อมูล % 

ชาํระค่างวดสินเช่ือ                                5.8 บา้น                        26.5 คน้หาขอ้มลูผา่น Internet  41.5 

เช็คยอดเงินและรายการ

เคล่ือนไหวบญัชีเงินฝาก 

9.3 สถานศึกษา 12.3 สอบถามขอ้มลูจากเพ่ือน

หรือคนท่ีรู้จกัท่ีเคยใช้

บริการ  

43.8 

ท่ีทาํงาน                       43.8 

เช็คยอดเงินและรายการ

เคล่ือนไหวบญัชีสินเช่ือ 

8.8 ระหว่างเดินทาง 8.5 การเปรียบเทียบการ

บริการ กบัสถาบนัการเงิน

อ่ืนๆ 

14.8 

ท่ีสาธารณะ 8.3 

การขอรับรายการเดินบญัชี

ปัจจุบนัและยอ้นหลงั 

0.8 อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 0.8   
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จากตารางท่ี  3  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ รู้จกับริการ M-Banking ของธนาคารออมสิน จากพนักงานธนาคาร 

ร้อยละ 54.5 รองลงมา รู้จกับริการ M-Banking ของธนาคารออมสิน จากเพ่ือน/คนรู้จกั ร้อยละ 21.8 และรู้จกับริการ 

M-Banking ของธนาคารออมสิน ดว้ยตนเอง  ร้อยละ 10.8 ตามลาํดบั ใชบ้ริการโอนเงินจากบญัชีธนาคารออมสินไป

ยงัธนาคารอ่ืน  ร้อยละ 36.3 รองลงมา ใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการ ร้อยละ 19.5 และใช้บริการเติมเงินค่า

โทรศพัทมื์อถือ ร้อยละ 10.5 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงิน บน M-Bankingเพราะ สะดวกใน

การทาํธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ร้อยละ 53.0  รองลงมา เพราะประหยดัเวลาในการเดินทาง ร้อยละ 34.8  และ 

เพราะค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมถูกกว่าท่ีเคาน์เตอร์ ร้อยละ 11.0 ตามลาํดบั ใชบ้ริการธุรกรรมการเงิน บน     

M-Banking ในช่วงเวลา 12.00–17.59 น. ร้อยละ 38.5  รองลงมา ในช่วงเวลา 6.00–11.59 น. ร้อยละ 31.3  และ 

ช่วงเวลา 18.00–23.59 น. ร้อยละ 30.3 ตามลาํดบั ใชบ้ริการธุรกรรมการเงิน บน M-Banking คือ ท่ีทาํงาน ร้อยละ 43.8 

รองลงมา คือท่ีบา้น ร้อยละ 26.5 และ สถานศึกษา ร้อยละ 12.3 ตามลาํดบั วิธีศึกษาขอ้มูลเม่ือตดัสินใจใชบ้ริการ M-

Banking ของ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ วิธีสอบถามขอ้มูลจากเพ่ือนหรือคนท่ีรู้จักท่ีเคยใช้บริการ ร้อยละ 43.8   

รองลงมา คือ วิธีคน้หาขอ้มูลผ่าน Internet ร้อยละ 41.5 และ วิธีการเปรียบเทียบการบริการ กบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ   

ร้อยละ 14.8 ตามลาํดบั 

 

                 4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจต่อการใชบ้ริการ M-Banking 

ตารางท่ี 4 : แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจด้านผลิตภณัฑ์ ในการใช้

บริการ M-Banking 

ระดับแรงจูงใจด้านผลติภณัฑ์ ค่าเฉลีย่ S.D. แปลความ 

แอปพลิเคชัน่ของธนาคาร มีลกัษณะสวยงาม ทนัสมยั น่าใชง้าน 4.18 0.963 มาก 

สามารถทาํธุรกรรมไดห้ลากหลายเทียบเท่ากบัการใชบ้ริการผา่น

เคาน์เตอร์ธนาคาร 

4.36 0.772 มากท่ีสุด 

ขั้นตอนการทาํธุรกรรม ง่ายต่อการใชง้าน 4.39 0.824 มากท่ีสุด 

ประเภทของการทาํธุรกรรมของการให้บริการตรงกบัความตอ้งการ 4.39 0.852 มากท่ีสุด 

การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นบริการของธนาคารมีเสถียรภาพ มีความ

แม่นยาํ และถูกตอ้ง มีระบบแจง้เตือนการทาํงาน SMS Alert 

4.37 0.775 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4  ผลการศึกษาแรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ขั้นตอนการทาํธุรกรรม ง่ายต่อการใชง้าน และ 

ประเภทของการทาํธุรกรรมของการให้บริการตรงกบัความตอ้งการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.39  มีระดบัแรงจูงใจมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นบริการของธนาคารมีเสถียรภาพ มีความแม่นยาํ และถูกตอ้ง มีระบบ

แจง้เตือนการทาํงาน SMS Alert  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37  มีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด และ การทาํธุรกรรมทางการเงิน

ผา่นบริการของธนาคารมีเสถียรภาพ มีความแม่นยาํ และแอปพลิเคชัน่ของธนาคาร มีลกัษณะสวยงาม ทนัสมยั น่าใช้

งาน  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 4.18 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 750 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 5 : แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล ในการใชบ้ริการ M-Banking 

ระดับแรงจูงใจด้านเหตุผล ค่าเฉลีย่ S.D. แปลความ 

ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการมีความเหมาะสม 4.03 1.192 มาก 

ค่าธรรมเนียมการทาํธุรกรรมแต่ละรายการมีความเหมาะสม 4.37 0.700 มากท่ีสุด 

สามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง 4.42 0.824 มากท่ีสุด 

มัน่ใจในคุณภาพการทาํธุรกรรมมากกว่าการใชบ้ริการท่ีเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

4.23 0.860 มากท่ีสุด 

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาธนาคาร 4.44 0.808 มากท่ีสุด 

ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน ท่ีให้บริการธุรกรรมทางการเงินบน M- 

Banking 

4.36 0.721 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษาแรงจูงใจดา้นเหตุผล พบว่า การบริการทาํธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking  

ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.44  มีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ  สามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  มีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด 

ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 4.03 

 

ตารางท่ี 6 : แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ในการใชบ้ริการ M-Banking 

ระดับแรงจูงใจด้านอารมณ์ ค่าเฉลีย่ S.D. แปลความ 

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ทาํให้รู้สึก

เป็นคนทนัสมยั 

4.17 0.804 มาก 

เลือกใชบ้ริการ การทาํธุรกรรมการเงินผา่น Mobile-Bankingเพราะเห็นคนอ่ืนใช ้ 4.07 0.915 มาก 

พอใจในการทาํธุรกรรมดว้ยตนเองมากกว่าการใชบ้ริการผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร 4.20 0.916 มาก 

บุคคลใกลชิ้ดหรือคนรู้จกัแนะนาํให้ใชบ้ริการ หรือ พดูถึงการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินบน M-Banking 

4.13 0.920 

 

มาก 

 

จากตารางท่ี 6  ผลการศึกษาแรงจูงใจด้านอารมณ์ ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ ธุรกรรมทางการเงินบน M-

Banking คือ มีความพอใจในการทาํธุรกรรมดว้ยตนเองมากกว่าการใชบ้ริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.20 มีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ี

ดี ทาํให้รู้สึกเป็นคนทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 มีระดบัแรงจูงใจมาก และ เลือกใชบ้ริการ การทาํธุรกรรมการเงิน

ผา่น M-Bankingเพราะเห็นคนอ่ืนใช ้ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 4.07 

 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  ใชก้ารวิเคราะห์ การทดสอบ Chi Square  สาํหรับขอ้มลูท่ีจาํแนกสองทาง     

สมมุติฐานท่ี1 ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใช้บริการ กบัแรงจูงใจดา้นผลิตภัณฑ์ต่อการใชบ้ริการท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Mobile-Banking 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 751 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 7 : แสดงค่า ความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการใชบ้ริการกบัแรงจงูใจดา้นผลิตภณัฑ ์ในการใชบ้ริการ Mobile-Banking 

ทดสอบโดยใชส้ถิติ Chi Square 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ค่า Sig. แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์

แอปพลิเคชัน่

ของธนาคาร  

มีลกัษณะ

สวยงาม 

ทนัสมยั  

น่าใชง้าน 

สามารถทาํ

ธุรกรรมได้

หลาก หลาย

เทียบเท่ากบั 

การใชบ้ริการ

ผา่นเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ขั้นตอน

การทาํ

ธุรกรรม 

ง่ายต่อการ

ใชง้าน 

ประเภทของ

การทาํ

ธุรกรรมของ

การให้ 

บริการตรง

กบัความ

ตอ้งการ 

มีเสถียรภาพ

แม่นยาํ และ

ถูกตอ้ง มีระบบ

แจง้เตือนการ

ทาํงาน SMS 

Alert 

ท่านรู้จกับริการ M-Banking  ของ

ธนาคารออมสิน จากแหล่งขอ้มลูใด 
0.002 0.000 0.000 0.009 0.000 

ประเภทของบริการธุรกรรมทาง

การเงินบน M- Banking ของธนาคาร

ออมสิน ท่ีท่านนิยมใช ้บริการ 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking 

ของธนาคารออมสิน 

0.082 0.000 0.000 0.000 0.001 

ช่วงระยะเวลาใดของวนั ท่ีท่านใช้

บริการ ธุรกรรมทางการเงินบน M-

Banking ของ ธนาคารออมสินมาก

ท่ีสุด 

0.009 0.000 0.052 0.043 0.006 

สถานท่ีท่ีท่านมกัใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินบน M-Banking ของ

ธนาคารออมสิน คือ 

0.000 0.113 0.030 0.041 0.000 

ท่านมีวิธีศึกษาขอ้มลูอยา่งไรเม่ือ

ท่านตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินบน M- Banking ของ 

ธนาคารออมสิน 

0.000 0.000 0.230 0.201 0.001 

จากตารางท่ี 7 ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ M-Banking พบว่าค่า 

sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ทุกกรณีมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ยกเวน้ แรงจูงใจเก่ียวกบัแอปพลิเคชัน่ของ

ธนาคาร มีลกัษณะสวยงาม ทนัสมยั น่าใชง้าน ไม่สัมพนัธ์กบัเหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน 

Mobile Banking ของธนาคารออมสิน (sig.=0.082) แรงจูงใจเก่ียวกบัสามารถทาํธุรกรรมไดห้ลากหลายเทียบเท่ากบั

การใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไม่สัมพนัธ์กับสถานท่ีท่ีท่านมกัใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile 

Banking ของธนาคารออมสิน (sig.=0.113) แรงจูงใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํธุรกรรม ง่ายต่อการใชง้าน ไม่สัมพนัธ์กบั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 752 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ช่วงระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสินมากท่ีสุด(sig.=0.052) และไม่

สัมพนัธ์กบัวิธีศึกษาขอ้มลูอยา่งไรเม่ือตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออม

สิน (sig.=0.230) แรงจูงใจเก่ียวกบัประเภทของการทาํธุรกรรมของการให้บริการตรงกบัความตอ้งการ ไม่สัมพนัธ์กบั

วิธีศึกษาข้อมูลอย่างไรเม่ือตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของ ธนาคารออมสิน 

(sig.=0.201) 

 

สมมุติฐานท่ี2 ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชบ้ริการ กบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล ต่อการใชบ้ริการท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ M-Banking  ทดสอบโดยใชส้ถิติ Chi Square 

          

ตารางท่ี 8 : แสดงค่าความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการใชบ้ริการกบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล ในการใชบ้ริการ Mobile-Banking 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ค่า Sig. แรงจูงใจดา้นเหตุผล 

ค่าธรรมเนียม

การใชบ้ริการ

มีความ

เหมาะสม 

ค่าธรรมเนียม

การทาํ

ธุรกรรม 

แต่ละรายการ

มีความ

เหมาะสม 

สามารถ

ใชบ้ริการ

ไดทุ้กท่ี 

ทุกเวลา 

ตลอด24 

ชัว่โมง 

มัน่ใจในคุณภาพ

การทาํธุรกรรม

มากกว่าการใช้

บริการท่ี

เคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ประหยดัเวลา

และค่าใชจ่้าย

ในการ

เดินทางมา

ธนาคาร 

ท่านรู้จกับริการ M-Banking  ของ

ธนาคารออมสิน จากแหล่งขอ้มลูใด 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ประเภทของบริการธุรกรรมทางการเงิน

บน M- Banking ของธนาคารออมสิน  

ท่ีท่านนิยมใช ้บริการ 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินบน M-Banking ของ

ธนาคารออมสิน 

0.009 0.145 0.000 0.000 0.000 

ช่วงระยะเวลาใดของวนั ท่ีท่านใช้

บริการ ธุรกรรมทางการเงินบน M- 

Banking ของ ธนาคารออมสินมาก

ท่ีสุด 

0.020 0.119 0.000 0.418 0.000 

สถานท่ีท่ีท่านมกัใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินบน M-Banking ของ

ธนาคารออมสิน คือ 

0.000 0.000 0.026 0.001 0.000 

ท่านมีวิธีศึกษาขอ้มลูอยา่งไรเม่ือท่าน

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

บน M- Banking ของ ธนาคารออมสิน 

0.003 0.234 0.000 0.000 0.000 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 753 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

จากตารางท่ี 8 ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจดา้นเหตุผลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ M-Banking  พบว่า  ค่า 

sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ทุกกรณีมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ยกเวน้ แรงจูงใจเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการทาํ

ธุรกรรมแต่ละรายการมีความเหมาะสม ไม่สัมพนัธ์กบัเหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile 

Banking ของธนาคารออมสิน ช่วงระยะเวลาใดของวนั ท่ีท่านใชบ้ริการ ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของ

ธนาคารออมสินมากท่ีสุด และ ท่านมีวิธีศึกษาข้อมูลอย่างไรเม่ือท่านตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน 

Mobile Banking ของ ธนาคารออมสิน (sig.=0.145, 0.119, 0.234 ตามลาํดบั) แรงจูงใจเก่ียวกบัมัน่ใจในคุณภาพการทาํ

ธุรกรรมมากกว่าการใชบ้ริการท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไม่สัมพนัธ์กบัช่วงระยะเวลาใดของวนั ท่ีท่านใชบ้ริการ ธุรกรรม

ทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสินมากท่ีสุด (sig.=0.418) 

 

สมมุติฐานท่ี 3 ความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการใชบ้ริการ กบัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ต่อการใชบ้ริการท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Mobile Banking ทดสอบโดยใชท้ดสอบโดยใชส้ถิติ Chi Square 

ตารางท่ี 9 : แสดงค่า ความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการใชบ้ริการกบัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ในการใชบ้ริการ M-Banking 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ค่า Sig. แรงจูงใจดา้นเอารมณ์ 

การใชบ้ริการ

ธุรกรรมทาง

การเงินบน Mobile 

Banking ช่วยสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดี  

ทาํให้รู้สึกเป็นคน

ทนัสมยั 

เลือกใชบ้ริการ 

การทาํธุรกรรม

การเงินผา่น 

Mobile-Banking

เพราะเห็นคนอ่ืน

ใช ้

พอใจในการทาํ

ธุรกรรมดว้ย

ตนเองมากกว่า

การใชบ้ริการ

ผา่นเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

บุคคลใกลชิ้ดหรือ

คนรู้จกัแนะนาํให้

ใชบ้ริการ หรือ พดู

ถึงการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทาง

การเงินบน Mobile 

Banking 

ท่านรู้จกับริการ M-Banking  ของธนาคาร

ออมสิน จากแหล่งขอ้มลูใด 
0.001 0.001 0.000 0.000 

ประเภทของบริการธุรกรรมทางการเงินบน 

M- Banking ของธนาคารออมสิน ท่ีท่านนิยม

ใชบ้ริการ 

0.000 0.000 0.000 0.004 

เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินบน M- Banking ของธนาคารออมสิน 
0.003 0.000 0.002 0.047 

ช่วงระยะเวลาใดของวนั ท่ีท่านใชบ้ริการ 

ธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking ของ 

ธนาคารออมสินมากท่ีสุด 

0.000 0.020 0.265 0.056 

สถานท่ีท่ีท่านมกัใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินบน M-Banking ของธนาคารออมสิน 
0.000 0.095 0.000 0.003 

ท่านมีวิธีศึกษาขอ้มลูอยา่งไรเม่ือท่าน

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน 

M-Banking ของ ธนาคารออมสิน 

0.000 0.000 0.011 0.025 
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จากตารางท่ี 9  ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจดา้นอารมณ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ M-Banking  พบว่า  

พบว่า ค่า sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ทุกกรณีมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ยกเวน้ แรงจูงใจเก่ียวกบัเลือกใช้

บริการ การทาํธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile-Bankingเพราะเห็นคนอ่ืนใชไ้ม่สัมพนัธ์กบัสถานท่ีท่ีท่านมกัใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน คือ (sig.=0.095) แรงจูงใจเก่ียวกบัพอใจในการทาํ

ธุรกรรมดว้ยตนเองมากกว่าการใชบ้ริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไม่สัมพนัธ์กบัช่วงระยะเวลาใดของวนั ท่ีท่านใช้

บริการ ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสินมากท่ีสุด (sig.=0.265) และแรงจูงใจเก่ียวกบั

บุคคลใกลชิ้ดหรือคนรู้จกัแนะนาํให้ใชบ้ริการ หรือ พูดถึงการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Bankingไม่

สัมพนัธก์บัช่วงระยะเวลาใดของวนั ท่ีท่านใชบ้ริการ ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน

มากท่ีสุด (sig.=0.056) 

 

5.  อภปิรายผล 

ส่วนท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ของ ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์ ท่ีทาํการตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ปี – 39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั10,000 บาท ซ่ึงพบว่าผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงอยู่ในวยั

ทาํงานชอบจบัจ่ายซ้ือของออนไลน์ การชาํระสินคา้ผา่น M-Banking เป็นเร่ืองท่ีง่ายสะดวก รวดเร็ว และใชไ้ดทุ้กท่ีทุก

เวลาดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบับทความของ ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ (2559) กล่าวไวใ้นบทความเร่ือง Mobile Banking 

การธนาคารในยคุ Digital ว่า Mobile Banking สะดวกสบายกว่า และสามารถทาํธุรกรรมไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยตนเอง

โดยไม่ตอ้งไปท่ีสาขาของธนาคาร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณี พ่ึงพระจิตต ์(2544 : 48) ท่ีกล่าวว่า ลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายของธนาคารในส่วนของการให้บริการทางมือถือซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผูท่ี้ใชมื้อถือเป็นประจาํ ชอบ

ความสะดวกรวดเร็ว มีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงลกัษณะต่าง ๆ น้ีเป็นลกัษณะของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการผา่นมือถือ 

ส่วนท่ี2  พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ M-Banking   

ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ M-Banking ของ ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์ ท่ีทาํการตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ รู้จกับริการ M-Banking ของธนาคารออมสิน จากพนักงานธนาคาร ประเภทการบริการท่ีใช ้คือ โอนเงิน

จากบญัชีธนาคารออมสินไปยงัธนาคารอ่ืน เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธุรกรรมการเงิน บน M-Banking เพราะ สะดวกใน

การทาํธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ใชบ้ริการธุรกรรมการเงิน บน M-Banking ในช่วงเวลา 12.00–17.59 น. สถานท่ีท่ี

ใชบ้ริการ คือ ท่ีทาํงาน และ สอบถามขอ้มลูจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัท่ีเคยใชบ้ริการ ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ M-Banking 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น M-Banking ง่าย และสะดวกรวดเร็ว และวยัทาํงานส่วนใหญ่

จะใชส้มาร์ทโฟนอยูแ่ลว้ แลว้ท่ีทาํงานก็มี Wifi ให้ใชไ้ดฟ้รี สอดคลอ้งกบับทความของ ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ (2559) 

และงานวิจยัของสุวรรณี  พ่ึงพระจิตต ์(2544 : 48) ท่ีกล่าวว่า การใชบ้ริการผา่น Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตสูง

กว่าการใชบ้ริการผา่น Internet Banking เน่ืองจากสามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินได้สะดวกรวดเร็ว ทุกท่ีและทุกเวลา รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแส

เทคโนโลยีและการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ทาํให้ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้ออนไลน์มากข้ึน และนิยมใช ้ Mobile 

Banking เป็นช่องทางในการชาํระค่าสินคา้/บริการออนไลน์ 
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ส่วนท่ี3  ระดบัแรงจูงใจต่อการใชบ้ริการ M-Banking 

ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ ต่อการใชบ้ริการ M-Banking พบว่า  

แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ขั้นตอนการทาํธุรกรรม ง่ายต่อการใชง้าน และ ประเภทของการทาํธุรกรรมของ

การให้บริการตรงกบัความตอ้งการมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของธนาคารมี

เสถียรภาพ มีความแม่นยาํ และถูกตอ้ง มีระบบแจง้เตือนการทาํงาน SMS Alert  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา 

โพยายรส (2557 : 139-145) ไดท้าํการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เวบ็ไซตอ์อกแบบให้ใชง้านได้

ง่าย สะดวก มีหลายช่องทาง ขั้นตอนในการทาํธุรกรรมง่าย ทาํธุรกรรมไดห้ลากหลาย และประเภทท่ีใหบ้ริการตรงกบั

ความตอ้งการ 

แรงจูงใจดา้นเหตุผล คือการบริการทาํธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking  ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางมาธนาคาร รองลงมาคือ สามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง สอดคลอ้งกบั กาญจนา 

โพยายรส (2557 : 139-145) พบว่า แรงจูงใจดา้นเหตุผลการเป็นให้บริการตลอด 24 ชม. มีค่าเฉล่ีย 4.38 อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย มีค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทาํนองเดียว ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ (2559) 

ท่ีกล่าวไวใ้นบทความเร่ือง Mobile Banking การธนาคารในยคุ Digital ว่าการใชบ้ริการ Internet Banking และ Mobile 

Banking เพราะสะดวกสบายกว่า และสามารถทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอดเวลาดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไปท่ีสาขา

ของธนาคาร 

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ คือ มีความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน ท่ีให้บริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile 

Banking ค่าเฉล่ียสูงสุด สอดคลอ้งกบั กาญจนา โพยายรส (2557 : 139-145) พบว่า แรงจูงใจดา้นอารมณ์ ในเร่ืองความ

น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.02 อยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนท่ี 4  ความสัมพนัธ์ของ แรงจูงใจกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ M-Banking  ผลการศึกษา พบว่า   

ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจด้านผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสิน  ไม่สัมพนัธ์กบัเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน ซ่ึงขดัแยง้กบั กบังานวิจยัของ กาญจนา โพยายรส  

(2557 : 146) ท่ีว่า แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง 

 ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจดา้นเหตุผลทุกกรณี มีความสัมพนัธ์กนักบั  เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน สอดคลอ้งกบั กบังานวิจยัของ กาญจนา โพยายรส  (2557 : 146) 

ยกเวน้ แรงจูงใจเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการทาํธุรกรรมแต่ละรายการ มีความเหมาะสม ท่ีไม่สัมพนัธ์ กับเหตุผลท่ี

เลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน ซ่ึงขดัแยง้กบั กบังานวิจยัของ กาญจนา 

โพยายรส  (2557 : 146) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจดา้นเหตุผลความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัมาก 

ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจดา้นอารมณ์ทุกกรณี มีความสัมพนัธ์กนั  สอดคลอ้งกบั กบังานวิจยัของ กาญจนา 

โพยายรส  (2557 : 146) ยกเวน้ แรงจูงใจเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการ การทาํธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile-Banking 

เพราะเห็นคนอ่ืนใช ้  ไม่สัมพนัธ์กบัสถานท่ีท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน 

และ แรงจูงใจเก่ียวกับความพอใจในการทาํธุรกรรมด้วยตนเองมากกว่าการใชบ้ริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไม่

สัมพนัธ์กบัช่วงระยะเวลาของวนั ท่ีใชบ้ริการ ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน ซ่ึง

ขดัแยง้กบั กบังานวิจยัของ กาญจนา โพยายรส  (2557 : 146) พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั ในระดบัปานกลาง 
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6. ข้อเสนอแนะ 

1.  ดา้นแรงจูงใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ ในส่วนของ ขั้นตอนการทาํธุรกรรม ง่ายต่อการใชง้าน และ ประเภทของ

การทาํธุรกรรมตรงกบัความตอ้งการ ดงันั้น ธนาคารควรรักษารูปแบบการให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้

และปรับปรุงประเภทของการให้บริการทาง M-Banking ในส่วนอ่ืน ๆ ให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 

2.  อุปกรณ์ในการเขา้ถึงบริการ M-Banking คือ สมาร์โฟน ดงันั้น ทางธนาคารจึงควรมีการพฒันาระบบการ

ให้บริการให้สามารถรองรับได้ทุกระบบปฏิบติัการของสมาร์โฟนแต่ละค่าย และมีการสร้างระบบป้องกันความ

ปลอดภยัในการใชง้านร่วมดว้ย 

                 3.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้โดยกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีรายไดร้ายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั10,000 

บาท  มีการใชบ้ริการ M-Banking มากท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารสามารถทราบกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน เพ่ือประโยชน์ในการ

วางกลยทุธ์ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 

4.  แรงจูงใจดา้นเหตุผล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในส่วนท่ีการทาํธุรกรรมผ่าน M-Banking ช่วย

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาธนาคาร แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้พอใจท่ีจะทาํธุรกรรมไดด้ว้ยตนเองผา่น

ระบบ M-Banking  ดงันั้น ธนาคารควรมีประเภทการทาํธุรกรรมผา่นทาง M-Banking ท่ีหลากหลาย 

5.  จากผลการวจิยัพบว่า ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรม กบัเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน 

Mobile Banking กบัแรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์เก่ียวกบั แอปพลิเคชัน่ของธนาคาร มีลกัษณะสวยงาม ทนัสมยั น่าใชง้าน 

นั้น ธนาคารควรมีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน่ให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา เช่น อาจดึงกระแสความสนใจของคนปัจจุบนั

มาเป็นหนา้แรกของแอปพลิเคชัน่ หรือหนา้แรกของแอปพลิเคชัน่เปล่ียนแปลงไปตามวนัสาํคญัตามปฏิทิน เป็นตน้ 

6.  จากผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน 

Mobile Banking กบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล เก่ียวกบั ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการมีความเหมาะสม ดงันั้นธนาคารควร

พิจารณาเร่ืองการเก็บค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม M-Banking เช่น ไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือน หรือไม่ตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหวา่งธนาคาร เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ       

4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในกลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการ I-Banking พ้ืนท่ี

สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 302 ราย  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

I-Banking ธนาคารออมสิน หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความพึงพอใจ

ในการใช้บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานีการ และทดสอบเปรียบเทียบ        

ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการ I-Banking กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร      

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์        

ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)  

จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking ทุกดา้น อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ดา้นการจดัจาํหน่าย ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

คือ ด้านผลิตภัณฑ ์การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ ไดแ้ก่ สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

I-Banking ขณะท่ีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ พบว่า 

พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ I-Banking ท่ีเห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใช้บริการ และ     

การใชบ้ริการผา่นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ   I-Banking 
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ABSTRACT 

This descriptive study of customer behaviors and satisfaction in using I-Banking services of the 

Government Savings Bank (GSB), at Phunphin Branch, Surat Thani Province aims to 1) explore the customers’ 

behaviors in using I-Banking services; 2) examine their satisfaction in using I-Banking services; 3) study the 

relationship between the customers’ personal factors and their satisfaction in using I-Banking services; and 4) study 

the relationship between customers’ behaviors in using I-Banking services and their satisfaction with I-Banking 

services of the GSB, at Phunphin Branch, Surat Thani Province. The total sample size of 302 was determined using 

the Yamane formula. The research data were collected by means of questionnaires.  The obtained data were 

calculated for percentage and mean of the customers’ personal factors and those of the customers’ behaviors in 

using I-Banking services. Mean and standard deviation of their satisfaction level in using I-Banking services were 

also calculated for. An analysis of the relationship between customers’ personal factors and usage behaviors of I-

Banking services and their satisfaction with I-Banking services were performed using an independent sample t-test 

and one-way analysis of variance (F-test). 

 Results show that satisfaction in using I-Banking service in all aspects was at a high level. The highest 

rated aspect was marketing promotion, followed by distribution, while the lowest score was on product. The 

analysis of the relationship between personal factors and satisfaction in using I-Banking services showed that the 

demographic factor of marriage status significantly had a significant correlation with the customers’ satisfaction 

level in using I-Banking service. 

 Results also showed that the customers’ behaviors in using the I-Banking service in recognition of its 

usefulness, frequency of use, and use of I-Banking through had a significant correlation with communication 

devices significantly affected their satisfaction level in using the I-Banking services. 

 

Keywords: Customers’ Behaviors, Satisfaction, Using I-Banking Services, Government Savings Bank  

 

1. บทนํา 

ในยุคท่ีการส่ือสารไร้พรมแดน ไดค้้นพบว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสมาร์ทโฟน ไดก้ลายเป็น

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งมีไวส้ําหรับการส่ือสารติดต่อส่ือสาร เป็นช่องทางระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค ท่ี

เรียกวา่ โมบายมาร์เกต็ เพราะเป็นช่องทางท่ีสามารถตรงเขา้สู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากท่ีสุด จากความกา้วหน้าของเทคโนโลยี สถาบนัการเงินในปัจจุบนัก็ไดมี้การ

ปรับตวัอยา่งสูง เพ่ือรองรับการทาํธุรกรรมออนไลน์ผา่นช่องทางการให้บริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินไดด้ว้ย

ตวัเอง ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวเป็นผลทาํให้สถาบนัทางการเงินเร่ิมปรับรูปแบบการให้บริการผ่านทางสาขาเป็นรูปแบบการ

ให้บริการ ซ่ึงเรียกว่า ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์  (วรรณพร หวลมานพ, 2558) 

 ธนาคารออมสินเองก็ไดเ้ร่ิมส่งเสริมให้ลูกคา้เปล่ียนพฤติกรรมในการทาํธุรกรรมทางการเงินมาใชบ้ริการ

อินเตอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง ท่ีเรียกว่า I-Banking โดยไดมี้การทาํโปรโมชัน่ทางการตลาด เพ่ือกระตุน้เลยให้ลูกคา้พึงพอใจ
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และเร่ิมเปล่ียนมาใชบ้ริการ ซ่ึงลกัษณะของการให้บริการ ไดแ้ก่ การฝากเงิน การถอนเงิน การโอน หรือการสอบถาม

ยอดเงิน เป็นตน้ โดยอนาคตการให้บริการของธนาคารออมสินยงัสามารถพฒันาลักษณะบริการท่ีหลากหลาย          

เพ่ือรองรับความตอ้งการในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการให้บริการ I-Banking ทาํให้เกิดความ

รวดเร็วและความสะดวกสบายในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากข้ึนและประหยดัทรัพยากร แต่ในปัจจุบัน              

การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือก็ยงัมีขอ้จาํกดัและมีปัญหาในการใชบ้ริการ เช่น ความไม่มัน่ใจในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินรวมถึงศกัยภาพของระบบรักษาความปลอดภยัและขั้นตอนในการให้บริการ โดยการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือมีหลายขั้นตอน เร่ิมตั้ งแต่การสมคัรใช้งานจนถึงขั้นตอนการเขา้ใช้งาน         

และบางระบบต้องมีการเช่ือมต่อกับทางอินเตอร์เน็ตบนมือถือก่อน ซ่ึงทาํให้มีขั้ นตอนท่ียุ่งยากและมีความ

สลบัซับซ้อน อีกทั้งจาํนวนบญัชีธนาคารท่ีสามารถผกูกบัระบบโทรศพัทมื์อถือมีจาํนวนจาํกดั และช่องทางในการ

ชาํระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ยงัมีนอ้ย เน่ืองจากระบบยงัไม่เสถียรและยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือกบัทางราชการ เช่น ค่า

ไฟฟ้า ค่านํ้ าประปา เป็นตน้ 

 จากขอ้จาํกดัและปัญหาในการใชบ้ริการทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือจึงอาจเป็นผลให้บริการน้ีไม่เป็นท่ี

นิยมมากนกั ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking 

ของธนาคารออมสิน โดยเก็บขอ้มลูในเขตพ้ืนท่ีสาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพ่ือท่ีจะหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ

การให้บริการ ท่ีจะช่วยในการพฒันาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดแ้ละ

บริการในส่วนใดท่ีเป็นท่ีพึงพอใจจนทาํให้เกิดการใชอ้ย่างต่อเน่ืองและใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการให้บริการ    

I-Banking  ท่ีเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรเป้าหมายท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการ  I-Banking พ้ืนท่ีสาขา

พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวนทั้งส้ิน 1,227 คน (ธนาคารออมสิน, 2560) โดยคาํนวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 

1973 อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 302 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่

คาํนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ 

บุคคลใดท่ีแนะนาํให้ใชง้าน ประเภทธุรกรรมท่ีใชง้านประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ความถ่ีใน

การใชง้าน I-Banking ความถ่ีในการบริการทาํ  ธุรกรรม ท่ีสาขา ระยะเวลาในการใชง้าน และการใชง้านผา่นอุปกรณ์ท่ี

แตกต่างกนั 

ส่วนท่ี 3 แบบวดัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็น

คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) “มากท่ีสุด” ถึง “น้อยท่ีสุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท 

(Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว โดยมีการกาํหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ดงัน้ี 

 มากท่ีสุด  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

 ปานกลาง หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

 นอ้ย  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 

 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 302 ชุด 

จากลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการ I-Banking พ้ืนท่ีสาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการ

ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์เพ่ือทาํการวิเคราะห์ต่อไป และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)          

โดยการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารงานวิจยั บทความ ตาํรา และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ความถ่ี และร้อยละในปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริการ I-Banking       

หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมการใช้บริการ I-Banking กับความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดว้ยการวิเคราะห์ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 

 

4. ผลการวจิัย 

ตารางที ่ 1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

- หญิง 172 57.0 

อาย ุ   

- อาย ุ45 – 54 ปี 89 29.5 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ   

- โสด  153 53.3 

ระดับการศึกษา   

- ปริญญาตรี 154 51.0 

อาชีพ   

- กิจการส่วนตวั/คา้ขาย 91 30.1 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

- 10,001 – 20,000 บาท     119 39.4 

 จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking  ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดั     

สุราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.0 มีอาย ุ45 – 54 ปี ร้อยละ 29.5 มีสถานภาพ

โสด ร้อยละ 53.3 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี      ร้อยละ 51.0 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 

30.1 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 39.4  

ตารางที ่ 2  จาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชบ้ริการ I-Banking  ธนาคารออมสิน  

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

บุคคลใดทีแ่นะนําให้ใช้บริการ I-Banking    

- ญาติพ่ีนอ้ง/คนในครอบครัว   112 37.1 

ประเภทธุรกรรมทีใ่ช้งานบริการ I-Banking    

- ทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ 184 61.3 

ประโยชน์ทีเ่กดิจากการใช้บริการ I-Banking   

- รวดเร็วในการใชง้าน 125 41.4 

ช่วงเวลาในการใช้บริการ I-Banking บ่อยทีสุ่ด   

- 12.01 - 16.00 น. 115 40.5 

ความถี่ในการใช้งาน I-Banking (คร้ัง/สัปดาห์)    

- จาํนวน 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ 234 77.5 

ความถี่ในการใช้บริการทาํธุรกรรมทีส่าขา    

- จาํนวน 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ 91 32.3 

ระยะเวลาในการใช้งาน I-Banking โดยเฉลีย่/คร้ัง    

- 1 – 10 นาที 117 38.7 

การใช้งาน I-Banking ผ่านอุปกรณ์ทีแ่ตกต่างกนั   

- โทรศพัทมื์อถือ 202 67.1 
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 จากตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการ I-Banking  ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 

ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking  ส่วนใหญ่มีญาติพ่ีนอ้ง/คนในครอบครัวแนะนาํในการใชบ้ริการ I-Banking คิดเป็นร้อยละ 

37.1 ใชบ้ริการ I-Banking  ในการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ร้อยละ 61.3 ใชบ้ริการ I-

Banking เพราะรวดเร็วในการใชง้าน ร้อยละ 41.4 ใชบ้ริการช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.5 ใชบ้ริการ 

I-Banking จาํนวน 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 77.5 ส่วนใหญ่ใชง้านธุรกรรม ท่ีสาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี จาํนวน 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 32.3 โดยใชบ้ริการ I-Banking  1 – 10 นาที ร้อยละ 38.7  และลูกคา้

ผูใ้ช้บริการ I-Banking  ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ใช้บริการ I-Banking ผ่าน

โทรศพัทมื์อถือ ร้อยละ 67.1  

ตารางที ่3   คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช ้บริการ I-Banking ธนาคาร

 ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking X  S.D. ระดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  3.90 0.798 มาก 

ดา้นราคา 3.98 0.779 มาก 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 4.26 0.743 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.35 0.668 มาก 

รวม 4.12 0.747 มาก 

 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก คือ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมา คือ ดา้นการ

จดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.26 ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 3.90 

ตารางที ่4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร

 ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ปัจจัยส่วนบุคคล n X  S.D. t/F เปรียบเทยีบรายคู่ 

เพศ    t = 1.172  

- ชาย 130 4.16 0.444 

- หญิง 172 4.10 0.445 

อาย ุ    F= 1.920  

- อายไุม่เกิน 24 ปี 28 3.98 0.495 

- อาย ุ25 – 34 ปี 77 4.07 0.409 

- อาย ุ35 – 44 ปี 60 4.11 0.453 

- อาย ุ45 – 54 ปี 89 4.15 0.448 

- อาย ุ55 ปีข้ึนไป  48 4.24 0.437 
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ปัจจัยส่วนบุคคล n X  S.D. t/F เปรียบเทยีบรายคู่ 

สถานภาพ    F= 4.310* คู่ทีแ่ตกต่าง คอื  

- โสดกบัหมา้ย/หยา่ร้าง 

- สมรสกับหม้าย/หย่า

ร้าง 

- โสด 153 4.13 0.447 

- สมรส 108 4.17 0.407 

- หมา้ย/หยา่ร้าง 26 3.89 0.499 

ระดับการศึกษา    F= 0.447  

- ตํ่ากว่าปริญญาตรี 92 4.16 0.417 

- ปริญญาตรี 154 4.11 0.447 

- สูงปริญญาตรี 56 4.09 0.485 

ระดับการศึกษา    F= 0.447  

- ตํ่ากว่าปริญญาตรี 92 4.16 0.417 

- ปริญญาตรี 154 4.11 0.447 

- สูงปริญญาตรี 56 4.09 0.485 

อาชีพ    F= 0.394  

- นกัเรียน/นกัศึกษา  27 4.10 0.470 

- กิจการส่วนตวั/คา้ขาย     91 4.13 0.457 

- ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 90 4.17 0.413 

- พนกังานบริษทั/ห้างร้าน  34 4.05 0.375 

- รับจา้งอิสระ/ลูกจา้ง 36 4.10 0.541 

- เกษตรกรรม  24 4.09 0.443 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน    F= 1.586  

- ไม่เกิน 10,000 บาท 75 4.14 0.392 

- 10,001 – 20,000 บาท  119 4.06 0.481 

- 20,001 – 30,000 บาท 75 4.18 0.432 

- 30,001 บาทข้ึนไป 33 4.19 0.434 

*p < 0.05 

 จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริการ        

I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของลูกคา้ท่ีใช้

บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช ้

บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ในขณะท่ีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้
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ตารางที ่5 วิเคราะห์ความสัมพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พฤตกิรรมการใช้บริการ N X  S.D. t/F เปรียบเทยีบรายคู่ 

บุคคลใดที่แนะนําให้ใช้บริการ I-

Banking 

   F= 7.806  

- เพ่ือน/คนรู้จกั 74 4.08 0.451 

- ญาติพ่ีนอ้ง/ครอบครัว 112 4.09 0.426 

- พนกังานธนาคาร 110 4.19 0.443 

- อ่ืนๆ  6 3.94 0.699 

ประเภทธุรกรรมทีใ่ช้งาน    F= 1.448   

 - ทาํธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน 95 4.10 0.491 

- ทาํธุรกรรมทางการเงินท่ี

เก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้

ออนไลน์ 

184 4.12 0.429 

- ทาํธุรกรรมทางการเงินท่ี

เก่ียวกบัการทาํงานและธุรกิจ

ต่างๆ 

21 4.28 0.361 

ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้บริการ 

I-Banking 

   F= 5.289*** คู่ทีแ่ตกต่าง คอื  

- รวดเร็วกบัประหยดัเวลา 

- รวดเร็วกบัความแม่นยาํ  

- ประหยัดค่าใช้จ่ายกับ

ประหยดัเวลา 

- ประหยดัค่าใชจ่้ายกบัมี

ความแม่นยาํ ถกูตอ้งในการ

ใชง้าน 

- สะดวกในการใชง้าน 14 4.06 0.497 

- รวดเร็วในการใชง้าน 125 4.19 0.412 

- ประหยดัค่าใชจ่้าย 34 4.32 0.421 

- ประหยดัเวลา 111 4.04 0.420 

- มีความแม่นยาํ ถูกตอ้งในการใช้

งาน 

18 3.85 0.597 

ช่วงเวลาในการใช้บริการ     F= 0.568   

 - 08.01 – 12.00 น. 30 4.22 0.345 

- 12.01 - 16.00 น. 115 4.14 0.408 

- 16.01 – 20.00 น. 73 4.08 0.498 

- 20.01 – 24.00 น. 31 4.13 0.419 

- 24.01 – 04.00 น. 21 4.10 0.400 

- 04.01 – 08.00 น. 

 

14 4.11 0.632 
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พฤตกิรรมการใช้บริการ N X  S.D. t/F เปรียบเทยีบรายคู่ 

ความถี่ในการใช้งาน  I-Banking 

(คร้ัง/สัปดาห์) 

   F= 3.743* คู่ทีแ่ตกต่าง คอื  

- จาํนวน 1 – 2 คร้ังกบั

มากกว่า 6 คร้ัง 

- จาํนวน 5 – 6 คร้ัง/กบั

มากกว่า 6 คร้ัง/ 

- จาํนวน 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ 234 4.09 0.435 

- จาํนวน 3 – 4 คร้ัง/สัปดาห์ 47 4.20 0.434 

- จาํนวน 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ 9 3.99 0.549 

- มากกว่า 6 คร้ัง/สัปดาห์ 12 4.48 0.440 

ความถี่ในการใช้บริการทาํ

ธุรกรรม ที่สาขา  

(คร้ัง/สัปดาห์) 

   F= 0.917  

- จาํนวน 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ 38 4.11 0.439 

- จาํนวน 3 – 4 คร้ัง/สัปดาห์ 70 4.20 0.398 

- จาํนวน 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ 91 4.09 0.427 

- มากกว่า 6 คร้ัง/สัปดาห์ 83 4.10 0.480 

ระยะเวลาในการใช้งาน               

I-Banking ในแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ 

   F= 2.593  

- 1 – 10 นาที 117 4.08 0.446 

- 11 – 20 นาที 99 4.08 0.458 

- 21 – 30 นาที 44 4.21 0.403 

- มากกว่า 30 นาทีข้ึนไป 42 4.26 0.426 

การใช้งาน I-Banking ผ่าน

อุปกรณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

   F= 4.798** คู่ทีแ่ตกต่าง คอื  

- โทรศพัทมื์อถือกบั

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

- โทรศพัทมื์อถือกบั

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

- โทรศพัทมื์อถือ 202 4.07 0.468 

- แทบ๊เล็ต 43 4.16 0.374 

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา 36 4.27 0.351 

- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 20 4.32 0.390 
*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกับความพึงพอใจในการใช้

บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า พฤติกรรมของลูกค้าท่ีใช้บริการ                

I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีเห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้บริการ I-Banking 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ I-Banking และการใชบ้ริการ I-Banking ผ่านอุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีพฤติกรรมของลูกค้าท่ีใช้บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี          
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ท่ีมีบุคคลท่ีแนะนําให้ใช้บริการ I-Banking ประเภทธุรกรรมท่ีใช้บริการ I-Banking ช่วงเวลาในการใช้บริการ              

ท่ีสาขาพุนพิน ระยะเวลาในมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 การทดสอบสมมติฐาน 

 การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ดสอบข้อสมมติฐาน ทั้ง 2 ข้อ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดั สุราษฎร์ธานี และ 2) พฤติกรรมการ

ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

รายละเอียดปรากฏดงัตาราง 6 และ 7 

ตาราง 6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

 I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับสมมตฐิาน ปฏเิสธสมมตฐิาน 

1. เพศ   

2. อาย ุ   

3. สถานภาพ   

4. ระดบัการศึกษา   

5. อาชีพ   

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

 จากตาราง 6 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ตาราง 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้

 บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พฤตกิรรมการใช้บริการ I-Banking 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับสมมตฐิาน ปฏเิสธสมมตฐิาน 

1. บุคคลใดท่ีแนะนาํให้ใชบ้ริการ I-Banking   

2. ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ I-Banking   

3. ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ I-Banking   

4. ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ I-Banking   

5. ความถ่ีในการใชบ้ริการ I-Banking   

6. ความถ่ีในการใชบ้ริการทาํธุรกรรมท่ีสาขา   

7. ระยะเวลาในการใชบ้ริการ I-Banking   

8. การใชบ้ริการ I-Banking ผา่นอุปกรณ์ต่างกนั    
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 จากตาราง 7 พบว่า พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน  สาขาพุนพิน จงัหวดั-   

สุราษฎร์ธานี ท่ีเห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ I-Banking ความถ่ีในการใชบ้ริการ I-Banking และการใชบ้ริการ 

I-Banking ผา่นอุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั  

 

5. การอภปิรายผล 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ด้านการจดั จาํหน่าย ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาของวรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้

แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

ความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า มีความพึงพอใจใน

ระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดา้นการจดัจาหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรัศยา 

ธีรวนิชยไ์ชยกุล (2556) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ (Application) บน

สมาร์ทโฟนระบบ ปฏิบติัการแอนดรอยด ์(Android)” ผลจากการศึกษาความพึงพอใจทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการใชป้ระโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในทุกดา้น 

ไดแ้ก่ สร้างความสัมพนัธ์ เพ่ือผ่อนคลาย ความบนัเทิง ไดค้วามรู้ การใชแ้อพพลิเคชัน่เพ่ือแสดงตวัตนหรือความคิด

ของตน เพ่ือการติดต่อตามเหตุการณ์ทัว่ไปไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมในสังคม 

2. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้

บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลท่ีสมรสแลว้ 

หรือยงัโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารในการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันอันเน่ืองมาจากสภาพ

ครอบครัว และอิทธิพลของจาํนวนบุคคลรอบขา้ง ในขณะท่ีปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

จดัทาํแอพพลิเคชัน่ I-Banking ธนาคารออมสิน พฒันามาเพ่ือให้บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ สามารถเขา้ถึง

และสามารถเขา้ใชง้านในแอพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งง่ายดายเท่าเทียมกนั แต่ทั้งน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรรณพร 

หวลมานพ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัของ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากร

ของผูใ้ชง้าน (อาย ุอาชีพ รายได)้ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัแตกต่าง

กนัในทุกดา้น (ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด) อีกทั้งยงัพบว่า รายได ้            

ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัแตกต่างกนั 

3.  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า พฤติกรรมของลูกค้าท่ีเห็นประโยชน์จากการใชบ้ริการ         

I-Banking ความถ่ีในการใช้บริการ I-Banking และการใช้บริการ I-Banking ผ่านอุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกัน                          
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มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกค้าผูใ้ช้บริการ I-Banking ผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา        

อาจสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดา้ยความเร็วท่ีมากกว่า หรือสามารถมองเห็นไอคอนต่างๆ ในแอพพลิเคชัน่ไดช้ดักว่าการใช้

งานผา่นมือถือ  ทาํให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการใชง้าน อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปทาํธุรกรรมท่ีสาขาอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรรณพร หวลมานพ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและ

ความพึงพอ ใจของผู ้ใช้แอพพลิ เค ชั่น เคโมบา ยแบงก์ ก้ิ งพลัสของธน าคารกสิกร ไทย จํากัด  (มหาชน )                            

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน (ความถ่ี) ท่ีแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสแตกต่างกนั (ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจัดจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด) ผลการศึกษายงัพบว่าผูใ้ชท่ี้มีความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก้ิงพลสั มากกว่า 

6 คร้ัง/สัปดาห์ มีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั มากท่ีสุด ซ่ึงถือไดว้่าเป็นความสัมพนัธ์

ในเชิงบวก สําหรับประเด็นพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน (ความถ่ี) ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชั่น

เคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งพลสัแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา และยงัสอดคลอ้งกบัพรพรรณ ชา้งงาเนียม (2553) 

ทาํการวิจัยศึกษาเร่ือง ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) ของลูกคา้ธนาคารในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมในการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ดา้นความถ่ีในการเช็คยอดเงินมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในส่วนของบริการ

ดา้นคุณค่าท่ีลูกค้าไดรั้บ ความพึงพอใจในส่วนของระบบดา้นรูปแบบทางกายภาพ และดา้นความปลอดภยั อีกทั้ง

พฤติกรรมในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ ดา้นความถ่ีในการโอนเงินมีความสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจในส่วนของบริการดา้นตน้ทุน ความพึงพอใจใน ส่วนของระบบด้านรูปแบบทางกายภาพ และดา้น

ความปลอดภัย และความถ่ีในการชําระสินค้าและบริการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในส่วนของบริการ              

ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวกสบาย ความพึงพอใจในส่วนของระบบดา้นรูปแบบทางกายภาพ และดา้นความปลอดภยั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

1. ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมา คือ ด้านการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.26 

ในขณะท่ีดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 3.90 

2. สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ในขณะท่ีปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กับ           

ความ พึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั  

3. พฤติกรรมท่ีเห็นประโยชน์จากการใชบ้ริการ I-Banking ความถ่ีในการใชบ้ริการ I-Banking และการใช้

บริการ I-Banking ผา่นอุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั ในขณะท่ีพฤติกรรมอ่ืนๆ ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ I-Banking      

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

แตกต่างกนั 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 770 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการ เพราะมีความรวดเร็วในการใชง้านและคิดว่าการใชบ้ริการ -Banking เป็นการ

ประหยดัค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking มากท่ีสุด ดงันั้ น ธนาคารออมสิน ควรมีการพฒันา

แอพพลิเคชัน่ให้มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา ให้ลูกค้าสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่สะดุด หรือตอ้งค่อยตรวจสอบการ

ติดตามการใชง้านของลูกคา้เป็นประจาํ  

2. ความถ่ีในการใชบ้ริการ I-Banking  ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ลูกค้า

ผูใ้ชบ้ริการ I-Banking ท่ีใชบ้ริการจาํนวนมากกว่า 6 คร้ัง/สัปดาห์ มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking มาก

ท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ควรแนะนาํการใชง้านให้กบัลูกคา้ให้เกิดความเขา้ใจ

ในการใชแ้อพพลิเคชัน่ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน หรือบอกถึงความสามารถในการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ว่า

สามารถใชง้านในการทาํธุรกรรมอะไรไดบ้า้ง เพ่ือให้ลูกคา้เขา้ใชบ้ริการจาํนวนคร้ังท่ีเพ่ิมข้ึน    
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณลักษณะงาน ปัจจัยความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน  

และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความภกัดีต่อองค์กร โดยเก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารออมสิน จังหวัดสระบุรี  จ ํานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และสถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ดว้ยวิธี Enter  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปัจจัยคุณลักษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ /ไม่แน่ใจ 

พิจารณารายด้าน ดา้นความมีอิสระในการทาํงานอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาระดบัเฉยๆ /ไม่แน่ใจ ดา้นความโดดเด่น 

ของงาน ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความสําคญัของงาน ดา้นขอ้มูลยอ้นกลบั ตามลาํดบั ส่วนความภกัดีต่อองค์กร 

ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย พิจารณารายดา้น ดา้นบรรทดัฐานอยู่ในระดบัเห็นดว้ย รองลงมาอยู่ในระดบัเฉยๆ /ไม่แน่ใจ 

ดา้นทศันคติ และด้านพฤติกรรม ตามลาํดับ เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัคุณลักษณะงานในภาพรวมและทุกด้าน  

มีความสัมพนัธเ์ชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่าถึงระดบั

ปานกลาง (r = 0.10 - 0.37) นอกจากน้ีพบว่าปัจจยัคุณลักษณะงานดา้นความหลากหลายของทกัษะ ด้านความโดดเด่น 

ของงาน ด้านความมีอิสระในงาน และด้านข้อมูลยอ้นกลับ มีอิทธิพลต่อความภักดีของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ี 0.05 

คาํสําคญั:  การตลาดภายในองคก์ร, คุณลกัษณะงาน, ความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสิน  จงัหวดัสระบุรี 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study job characteristics, loyalty to organization of officers, and 

the relationship between job characteristics and loyalty to organization. The information were collected using 

questionnaire from the Government Savings Bank officers, Saraburi of 400 samples. The data were investigated 

using frequency distributions, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient, and 

Multiple Regression Analysis by Enter. 
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 The results of the research showed that job characteristics as a whole was at the undecided level. When 

considering in each aspect of the freedom to work exhibited at the agree level. The outstanding of work, variety of 

work, importance of work, and feedback information were at the undecided level. Furthermore, the loyalty to 

organization as a whole showed at the agree level. When considering that the norm displayed at the agree level.  

The attitude and behavior were at the undecided level, respectively. In addition, the hypothesis testing results found 

that the job characteristics as a whole and in each aspect presented the positive relationship to association to 

organization with significant at 0.05 level and the relationship was low to moderate level (r = 0.10 - 0.37). 

Moreover, the job characteristics; variety of skill, outstanding of work, freedom to work, and feedback information 

influenced to the loyalty of officers with significant at 0.05 level. 

 

Keywords: Internal Marketing, Job Characteristics, Loyalty to Organization of Government Savings Bank Officers 

in the area of Saraburi  province  

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัหลายองคก์รประสบปัญหาเน่ืองจากมีอตัราการลาออกของพนกังานดว้ยสาเหตุต่างๆ  เพราะทศันคติ

ในการทาํงานของคนรุ่นใหม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทาํให้รูปแบบท่ีจากเดิมคนไปหางาน มาสู่รูปแบบงาน 

มาหาคน โดยเฉพาะธนาคารออมสินท่ีเป็นสถาบนัการเงินได้มีการรับบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้ นองค์กรจึงให้

ความสาํคญัท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้เขาเกิดความรู้สึกว่างานท่ีทาํอยู ่

มีความมัน่คง ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีสวสัดิการท่ีดี มีการจ่ายผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ซ่ึงหากองค์กรสามารถสร้าง

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีให้เกิดข้ึนไดแ้ลว้ จะช่วยสนบัสนุนให้บุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่องาน และพร้อมท่ีจะทุ่มเทให้กบังาน

มากข้ึน เพราะรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ตอ้งการท่ีจะทาํงานร่วมกบัองคก์รเกิดความผกูผนัต่อองค์กร (บรรเจิด 

บุญเสริมส่ง, 2550) 

  ธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรีมีหลายสาขาท่ีเปิดให้บริการประชาชน ซ่ึงแต่ละสาขาสามารถสร้าง

ความภกัดีให้กบับุคลากรดว้ยลกัษณะงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นองคก์ร การออกแบบงานในองค์กรก็มีผลต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของบุคคล ซ่ึงแมว้่าแต่ละสาขาจะมีการเพ่ิมค่าจา้ง ผลประโยชน์ตอบแทนหรือมีการปรับปรุงสภาพในการ

ทาํงานแลว้ก็ตาม แต่พนกังานบางส่วนก็ยงัรู้สึกว่าเป็นงานท่ีน่าเบ่ือ อาจเป็นเพราะลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดงันั้นลกัษณะงาน

สามารถจูงใจให้พนักงานทาํงานจะมีลักษณะท่ีมีความเป็นอิสระในการทาํงาน มีความหลากหลายของงาน  

มีเอกลกัษณ์ของงาน และการไดรั้บรู้ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล เน้นความสมดุล

ในชีวิตและการทาํงาน (ธนาคารออมสิน, 2560)  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีองคก์รตอ้งให้ความสนใจกบัความตอ้งการของบุคลากร 

มิฉะนั้ นองค์กรอาจต้องเสียบุคลากรท่ีดี ไปได้ด้วยเหตุน้ีลักษณะงาน จึงเป็นส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะ 

ทาํให้บุคลากรเกิดความภกัดี จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความ

ภกัดีต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวดัสระบุรี  เน่ืองจากธนาคารออมสินมีการรับสมคัรบุคลากร

ใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคุณลกัษณะงานเพ่ือช่วยเสริมสร้างความรู้สึก

ให้บุคลากรมีความภกัดีต่อองคก์รมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการลดการลาออกของพนักงานและมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ธนาคารประสบความสาํเร็จบรรลุตามวิจยัทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้
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 2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะงานของพนกังานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน 

จงัหวดัสระบุรี 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวดัสระบุรี จาํนวน  

3,491 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 อา้งใน สิทธิ  ธีรสรณ์, 2551) กาํหนดค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 นาํมาคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี   

   สูตร    n =           N 

                                                     1+N(e)2 

                          เม่ือ    n  แทน  ขนากลุ่มตวัอยา่ง 

                                    N แทน   จาํนวนประชากรท่ีศึกษา 

                                     e แทน   ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งกาํหนดเป็น 0.05 

                   แทนค่า    n      =           3,491 

                                   1+3,491 (0.05)2 

                                          =       399.87  

 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วาม

น่าจะเป็น (Non Probability Sampling) วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) หรือการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 ตวัแปรในการศึกษา  

1. ตวัแปรอิสระ  

      1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทาํงาน รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษา และฝ่ายงาน 

      1.2 ปัจจัยคุณลักษณะงาน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของทกัษะ ด้านความโดดเด่นของงาน  

ดา้นความสาํคญัของงาน ดา้นความมีอิสระในงาน และดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั 

2. ตวัแปรตาม คือ ความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นบรรทดัฐาน 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เป็นคาํถามปลายปิด มีตวัเลือก 

ให้ผูต้อบไดต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกได ้1 ตวัเลือก จาํนวน 6 ขอ้ และเป็นคาํถามปลายเปิด ให้ผูต้อบไดเ้ขียนเก่ียวกบั

ฝ่ายงานท่ีทาํ จาํนวน 1 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัคุณลักษณะงานของพนักงานของธนาคารออมสินใน จังหวดัสระบุรี  

จาํนวน 15 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ  ด้านความหลากหลายของทกัษะ ด้านความโดดเด่นของงาน ดา้นความสําคัญ 

ของงาน ดา้นความมีอิสระในงาน และดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินใน จังหวดัสระบุรี   

3 ดา้น คือ ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นบรรทดัฐาน 

ในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นคาํถามแบบมาตรไลเคิร์ต (Likert-Scale) แบ่งขอ้มูลเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 5 เห็นดว้ยอย่าง

ยิง่ ระดบั 4 เห็นดว้ย ระดบั 3 เฉย ๆ/ ไม่แน่ใจ ระดบั 2 ไม่เห็นดว้ย และระดบั 1 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ส่วนการแปลผลแบ่งคะแนนท่ีสูงท่ีสุดออกเป็น 5 ระดบั จากคะแนนเฉล่ียท่ีได้รับจากแบบสอบถาม คะแนนตํ่าสุดคือ 1  

และคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน เม่ือนํามาก่ึงกลางพิสัย โดยใช้สูตรคาํนวณหาความกวา้งของอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน์ และคณะ, 2549) ไดผ้ลดงัน้ี 

            ระดบั  คะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 

 5   4.21-5.00 ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 4 3.41-4.20 ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ย 

 3 2.61-3.40 ระดบัความคิดเห็นเฉยๆ / ไม่แน่ใจ 

 2 1.81-2.60 ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย 

 1 1.00-1.80 ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 สําหรับเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน้ี ผูศึ้กษาไดเ้สนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและพิจารณา

ความถูกตอ้งของเน้ือหา ก่อนนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่(Reliability Test) ขอบแบบสอบถาม โดยการ

นาํไปทดสอบท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 40 ตวัอยา่ง (10 % ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา) และนาํขอ้มูลมา

วิเคราะห์ประมวลหาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนแบคอลัฟา (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซ่ึงถา้ค่าความเช่ือมัน่ได้

เท่ากบัหรือมากกว่า 0.70 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) ถือว่าแบบสอบถามมีระดบัความไดเ้ช่ือถือได ้และไดค่้าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 แสดงใหเ้ห็นว่าเคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือและสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษา 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่งดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการประกอบการทาํวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากตําราท่ีเก่ียวข้องกับการทาํวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  

และเอกสารต่าง  ๆเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางของการทาํการศึกษาคร้ังน้ี 

2. ข้อมลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยตนเองจากการแจกแบบสอบถาม

จาํนวน 400 ชุด ให้พนักงานธนาคารออมสินในจังหวดัสระบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บแบบสอบถามจากการ 

ขอความร่วมมือจากแต่ละฝ่าย  ท่ีหัวหน้าฝ่ายมอบหมายพนักงานช่วยแจกแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 20 มกราคมถึงวนัท่ี 15 

กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงมีการช้ีแจงเพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนการเก็บขอ้มูลจริง เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ นาํไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS  และทาํการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี  
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 1. สถิติเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายข้อมูลส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวแปรในรูปแบบของค่าสถิติ

พ้ืนฐาน ประเภทการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และอธิบายส่วนท่ี 2 ข้อมูล

คุณลักษณะงาน และ 3 ข้อมูลความภักดีต่อองค์กร ด้วยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 2.  สถิติอนุมาน สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบสถิติ 2 เทคนิค ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ ์

เพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี 

  2.1 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน เป็นการทดสอบเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป 

โดยตวัแปรอิสระและตวัแปรตามตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยมีเกณฑก์ารแปลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553) มีดงัน้ี  

   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.71 - 1.00 หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง    

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.31 - 0.70 หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง   

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.01 - 0.30 หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กนัระดบัตํ่า    

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.00  หมายความว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนั  

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวก (+)  หมายความว่า ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั   

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นลบ (–) หมายความว่า ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

  2.2   การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ดว้ยวิธีแบบปกติ (Enter Method) เป็นการทดสอบเพ่ือหาอิทธิพลของ

ตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณและตวัแปรเชิงกลุ่ม ต่อตวัแปรตาม 1 ตวั คือ 

การทดสอบอิทธิพลของการตลาดภายใน (คุณลกัษณะงาน) ต่อความภกัดีของพนกังานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี  

 

4. ผลการวจิัย 

 4.1 ลกัษณะบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.5 มีอายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 56.8 

สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 64.8 อายุการทาํงาน 1-5 ปี ร้อยละ 61.5 รายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 42.0  

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 78.8 และส่วนใหญ่เป็นฝ่ายงานเงินฝาก ร้อยละ 56.3   

 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ /ไม่แน่ใจ เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นความ

มีอิสระในการทาํงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาอยูใ่นระดบัเฉยๆ /ไม่แน่ใจทุกดา้นตามลาํดบัคือ ดา้นความโดดเด่น

ของงาน ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความสาํคญัของงาน และดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับปัจจัยคุณลกัษณะงาน 

ปัจจัยเกีย่วกบัคุณลกัษณะงาน Χ  S.D. ระดับ 

1. ความหลากหลายของงาน 3.31 0.54 เฉยๆ /ไม่แน่ใจ 

2. ความโดดเด่นของงาน 3.37 0.47 เฉยๆ /ไม่แน่ใจ 

3. ความสาํคญัของงาน 3.22 0.60 เฉยๆ /ไม่แน่ใจ 

4. ความมีอิสระในการทาํงาน 3.53 0.43 เห็นดว้ย 

5. ขอ้มลูยอ้นกลบั 3.20 0.47 เฉยๆ /ไม่แน่ใจ 

รวม 3.33 0.38 เฉยๆ /ไม่แน่ใจ 
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 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นความภักดีต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย เม่ือพิจารณารายด้าน  

ดา้นบรรทดัฐานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ ดา้นทศันคติ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย และดา้นพฤติกรรมอยู่ในระดบั

เฉยๆ /ไม่แน่ใจ ผลดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับปัจจยัความภกัดีต่อองค์กร 

ปัจจัยความภกัดีต่อองค์กร Χ  S.D. ระดับ 

1.  ดา้นทศันคติ 3.87 0.36 เห็นดว้ย 

2.  ดา้นพฤติกรรม 3.39 0.35 เฉยๆ /ไม่แน่ใจ 

3.  ดา้นบรรทดัฐาน 3.90 0.40 เห็นดว้ย 

รวม 3.72 0.25 เห็นดว้ย 
  

 4.4  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน  

                      4.4.1 สมมติฐานการศึกษาท่ี 1 ปัจจยัคุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความภกัดีต่อองคก์ร

ในภาพรวมและรายดา้น ผลดงัตารางท่ี 3  
 

ตาราง 3  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผูกพันต่อองค์กร 

คุณลกัษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร 

 ด้านทศันคติ ด้านพฤตกิรรม ด้านบรรทดัฐาน ภาพรวม 

1. ความหลากหลายของงาน 0.65** 0.06 0.06 0.37** 

2. ความโดดเด่นของงาน 0.40** 0.07 0.10* 0.28** 

3. ความสาํคญัของงาน 0.27** -0.01 0.03 0.14** 

4. ความมีอิสระในการทาํงาน 0.25** 0.01 -0.04 0.10** 

5. ขอ้มลูยอ้นกลบั 0.43** -0.05 -0.01 0.18** 

ภาพรวม 0.52** 0.02 0.04 0.28** 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

  4.4.2 สมมติฐานการศึกษาท่ี  2  กาํหนดปัจจยัคุณลกัษณะงาน มีดา้นความหลากหลายของทกัษะ (X1)  ดา้น

ความโดดเด่นของงาน (X2)   ดา้นความสําคญัของงาน (X3)   ดา้นความมีอิสระในงาน(X4)   และดา้นขอ้มูลยอ้นกลบั 

(X5) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี  (Y)   พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคุณมี

ค่า 0.50  และกาํลงัสองของค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณมีค่า 0.25 แสดงว่า ตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมด 5 ตวั ร่วมกนัพยากรณ์

ความภกัดีของพนกังานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี ไดร้้อยละ 25.00 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ์

มีค่า 0.22 แสดงดงัตารางท่ี 4-5 
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ตารางที ่4  สหสัมพันธ์พหุคุณ กาํลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคุณ กําลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับแก้ และค่า

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

Enter 0.50a 0.25 0.24 0.22 

a. Predictors : (Constant), ดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั, ดา้นความอิสระในการทาํงาน, ดา้นความสาํเร็จของงาน, ดา้นความ

โดดเด่นของงาน, ดา้นความหลากหลายของงาน, 

Dependent Variable: ความภกัดีต่อองคก์ร 
    

ตารางที ่5 ค่าสัมประสิทธิ์ของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของปัจจัยคุณลกัษณะงาน                
 

ปัจจัยคุณลกัษณะงาน Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

  b Std. Error Beta (β) 

ดา้นความหลากหลายของทกัษะ (X1)   0.27 0.03 0.57 8.53 0.00* 

ดา้นความโดดเด่นของงาน (X2)    0.12 0.03 0.21 3.42 0.00* 

ดา้นความสาํคญัของงาน (X3)    -0.03 0.02 -0.08 -1.55 0.12 

ดา้นความมีอิสระในงาน(X4)    -0.06 0.03 -0.10 -2.03 0.04* 

ดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั(X5) -0.11 0.04 -0.21 -3.19 0.00* 

a = 3.16 

* มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางตดัตวัแปรดา้นความสาํคญัของงาน (X3)  ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์นอ้ยมาก และไม่มีผลต่อความภกัดีของ

พนกังาน  ส่วนปัจจยัคุณลกัษณะงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ (X1)  ดา้นความโดดเด่นของงาน (X2) ดา้นความ

มีอิสระในงาน (X4)  และดา้นขอ้มูลยอ้นกลบั (X5) ส่งผลต่อความภกัดีของพนักงานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

Ŷ =  3.16+0.27 ดา้นความหลากหลายของทกัษะ (X1)  +0.12 ดา้นความโดดเด่นของงาน (X2)-0.06 

ดา้นความมีอิสระในงาน(X4) – 0.11 ดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั(X5) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Ẑ y = 0.57ดา้นความหลากหลายของทกัษะ (ZX1) +0.21 ดา้นความโดดเด่นของงาน (ZX2) -0.10 ดา้น

ความมีอิสระในงาน(ZX4) – 0.21 ดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั(ZX5)  

 

5. การอภปิรายผล 

 จากการศึกษาคุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กรกรณีศึกษา ธนาคาร

ออมสิน จงัหวดัสระบุรี อภิปรายไดว้่า 
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ดา้นทศันคติ พบว่า คุณลกัษณะงานในทุกดา้น มีผลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กรดา้นทศันคติ ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากพนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท่้างานกบัธนาคารออมสิน ตดัสินใจถูกท่ีเข้ามาทาํงานในธนาคาร 

ออมสิน พนกังานทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัความคิดให้กบังานท่ีไดรั้บผดิชอบอยา่งเต็มท่ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schultz 

และ Schultz (2006) ท่ีว่าคุณลกัษณะงานท่ีแน่นอนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทศันคติในงานแต่คุณลกัษณะงาน

เหล่าน้ีไม่มีผลกระทบต่อพนกังานทุกคนในลกัษณะเดียวก่น จากการวิจยัช้ีให้เห็นว่าแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั 

ในเร่ืองความตอ้งการความกา้วหนา้ โดยบุคคลท่ีมีความตอ้งการความกา้วหนา้อยา่งสูง พบว่า จะไดรั้บผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ งานมากกว่าคนท่ีมีความต้องการความก้าวหน้าตํ่ า นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลง 

ในคุณลกัษณะ งานเหล่าน้ีดูเหมือนจะไม่ไดมี้อิทธิพลโดยตรงต่อทศันคติและพฤติกรรมของพนักงาน แต่พนักงานจะ

ซึมซบัโดยกระบวนการทางความคิดของพนักงาน นั่นคือการรับรู้ถึงความเปล่ียนแปลงนั้น ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของดาํรงฤทธ์ิ จนัทมงคล (2550) ทศันคติเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและทศันคติเก่ียวกบัความภกัดีต่อองค์กร

ของพนักงานมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยเฉล่ียระดบัปานกลาง และระดบัความภักดีต่อองค์กรในระดับ 

ปานกลาง ในการวิเคราะห์ระดบัแนวคิดแมว้่าจากการทดสอบหาความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ ท่ีพบว่า

อายุการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกโดยตรงกับคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความภักดีต่อองค์กรในระดับ

ใกลเ้คียงกนัแต่ผลจากการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงส่วน (Partial Correlation Coefficients) ระหว่างอาย ุ

การทาํงานกับระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  เม่ือควบคุมผลกระทบจากปัจจัยความภักดีต่อองค์กรพบว่า  

คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัอายกุารทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง 

ดา้นพฤติกรรม พบว่า คุณลกัษณะงานในทุกดา้น ไม่มีผลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นพฤติกรรม 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก พนักงานต้องลาออกจากธนาคารออมสินน้ีไป ต้องพบกับความยากลาํบากในการหางานใหม่  

การตดัสินใจทาํงานกบัธนาคารออมสินเพราะท่านเห็นว่าช่วยให้ชีวิตดีข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hackman  and 

Oldham (2005) ยงักล่าวเพ่ิมเติมว่า ลาํดบัขั้นความตอ้งการทางจิตวทิยา 3 เง่ือนไขถือเป็นหลกัอนัสาํคญั ซ่ึงมีผลต่อการ

สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานของคนลาํดับขั้นทางจิตวิทยาทั้ง 3 เง่ือนไข ไดแ้ก่ รู้ว่างานมีความหมาย  

เกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงาน รู้ถึงผลท่ีแทจ้ริงของงานท่ีทาํ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของจิราภรณ์ จงมัน่คงชีพ 

(2557) ท่ีพบว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัประกนัชีวิตแห่งหน่ึง มีบุคลิกภาพแบบหวนโหวแบบแสดงออก

และแบบเปิดกวา้งอยู่ระดับปานกลาง นอกจากน้ียงัมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม แบบมีสติ อยู่ในระดับสูง

คุณลกัษณะงาน ดา้นความสาํคญัของงาน และขอ้มลูยอ้นกลบัจากงาน อยู่ในระดบัสูง และมีความพึงพอใจในงานอยู่

ในระดับปานกลาง ยกเวน้ด้านเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับสูง และบุคลิกภาพแบบประณีประนอมและแบบมีสติ  

และคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คุณลกัษณะงาน ดา้นความอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของทกัษะ ความสําคญัของงาน และบุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม สามารถร่วมกนพยากรณ์ความพึงพอใจในงานไดร้้อยละ 28.10 

ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า คุณลกัษณะงาน มีผลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นบรรทดัฐาน เพียงดา้น

ความโดดเด่นของงาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากถา้พนกังานลาออกตอ้งเสียผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืนอาจให้ได้

ไม่มากเท่าน้ี ไดรั้บขอ้เสนอในการทาํงานท่ีดีกว่าจากองค์กรอ่ืน ไดรั้บการสั่งสอนมาให้มีความจงรักภกัดีต่อสถานท่ี

ทาํงานท่ีทาํอยู่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hackman  and Oldham (2005) ท่ีว่างานมี

ความหมาย เกิดความรู้สึกรับผดิชอบต่อผลงานและรู้ผลท่ีแทจ้ริงของงานท่ีทาํ ยิ่งมีมากข้ึนเท่าไร บุคคลก็จะยิ่งรู้สึกดี
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ต่อตนเองจากการท่ีไดป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดีมากข้ึนเท่านั้น  และแสดงให้เห็นถึงรางวลัภายในซ่ึงจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคล

ไดเ้รียนรู้ถึงผลลพัธ์ของงานท่ี บุคคลไดรั้บผิดชอบทาํงานนั้นดว้ยความเอาใจใส่ โดยท่ีรางวลัภายในเหล่าน้ีจะเป็น

แรงผลกัดนั ให้แต่ละบุคคลใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการทาํงานท่ีดีต่อไปในอนาคตและยงัมีผลต่องาน ไดแ้ก่ 

แรงจูงใจภายในในการทาํงาน ผลการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในงานการขาดงาน และการลาออก สอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของอภิศักด์ิ  รักชาติยิ่งชีพ (2552) พบว่าความสัมพันธ์ด้านผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดา้นคุณลกัษณะงานโดยรวมในระดับมาก ด้านความภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความสัมพนัธ์

ระหว่างผลตอบแทน และลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความภกัดีองค์กรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั 0.01 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทสรุป  

 1. ลกัษณะบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส โสด มีอาย ุ

การทาํงาน 1-5 ปี รายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่เป็นฝ่ายงานเงินฝาก  

 2. ปัจจยัคุณลกัษณะงาน  ภาพรวมอยูใ่นระดบัเฉย  ๆ/ไม่แน่ใจ  เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า 3 อนัดบั คือ อนัดบัแรก 

ความมีอิสระในการทาํงาน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ท่านสามารถวางแผนปฏิบติังานในส่วนท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยตนเอง 

สามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานไดท้น้ที และมีอิสระในการตดัสินใจเต็มท่ี 

ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อนัดบัท่ี 2 คือ ความโดดเด่นของงาน อยูใ่นระดบัเฉยๆ /ไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ขอบเขตการปฏิบติังาน 

มีความชดัเจน สามารถปฏิบติังานนั้ นๆ นับตังแต่เร่ิมจนกระทัง่เสร็จส้ินกระบวนการ และงานท่ีรับผิดชอบอยู่ เป็นงานท่ี

สามารถมองเห็นผลสําเร็จไดอ้ย่างชดัเจน และอนัดบัท่ี 3 คือ ความหลากหลายของงาน อยู่ในระดับเฉยๆ /ไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ 

งานท่ีปฏิบติั จาํเป็นต้องใช้ความรู้ ความชาํนาญหรือความสามารถ หลาย ๆ ด้านประกอบกัน การปฏิบติัในแต่ละวัน  

เป็นงานท่ีมีลกัษณะงานแตกต่างกนั และไดรั้บมอบหมายงาน ท่ีไม่ใชเ้ป็นงานประจาํ(งานพิเศษ) บ่อยคร้ัง   

3.  ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย  เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า 3 อนัดบั คือ 

อนัดบัแรก ดา้นบรรทดัฐาน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ หากลาออกตอ้งเสียผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืน

อาจให้ไดไ้ม่มากเท่าน้ี หากได้รับข้อเสนอในการทาํงานท่ีดีกว่าจากองค์กรอ่ืน เห็นว่าไม่ถูกต้องท่ีจะลาออกจาก

ธนาคารออมสินไป และไดรั้บการสั่งสอนมาให้มีความจงรักภกัดีต่อสถานท่ีทาํงานท่ีทาํอยู ่อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นทศันคติ 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานกบัธนาคารออมสิน และตดัสินใจถูกท่ีเขา้มาทาํงานใน

ธนาคารออมสิน พร้อมท่ีจะทุ่มเทกาํลังกายกาํลงัความคิดให้กับงานท่ีไดรั้บผิดชอบอย่างเต็มท่ี  อันดับท่ี 3 คือ  

ด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับเฉยๆ /ไม่แน่ใจ ได้แก่ หากต้องลาออกจากธนาคารออมสินน้ีไป ต้องพบกับความ

ยากลาํบากในการหางานใหม่ คิดว่าการตดัสินใจทาํงานกบัธนาคารออมสิน เพราะเห็นว่าช่วยให้ชีวิตดีข้ึน และคิดว่า

ธนาคารออมสินมีสวสัดิการและความมัน่คงท่ีเหมาะสมอยูแ่ลว้ 

4.  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

                   4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ภาพรวมและทุกดา้นมีผลทางบวกต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษา สรุปดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผูกพันต่อองค์กร 
 

ปัจจัยคุณลกัษณะงาน ยอมรับ ปฏเิสธ 

1. ความหลากหลายของงาน H1 Ho 

2. ความโดดเด่นของงาน H1 Ho 

3. ความสาํคญัของงาน H1 Ho 

4. ความมีอิสระในการทาํงาน H1 Ho 

5. ขอ้มลูยอ้นกลบั H1 Ho 

ภาพรวม  H1 Ho 
 

 4.2 ทดสอบเพ่ือหาอิทธิพลของการตลาดภายใน (ปัจจัยคุณลกัษณะงาน) ต่อความภกัดีของพนักงานธนาคาร

ออมสิน จงัหวดัสระบุรี ปัจจยัคุณลกัษณะงานมีมากกว่า 1 ตวั คือดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความโดดเด่น

ของงาน ดา้นความมีอิสระในงาน และดา้นขอ้มลูยอ้นกลบั มีอิทธิพลต่อความภกัดีของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 

 ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1.1  ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นถึงพนกังานให้ความสาํคญัปัจจยัคุณลกัษณะงาน ดา้นความมีอิสระในการ

ทาํงาน ท่ีพนกังานสามารถวางแผนปฏิบติังานในส่วนท่ีรับผดิชอบไดด้ว้ยตนเอง แต่อยา่งไรก็ตามก็ควรให้ความสําคญั

เพ่ิมเติมปัจจัยคุณลกัษณะงานดา้นข้อมูลยอ้นกลับ เก่ียวกับหัวหน้างานควรแจง้ผลการปฏิบติังานตามเกณฑ์การ

ประเมินท่ีไดก้าํหนดไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้พนักงานมีความผกูพนัและภกัดีต่อองค์กรอนัเกิดข้ึนต่อลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติั   

1.2  ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นถึงความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน ท่ีพนักงานให้ความสําคัญด้าน

บรรทดัฐาน โดยคิดว่าหากลาออกตอ้งเสียผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืนอาจให้ไดไ้ม่มากเท่าน้ี แต่อย่างไร 

ก็ตาม พนกังานก็ควรใหค้วามสาํคญัดา้นพฤติกรรม เก่ียวกบัปัญหาของธนาคารออมสินเป็นปัญหาของตนเอง เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และช่วยกันแก้ไขปัญหาลักษณะงานขององค์กรให้ดีข้ึน

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป  

1.3  ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นถึงลักษณะงานมีความสัมพนัธ์กับความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาลักษณะงาน ให้ตรงศกัยภาพแต่ละบุคคล โดยการ

ปรับปรุงการบริหารบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้พนักงานมีความภกัดีต่อองค์กร อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  

ท่ีจะรักษาทรัพยากรบุคคลไว ้เพ่ือสร้างความกา้วหนา้แก่องคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

1.4  ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นการตลาดภายในท่ีเป็นปัจจยัคุณลักษณะงาน ด้านความหลากหลายของ

ทกัษะ ดา้นความโดดเด่นของงาน ดา้นความมีอิสระในงาน และดา้นข้อมูลยอ้นกลบั มีอิทธิพลผลต่อความภกัดีของ

พนักงานธนาคารออมสิน จังหวดัสระบุรี ซ่ึงจะเป็นข้อมูลแก่ผูบ้ริหาร ในการนํามาปรับปรุงการบริหารบุคลากร 

ในองค์กร โดยเน้นการปรับเปล่ียนลกัษณะงาน ท่ีทาํให้ตรงต่อศกัยภาพและความตอ้งการของแต่ละบุคคล เพ่ือให้

พนกังานเกิดความภกัดีในองคก์รมากข้ึน 
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1.5 ผูท่ี้นําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์ ต้องทาํความเข้าใจบริบทการบริหารงานบุคลากรของ

ธนาคารออมสินแต่ละสาขาท่ีอาจมีความแตกต่างกนั ในกาํหนดลกัษณะงานเพ่ือการปฏิบติั การสร้างส่ิงจูงใจเพ่ือให้

พนกังาน มีความพึงพอใจและความภกัดีต่อองคก์ร  

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพนักงานด้วย เช่น ด้านคุณภาพของพนักงาน  

ดา้นความสําคญัของงาน บรรยากาศในองค์กร ลักษณะของผูบ้งัคับบญัชา ซ่ึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมในการ

ปฏิบติังานดว้ยเช่นเดียวกนั หรือหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมในการทาํงานของพนักงานในองค์กร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานและองคก์ร  

2.2 ควรศึกษาอิทธิพลของการตลาดภายในต่อความภกัดีของพนักงานธนาคารออมสิน จงัหวดัสระบุรี 

ดว้ยการสัมภาษณ์ระดบัผูบ้ริหาร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบุคลากร และพฒันาองคก์รในทุกระดบัสายงาน 

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัลักษณะงาน ท่ีมีผลต่อความภกัดีหรือความผกูพนัองค์กรของพนักงาน

ธนาคารออมสินในจงัหวดัอ่ืนๆ  

2.4  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ือนาํมาปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การทาํงานให้เหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) และความ        

พึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน และเพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo)         

ของลูกค้าธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน เป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 252 คน จากลูกค้าธนาคารออมสิน     

สาํนกัพหลโยธิน ท่ีไดล้งทะเบียนใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่แลว้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และนาํ

ขอ้มลูไปวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการ

ทดสอบ F-test (One–way ANOVA)  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการมากกว่า 6 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาในการใช้

บริการบ่อย คือ ช่วงกลางวนัระหว่าง 11.01 – 15.00 น. สถานท่ีในการใชบ้ริการ คือ ท่ีทาํงาน เหตุผลสําคญัในการใช้

บริการ คือ โอนเงิน ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ คือ ความสะดวก รวดเร็ว และแหล่งขอ้มูลท่ีทราบ

เก่ียวกบับริการส่วนใหญ่ทราบจากพนกังานธนาคาร และพบว่าลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากท่ีสุด

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้และดา้นการให้ความมัน่ใจ รองลงมาดา้นการตอบสนองความ

ตอ้งการและดา้นความเอาใจใส่ดูแล อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก โดยพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking 

(MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความ

น่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นความเอาใจใส่ดูแล และดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คาํสําคญั: พฤติกรรมการใชบ้ริการ , ความพึงพอใจ , คุณภาพบริการ 

ABSTRACT 

The objectives of this research is to study the behavior in using service, satisfaction and service quality on 

Mobile Banking (MyMo) of Government Savings Bank (GSB) phaholyothin branch customers. The research was 

from 252 users of GSB phaholyothin branch customers who registered for MyMo. These samples are collected and 
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analyzed from the questionnaire in order to achieve these factors: percentage, mean, standard deviation and F-test 

(One-way ANOVA). The results demonstrate that MyMo customers mostly interacted with MyMo more than 6 

times per month during 11.01am – 15.00pm at the office. The function which MyMo customers primarily used is 

money transfer services because of place and time convenient. MyMo customers satisfied in service quality, 

reliability, tangibles, assurance and the responsiveness of GSB staff, respectively. Eventually, the difference 

between MyMo customer behavior in using service and service satisfaction of this research determine the statistical 

significance at 0.05 levels. 

 

Keywords: Behavior in Using Service, Satisfaction, Service Quality     

 

1.บทนํา 

 ยุคปัจจุบนั การให้บริการทางการเงินในรูปแบบ Mobile Banking เป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ

ผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีมีพฤติกรรมการใชชี้วิตอยู่กบัโลกดิจิตอล ดงันั้น ความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ได้รับ จะทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ และแนะนาํต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือให้มาใชบ้ริการของธนาคารเพ่ิมข้ึน

ธนาคารออมสิน จึงไดพ้ฒันานวตักรรมทางเทคโนโลย ีมาประยกุตใ์ชก้บัการทาํธุรกรรมทางการเงิน Mobile Banking

ในรูปแบบของ MyMo เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ให้สามารถแข่งขนัในโลกของ

ธุรกิจ Digital Banking และตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชบ้ริการ (ธนาคารออมสิน, 2560)  ซ่ึงปัญหาของการศึกษาน้ี

คือ การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ

ความพึงพอใจสูงสุด  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ ธนาคารออมสิน       

สาํนกัพหลโยธิน 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

 3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีไดล้งทะเบียนใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่แลว้ จากจาํนวนประชากรทั้งหมด จาํนวน 676 คน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยการคาํนวณหา

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชห้ลกัการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ี 252 คน 

 การสุ่มตวัอย่าง ใชเ้กณฑ์ในการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกกบัลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีได้

ลงทะเบียนใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่แลว้ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความสมคัรใจตอบแบบสอบถาม 
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 3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 1. ขอ้มลูปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการนาํแบบสอบถามแจกให้กบักลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาํนกัพหลโยธิน ท่ีไดล้งทะเบียนใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่แลว้ จาํนวน 252 คน โดยดาํเนินการเก็บขอ้มูลท่ีธนาคารออมสิน

สาํนกัพหลโยธิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 5 กุมภาพนัธ์ 2561 

 2. ขอ้มลูทุติยภูมิ ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้รวบรวมงานวิจยั บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา สถิติในรายงาน

ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นส่วนประกอบในเน้ือหาและนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 3. เม่ือผูศึ้กษาไดรั้บแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนมาครบทุกชุด ผูศึ้กษาจะนาํแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบรูณ์ไปทาํการตรวจให้คะแนน แลว้จึงนาํคะแนนท่ีไดน้าํไปวิเคราะห์วิธีการทางสถิติต่อไป 

 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     

ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ประกอบดว้ย ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ สถานท่ีในการใชบ้ริการ 

เหตุผลสําคญัในการใชบ้ริการ ส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจใช้บริการ และแหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบับริการ ลกัษณะขอ้คาํถาม

เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ประกอบดว้ย ด้านความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได้ ด้านการตอบสนองความ

ตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้นความเอาใจใส่ดูแล และดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 

แบบมาตราส่วนประมาณค่ามาตรฐานแบบลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) นาํมาประยุกต์ใชโ้ดยไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มลู 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและพฤติกรรมการใชบ้ริการโดยใชค่้าร้อยละ (Percentage)   

การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  

 2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลกูคา้ธนาคาร

ออมสิน สาํนกัพหลโยธิน โดยคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนักพหลโยธิน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ใชค่้าสถิติ F-test 

(One-way ANOVA) ทาํการทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ 

 

 

4. ผลการวจิัย 

จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 252 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (69.84%) ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

(42.46%) สถานภาพโสด (65.08%) การศึกษาในระดบัปริญญาโท (55.56%) และมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

(80.56 %) เม่ือพิจารณารายไดต่้อเดือนพบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท (42.86%)  
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4.1 พฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน 

ลูกค้าธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ด้านความถ่ีในการใชบ้ริการ Mobile 

Banking (MyMo) มากกว่า 6 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 92 คน (36.51%) ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ บ่อยท่ีสุดช่วงเวลา

กลางวนั 11.01 – 15.00 น. จาํนวน 138 คน (54.76%) สถานท่ีในการใชบ้ริการ มากท่ีสุดในสถานท่ีทาํงาน จาํนวน   

157 คน (62.30%)  เหตุผลสาํคญัในการใชบ้ริการ เพ่ือทาํธุรกรรมประเภทโอนเงินมากท่ีสุด จาํนวน 162 คน (64.29%) 

ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว จาํนวน 167 คน (66.27%) แหล่งขอ้มูลท่ี

ทราบเก่ียวกบับริการ จากพนกังานธนาคาร จาํนวน 141 คน (55.95%)   

4.2 ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน       

พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน มีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking 

(MyMo) โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน มีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ  ดา้นส่ิง

ท่ีสัมผสัได้  ด้านการให้ความมัน่ใจ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30  4.26 และ 4.21 

รองลงมา ดา้นการตอบสนองความตอ้งการและดา้นความเอาใจใส่ดูแล อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.17 และ 4.12 ตามลาํดบั 

 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 พฤติกรรมการใช้บริการดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
พฤตกิรรมการใช้บริการ       

  ด้านความถี่ในการใช้บริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ยอมรับ H1 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ยอมรับ H1 

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ยอมรับ H0 

ดา้นความเอาใจใส่ดูแล ยอมรับ H0 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ ยอมรับ H1 

  

 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 

Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ

บริการในดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 พฤติกรรมการใช้บริการด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
พฤตกิรรมการใช้บริการ         

ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ยอมรับ H0 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ยอมรับ H0 

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ยอมรับ H0 

ดา้นความเอาใจใส่ดูแล ยอมรับ H0 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ ยอมรับ H0 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ

บริการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 พฤติกรรมการใช้บริการด้านสถานท่ีในการใช้บริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ต่างกนั มีความพึงพอใจ ในคุณภาพ แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
พฤตกิรรมการใช้บริการ 

ด้านสถานทีใ่นการใช้บริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ยอมรับ H0 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ยอมรับ H0 

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ยอมรับ H0 

ดา้นความเอาใจใส่ดูแล ยอมรับ H0 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ ยอมรับ H0 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นสถานท่ีในการใชบ้ริการ 

Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ

บริการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเหตุผลสาํคญัในการใชบ้ริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
พฤตกิรรมการใช้บริการ                  

ด้านเหตุผลสําคญัในการใช้บริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ยอมรับ H0 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ยอมรับ H0 

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ยอมรับ H0 

ดา้นความเอาใจใส่ดูแล ยอมรับ H1 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ ยอมรับ H0 
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 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเหตุผลสาํคญัในการใช้

บริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน

คุณภาพบริการดา้นความเอาใจใส่ดูแล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจใชบ้ริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
พฤตกิรรมการใช้บริการ                   

ด้านส่ิงทีม่ส่ีวนตดัสินใจใช้บริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ยอมรับ H0 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ยอมรับ H1 

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ยอมรับ H0 

ดา้นความเอาใจใส่ดูแล ยอมรับ H0 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ ยอมรับ H0 

 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจ       

ใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน

คุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 6  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 พฤติกรรมการใชบ้ริการด้านแหล่งข้อมูลท่ีทราบเก่ียวกบับริการ 

Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพ แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
พฤตกิรรมการใช้บริการด้านแหล่งข้อมูล 

ทีท่ราบเกีย่วกบับริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ยอมรับ H1 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ยอมรับ H0 

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ยอมรับ H0 

ดา้นความเอาใจใส่ดูแล ยอมรับ H0 

ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ ยอมรับ H0 

 จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีทราบ

เก่ียวกบับริการ Mobile Banking (MyMo) ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ

ในคุณภาพบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 อภิปรายผลการศึกษา 

 สรุปขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท 
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 พฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการใชบ้ริการ มากกว่า 6 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาในการใชบ้ริการบ่อย คือ ช่วงกลางวนัระหว่าง 11.01 – 15.00 น. 

สถานท่ีในการใชบ้ริการ คือท่ีทาํงาน เหตุผลสาํคญัในการใชบ้ริการ คือ โอนเงิน ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้

บริการ คือ ความสะดวก รวดเร็ว และแหล่งข้อมูลท่ีทราบเก่ียวกับบริการส่วนใหญ่ทราบจากพนักงานธนาคาร         

โดยสามารถสรุปไดว้่าพฤติกรรมการใชบ้ริการ เกิดจากการท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคแลว้

จึงนาํเสนอบริการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Schilkrut, A. (2000) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

พบว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตจะช่วยเพ่ิมช่องทางใหม่ในการติดต่อส่ือสาร          

และตอบคาํถามต่าง ๆ เก่ียวกบัผูบ้ริโภค เช่น การหาช่องทางการจาํหน่ายเพ่ิมการแสวงหาวิธีการบริหาร การส่งเสริม

การจดัจาํหน่าย คุณภาพและการบริการจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมี

ความเขา้ใจในระดบัของการบริการมากข้ึนและมีความจงรักภกัดีอยู่กบัการบริการต่อไป โดยเร่ิมจากการวิจยัผลท่ีได้

จากการจดัการบริการผ่านช่องทางต่างๆ และทาํความเข้าใจถึงพ้ืนฐานในระบบเหล่านั้น และพฒันาวิธีการท่ีจะ

สามารถขยายช่องทางดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดช่องทางเพ่ิมมากข้ึน โดยสุดทา้ยการพฒันาบริการจะส่งผลให้เกิดช่องทาง

ในการตดัสินใจให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมา พบว่า การให้บริการ Mobile Banking ของธนาคารเป็นการบริการท่ี เพ่ิมช่อง

ทางการให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดยไม่ต้องเดินทางมาทาํธุรกรรม

ทางการเงินท่ีสาขาของธนาคาร โดยสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ีทุกเวลา ส่งผลให้ระบบการบริการใน

รูปแบบ Mobile Banking เกิดการแข่งขนัในระบบสถาบนัการเงินมากยิ่งข้ึน ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ Mobile 

Banking จะไดรั้บคาํแนะนาํจากบุคคลท่ีรู้จกัและท่ีเคยใชบ้ริการ โดยธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก 

เช่น บริการโอนเงิน สอบถามยอดเงิน ชาํระสินเช่ือ เติมเงินมือถือ เป็นตน้ 

 ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน    

มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้และดา้นการให้ความมัน่ใจ    

มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการตอบสนองความตอ้งการและดา้นความเอาใจใส่ดูแล อยู่ในระดบัพึง

พอใจมาก ซ่ึงความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีลูกคา้ได้รับมากกว่าส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวงั ความพึงพอใจมี

อิทธิพลมากต่อพฤติกรรม ความพึงพอใจของลูกค้าจะทาํให้เกิดการขายสินค้าและบริการในคร้ังต่อไปง่ายข้ึน            

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษตา  สังฆรักษ ์(2556) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลกัษณ์กบัความ

พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด    

โดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้และดา้นการตอบสนองความตอ้งการมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก โดยมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการให้ความ

มัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้และดา้นความเห็นอกเห็นใจ มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่

ในระดบัมาก  
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 การทดสอบสมมติฐาน 

 พฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ท่ีแตกต่างกนั   

มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ แตกต่างกนั   

 ดา้นความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน           

จากการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการในดา้นความน่าเช่ือถือ

หรือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ของลกูคา้ธนาคารออมสิน อาจมีสาเหตุมาจากความพึงพอใจในคุณภาพบริการ

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้เน่ืองจากธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คง มีระบบป้องกนัปลอดภยั  

ในการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ท่ีดี ทาํให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการมีความมัน่ใจและเช่ือถือในการใชบ้ริการ   

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการด้านการตอบสนองความต้องการ อาจเป็นเพราะธนาคารสามารถตอบสนอง          

ไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกคา้ยคุปัจจุบนัท่ีมีวิถีในการดาํเนินชีวิตโดยใชเ้ทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบายในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ถือเป็นการอาํนวยความสะดวกและเป็นการเพ่ิมช่องทางในบริการใหม่ ๆ 

แก่ลูกคา้ ทาํเกิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการ และความความพึงพอใจดา้นส่ิงท่ีสัมผสัไดอ้าจเป็นเพราะการรูปแบบ

ของการเขา้ใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน มีผลิตภณัฑ์ให้

เลือกใชบ้ริการหลากหลายตอบสนองผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (2006) ความพึงพอใจ

ของลูกค้าจะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีลูกค้าได้รับมากกว่าส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวงั ความพึงพอใจมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม      

ความพึงพอใจของลูกคา้จะทาํให้การขายสินคา้และบริการในคร้ังต่อไปของบริษทัง่ายข้ึน 

 ดา้นเหตุผลสาํคญัในการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

จากการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความเอาใจใส่ดูแล 

แตกต่างกัน อาจเน่ืองจากธนาคารให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ตรงตามความต้องการท่ีแตกต่างกันของ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ และเขา้ใจถึงความตอ้งการแต่ละบุคคล 

   ดา้นส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน

จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นการตอบสนอง

ความตอ้งการ แสดงให้เห็นว่า บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารตอบสนองผูรั้บบริการท่ีตอ้งการความ

รวดเร็วและความสะดวกในการใช้บริการ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเข้ามาติดต่อเพ่ือทาํธุรกรรมในธนาคาร             

โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษตา สังฆรักษ ์(2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลกัษณ์กบัความ

พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้และดา้นการตอบสนองความตอ้งการ

มากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นแหล่งขอ้มลูท่ีทราบเก่ียวกบับริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน

จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือ

หรือไวว้างใจได ้พนกังานของธนาคารมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การบริการเป็นอย่างดีและสามารถ

อธิบายให้แก่ลูกคา้ท่ีใช้บริการในขอ้สงสัยต่าง ๆ ไดอ้ย่างชัดเจน ทาํให้ลูกคา้รู้สึกเกิดความมัน่ใจในการใชบ้ริการ    
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รู้สึกปลอดภยัเม่ือใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) และมีการป้องกนัในการถูกโจรกรรม โดยมีการแจง้เตือนทุก

คร้ังท่ีมีการถอนเงินออกจากบญัชีจะเป็น E-Slip ปรากฏท่ีหนา้จอมือถือช่วยลดความเส่ียงจากการถูกโจรกรรมได ้ 

ขอ้เสนอแนะให้กบัธุรกิจ 

 จากผลการศึกษาท่ีพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 

Mobile Banking (MyMo) ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบ Mobile Banking (MyMo) เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ และเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพนัธผ์ลิตภณัฑข์องธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

 จากพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ดา้นเหตุผลสาํคญัในการใชบ้ริการ ดา้นส่ิงท่ีมีส่วน

ตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้นแหล่งขอ้มลูท่ีทราบเก่ียวกบับริการ พบว่า สาเหตุท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) 

เน่ืองจากมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ดงันั้น การบริการของธนาคารจะตอ้ง

ทาํไดต้ามสัญญาหรือโฆษณาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บทุกคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความ

สมํ่าเสมอในทุกคร้ังของบริการ  

 ความพึงพอใจในคุณภาพบริการด้านการตอบสนองความต้องการ ธนาคารจะต้องจัดเจ้าหน้าท่ี ท่ีให้

คาํแนะนาํและช่วยเหลือลูกคา้เม่ือมีปัญหาในการใชบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ไม่ให้ลูกคา้รอรับบริการนานเกินไป จึงจะทาํ

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจและความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ีไดรั้บ 

 ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความเอาใจใส่ดูแล ธนาคารควรมีการจดัหลกัสูตรเพ่ืออบรมพนักงาน

ศนูยบ์ริการลูกคา้ Call Center ของธนาคารให้มีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑใ์นการบริการของธนาคาร และสามารถ

ให้ความช่วยเหลือลูกคา้เวลามีปัญหาในการใชง้าน รวมถึงให้ขอ้คาํแนะนาํลูกคา้ได้อย่างถูกต้องและเอาใจใส่ดูแล

ลูกคา้ทุกคนดว้ยความเต็มใจในการให้บริการ  

 ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ธนาคารควรออกแบบการใชง้านแอพพลิเคชัน่ Mobile 

Banking (MyMo) ของธนาคาร ให้มีความสะดวกในการเข้าใช้งาน ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก รูปแบบหน้าจอของ

แอพพลิเคชัน่ มีความสดใสชัดเจน จดจาํง่าย และส่ิงท่ีสําคัญธนาคารจะตอ้งมีความพร้อมในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกค้าในด้านของการให้คาํแนะนําและวิธีการใชง้าน และส่ิงสําคญัธนาคารควรพฒันาแอพพลิเคชั่น 

Mobile Banking (MyMo) ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม เช่น ในเร่ืองของการชาํระ

สินเช่ือทาง Mobile Banking (MyMo) โดยไม่ตอ้งเขา้มาติดต่อท่ีธนาคาร เป็นอีกอยา่งท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใน

คุณภาพบริการให้กบัลูกคา้ของธนาคาร เพ่ือขยายฐานลูกคา้ให้มาใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร

ออมสินมากอยา่งข้ึน 

  การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพบริการนั้น ช่วยให้การประชาสัมพน้ธ์ผลิตภณัฑ์ของธนาคารให้สามารถ

เขา้ถึงทุกกลุ่มลูกคา้มากอยา่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มวยัทาํงานท่ีไม่มีเวลาในการเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินสาขา 

ให้มีความสะดวกในการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผา่นแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน 

ท่ีช่วยอาํนวยความสะดวก ทั้งเช็คยอดเงิน โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน จ่ายค่างวดสินเช่ือ เปรียบเสมือนให้ธนาคารอยู่กบั
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คุณทุกท่ี จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีมีพฤติกรรมการใชชี้วิตอยู่กบัโลก

ดิจิตอล 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาวิจยัเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการใชบ้ริการธุรกรรมทาง Mobile Banking ทุกสถาบนั   

ทางการเงิน เพ่ือนําพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการในปัจจุบนั มาพัฒนาแอพพลิเคชั่น Mobile Banking (MyMo)                   

ให้ตอบสนองกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย 

 2. ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของ

ธนาคารเพ่ิมเติม เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการสร้างความพึงของใจดา้นต่าง ๆ ของลูกคา้ ต่อไป 

 3. ควรทาํการศึกษาความพึงพอใจแยกกันในแต่ละธนาคารออมสินสาขาอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพ่ือ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และนํามาพฒันาคุณภาพการให้บริการและ

กระบวนการในการทาํงาน ของ Mobile Banking (MyMo) ต่อไป 
 

กติตกิรรมประกาศ   

 การศึกษาค้นควา้อิสระเร่ืองน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.สิริพนัธ์  วงศ์อินทวงั อาจารยท่ี์

ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ รวมถึงคณาอาจารยห์ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ทุกท่าน         

ท่ีให้ความกรุณาแนะนาํ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขขอ้บกพร่องในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาหรือ

แบบสอบถามด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนําเพ่ือให้

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงตลอดระยะเวลาการศึกษานอกจากความรู้ในเชิงวิชาการ           

ท่ีผูศึ้กษาไดรั้บแลว้ยงัมีขอ้คิดต่าง ๆ อีกมากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานและการดาํเนินชีวิต ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึง

ในความกรุณาและความทุ่มเทท่ีอาจารยม์อบให้เป็นอยา่งยิง่ ผูศึ้กษาขอกราบขอพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน 

ในเขตพระนครศรีอยุธยา 

MOTIVATION FACTOR AND PERCEPTION FACTOR IN MARKETING MIX (7P)  

TO DECISION MARING FOR USE MYMO BY GSB OF GOVERNMENT SAVING BANK 

IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA ZONE 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการรับรู้ ในด้านส่วนประสมทาง

การตลาด (7P) ท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขต

พระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้เพศหญิง และเพศชาย ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จบการศึกษาระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพหลกัเป็นพนกังานบริษทั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 – 20,000 บาท 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ซ่ึงมีระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด และความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นการรับรู้ ในดา้นส่วนประสมการตลาด (7P) มีระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการรับรู้ ในด้านส่วนประสมทาง

การตลาด (7P) ท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขต

พระนครศรีอยธุยา มีเพียง 3 ปัจจยั (เรียงตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย) คือ (1) ปัจจยัดา้นการรับรู้

ในดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (2) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และ (3) ปัจจยัดา้นการ

รับรู้ในดา้นกระบวนการ ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคาร   

ออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงปัจจยัทั้งสามมีค่าเป็นบวก มีค่าเขา้ใกล ้1 

มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

คาํสําคญั: กระบวนการตดัสินใจ, ปัจจยัดา้นการรับรู้, ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the motivation factor and perception factor in marketing mix 

(7P) to decision making for use MyMo By GSB of Government Saving Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya zone. 

Sample of this research were 400 customers who were male and female, age 15 years old and over. Statistic to use 

for data analysis was Percentage, Mean, Standard Deviation, Multiple Regression Analysis and Correlation 

coeffcient.  

Most respondent are females, age between 21-30 years old, Bachelor's Degree, Company employee, 

average salary 15,000-20,000 baht. The opinion of the samples on the most important is motivation factor and 

perception factor in marketing mix (7P) were on the high level. 

Hypothesis testing revealed motivation factor and perception factor in marketing mix (7P) to decision 

making for using MyMo By GSB of Government Saving Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya zone have to 3 factors 

(1) perception factor in physical evidence and presentation. (2) perception factor in promotion. (3) perception factor 

in process that can be used for decision making prediction on using MyMo By GSB of Government Saving Bank in 

Phra Nakhon Si Ayutthaya zone at the 0.05 level of significance. That 3 factors approached 1 and high level in 

same direction. 

Keywords:  Decision-making process, Perception factor, Motivation factor 

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากทาํธุรกรรมทางการเงินมีความสาํคญักบัการดาํเนินชีวิตมากข้ึน ธนาคารออมสินไดน้าํนวตักรรม

ทางการเงินรูปแบบใหม่ เป็นบริการธุรกรรมทางการเงินผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Mobile Banking) อนั

เป็นการพฒันาบริการของธนาคารให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบนั ภายใตช่ื้อ "MyMo" (มายโม่)  

เช็คจ่าย โอน แจง้ ง่ายๆ ภายในแอปเดียว 

MyMo เป็นระบบ Mobile Banking สาํหรับธนาคารออมสิน ท่ีเราสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคาร โดย MyMo เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีถูกออกแบบมาให้ใชง้านง่าย และ

มีฟังกช์นัครอบคลุมการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย ท่ีสําคญัระบบมีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพสูง 

สําหรับบริการพ้ืนฐานท่ีลูกคา้จะไดพ้บใน MyMo ไดแ้ก่ ตรวจสอบขอ้มูลบญัชีเงินฝาก สลากออมสิน หรือสินเช่ือ 

โอนเงินภายในบญัชีธนาคาร ต่างธนาคาร โอนเงินดว้ยเบอร์โทรศพัท ์หรือจะจ่ายบิลดว้ยบาร์โคด้ อีกทั้งยงัสามารถ

เรียกดู Statement ยอ้นหลงัได ้5 ปี (ธนาคารออมสิน, 2558 : 59) 

คุณสมบติัของลูกคา้ท่ีจะขอใชบ้ริการ คือ เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีข้ึนไป เป็นเจา้ของ

บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือกระแสรายวัน ของธนาคารออมสิน มีหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีระบบปฏิบติัการ iOS 7 ข้ึนไป หรือ Android 4.1 ข้ึนไป 

ดงันั้นการศึกษาเร่ืองน้ีจะช่วยให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและการรับรู้ต่อกระบวนการตดัสินใจ

ใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน โดยนําผลลัพธ์ท่ีได้ไปพฒันาและปรับปรุงการให้บริการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงในการพฒันากลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้เหมาะสมกบัยคุ Digital 

Economy Thailand 4.0 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจ ท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคาร       

ออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยา  

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจในการใช้

บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยา 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้เพศหญิง และเพศชาย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และใช้

บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยา โดยมีจาํนวน 6,093 คน (ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 

2561) ซ่ึงมีช่วงเวลาการเก็บขอ้มลูในเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2561 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปสาํหรับการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

ของ Taro Yamane (1973: 125) ซ่ึงเป็นตารางท่ีแสดงขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ท่ีระดบัค่า

ความคลาดเคล่ือน ± 5 % จากการคาํนวณ พบว่า ท่ีจาํนวนประชากร 6,093 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จะเท่ากบั 376 

คน สาํหรับวิธีการสุ่มตวัอยา่งไดใ้ชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น ซ่ึงประชากรทุกหน่วยมีโอกาสมีโอกาสถูกเลือกมาอย่างเท่า

เทียม ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (แยกแต่ละสาขา) 

ลาํดบัท่ี 
ช่ือสาขาในเขต

พระนครศรีอยธุยา 

ประชากร 

(คน) 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

เพ่ิมสาขาละ 

1 คน 

1 ท่าเรือ (อยธุยา) 246 376 * 246 / 6,093 15 16 

2 ภาชี 371 376 * 371 / 6,093 23 24 

3 อุทยั 348 376 * 348 / 6,093 21 22 

4 บางปะอิน 220 376 * 220 / 6,093 14 15 

5 นครหลวง 330 376 * 330 / 6,093 20 21 

6 วงันอ้ย 231 376 * 231 / 6,093 14 15 

7 ประตูนํ้ าพระอินทร์ 300 376 * 300 / 6,093 19 20 

8 คลองสวนพล ู 320 376 * 320 / 6,093 20 21 

9 อยธุยาพาร์ค 575 376 * 575 / 6,093 35 36 

10 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 199 376 * 199 / 6,093 12 13 

11 พระนครศรีอยธุยา 453 376 * 453 / 6,093 28 29 

12 เสนา 282 376 * 282 / 6,093 17 18 

13 ผกัไห่ 261 376 * 261 / 6,093 16 17 

14 บา้นแพรก 236 376 * 236 / 6,093 15 16 
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ลาํดบัท่ี 
ช่ือสาขาในเขต

พระนครศรีอยธุยา 

ประชากร 

(คน) 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

เพ่ิมสาขาละ 

1 คน 

15 มหาราช 226 376 * 226 / 6,093 14 15 

16 บางปะหัน 310 376 * 310 / 6,093 19 20 

17 ลาดบวัหลวง 189 376 * 189 / 6,093 12 13 

18 เจา้พรหม 537 376 * 537 / 6,093 33 34 

19 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 459 376 * 459 / 6,093 28 29 

รวมทั้งหมด 6,093 376 395 

 

จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 395 ตวัอย่าง ดงันั้นเพ่ือให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน จึงใช้กลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 ตัวอย่าง และทาํการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยผูว้ิจัยจะทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ประกอบไปดว้ยคาํถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความสําคญัปัจจยัด้านแรงจูงใจ ในดา้นแรงจูงใจตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัและมัน่คง ความตอ้งการดา้นความรัก ความตอ้งการ

ความยกยอ่ง ความตอ้งการดา้นความสาํเร็จในชีวิต  

ส่วนท่ี 3 ระดบัความสําคญัปัจจยัดา้นการรับรู้ ในดา้นส่วนประสมการตลาด (7P) ประกอบไปดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงาน ดา้นการสร้างและ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  

ส่วนท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  

โดยส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการให้คะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 ระดบัความสาํคญั    คะแนน 

 สาํคญัมากท่ีสุด        5 

 สาํคญัมาก       4 

 สาํคญัปานกลาง       3 

 สาํคญันอ้ย       2 

 สาํคญันอ้ยท่ีสุด       1 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยมีขั้นตอน คือ 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 19 สาขา         

(ตามตารางท่ี 1) รวมทั้งส้ินจาํนวน 400 ชุด 

2) เก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตอบกลบัทั้งหมด มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนามีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน โดยทาํการ

นาํเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

2) การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการรับรู้ ในดา้นส่วนประสมการตลาด โดยทาํ

การนาํเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  
 

4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.30 อายอุยูร่ะหว่าง 21 - 30 ปี จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 อาชีพหลกัเป็นพนักงานบริษทั จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 – 20,000 บาท จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 

2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในดา้นความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลวท่ี์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้

บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน แสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านแรงจูงใจ ในดา้นความต้องการ

ตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์

ขอ้ท่ี ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
ระดบัความสาํคญั 

�́� SD แปลความ 

1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 4.69 .40 มากท่ีสุด 

2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 4.57 .40 มาก 

3 ความตอ้งการดา้นความรัก 4.38 .47 มาก 

4 ความตอ้งการความยกยอ่ง 4.48 .46 มาก 

5 ความตอ้งการดา้นความสาํเร็จ 4.44 .40 มาก 

รวม 4.51 .43 มากท่ีสุด 
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การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ในดา้นความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์ท่ีมี

ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน พบว่า มีค่าเฉล่ีย 4.51 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .43 มีระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด แต่เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความตอ้งการ

ทางด้านร่างงกาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านความปลอดภยั ดา้นความยกย่อง ด้านความ

ตอ้งการดา้นความสาํเร็จ ในขณะท่ีอนัดบัสุดทา้ยคือ ความตอ้งการดา้นความรัก 

 

3) ปัจจยัดา้นการรับรู้ ในดา้นส่วนประสมการตลาด (7P) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By 

GSB ของธนาคารออมสิน แสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการรับรู้ ในดา้นส่วนประสมการตลาด  

ขอ้ท่ี ปัจจยัดา้นการรับรู้ 
ระดบัความสาํคญั 

�́� SD แปลความ 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.49 .43 มาก 

2 ดา้นราคา 4.25 .52 มาก 

3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.53 .40 มากท่ีสุด 

4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.44 .48 มาก 

5 ดา้นบุคคล หรือพนกังาน 4.47 .46 มาก 

6 ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.50 .46 มากท่ีสุด 

7 ดา้นกระบวนการ 4.48 .41 มาก 

รวม 4.45 .45 มาก 

  

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ ในดา้นส่วนประสมการตลาด (7P) ท่ีมีต่อกระบวนการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน พบว่า มีค่าเฉล่ีย 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .45 มีระดบั

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจมาก แต่เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียสูงสุด

เป็นอนัดบั รองลงมาคือ ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ในขณะท่ีอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา  

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  

 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการ

คาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย และคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิการทาํนาย ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการรับรู้ 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

(Constand) .692 .284  2.433 .015 

ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย .101 .052 .096 1.930 .054 

ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั .018 .051 .018 .358 .721 

ความตอ้งการดา้นความรัก .056 .047 .063 1.182 .238 

ความตอ้งการความยกยอ่ง .041 .049 .045 .838 .403 

ความตอ้งการดา้นความสาํเร็จ .006 .049 .006 .124 .902 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .038 .049 .039 .774 .440 

ดา้นราคา .061 .039 .077 1.577 .116 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .063 .053 .060 1.186 .236 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .128 .044 .148 2.932 .004 

ดา้นบุคคล หรือพนกังาน .074 .047 .081 1.579 .115 

ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ .135 .052 .149 2.624 .009 

ดา้นกระบวนการ .119 .054 .116 2.191 .029 

ค่าคงท่ี = .692 ; R = .609 ; R2 = .371 ; SEest = .33728 ; F = 18.994 ; p – value .015 

*มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการรับรู้ทั้ง 12 ด้าน มีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยุธยาในระดบัสูง โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เป็น .609 ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม (SEest) .33728 ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยคงท่ี .692 และความเป็นไปไดข้องการพยากรณ์เม่ือนาํตวัแปรทั้งหมดมารวมกนั ตวัแปรทั้ง 12 ต่างมีความ

แม่นยาํในการพยากรณ์ สามารถร่วมพยากรณ์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน ใน

เขตพระนครศรีอยธุยา ไดร้้อยละ 37.1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .015 

 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่า มี 9 ปัจจยัท่ีไม่สามารถพยากรณ์การตดัสินใจ

ใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยา ประกอบไปดว้ย  

1) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในด้านความต้องการด้านร่างกาย ด้านความตอ้งการด้านความปลอดภัย ดา้นความ

ตอ้งการดา้นความรัก ดา้นความตอ้งการความยกยอ่ง ดา้นความตอ้งการดา้นความสาํเร็จ  

2) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นบุคคล หรือพนกังาน  

 ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นกระบวนการ สามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo 

By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ กบั กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคาร
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ออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยา อีกคร้ังหน่ึง ว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางใด และมีความสัมพนัธ์กนัมากน้อยแค่

ไหน โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( Correlation 

Coefficient ) ซ่ึงปรากฏผลดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( Correlation Coefficient ) ระหว่างตวัแปร กบักระบวนการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยา 

ความสัมพนัธ์ การส่งเสริม

การตลาด 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 

กระบวน 

การ 

การตดัสินใจ 

การส่งเสริมการตลาด  Pearson Correlation 1 .497** .410** .449** 

  Sig. ( 2 – tailed )  .000 .000 .000 

  N 400 400 400 400 

ลกัษณะทางกายภาพ  Pearson Correlation .485** 1 .543** .483** 

  Sig. ( 2 – tailed ) .000  .000 .000 

  N 400 400 400 400 

กระบวนการ  Pearson Correlation .458** .543** 1 .444** 

  Sig. ( 2 – tailed ) .000 .000  .000 

  N 400 400 400 400 

การตดัสินใจ  Pearson Correlation .390** .483** .444** 1 

  Sig. ( 2 – tailed ) .000 .000 .000  

  N 400 400 400 400 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการรับรู้ในด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านการรับรู้ในด้านกระบวนการ กับ 

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัดา้นการ

รับรู้ในดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ กบั กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออม

สินในเขตพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพนัธ์กันสูงเป็นอันดับแรก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .483 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .449 และอนัดบั

สุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นกระบวนการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .444 

สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและการรับรู้ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อกระบวนการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB คือ (เรียงลาํดบัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย) 

(1) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 

(2) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 

(3) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นกระบวนการ 
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ปัจจยัทั้งสาม ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน 

โดยมีค่าเป็นบวก มีค่าเขา้ใกล ้1 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน 

 

5. การอภปิรายผล 

 จากผลการศึกษา เร่ืองปัจจยัดา้นแรงจูงใจและปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมี

ต่อกระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยุธยา มีประเด็น

สาํคญัท่ีสามารถอภิปรายผลได ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 225 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.30 อายุอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 อาชีพหลกัเป็นพนกังานบริษทั จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 ส่วนใหญ่มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 – 20,000 บาท จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วราภรณ์ สระบวั (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้

บริการระบบ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงพบว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

15,000 – 30,000 บาท นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ครินชยั (2554) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ (Application) ของผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ (iPhone) ซ่ึงพบว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านแรงจูงใจ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ดา้นความต้องการทางด้าน

ร่างกาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ดา้นความตอ้งการความยกย่อง ดา้น

ความตอ้งการดา้นความสาํเร็จ ในขณะท่ีอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความตอ้งการดา้นความรัก 

ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีลาํดบัขั้นแห่งความตอ้งการของมาสโลว ์(Abraham Maslow) ท่ีไดอ้ธิบาย

ถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่า ความตอ้งการของบุคคลจะถกูเรียงลาํดบัตามความสาํคญัขั้นพ้ืนฐานไปยงัระดบัสูงสุด 

3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ พบว่า 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล หรือพนกังาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในขณะท่ีอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา  

ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกับทฤษฎีการรับรู้ ท่ีกล่าวว่า การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีสําคญัของบุคคล

เพราะการตอบสนองจะข้ึนอยู่กับการรับรู้ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่กบัปัจจัยการรับรู้ และส่ิงเร้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงการรับรู้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ปัจจยัการ

รับรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงาน 

ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่า มี 9 ปัจจัยไม่

สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยธุยาได ้ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 802 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ส่วนอีกสามปัจจยัสามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออม

สินในเขตพระนครศรีอยธุยาได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือนาํมาทาํการทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ดว้ย

การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) จะพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและการรับรู้

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน 

(เรียงลาํดบัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย) คือ  

(1) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 

(2) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 

(3) ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นกระบวนการ 

 

การนาํไปใชใ้นทางปฏิบติัในธุรกิจ 

1) มีการพฒันาผลิตภณัฑต่์างๆให้สอดคลอ้งกบับริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน โดยการรวบรวม

บริการต่างๆ ไวใ้นแอพพลิเคชัน่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการถอน โอน หรือจ่าบบิล ซ่ึงถือว่าเป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กบั

ลูกคา้ในการใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 

2) มีการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้ไดรั้บความ

สะดวกสบายข้ึน 

3) มีการพฒันากลยทุธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กบัลูกคา้หันมาใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสินมาก

ยิง่ข้ึน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จบการศึกษา

ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพหลัก เป็นพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่มีรายได้เฉ ล่ียต่อเ ดือนอยู่ระหว่าง                    

15,000 – 20,000 บาท 

ส่วนปัจจยัดา้นแรงจูงใจในดา้นความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์พบว่า มีระดบัความสําคญัต่อการ

ตดัสินใจมากท่ีสุด แต่เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างงกาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็น

อนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความยกย่อง ดา้นความตอ้งการดา้นความสําเร็จ ในขณะท่ีอนัดบั

สุดทา้ยคือ ความตอ้งการดา้นความรัก 

และปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นส่วนประสมการตลาด (7P) ท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By 

GSB ของธนาคารออมสิน พบว่า มีระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจมาก แต่เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบั รองลงมาคือ ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในขณะท่ีอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่า มีเพียง 3 ปัจจยั ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้น

การรับรู้ในดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นจุดแข็ง

ของผลิตภณัฑ ์ดงันั้น ธนาคารออมสินจึงควรให้ความสาํคญั โดยเนน้ดา้นประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ เพ่ือทาํให้ลูกคา้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 803 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

รายอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการให้เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะไดรั้บจากการให้บริการจากธนาคารออมสิน โดย

การนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นระบบการให้บริการ เน้นความถูกตอ้งแม่นยาํ เพ่ือรักษาช่ือเสียงภาพลกัษณ์และ

ความน่าเช่ือถือของธนาคาร ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อการตดัสินใจใชใ้นคร้ังต่อไป 

ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินในเขต

พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 9 ปัจจยัขา้งตน้ ถือเป็นจุดอ่อนของผลิตภณัฑ์ท่ีทาํให้ธนาคารออมสินจะตอ้งเร่งพฒันาและ

ปรับปรุงสร้างความแตกต่างจากธนาคารอ่ืน โดยเนน้การให้ความสาํคญั ในดา้นการบริการสะดวก ปลอดภยั สามารถ

ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง รวมไปถึงควรลดขั้นตอนในสมคัรขอให้บริการ ให้สามารถสมคัรใชบ้ริการไดท่ี้ตู้

อตัโนมติั และการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายเดือนในการสมคัรขอใชบ้ริการ 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

1) จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ในดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo By GSB ของ

ธนาคารออมสินในเขตพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ดังนั้ น ธนาคารออมสินจึงควรให้

ความสําคญัในการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ โดยเน้นดา้นประโยชน์ท่ีลูกค้าจะไดรั้บ เพ่ือทาํให้

ลูกคา้รายอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการให้เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะไดรั้บจากการให้บริการจากธนาคารออมสิน 

อยา่งไรก็ตามก็ควรมีการพฒันาปละปรับปรุงปัจจยัดา้นแรงจูงใจและปัจจยัดา้นการรับรู้ดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

2) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน ให้รับรู้

ถึงประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน จึงควรให้ความสําคญัด้วยการให้ลูกค้าทดลองเปิดใช้บริการโดยไม่คิด

ค่าธรรมเนียมใด ๆ และควรมีการมอบของท่ีระลึกสมนาคุณให้แก่ลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการ เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้

รายอ่ืน ๆ เกิดความสนใจท่ีจะใชบ้ริการ MyMo By GSB ของธนาคารออมสินเพ่ิมมากข้ึน 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลในเขตพระนครศรีอยุธยา ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นเพียงความคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสอบถาม จึงไม่ใช่ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด จึงอาจทาํให้ขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาวิเคราะห์ไม่

ครบถว้นสมบรูณ์และไม่สามารถส่ือความหมายไดใ้นภาพรวมไดท้ั้งหมด ดงันั้น จึงควรทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง

ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แลว้นาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ และจะเป็นประโยชน์ต่อการ

กาํหนดทิศทางและนโยบายของธนาคารออมสินต่อไปไดใ้นอนาคต 

2) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo By GSB ของ

ธนาคารออมสิน เพ่ือท่ีจะไดป้รับปรุง แกไ้ข ผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูเ้ ช่ียวชาญหลากหลายด้าน ทั้งจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพ่ือให้ไดข้อ้มลูเชิงลึกท่ีครบถว้น 
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การศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

คน้ควา้อิสระ 

ขอขอบคุณ คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด ท่ีถ่ายทอดความรู้ท่ีมีคุณค่าสามารถนาํมาใชต่้อยอด

ในการทาํงาน และการศึกษาในอนาคต 

ขอขอบคุณ ผูจ้ดัการสาขาในเขตพระนครศรีอยธุยา ผูใ้ห้ขอ้มลู ให้คาํแนะนาํ ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ี

ศึกษาอยู ่และครอบครัว พ่ีๆ เพ่ือนๆ นกัศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษา

คน้ควา้อิสระตลอดมา 
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The Study of Marketing Mix for Harp’s Trading toward Thai Customers 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการประกอบการในระดบักระบวนการซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์

ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนภาพรวมของกิจการคา้ฮาร์พในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีผูป้ระกอบกิจการค้าฮาร์พพบจากการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อกิจการคา้ฮาร์พสําหรับเป็นแนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาดเพ่ือ

กิจการคา้ฮาร์พแก่ลูกคา้ชาวไทยและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการตลาดเบ้ืองตน้ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั จากตวัแทนผูป้ระกอบการจากภาคการคา้ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีศกัยภาพในการคา้ฮาร์พ 

ผลการศึกษา ทําให้ทราบถึงภาพรวมของรูปแบบการประกอบการธุรกิจค้าปลีกฮาร์พของเขต

กรุงเทพมหานคร มุมมองในประเด็นดา้นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจากตวัแทนผูป้ระกอบการ ตลอดจน

มุมมองในประเด็นต่างๆ จากปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อกิจการคา้ฮาร์พ การตรวจสอบสาระสาํคญัของงานวิจยั

แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มี

ผลต่อความตอ้งการเคร่ืองดนตรีฮาร์พของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกาํหนดประเด็น

สําคัญในงานวิจัยทาํให้พบว่าตัวแทนผูป้ระกอบการให้ความสําคัญมากท่ีสุดในประเด็นท่ีมีร่วมกันคือด้านการ

ประชาสัมพนัธ ์บทสรุปของงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงดาํเนินการจดัทาํแนวทางการตลาดเบ้ืองตน้ให้กิจการท่ีมีศกัยภาพใน

การคา้ฮาร์พกิจการหน่ึงๆ ท่ีนาํเสนอการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ โดยสังเขป  เป็นตวัอยา่งของการประยุกต์ใชเ้พ่ือ

เป็นแนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาดเพ่ือกิจการคา้ฮาร์พแก่ลูกคา้ชาวไทย 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมการตลาด, การประกอบการของกิจการคา้ฮาร์พ, ลูกคา้ชาวไทย 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to studies an operation in terms of the product, price, place and 

promotion of entrepreneurship and overview of harp’s trading in Bangkok area. Studies in terms of the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats (swot analysis) that harp traders found in present business. Analysis factors 

of marketing mix that influence harp’s trading for development of marketing mix for harp’s trading toward Thai 

customers and adapted to create a marketing guideline. Making qualitative research, had interviewed key 

informants are  representative traders from potential harp’s trading. 
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The results are proceed an operation of entrepreneurship and overview of harp’s trading in Bangkok area. 

The strengths, weaknesses, opportunities and threats from perspective representative traders. Also, All of marketing 

mix’s factor impact harp’s trading. To verified the main point of the objectives proved that the marketing mix’s 

factor: product, price, place, and promotion have an impact on harp requirement of Thai target group costumer. 

Furthermore, Marking a significant point of the objectives showed that the representative traders did pay attention 

to their union point are public relations mostly. Conclusion from this objectives, researcher proceed a marketing 

guideline to a potential harp’s trading that offer a public relations presentation briefly, an example of adaptation to 

create the guideline to the development of  marketing mix for harp’s trading toward Thai customers. 

 

Keywords:  Marketing Mix, Entrepreneurship of Harp’s Trading, Thai Customers     

 

1. บทนํา 

เม่ือกล่าวถึงเคร่ืองดนตรีท่ีมีรูปลกัษณ์สวยงาม ให้ความรู้สึกหรูหรามีระดบั   อีกทั้งมีภาพลกัษณ์ของเคร่ือง

ดนตรีท่ีใชบ้รรเลงในสวรรค์นั้น  ย่อมนึกถึง “ฮาร์พ (Harp)”  เป็นลาํดับแรก  และนอกจากเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี

รูปลกัษณ์สวยงาม ฮาร์พสามารถบรรเลงไดห้ลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวคลาสสิก แจ๊ซ โฟล์ค ร็อค  ฯลฯ (ศูนย์

ฮาร์พตาํหนกัประถม, ม.ป.ป.) โดยเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่ยคุกลาง (The Middle Ages) ในทวีปยุโรป 

(Moore,  2002: 14) ในประเทศไทยนั้น ฮาร์พ ถูกนาํเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 6  โดยในช่วงท่ีสมเด็จฯ 

เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขนุเพชรบรูณ์อินทราชยั เสด็จไปศึกษาท่ีประเทศองักฤษ โดยพระองคไ์ดท้รงหัดเล่นฮาร์พ

ท่ีนัน่และเม่ือสาํเร็จการศึกษาก็ทรงนาํฮาร์พกลบัมายงัประเทศไทย (จินดาวรรณ ส่ิงคงสิน, 2549) 

อน่ึง ธุรกิจการคา้และบริการเคร่ืองดนตรีฮาร์พแห่งแรกในประเทศไทยเร่ิมข้ึนเป็นทางการในปี พ.ศ. 2545 

(จินดาวรรณ ส่ิงคงสิน, 2549) จากขอ้มูลน้ีผูว้ิจยัจึงขยายผลโดยเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเม่ือพ.ศ. 2558  และพบขอ้มูล

จาํนวนสถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการเคร่ืองดนตรีฮาร์พในเขตกรุงเทพมหานครท่ีนําเข้าเคร่ืองดนตรี          

ฮาร์พตลอดจนสถิติมูลค่ารวมโดยประมาณของเคร่ืองดนตรีฮาร์พท่ีเป็นสินคา้แสดงตัวอยา่ง (Demo)  ของสถาน

ประกอบธุรกิจการคา้และบริการเคร่ืองดนตรีฮาร์พในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสุงสุด  4  อนัดบัแรกในปีพ.ศ. 2558  ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1  สถิติจาํนวนสถานประกอบธุรกิจการคา้และบริการเคร่ืองดนตรีฮาร์พในเขตกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ก่อนปี

พ.ศ. 2544 จนถึงพ.ศ. 2558 
 

ปี พ.ศ. 
จาํนวนสถานประกอบธุรกิจการคา้และบริการเคร่ืองดนตรีฮาร์พ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 2  สถิติมลูค่ารวมโดยประมาณของเคร่ืองดนตรีฮาร์พท่ีเป็นสินคา้แสดงตวัอยา่งของสถานประกอบธุรกิจ

การคา้และบริการเคร่ืองดนตรีฮาร์พในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสูงสุด 4 อนัดบัแรกในปีพ.ศ. 2558   

 

อนัดบัท่ี 

 

 

ช่ือสถานประกอบการ 
มลูค่ารวมโดยประมาณของเคร่ืองดนตรีฮาร์พ 

ท่ีเป็นสินคา้แสดงตวัอยา่ง (บาท) 

1 

2 

3 

4 

 

ศนูยฮ์าร์พตาํหนกัประถม 

บราโวมิวสิค 

ห้างดนตรียง่เส็ง 

มาพฮาร์พวิลโกออน 

เดอะฮาร์พคอลเล็กเตอร์ 

> 10,000,000 

> 3,000,000 

> 500,000 

> 300,000 

 

ดงัท่ีแสดงเป็นข้อมูลทางสถิติของสถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการเคร่ืองดนตรีฮาร์พท่ีได้แสดง

รายละเอียดต่างๆ ตามตารางขา้งตน้นั้น  แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกฮาร์พในประเทศไทยนับตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่อุปสงคอุ์ปทาน  นัน่คือ  การสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ชาวไทยท่ี

มีต่อฮาร์พ  โดยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนแมว้่าจะมีจาํนวนไม่มากนัก  แต่การท่ีฮาร์พเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง เขา้ข่ายลกัษณะ

สินคา้ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) หากผูป้ระกอบกิจการใดๆ มีกลวิธีในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายผูซ้ื้อฮาร์พ

ชาวไทยได ้ ยอ่มเป็นอีกช่องทางของการสร้างรายได ้  

ดงันั้น  ทางผูว้ิจยัจึงสนใจสาํรวจความตอ้งการของตลาดผา่นการศึกษารูปแบบการประกอบกิจการคา้ฮาร์พ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ศกัยภาพทางการตลาด และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อกิจการคา้

ฮาร์พ  และนาํฐานขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาดเพ่ือการคา้ปลีกฮาร์พแก่ลูกคา้

ชาวไทย  สําหรับผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกฮาร์พสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดาํเนินธุรกิจเพ่ือ

เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายผูซ้ื้อฮาร์พชาวไทยในระดบักวา้งไดจ้ริง  เป็นการขยายขนาดของตลาด (Market Size) เฉพาะ

กลุ่มน้ีซ่ึงแมว้่ามีจาํนวนน้อยแต่มีมูลค่าสูง  อนัก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  ใน

ทิศทางท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจคา้ปลีกฮาร์พในปัจจุบนั  นาํมาซ่ึงผลประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการหรือ

ใชง้านจากเคร่ืองดนตรีฮาร์พรูปแบบต่างๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีสนใจสามารถนําไปศึกษาเพ่ือ

ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดาํเนินธุรกิจของตนได ้ จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ี  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการประกอบการในระดบักระบวนการซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนภาพรวมของกิจการคา้ฮาร์พในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีผูป้ระกอบกิจการคา้ฮาร์พพบจากการดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนั   

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อกิจการค้าฮาร์พสําหรับเป็นแนวทางพัฒนา           

ส่วนประสมการตลาดเพ่ือกิจการค้าฮาร์พแก่ลูกคา้ชาวไทยและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการตลาด

เบ้ืองตน้ 
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3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจัย  “การศึกษาส่วนประสมการตลาดเพ่ือกิจการค้าฮาร์พแก่ลูกค้าชาวไทย”  เป็นการศึกษาการ

ประกอบการของกิจการคา้ฮาร์พ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการวิเคราะห์ศกัยภาพทางการตลาด และปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อกิจการคา้ฮาร์พ  จากมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั  ใชว้ิธีกาํหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Criterion - Based Selection) ประกอบดว้ยตวัแทนผูป้ระกอบการจากภาคการคา้ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมี

ศกัยภาพในการคา้ฮาร์พ  เพ่ือนาํไปสู่แนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาดเพ่ือกิจการคา้ฮาร์พแก่ลูกคา้ชาวไทย โดย

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีลาํดบัขั้นตอนการศึกษารวมทั้งส้ิน 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ข้ันตอนที ่1  ศึกษากระบวนการประกอบการ อีกทั้งวิเคราะห์ศกัยภาพทางการตลาดจากการกาํหนดจุดแข็ง 

จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกฮาร์พในเขตกรุงเทพมหานคร (เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ) 

มีรายละเอียดกิจกรรมการวิจยัดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั  คือ  ผูป้ระกอบการจากภาคการคา้ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีศกัยภาพในการคา้ฮาร์พใน

ประเทศไทย                                                 

กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั  คือ  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจซ่ึงประกอบอาชีพทาํธุรกิจในกิจการท่ีมีศกัยภาพใน

การคา้ฮาร์พ  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นตวัแทนจากกิจการท่ีมีศกัยภาพในการคา้ฮาร์พทั้งหมดท่ีให้ความร่วมมือ

ในการสัมภาษณ์รวมทั้งส้ิน 7  กิจการ ไดแ้ก่ ศนูยฮ์าร์พตาํหนักประถม,  ห้างดนตรีย่งเส็ง,   บราโวมิวสิค,  มาร์คาโต้

มิวสิค,  มายฮาร์พวิลโกออน เดอะฮาร์พคอลเล็กเตอร์,  สถาบนัดนตรียเูอสเอ และโรงเรียนดนตรีครูตั้มวงศส์ว่าง  

เคร่ืองมือในการวิจยั 

เป็นแบบสัมภาษณ์  ซ่ึงวิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจยัมีดงัน้ี 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด โดยอา้งอิงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส อุปสรรค (SWOT)  

เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพทางการตลาด   

2.  ออกแบบชุดคาํถามสําหรับใชใ้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบดว้ยประเด็น

คาํถามหลกั ดงัน้ี 

     2.1  ท่านมีกระบวนการบริหารกิจการในปัจจุบนัอยา่งไรบา้ง 

     2.2  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีท่านพบจากการประกอบการคา้ปลีกฮาร์พ ณ ปัจจุบนั 

     2.3  ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแนวโน้มของธุรกิจคา้ปลีกฮาร์พ และแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ของ

กิจการในอนาคตเพ่ือการขยายฐานลูกคา้ชาวไทยในอนาคต  

3.  นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 

(Validity)  เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4.  ปรับปรุงชุดคาํถามของแบบสัมภาษณ์ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

5.  นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างซ่ึงผา่นการรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดสอบความเช่ือมัน่จากนั้นนาํไปใช้

เก็บขอ้มลูการวิจยั 
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การเก็บรวมรวมขอ้มลู 

1.  ขออนุมติัคณะกรรมการจากบณัฑิตวิทยาลยัในการใชแ้บบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้

ขอ้มลูสาํคญั 

2.  เขา้พบกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั  และดาํเนินการสัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตลอดจนประเมินค่า  เพ่ือบ่งช้ีถึงปัญหาและอุปสรรคใน

ภาพรวม  จากนั้นสรุปผลเป็นฐานขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

 

ข้ันตอนที ่ 2    วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของ

ธุรกิจคา้ปลีกฮาร์พ  (เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2,3) มีรายละเอียดกิจกรรมการวิจยัดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั  คือ  ผูป้ระกอบการจากภาคการคา้ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีศกัยภาพในการคา้ฮาร์พใน

ประเทศไทย                                                 

กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั  คือ  กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั  คือ  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจซ่ึงประกอบอาชีพ

ทาํธุรกิจในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการคา้ฮาร์พ  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นตวัแทนจากกิจการท่ีมีศกัยภาพใน

การคา้ฮาร์พทั้งหมดท่ีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์รวมทั้งส้ิน 7  กิจการ ไดแ้ก่ ศูนยฮ์าร์พตาํหนักประถม,  ห้าง

ดนตรียง่เส็ง,   บราโวมิวสิค,  มาร์คาโตมิ้วสิค,  มายฮาร์พวิลโกออน เดอะฮาร์พคอลเล็กเตอร์,  สถาบนัดนตรียเูอสเอ 

และโรงเรียนดนตรีครูตั้มวงศส์ว่าง 

เคร่ืองมือในการวิจยั 

เป็นแบบสัมภาษณ์  ซ่ึงวิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจยัมีดงัน้ี 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด โดยอา้งอิงการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด (4’Ps)  เพ่ือวิเคราะห์

การวางแผนการตลาด สําหรับเป็นแนวทางการพฒันาส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการสร้างความไดเ้ปรียบเชิง

การแข่งขนั   

2.  ออกแบบชุดคาํถามสําหรับใชใ้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบดว้ยประเด็น

คาํถามหลกั ดงัน้ี 

     2.1  ท่านเคยใชบ้ริการเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีฮาร์พจากกิจการท่ีมีศกัยภาพในการคา้ปลีกฮาร์พกิจการใดบา้ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร  และใชบ้ริการอะไรบา้ง 

     2.2  ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อเคร่ืองดนตรีฮาร์พ  ในประเด็นต่างๆ จากปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

3.  นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 

(Validity)  เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4.  ปรับปรุงชุดคาํถามของแบบสัมภาษณ์ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

5.  นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างซ่ึงผา่นการรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดสอบความเช่ือมัน่จากนั้นนาํไปใช้

เก็บขอ้มลูการวิจยั 
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การเก็บรวมรวมขอ้มลู 

1.  ขออนุมติัคณะกรรมการจากบณัฑิตวิทยาลยัในการใชแ้บบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้

ขอ้มลูสาํคญั 

2.  เขา้พบกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั  และดาํเนินการสัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตลอดจนประเมินค่า  เพ่ือบ่งช้ีถึงปัญหาและอุปสรรคใน

ภาพรวม  จากนั้นสรุปผลเป็นฐานขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

 

ข้ันตอนที่  3    นาํผลท่ีไดใ้นขั้นตอนท่ี 1 และ 2  มากาํหนดประเด็นสําคัญ  จากนั้นจึงสรุปและอภิปราย

ผลการวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางพฒันาธุรกิจเพ่ือการคา้ปลีกฮาร์พแก่ลูกคา้ชาวไทย (เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4) 

1.  ผูว้ิจยันําฐานขอ้มูลเชิงคุณภาพในขั้นตอนท่ี 1  และ 2  นาํมารวบรวมเพ่ือประเมินผลและตรวจสอบ

สาระสาํคญัของงานวิจยัจากการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซ่ึงผูว้ิจยันาํฐานขอ้มลู

เชิงคุณภาพมารวบรวมเพ่ือประเมินผลและตรวจสอบสาระสาํคญัของงานวิจยั แสดงผลเป็นตารางเพ่ือสรุปประเด็นท่ี

ไดจ้ากการสัมภาษณ์ และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยผูว้ิจยันาํฐานขอ้มลูเชิงคุณภาพมารวบรวมเพ่ือ

ประเมินผลและตรวจสอบสาระสาํคญัของงานวิจยั โดยเช่ือมโยงขอ้มลูท่ีประมาณการจากประเด็นท่ีสรุปศกัยภาพทาง

การตลาดทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในกิจการค้าฮาร์พว่ามี

ประเด็นสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัสมมติฐานตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 

2.  ผูว้ิจยัสรุป และอภิปรายผลการวิจยัเป็นฐานขอ้มูลเชิงคุณภาพ รวมถึงขอ้เสนอแนะสําหรับเป็นแนวทาง

พฒันาส่วนประสมการตลาดเพ่ือการค้าปลีกฮาร์พแก่ลูกคา้ชาวไทย  และจดัทาํรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เพ่ือนําเสนอ

รายงานการวิจยั 

 

4. ผลการวจิัย 

ภาพรวมของรูปแบบการประกอบกิจการคา้ฮาร์พของเขตกรุงเทพมหานคร มุมมองในประเด็นดา้นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจากตัวแทนผูป้ระกอบการ ตลอดจนมุมมองในประเด็นต่างๆ จากปัจจยัส่วนประสม

การตลาดของผูเ้รียนฮาร์พชาวไทยท่ีมีต่อธุรกิจคา้ปลีกฮาร์พ การตรวจสอบสาระสําคญัของงานวิจยัแสดงให้เห็นว่า

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความ

ตอ้งการเคร่ืองดนตรีฮาร์พของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายชาวไทย ดงัน้ี 

1. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีประเด็นหลกัร่วม ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ จากประเด็นสําคญั “ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์” “ผ่านการบอกต่อแบบปากต่อปาก” “บทบาทของส่ือต่างๆ ท่ีเผยแพร่เร่ืองฮาร์พ” 

“การขยายฐานลูกค้าชาวไทยผ่านการบอกแบบปากต่อปากและผ่านส่ือสังคมออนไลน์” “การ

ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ ทาํให้ฮาร์พเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน” 

2. ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีประเด็นหลกัร่วม  ไดแ้ก่  รูปลกัษณ์ท่ีสวยงามและมีเสียงเพราะ จากประเด็นสําคญั 

“ความสนใจในการฝึกเล่นเคร่ืองดนตรีท่ีแปลกใหม่ ไม่ค่อยซํ้ ากบัใครทัว่ไป” “รูปทรงสวย เสียง    

เพราะดี” 
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3. ดา้นราคา มีประเด็นหลกัร่วม ไดแ้ก่ ราคาสูงคิดให้ดีก่อนตดัสินใจซ้ือ จาก ประเด็นสําคญั “สภาพ

คล่องทางการเงิน” “ราคาสูง แต่สมราคา” 

4. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีประเด็นหลกัร่วม ไดแ้ก่ ลูกคา้ยงัไม่เขา้ถึงบริการดา้นการคา้ปลีกฮาร์พ 

จากประเด็นสาํคญั “ทาํเลท่ีตั้งของกิจการไม่ไดอ้ยูต่ามห้างสรรพสินคา้” “แหล่งขายให้เลือกยงัไม่มาก” 

   

5. การอภปิรายผล 

จากการกาํหนดประเด็นสาํคญัในงานวิจยัทาํให้พบว่าเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทาํให้พบว่า

ทุกๆ ปัจจยัต่างมีอิทธิพลสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั  แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัในการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดใน

การช่วยพฒันากิจการคา้ฮาร์พไดเ้ป็นอย่างดี  การพฒันาส่วนประสมการตลาดในงานวิจยัน้ีมีความสอดคล้องกับ

หลกัการของส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail Mix) ซ่ึงเน้นไปท่ีการจดัการผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย

และการส่งเสริมการตลาด (Merchandise, Price, Place, Promotion) เพ่ือนาํไปสู่การจดัแบ่งประเภทผลิตภัณฑ ์

(Category Management) สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก (สิริพนัธ์  วงศอิ์นทวงั, 2556) 

อน่ึง ตวัแทนผูป้ระกอบการให้ความสําคญัมากท่ีสุดในประเด็นท่ีมีร่วมกนัคือดา้นการประชาสัมพนัธ์ จาก

ประเด็นด้านส่งเสริมการตลาด  สอดคล้องกับวิ ธีการส่ือสารการตลาดครบวงจร (Integrated Marketing 

Communication: IMC) ซ่ึงการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดการวางแผนการส่ือการตลาดนั่นเอง          

การประชาสัมพนัธ์ เป็นกิจกรรมการตลาดท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างหรือปกป้องภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั หรือ

ของสินคา้ (ค็อตเลอร์, 2547) 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุปของงานวิจยัน้ี  ในแง่ของการนาํไปใชง้าน ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการจดัทาํแนวทางการตลาดเบ้ืองตน้ให้

กิจการท่ีมีศกัยภาพในการคา้ฮาร์พกิจการหน่ึงๆ ท่ีนาํเสนอการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ โดยสังเขป โดยอา้งอิง

ขอ้มลูพ้ืนฐานจากกิจการ  มายฮาร์พวิลโกออน เดอะฮาร์พคอลเลกเตอร์ หัวขอ้ท่ีนาํเสนอในแผนธุรกิจน้ีประกอบดว้ย 

1. บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary) 

2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ (Company Summary) 

-    วิสัยทศัน์ 

-    พนัธกิจ 

-    วตัถุประสงค ์

-    เป้าหมาย ระยะสั้นและระยะยาว 

3. สินคา้และบริการ (Products and Services) 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด (Marketing Analysis) 

- การวิเคราะห์ดว้ย SWOT Analysis 

- การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายดว้ย STP Analysis 

5. การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategy and Implementation) 

- สรุป กลุ่มเป้าหมายหลกั, รูปแบบธุรกิจ, ราคา, สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย 

6. การจดัการหรือโครงสร้างองคก์ร (Management) 
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7. แผนการเงิน (Financial Plan) 

8. ภาคผนวก (Appendix) 

- ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีฮาร์พ 

- แผนการประชาสัมพนัธ์ดว้ยส่ือต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการตลาด  การจาํหน่ายเคร่ืองดนตรีฮาร์พ ของ

กิจการ มายฮาร์พวิลโกออน เดอะฮาร์พคอลเลกเตอร์ 

แนวทางการตลาดเบ้ืองต้นดังกล่าวเป็นตวัอย่างของการประยุกต์ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางพฒันาส่วนประสม

การตลาดเพ่ือกิจการค้าฮาร์พแก่ลูกค้าชาวไทย ข้อเสนอแนะท่ีสําคญัสําหรับงานวิจัยน้ีคือการพฒันาเพ่ือต่อยอด

แนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาดในงานวิจยัตลาดลกัษณะน้ีในระดบัแผนกลยทุธ์ไดต่้อไปหากสามารถดาํเนินการ

วิจยัเชิงปริมาณร่วมดว้ยได ้รวมถึงการนาํประเด็นสําคญัท่ีกาํหนดไดจ้ากการวิจยัในประเด็นอ่ืนๆ สามารถเลือกไป

พฒันาต่อยอดเป็นแนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ ให้เป็นผลลัพธ์ท่ีนําไปใช้งานได้ต่อไป 

นอกเหนือจากแนวคิดของผูว้ิจยัในการจดัทาํแนวทางการตลาดเบ้ืองตน้ท่ีนาํเสนอกลวิธีการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการทาํงาน

ของนักดนตรี หรือวงดนตรีอคูสติก ในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและความ

ตอ้งการจา้งงานวงดนตรีอคูสติก ของสถานบนัเทิงในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาความคาดหวงั ความตอ้งการ 

และพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการแสดงดนตรีอคูสติก ในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพ่ือ

สร้างกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิง:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยขอ้มลูเชิงคุณภาพไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักดนตรีอคูสติกท่ีทาํงาน

ในสถานบนัเทิง เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 ราย และทาํการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 ราย ส่วนขอ้มลูการวจิยัเชิงปริมาณไดท้าํการแจกแบบสอบถามออนไลน์แก่ผูบ้ริโภคท่ีใช้

บริการการรับชมวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล

และสถิติท่ีใชน้ั้น ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลูปัจจยัสาํคญัดว้ยสถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

จากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดน้าํไปสร้างเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกใน

สถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร คือกลยุทธ์ I-CARE ซ่ึงหมายความโดยรวมว่าฉันใส่ใจ ซ่ึงประกอบด้วย I 

(Interaction) หมายถึง มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงก็คือกลุ่มลูกคา้ C (Customers Tastes) หมายถึง ความใส่ใจ

ในรสนิยม และความชอบของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงก็คือกลุ่มลูกคา้ A (Attribute) หมายถึง การมีคุณสมบติัของนักดนตรีท่ี

ดี R (Respect) หมายถึง มีความเคารพต่อตนเอง และอาชีพของตน และ E (Entertainment) หมายถึง มีการสร้างความ

บนัเทิงให้กบัผูช้ม ซ่ึงปัจจยัทั้ง 5 ขอ้นาํมาสร้างเป็นกลยุทธ์มีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทั้งเชิงคุณภาพ และเชิง

ปริมาณ โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดเ้ป็นกลยทุธ์ “I-CARE” อนัจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการยกระดับมาตรฐานความมัน่คงในอาชีพนักดนตรีอคูสติก

ต่อไป 

คาํสําคญั: วงดนตรีอคูสติก, สถานบนัเทิง, การพฒันาธุรกิจวงดนตรี 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to 1) study about problems and obstacles that happen in the working of 

musician 2) to study expectation and employment need of acoustic band in Bangkok area clubs 3) to study 

expectation, want and customers’ behavior toward acoustic band in Bangkok area clubs 4) To create strategy that 

will improve acoustic band business in clubs: this research is mixed method research, qualitative research got 

information from interviewing 3 acoustic musicians who work in clubs and 3 club owners ,quantitative research got 

information from customers who listen to acoustic band  in Bangkok area clubs : online survey 400 sets of 

questionnaire for data analysis. The researcher use frequencies distribution, percentage, mean and standard 

deviation and use factor analysis to analyze factors that affect to decision of watching acoustic band in Bangkok 

area clubs.  

As mentioned above leads to I-CARE strategy that will improve acoustic band business in Bangkok area 

clubs. I-CARE means I care of this matter; I stands for interaction that means to have good relationship with 

customers. C stands for customer tastes that mean individual taste of music for each group of customers. A stands 

for attribute that means the good qualification of musician. R stands for respect that means respect their career and 

themselves. E stands for entertainment that means entertainment for audiences. The researcher uses 5 factors to 

create I-CARE strategy which is tool to upgrade standard and job stability for acoustic musicians. 

 

Keywords:  acoustic band, clubs, the improvement of music band 

 

1. บทนํา 

ดนตรีเป็นส่วนประกอบท่ีขาดเสียมิไดใ้นกิจกรรมของสังคมมนุษย ์มีกิจกรรมต่างๆ มากมายท่ีใชด้นตรีเป็น

ส่วนประกอบ ในการดาํเนินการ ทั้งทางตรง และทางออ้ม เช่น ใชเ้สียงดนตรีในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งงาน

มงคล และงานอวมงคล ใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมกีฬา และยงัถูกนาํมาใชท้างดา้นการแพทยเ์พ่ือนําดนตรีมาใช้

บาํบดัรักษาผูป่้วย นบัไดว้่าดนตรีเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัมนุษย ์ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต ดนตรี

จึงเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยข์าดมิได ้และยงัคงมีความตอ้งการในเสียงดนตรี ในเชิงธุรกิจก็เช่นกนั ระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ในเร่ืองของธุรกิจดนตรีก็นับว่า ประเทศไทยเป็นเมือง

ท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงเลยก็ว่าได ้ทาํให้กิจการสถานบนัเทิงเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว และถือเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีสําคญั 

โดย เสถียร วิชยัลกัษณ์ และ สืบวงศ ์วิชยัลกัษณ์ (2543) อา้งถึงในสุวฒัน์ ทรงเกียรติ (2547) ไดก้ล่าวถึงความหมาย

ของสถานบนัเทิงไวว้่า สถานบนัเทิง หมายถึง สถานประกอบการท่ีจดัไวเ้พ่ือให้บริการดา้นความบนัเทิงในยามคํ่าคืน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการคา้เป็นหลกั และส่วนหน่ึงท่ีขาดไม่ไดข้องสถานบนัเทิง คือวงดนตรี  

 วงดนตรีท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนัก็คือวงดนตรีอคูสติก ซ่ึงเป็นวงดนตรีขนาดเล็ก ราคาจ้างไม่สูง 

เพราะมีความยืดหยุ่นได้ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั นิยมฟังดนตรีเป็นการสร้างบรรยากาศในสถาน

บนัเทิงในรูปแบบท่ีผอ่นคลาย วงดนตรีอคูสติกจึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดย ราเชนทร์ เหมือนชอบ (2550) ไดก้ล่าว

ว่า ในปัจจุบนัแมว้่าแหล่งประกอบอาชีพของนักดนตรีจะมีมากข้ึน แต่อตัราการเพ่ิมจาํนวนของนักดนตรีนั้นสูงกว่า 

นกัดนตรีจึงเป็นอาชีพท่ีนบัวนัการแข่งขนัจะสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจดนตรีนั้นนายทุนจะให้ความสาํคญักบัมูลค่าใน
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การจาํหน่ายสินคา้ทางดนตรีมากกว่าคุณค่าทางศิลปะ เน่ืองจากในปัจจุบนัวงดนตรีมีอตัราการเลิกจา้งแบบไม่รู้สาเหตุ 

เรียกไดว้่า ธุรกิจเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีช้ีวดัทิศทางของวงดนตรีในปัจจุบนัเลยก็ว่าได ้ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ

และกลุ่มลูกคา้จึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช้ีวดัความมัน่คงในอาชีพนกัดนตรีอีกดว้ย    

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความประสงค ์ท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบวงดนตรีอคูสติก และความตอ้งการ

วงดนตรีในหลายปัจจยัของสถานบนัเทิง เพราะเน่ืองจากในปัจจุบนัอตัราการเลิกจา้งนักดนตรีนั้นมีความเส่ียงสูง 

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการมุ่งเนน้การศึกษาความตอ้งการของสถานบนัเทิงท่ีมีต่ออาชีพนกัดนตรีอคูสติก เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน

ความมัน่คงในอาชีพนักดนตรีและพฒันาศกัยภาพ เพ่ือนาํไปปรับปรุง พฒันา และตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค และเจา้ของสถานบนัเทิงท่ีมีความหลากหลายอยา่งตรงจุด และดียิง่ข้ึน อีกทั้งผลวิจยัสามารถใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานธุรกิจวงดนตรีอคูสติกให้มีมาตรฐาน และสร้างความมัน่คง ให้กบัอาชีพนกัดนตรี 

และสถานประกอบการ อยา่งตรงจุดอีกดว้ย  

 

ตารางท่ี1 กรอบแนวคิด ในการปฏิบติังานวิจยั 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรร่วม   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการทาํงานของนกัดนตรี หรือวงดนตรีอคูสติก ในสถานบนัเทิง

เขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวงั และความตอ้งการจา้งงานวงดนตรีอคูสติก ของสถานบนัเทิงในเขตกรุงเทพ- 

มหานคร   

นักดนตรีอคูสตกิ 

เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการ

ทาํงาน ของวงดนตรีอคูสติก ในสถานบนัเทิงเขต

กรุงเทพมหานคร ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
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ผู้ประกอบการ 

เพ่ือศึกษาความคาดหวงั และความตอ้งการจา้ง

งานวงดนตรีอคูสติก ของสถานบนัเทิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

ลูกค้า 

เพ่ือศึกษาความคาดหวัง ความต้องการ และ

พฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อการ

แส ด ง ด น ต รี อ คู ส ติ ก  ใ น ส ถ า น บัน เ ทิ ง เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 

SWOT Analysis 

-จุดแข็ง -จุดอ่อน 

-โอกาส  -อุปสรรค 

CONSUMER 

BEHAVIOR 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Marketing Mix 7P’s 

-Products  -Price 

-Promotion -Place 

-People 

-Physical Evident 

-Process 

กลยทุธ ์

การพฒันาธุรกิจ 

วงดนตรีอคูสติก 

ในสถานบนัเทิง

เขต 

กรุงเทพมหานคร 

ตอบวตัถุประสงค ์

ขอ้ท่ี 4 
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3. เพ่ือศึกษาความคาดหวงั ความตอ้งการ และพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการแสดงดนตรี             

อคูสติก ในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร   

4. เพ่ือสร้างกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคสูติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

1) ระเบียบวิธีวิจยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   

2) ขั้นตอนการวิจยั 

 ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานของนกัดนตรีอคูสติก 

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความคาดหวงั ความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการจา้งงานนกัดนตรีอคูสติก 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความคาดหวงั ความตอ้งการ และพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการแสดง

ดนตรีอคูสติก ในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร  

3) การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

โดยในส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นได้ทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกนักดนตรีอคูสติก ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จาํนวน 3 ราย และทาํการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 3 ราย ส่วนขอ้มูลการ

วิจยัเชิงปริมาณไดท้าํการแจกแบบสอบถามออนไลน์แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ การรับชมวงดนตรีอคูสติกในสถาน

บนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด 

4) การวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 

สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชน้ั้น ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกชมการแสดงของวงดนตรีอคูสติก ในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

5) ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตการวิจยัดา้นทฤษฎี ส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ผูว้ิจยัเลือกใชท้ฤษฎีการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ร (SWOT Analysis) ในส่วนของความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัเลือกใชท้ฤษฎี ทฤษฎี

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) และในส่วนของ ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยั

เลือกใชท้ฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

ขอบเขตการวิจยัดา้นเน้ือหาของการวิจยั ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจวง

ดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของการทาํงานของนักดนตรีอคูสติก และความ

คาดหวงั ความตอ้งการรับชม พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการจา้งงานนกัดนตรีอคูสติกของกลุ่มลูกคา้ ทั้งในมุมมองของ

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิง แลว้นาํผลมาสรุปเป็นกลยุทธ์การการพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกใน

สถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 
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• สถานบนัเทิง ในการศึกษาน้ี ตอ้งการศึกษาสถานบนัเทิงยามคํ่าคืนสาํหรับให้บริการในการกิน ด่ืม 

และนัง่ชมการแสดงดนตรีอคูสติก ในรูปแบบร้านอาหารก่ึงผบั เท่านั้น 

• ในการศึกษาจะใชค้าํว่า “สถานบนัเทิง” เม่ือตอ้งการกล่าวถึงสถานบนัเทิงในรูปแบบร้านอาหารก่ึง

ผบั ท่ีตอ้งการศึกษา และจะใชค้าํว่า “นกัดนตรี” เม่ือตอ้งการกล่าวถึงนกัดนตรีท่ีตอ้งการจะศึกษา 

• ในส่วนของนกัดนตรี จะศึกษาเฉพาะกลุ่มนกัดนตรีอคูสติก ในแนวเพลงตลาดทัว่ไป ท่ีไดรั้บความ

นิยมเท่านั้น 

ขอบเขตการวิจยัด้านประชากร ผูว้ิจัยได้ทาํการแจกแบบสอบถามกลุ่มผูใ้ช้บริการสถานบนัเทิงในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย และในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์นักดนตรีอคูสติก ท่ี

ประกอบอาชีพนกัดนตรีมาไม่นอ้ยกว่า 3 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร และ ทาํการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิง

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบกิจการมาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ดว้ยเช่นเดียวกนั 

 

4. ผลการวจิัย 

1. ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 

1.1. จากประเด็นสัมภาษณ์นกัดนตรีอคูสติก เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการทาํงาน ของวง

ดนตรีอคูสติก ในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช ้SWOT Analysis เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 ได้

ผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

1. จุดแข็ง ( Strength) 

ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดี กบัการดาํเนินธุรกิจวงดนตรีอคูสติกของนักดนตรี ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน

การดาํเนินธุรกิจ นกัดนตรีตอ้งคน้หาความสามารถท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่ง เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นกลยุทธ์ใน

การดาํเนินงานทางดา้นการตลาด จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า ด้านจุดแข็งนั้นนักดนตรีอคูสติกตอ้งมี

ภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน มีแนวเพลงท่ีหลากหลาย และการเอาใจใส่ต่อรสนิยมของลูกคา้ ทั้งดา้นความชอบ 

อารมณ์ ลกัษณะนิสัยและบุคลิก เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูช้มอย่างตรงจุด รวมไปถึงการมี

มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี การมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย และการสร้างภาพลกัษณ์ การรับรู้ และจดจาํใน

กลุ่มเป้าหมาย (Branding) คือการเป็นนกัดนตรีท่ีเป็น Entertainer เพราะนกัดนตรีคือผูส่้งสารของความ

บนัเทิง และความสุข เม่ือสารท่ีตอ้งการส่ง ไดถู้กส่งไปถึงผูรั้บ นัน่คือนกัดนตรีไดท้าํส่ิงท่ีเรียกว่าอาชีพ

นักดนตรี ได้สําเร็จแล้ว ซ่ึงจุดแข็งจะสามารถนํามาใช้ เป็นประโยชน์ในการทาํงานเพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงค ์หรือหมายถึงการดาํเนินงานภายในท่ีนกัดนตรีสามารถทาํไดดี้ 

2. จุดอ่อน (Weakness) 

ปัจจยัภายในท่ีส่งผลเสีย และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจวงดนตรีอคูสติกของนักดนตรี จาก

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ดา้นจุดอ่อนนั้นนกัดนตรีอคูสติกมีปัญหาดา้นการบริหารจดัการเวลา บุคลิก และ

มาตรฐานในการทาํงาน โดยสามารถแบ่งประเด็นปัญหามาออกได ้4 ประเด็น ดงัน้ี 

-ปัญหาด้านการบริหารจดัการเวลานั้ นนักดนตรีอคูสติกจาํเป็นต้องมีการวางแผนการทาํงาน

ล่วงหนา้ วางแผนการเดินทาง และแบ่งเวลาให้เหมาะสมต่อการทาํงาน เพ่ือแกปั้ญหาการไปทาํงานสาย 
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-ปัญหาดา้นมาตรฐานในการทาํงาน นักดนตรีอคูสติกตอ้งหมัน่พฒันาฝีมืออย่างต่อเน่ือง ทั้งการ

แกะเพลง การสร้างคาแรกเตอร์ในการแสดง การรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการของตลาด  

-ปัญหาท่ีมาจากเพ่ือนร่วมงาน ในดา้นทศันคติ แนวเพลง ตอ้งมีการพดูคุยและแกปั้ญหาร่วมกนั 

-ปัญหาดา้นการรับงานของนกัดนตรีอคูสติก ตอ้งมีการให้เกียรติในการทาํงาน ดูท่ีความเหมาะสม

เป็นหลกัในการรับงาน ตอ้งรับงานท่ีตรงกบัความสามารถ การเขา้ใจรายละเอียดของงานอยา่งชดัเจนจึง

สาํคญัมาก ดงันั้นการศึกษารายละเอียดงานใหช้ดัเจนจึงเป็นการแกปั้ญหาในการทาํงานท่ีตน้เหตุ เพราะ

การเตรียมความพร้อมอยา่งดี ทาํใหแ้กปั้ญหาในการทาํงานได ้

ซ่ึงตอ้งประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นระยะ ธุรกิจไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขจุดอ่อนทั้งหมดได ้และ

ไม่ควรประมาทกบัจุดแข็งทีมีอยู่ และควรหาโอกาสในการพฒันาจุดแข็งให้มากข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจท่ี

ไม่ประสบผลสาํเร็จ ไม่ไดเ้กิดจากการขาดจุดแข็ง แต่อาจเกิดจากขาดการทาํงานเป็นทีม หรือขาดการ

ประสานงานกนัก็ได ้หรือหมายถึงสถานการณ์ภายในท่ีเป็นลบและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงนักดนตรีไม่

สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการทาํงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การดาํเนินงาน

ภายในท่ีไม่อาจทาํไดดี้ 

3. โอกาส (Opportunity) 

ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์กบัการดาํเนินธุรกิจวงดนตรีอคูสติกของนกัดนตรี ทาํ

ให้ต้องจับตามองส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลย ีและการแข่งขนัทางตลาด หรือหมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออาํนวยให้การ

ทาํงานของนกัดนตรีอคูสติกบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินการของวงดนตรีอคูสติก จากผลการวิจัยสรุปไดว้่า ด้านโอกาสในการทาํงานนั้นนัก

ดนตรีอคูสติกจะไดง้านต่อเน่ือง จากงานท่ีมีอยู่โดยการบอกต่อกนัจากปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และจาก

เทคโนโลย ีทางส่ือ Social media ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ซ่ึง สภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบอาชีพ

นกัดนตรีอคูสติกนั้นถือว่าค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบอาชีพนักดนตรีอคูสติกค่อนขา้งมาก ดว้ย

เหตุปัจจยัหลายดา้นประกอบกนั เพราะเป็นอาชีพอิสระ รายไดดี้ แต่โอกาสท่ีจะไดรั้บในการทาํงาน

ค่อนขา้งมากกว่าวงดนตรีแบบอ่ืน เพราะวงดนตรีอคูสติก สถานประกอบการบนัเทิงส่วนใหญ่นิยมจา้ง 

เพราะราคาถูก จาํนวนคนเล่นนอ้ย และมีความยดืหยุน่กว่าวงดนตรีชนิดอ่ืน 

4. อุปสรรค (Threat) 

ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลเสียกบัการดาํเนินธุรกิจวงดนตรีอคูสติกของนกัดนตรี เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยัภายนอก จึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือควบคุมไม่ให้เกิดข้ึนได ้ทาํไดแ้ต่เพียงวิเคราะห์ 

และคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน จะทาํให้สามารถหาทางป้องกนัผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนให้

นอ้ยลงไปได ้จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า ดา้นอุปสรรคนั้นเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ อนัเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงสงัคม การเมือง และอีกส่วนคือดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการแสดงดนตรี รวมไป

ถึงระบบเคร่ืองเสียงท่ีทางสถานประกอบการเป็นผูจ้ดัหา ซ่ึงนักดนตรีอคูสติกไดใ้ห้ขอ้มูลในส่วนของ

ความคาดหวงั และทิศทางในอนาคตของวงการนักดนตรีอคูสติกไปในทางเดียวกนัคือ คาดหวงัให้มี

การยกระดบัมาตรฐานในวงการนกัดนตรีอคูสติก หากมีผูส้นบัสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกบั

ผูป้ระกอบอาชีพหมัน่พฒันาฝีมือ จะทาํให้วงการนกัดนตรีอคูสติกไปไดไ้กลกว่าจุดท่ีเป็นอยู่ อีกทั้งการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 819 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ฝึกฝนท่ีมากข้ึน ย่อมได้รับ ผลตอบแทนท่ีสมนํ้ าสมเน้ือกบัมาตรฐานของผลงาน ราคากลางของนัก

ดนตรีอคูสติกก็จะมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนตามไปดว้ย อีกทั้งนักดนตรีอคูสติกส่วนใหญ่มีแผนบริหาร

จดัการในการประกอบอาชีพนกัดนตรีอคูสติก ไปในทางเดียวกนัคือตั้งใจจะประกอบอาชีพนักดนตรีอ

คูสติกไปจนกว่าจะไม่สามารถประกอบอาชีพน้ีได ้ความจริงจงัในการเล่นดนตรีจะจางไปพร้อมกับ

อายขุยั และร่างกาย จนกวา่ความเหมาะสมทางวยัวุฒิ และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ จะบีบรัดให้ตอ้งหา

ทางเลือกอ่ืนมาเสริมเพ่ือดาํเนินชีวิตต่อไป 
 

1.2. ประเด็นสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพ่ือศึกษาความคาดหวงั และความตอ้งการจา้งงานวงดนตรีอคูสติก 

ของสถานบนัเทิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช ้CONSUMER BEHAVIOR เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ประเด็นสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นสัมภาษณ์ สรุป 

แนวคิด (Concept) ของสถาน

บนัเทิง และความต้องการวง

ดนตรีอคูสติกเพ่ือตอบโจทย์

แนวคิด 

แนวคิด (Concept) ร้านส่วนใหญ่เน้นการตอบโจทยล์ูกคา้ท่ีตอ้งการพกัผ่อน มี

ความอบอุ่นและเป็นกนัเอง และคาํนึงถึงความชอบท่ีหลากหลายของลูกคา้เป็น

ท่ีตั้ง ดงันั้น วงดนตรีอคูสติกท่ีทางร้านส่วนใหญ่ตอ้งการ จึงตอ้งตอบโจทยค์วาม

หลากหลายของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้และเขา้ถึงอารมณ์

ของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี การเลือกเพลงให้ตรงใจลูกคา้ ทั้งชาวต่างชาติ และชาว

ไทยจึงเป็นส่ิงท่ีจ ําเป็น แต่ราคาและจํานวนของนักดนตรี ต้องอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีร้านกาํหนด 

จุดเด่นในสถานบนัเทิงท่ียกข้ึน

มาแข่งขนัทางการตลาด 

จุดเด่นของสถานบนัเทิงส่วนใหญ่นอกจากอาหารอร่อย บรรยากาศดี และมีการ

อาํนวยความสะดวกสบายให้ลูกคา้แลว้ ท่ีขาดไม่ไดคื้อวงดนตรี หรือนกัดนตรี ท่ี

เป็นจุดเด่นในการแข่งขนัทางการตลาด 

คุ ณ ส ม บัติ  แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร

คดัเลือกวงดนตรีอคูสติก ท่ีถูก

จา้งงานอยา่งต่อเน่ือง 

คุณสมบติั และเกณฑ์ในการคดัเลือกนักดนตรี หรือวงดนตรีอคูสติกส่วนใหญ่

คดัเลือกจากทกัษะการแสดง และทศันคติ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ

งาน และต่อร้าน มีความรับผิดชอบเร่ืองเวลา มาตรฐานของงาน หมัน่พฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ รวมไปถึงการให้เกียรติตนเอง การดูแลสุขภาพเสียง และให้ให้

เกียรติสถานท่ีในเร่ืองการแต่งตวั มีความกระตือรือร้น ทั้งหน้างาน และการทาํ

การบา้นหลงัจากท่ีกลบัไป สามารถเอาใจใส่ลูกคา้ไดอ้ยา่งดี และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบัลูกคา้ ความเสมอตน้เสมอปลายคือหลกัเกณฑท่ี์ทาํให้จา้งงานอยา่งต่อเน่ือง 

ความคาดหวงั และ 

ความสาํคญัของวงดนตรี 

อคูสติกในสถานบนัเทิง 

วงดนตรีอคูสติกมีความสําคญักบัสถานบนัเทิงเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่อ

รายไดข้องสถานบนัเทิง ส่วนความคาดหวงัต่อวงดนตรีอคูสติก คือวงดนตรีอคู

สติกสามารถรักษามาตรฐานในการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ต่องาน ต่อร้าน และทาํให้ลูกคา้พึงพอใจในการรับชม 
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ประเด็นสัมภาษณ์ สรุป 

รายไดข้องสถานบนัเทิง และ

การส่งผลต่อรายไดข้อง 

วงดนตรีอคูสติกในสถาน

บนัเทิง 

รายไดข้องสถานบนัเทิงมาจากการขายเคร่ืองด่ืม และอาหารเป็นหลกั กลุ่มลูกคา้

ท่ีมาใช้บริการในสถานบนัเทิงจะเน้นกินด่ืมและนั่งเสพศิลปะทางดนตรี วง

ดนตรีอคูสติกจึงมีผลต่อรายได้เป็นอย่างมาก เพราะช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์กับ

ลูกคา้สร้างบรรยากาศท่ีดีทาํให้ลูกคา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และยาวนาน ทาํ

ให้รายไดข้องสถานบนัเทิงมีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย 

อตัราในการจา้งงานวงดนตรี 

อคูสติกของสถานบนัเทิง 

อตัราในการจา้งงานวงดนตรีอคูสติกของสถานบนัเทิงนั้น มีทุกวนั ส่วนใหญ่จะ

จา้งงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการ 

 

2. ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 

จากการแจกแบบสอบถามกลุ่มผูช้มการแสดงของวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

ศึกษาความคาดหวงั ความตอ้งการ และพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อการแสดงดนตรีอคูสติก ในสถาน

บนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชท้ฤษฎี Marketing Mix 7P’s และ CONSUMER BEHAVIOR เพ่ือตอบ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผูช้มการแสดงของวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย โดยมีอายรุะหว่าง 23-27 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และมีวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/อาชีพอิสระ/นกัดนตรี โดยมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ในส่วน

พฤติกรรมการรับชมการแสดงของวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานครนั้นส่วนใหญ่จะรับชมการ

แสดงของวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิง สัปดาห์ละคร้ัง โดยมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานบนัเทิง

คือ เพ่ือพบปะสังสรรค์ ซ่ึงเหตุผลท่ีทาํให้ตดัสินใจเลือกรับชมการแสดงของวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือ การสร้างความบนัเทิง (Entertain) หรือการสร้างความสนุกสนาน ขณะทาํการแสดง โดยแนว

เพลงท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบในการแสดงดนตรีในสถานบนัเทิงส่วนใหญ่คือ เพลงท่ีไดรั้บความนิยมในอดีต 

ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจเลือกรับชมการแสดงของวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิง

เขตกรุงเทพมหานครโดยมีภาพรวมแลว้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.1958 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

0.77299 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) สามารถจดักลุ่ม

ตวัแปรจากจาํนวนตวัแปรทั้งส้ิน 34 ตวัแปร สามารถสกดัองคป์ระกอบไดท้ั้งส้ิน 5 ปัจจยั ประกอบดว้ย 

ปัจจยัท่ี 1 ผลงานการแสดงบนเวทีของนกัดนตรีอคูสติก 

ปัจจยัท่ี 2 รสนิยมของผูบ้ริโภคในการรับชมการแสดงวงดนตรีอคูสติก 

ปัจจยัท่ี 3 ความเหมาะสมของสถานท่ีและการประชาสัมพนัธ ์

ปัจจยัท่ี 4 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบันกัดนตรีอคูสติก 

ปัจจยัท่ี 5 คุณสมบติัของวงดนตรีอคูสติก 
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5. การอภปิรายผล 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการทาํงานของนกัดนตรี หรือวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิง

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 ราย ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั โดย ปัญหาเกิดจากการบริหารจดัการเวลา 

ปัญหาดา้นมาตรฐานในการทาํงานเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาด และปัญหาดา้นการรับงานของนักดนตรีอคู

สติก ท่ีเกิดจากรายละเอียดงานท่ีไม่ชดัเจน หรือการส่ือสารเก่ียวกับรายละเอียดงานไม่ครบถว้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ราเชนทร์ เหมือนชอบ (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง “นกัดนตรี : ชีวิตบนวิถีการพฒันา” ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ความ

เปล่ียนแปลงของอาชีพนักดนตรี เม่ือเขา้สู่ความเป็นธุรกิจ จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัภายใต้ระบบธุรกิจโดยมีกรอบ

แนวคิดว่าอาชีพนกัดนตรีนั้นข้ึนอยูก่บัการเจริญเติบโตของธุรกิจบนัเทิงนักดนตรีจึงตอ้งมีการปรับตวัทั้งดา้นเวลาใน

การทาํงาน รายละเอียดงานในการทาํงาน และการดาํรงชีวิต 

2.  เ พ่ือศึกษาความคาดหวังและความต้องการจ้างงานวงดนตรีอคูสติก ของสถานบันเทิงในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผูป้ระกอบการนั้นตอ้งการให้นกัดนตรีมีความรับผดิชอบ รักษามาตรฐานของงาน หมัน่พฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ และให้เกียรติสถานท่ีในเร่ืองการแต่งตวั สามารถเอาใจใส่ลูกคา้ไดอ้ย่างดี และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ลูกคา้ ความเสมอตน้เสมอปลายคือหลกัเกณฑท่ี์ทาํให้จา้งงานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวฒัน์ ทรง

เกียรติ (2547), ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการจ้างงานนักดนตรีต่างชาติของ

ผูป้ระกอบการดา้นบนัเทิงในจงัหวดัภูเก็ต” ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการท่ีมี

ต่อการจา้งงานนกัดนตรีต่างชาติ คือการมีวินยัในตนเอง การแต่งกายสุภาพ ความสามารถในการบรรเลงเพลงไดห้ลาย

แนว รักษามาตรฐานของงาน และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

3. เพ่ือศึกษาความคาดหวงั ความต้องการ และพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการแสดงดนตรี            

อคูสติก ในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเหตุผลท่ีทาํให้ตดัสินใจเลือกรับชมการแสดงของวงดนตรีอคูสติก

ในสถานบนัเทิงของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือ การสร้างความบนัเทิง (Entertain) หรือการสร้างความสนุกสนาน ขณะทาํ

การแสดง โดยแนวเพลงท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบในการแสดงดนตรีในสถานบนัเทิงส่วนใหญ่คือ เพลงท่ีไดรั้บความนิยมใน

อดีต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) ไดก้ล่าวถึงการใชก้ารวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นการคน้หา

และวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง ผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ คาํตอบท่ีจะได ้จะช่วย

ให้นกัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาด เพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ดงัน้ีเหตุผลใน

การตัดสินใจเลือกรับชมการแสดงของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่และแนวเพลงท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ จะช่วยให้นักดนตรี         

อคูสติกสามารถตอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงจุด 

4. เพ่ือสร้างกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร 
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เป็นการพฒันาโดยนาํผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์นักดนตรีอคูสติก และผูป้ระกอบการ

สถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการวจิยัเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามออนไลน์

แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ การรับชมวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํไปสู่กลยุทธ์การ

พฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจะสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมการ

แสดงวงดนตรีอคูสติกของผูบ้ริโภค และจะสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งของผูป้ระกอบการ ผลท่ีไดคื้อกลยุทธ ์

I-CARE ซ่ึงหมายความโดยรวมว่าฉนัใส่ใจ นักดนตรีอคูสติกจะตอ้งมี ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และผูป้ระกอบการ I 

(Interaction) การมีปฏิสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ หรือการส่ือสารท่ีดี ย่อมตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างตรงจุด และทาํให้เกิดการจ้างงานต่อเน่ืองต่อไป รวมไปถึงมีความใส่ใจในรสนิยม หรือความชอบของ

กลุ่มเป้าหมาย C (Customers Tastes) การสังเกตพฤติกรรมผูบ้ริโภค และลกัษณะภายนอก สังเกตอารมณ์ความรู้สึก ทาํ

ให้นกัดนตรีสามารถถ่ายทอดผลงานเพลงออกมาไดต้รงใจกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใช้

บริการอีกในคร้ังต่อไป ประกอบกบัการมีคุณสมบติัของนกัดนตรีท่ีดี A (Attribute) ความสามารถในการแสดงดนตรี 

จากประสบการณ์ และการฝึกฝน การแสดงตวัตนและสร้างจุดเด่นกบัตนเองให้ชดัเจน เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั รวมไปถึงการท่ีจะตอ้งมีการวางตวัท่ีดี เพ่ือรักษามาตรฐานในการทาํงาน จะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผู ้

จา้งงาน หรือสถานบนัเทิงอีกดว้ย ประกอบกบั มีความเคารพต่อตนเอง และอาชีพของตน R (Respect) เพราะความ

เคารพในตนเอง เคารพความสามารถ และศรัทธาในอาชีพ เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะพฒันาศกัยภาพนักดนตรีต่อไป รวมไป

ถึงการดูแลตนเองให้พร้อมสาํหรับการทาํงาน และการเคารพความสามารถของตนท่ีจะไม่กดมลูค่าของผลงานจากเมด็

เงิน สุดทา้ยคือนักดนตรีอคูสติกจะตอ้งสร้างความบนัเทิงให้กบัผูช้มได ้E (Entertainment) มีความสนุกสนาน เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม สร้างความน่าสนใจและก่อให้เกิดการติดตามของผูช้มอยา่งต่อเน่ือง  
 

 

 

 

 

 

I-CARE 

ฉันใส่ใจ 

E ( Entertainment ) 
I (Interaction) 

R ( Respect ) 

A (Attribute) 

C (Customers Tastes) 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการทาํงานของนกัดนตรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกิดจากการบริหารจดัการ

เวลา ปัญหาดา้นมาตรฐานในการทาํงานเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาด และปัญหาดา้นการรับงานของนัก

ดนตรีอคูสติก ท่ีเกิดจากรายละเอียดงานท่ีไม่ชดัเจน หรือการส่ือสารเก่ียวกบัรายละเอียดงานไม่ครบถว้น สอดคลอ้ง

กบั (Exploratory Factor Analysis : EFA) จากกลุ่มตวัแปรในปัจจยัท่ี 1 ผลงานการแสดงบนเวทีของนักดนตรีอคูสติก 

และ ปัจจยัท่ี 5 คุณสมบติัของวงดนตรีอคูสติก ซ่ึงสามารถสร้างเป็นกลยุทธ์ R (Respect) คือมีความเคารพในตนเอง 

เคารพความสามารถ และศรัทธาในอาชีพ และ A (Attribute) การมีคุณสมบติัของนักดนตรีท่ีดี เพ่ือตอบวตัถุประสงค์

ขอ้ท่ี 1 

ความคาดหวงัและความตอ้งการจา้งงานวงดนตรีอคูสติก ของสถานบนัเทิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูป้ระกอบการนั้นตอ้งการให้นกัดนตรีมีความรับผดิชอบ รักษามาตรฐานของงาน หมัน่พฒันาตนเองอยู่เสมอ และให้

เกียรติสถานท่ีในเร่ืองการแต่งตวั สามารถเอาใจใส่ลูกคา้ไดอ้ยา่งดี และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ความเสมอตน้เสมอ

ปลายคือหลกัเกณฑท่ี์ทาํให้จา้งงานอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั (Exploratory Factor Analysis : EFA) จากกลุ่มตวัแปร

ในปัจจยัท่ี 4 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบันกัดนตรีอคูสติก ประกอบกบั ปัจจยัท่ี 5 คุณสมบติัของวงดนตรีอคูสติก 

และ ปัจจยัท่ี 3 ความเหมาะสมของสถานท่ีและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถสร้างเป็นกลยุทธ์ I (Interaction) การมี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า และผูป้ระกอบการ C (Customers Tastes) มีความใส่ใจในรสนิยม หรือความชอบของ

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

ความคาดหวงั ความตอ้งการ และพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการแสดงดนตรีอคูสติก ในสถาน

บนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเหตุผลท่ีทาํให้ตดัสินใจเลือกรับชมการแสดงของวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิง

ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือ การสร้างความบนัเทิง (Entertain) หรือการสร้างความสนุกสนาน ขณะทาํการแสดง โดย

แนวเพลงท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบในการแสดงดนตรีในสถานบันเทิงส่วนใหญ่คือ เพลงท่ีได้รับความนิยมในอดีต 

สอดคลอ้งกบั (Exploratory Factor Analysis : EFA) จากกลุ่มตวัแปรในปัจจยัท่ี 2 รสนิยมของผูบ้ริโภคในการรับชม

การแสดงวงดนตรีอคูสติก ประกอบกบั ปัจจยัท่ี 1 ผลงานการแสดงบนเวทีของนักดนตรีอคูสติก และ ปัจจัยท่ี 4 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบันักดนตรีอคูสติก ซ่ึงสามารถสร้างเป็นกลยุทธ์ E (Entertainment) คือนักดนตรีอคู

สติกจะตอ้งสร้างความสนุกสนาน และความบนัเทิงให้กบัผูช้มได้ I (Interaction) ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคา้ และ C 

(Customers Tastes) การสังเกตพฤติกรรมผูบ้ริโภค และลกัษณะภายนอก สังเกตอารมณ์ความรู้สึก ทาํให้นักดนตรี

สามารถถ่ายทอดผลงานเพลงออกมาไดต้รงใจกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีกใน

คร้ังต่อไป เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 

การพฒันาโดยนาํผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์นักดนตรีอคูสติก และผูป้ระกอบการสถาน

บนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามออนไลน์แก่

กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ การรับชมวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร มาสร้างเป็นกลยุทธ์การพฒันา

ธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงเขตกรุงเทพมหานคร ผลท่ีไดคื้อกลยุทธ์ I-CARE ซ่ึงหมายความโดยรวมว่าฉัน

ใส่ใจ เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความตอ้งการรับชมวงดนตรีอคูสติกในสถาน

บนัเทิง โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ต่างชาติ เพ่ือเป็นการต่อยอดการศึกษาในมุมมองของการท่องเท่ียวสถาน

ในประเทศไทยของชาวต่างชาติ เพ่ือหาจุดพฒันาในธุรกิจวงดนตรีอคูสติกในสถานบนัเทิงต่อไป 

 2. ควรมีการนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการทาํวิจยัคร้ังน้ี ไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจวงดนตรีอคูสติกใน

สถานบนัเทิง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานความมัน่คงในอาชีพนกัดนตรีอคูสติก และเพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงาน

ของนกัดนตรีเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ และสร้างรายไดใ้ห้กบัสถานบนัเทิงอยา่งตรงจุด 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 2) เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑท่ี์มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ MyMo 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 351 คน ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ MyMo 

ของธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด  

ดา้นกระบวนการ และทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ ดา้นความแข็งแกร่ง ดา้นความช่ืนชอบและดา้นเอกลกัษณ์

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ MyMo อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลวิจัยน้ีสามารถนาํมาใช ้

เป็นประโยชน์ให้กบัธนาคารออมสินในการวางแผนการตลาดดา้นส่วนประสมทางการตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์

ตราผลิตภณัฑ ์

คาํสําคญั: การรับรู้, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ทศันคติ, ภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ,์ การตดัสินใจใชบ้ริการ 

ABSTRACT 

The objectives of this independent study were 1) To study the service marketing mix perceived by 

customers affecting their decisions in selecting MyMo service provided by Government Savings Bank (GSB), 

2) To study brand image affecting customers' decisions in selecting MyMo service provided by Government

Savings Bank, and 3) To study GSB consumers’ behaviors of using MyMo service. Data were collected from the 

questionnaire. The sample of this study was 351 users of MyMo service provided by Government Savings Bank 

Head Office, Phahonyothin. The statistical methods used for analysis consisted of frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and multiple regression analysis. The results of this study indicated that customers’ perceptions 
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in service marketing mix (product, price, place, promotion, and process), as well as, brand image (brand strength, 

brand preference and brand identity) influenced the decision in selecting MyMo service. The results are beneficial 

for GSB in planning the marketing plan by emphasis on those service marketing mix and create brand image. 

 

Keywords:  Perception, Service Marketing mix, Attitudes, Brand image, Decisions Using  

 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจทางดา้นการเงินการธนาคารมีการแข่งขนักนัมากข้ึน ธนาคารพาณิชยไ์ทยจาํเป็นตอ้งมี

การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการให้ทนัสมัย เหมาะสมกับยุคแห่งเทคโนโลยี โดยธนาคารพาณิชย์ไทย 

ไดน้ําเทคโนโลยี Mobile Banking มาช่วยอาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการท่ีจะช่วยตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกค้าในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงการให้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking มีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการบริการแก่ลูกค้าของธนาคาร และทาํให้การทาํธุรกรรมทางการเงิน 

มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินส่วนตัวได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ  

สมาร์ทโฟน  นอกจากน้ีแต่ละธนาคารพยายามสร้างจุดเด่นและพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ Mobile Banking 

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ให้ได้มากท่ีสุด อีกทั้งการให้บริการ Mobile Banking 

สามารถเพ่ิมช่องทางการหารายได ้ขยายฐานลูกคา้ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน ท่ีจะ

ส่งผลให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจและยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของธนาคารไดอี้กดว้ย จึงทาํให้

แนวโนม้การใชบ้ริการ Mobile Banking ในประเทศไทยเติบโตอยา่งมากตลอดช่วงหลายปีท่ีผา่นมา (ธนาคารออมสิน, 

2559) 

ธนาคารออมสินไดใ้ห้บริการ Mobile Banking (MyMo) และมีการพฒันาแอปพลิเคชนั MyMo อยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริการหลกั ๆ ของ MyMo ไดแ้ก่ 

SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกบญัชี โอนเงินภายในธนาคารออมสิน ซ้ือสลากดิจิทลั โอนเงินขา้มธนาคาร ชาํระสินเช่ือ

ของธนาคารออมสิน เติมเงินมือถือทุกเครือข่าย ซ่ึงเป็นนวตักรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยสามารถรองรับการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking ซ่ึงธนาคารออมสินได้ใช้เทคโนโลยีความก้าวลํ้ านําสมยัมาเป็นโอกาส 

ในการช่วงชิงลูกค้าจากธนาคารพาณิชย ์กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง มีความถ่ีในการทาํธุรกรรม

ค่อนขา้งสูง และมีศกัยภาพในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัธนาคาร แต่เน่ืองจากธนาคารออมสินมี

ส่วนแบ่งการตลาด Mobile Banking น้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยไ์ทย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประสงค์ท่ีจะศึกษา

การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 

และทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 2.  เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน 

 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูใ้ชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน จาํนวน 2,867 คน

(ธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน, 2560) กลุ่มตัวอย่างได้จากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยสูตรของ Taro 

Yamane (1973) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 351 ตวัอยา่ง เกณฑใ์นการสุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยดาํเนินการเก็บขอ้มลูท่ีธนาคารออมสินสํานักพหลโยธินตั้งแต่ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 

ถึงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple 

regression analysis) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นกระบวนการ 

7. ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

ทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์

1. ทศันคติดา้นความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัตราผลิตภณัฑ ์

2. ทศันคติดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัตราผลิตภณัฑ ์

3. ทศันคติดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัตราผลิตภณัฑ ์

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

ตวัแปรตาม 
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4. ผลการวจิัย 

 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 62.11   

และเพศชาย จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 37.88  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ  

53.56 มีรายได ้15,001-30,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

จาํนวน 160  คน คิดเป็นร้อยละ 45.58 ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ  

58.83 มี สถานภาพโสด จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87  

  พฤติกรรมการใชบ้ริการ MyMo ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า พนักงานธนาคาร

เป็นผูแ้นะนาํให้ใชบ้ริการ จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ซ่ึงจะใชบ้ริการโอนเงินภายในบญัชีธนาคารออมสิน 

และต่างธนาคาร จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 47.28 โดยจะใชบ้ริการท่ีทาํงาน จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 53.56 

และใชบ้ริการ 4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 37.32  อีกทั้ง ใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 

จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 61.82  

 การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง

เก่ียวกบัการรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑสู์งท่ีสุด (×�= 4.38) รองลงมาคือ ดา้นหลกัฐาน

ทางกายภาพ (×�= 4.36) ถดัมาคือ ดา้นกระบวนการ (×�= 4.35) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (×�= 4.27) ดา้นบุคคล 

(×�= 4.27)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (×�= 4.21) และด้านราคา (×�= 4.13) ตามลําดับ โดยด้านผลิตภัณฑ ์ 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งเก่ียวกับการรับรู้ว่ารูปแบบเมนูให้บริการใช้งานง่าย (×�= 4.42)  

ส่วนดา้นหลกัฐานทางกายภาพนั้น กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งเก่ียวกบัการรับรู้ว่าการเช่ือมต่อ 

MyMo มีความสะดวก รวดเร็ว (×�= 4.38) ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง

เก่ียวกบัการรับรู้ว่าการบริการ MyMo สามารถให้บริการไดถู้กตอ้งแม่นยาํ (×�= 4.38) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งเก่ียวกบัการรับรู้ว่าสามารถใชบ้ริการ MyMo ไดทุ้กท่ี (×�= 4.47) 

ดา้นบุคคล กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่เก่ียวกบัการรับรู้ว่าพนกังานธนาคารมีความรู้ความเขา้ใจ 

สามารถให้คาํแนะนําท่ีถูกต้องเก่ียวกับบริการ MyMo (×�= 4.33) ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งเก่ียวกบัการรับรู้ว่าคาํแนะนาํของพนักงานธนาคาร ทาํให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริการ 

MyMo (×�= 4.33) ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยเก่ียวกบัการรับรู้ว่าการใชบ้ริการ MyMo ทาํให้

มีค่าใชจ่้ายตํ่ากว่าการไปทาํธุรกรรมท่ีสาขา (×�= 4.25)  ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ×�  S.D. การแปรผล (ระดบั) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.38 0.535 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นราคา 4.13 0.688 เห็นดว้ย 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.27 0.602 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.21 0.626 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นบุคคล 4.27 0.538 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นกระบวนการ 4.35 0.506 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ×�  S.D. การแปรผล (ระดบั) 

ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 4.36 0.531 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.28 0.575 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

  (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4.21 – 5.00 / เห็นดว้ย 3.41 – 4.20 / เฉย ๆ 2.61 – 3.40 /ไม่เห็นดว้ย 1.81 – 2.60 /ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง1.00 – 1.80) 

 

 ทศันคติด้านภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เก่ียวกบัทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์สูงท่ีสุด (×�= 4.35) รองลงมา 

คือ ด้านความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักับแบรนด์ (×�= 4.34) และด้านเอกลักษณ์ท่ีเก่ียวพนักับแบรนด์ (×�= 4.31)  

เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักับแบรนด์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบริการ MyMo มีความน่าเช่ือถือ (×�= 4.44) ด้านความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพันกับแบรนด ์ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าบริการ MyMo สร้างความสะดวกสบายในการทาํธุรกรรม

ให้ได้ (×�= 4.44) ด้านเอกลักษณ์ท่ีเ ก่ียวพันกับแบรนด์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

อยา่งยิง่ว่าเทคโนโลยขีอง MyMo มีประสิทธิภาพ (×�= 4.36) ดงัตารางท่ี 2 

 

  ตารางท่ี 2 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์

ทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ ×�  S.D. การแปรผล (ระดบั) 

ดา้นความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์ 4.34 0.542 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์ 4.35 0.535 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์ 4.31 0.513 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

(เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4.21 – 5.00 / เห็นดว้ย 3.41 – 4.20 / เฉย ๆ 2.61 – 3.40 /ไม่เห็นดว้ย 1.81 – 2.60 /ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง1.00 – 1.80) 

 

 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งเก่ียวกบั

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ MyMo โดยมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งเก่ียวกับปัจจุบนัการทาํธุรกรรม 

ทางการเงินผ่านโทรศพัท์สมาร์ทโฟนมีความจาํเป็น  (×�= 4.54) รองลงมา จะแนะนาํให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ MyMo  

(×�= 4.43) และยนิดีสมคัรใชบ้ริการ MyMo ตามลาํดบั (×�= 4.40) ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ×�  S.D. การแปรผล (ระดบั) 

ยนิดีสมคัรใชบ้ริการ MyMo 4.40 0.507 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รู้สึกภูมิใจในการใชบ้ริการ MyMo 4.28 0.513 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

มีประสบการณ์ท่ีดีในการใชบ้ริการ MyMo 4.38 0.528 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ในอนาคตจะใชบ้ริการ MyMo ตลอดไป 4.36 0.583 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

จะแนะนาํใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการ MyMo 4.43 0.512 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจุบนัการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ท

โฟนมีความจาํเป็น 

4.54 0.488 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ×�  S.D. การแปรผล (ระดบั) 

ประเมินทางเลือกกบัธนาคารอ่ืนแลว้ก่อนตดัสินใจใช้

บริการ MyMo 

4.17 0.660 เห็นดว้ย  

มีการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น

โทรศพัทส์มาร์ทโฟนก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo 

4.26 0.621 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

(เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4.21 – 5.00 / เห็นดว้ย 3.41 – 4.20 / เฉย ๆ 2.61 – 3.40 /ไม่เห็นดว้ย 1.81 – 2.60 /ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง1.00 – 1.80) 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐาน 1 การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo 

ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างการรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสิน  

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

p-value 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta  Tolerance VIF 

)ค่าคงท่ี(  0.135 0.097  1.390 0.165   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.090 0.037 0.092 2.452 0.015 0.29 3.47 

ดา้นราคา 0.080 0.021 0.110 3.794 0.000 0.48 2.09 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.238 0.031 0.259 7.653 0.000 0.35 2.85 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.396 0.025 0.477 15.759 0.000 0.44 2.27 

ดา้นบุคคล 0.025 0.039 0.027 0.649 0.517 0.23 4.32 

ดา้นกระบวนการ 0.187 0.032 0.196 5.868 0.000 0.36 2.76 

ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ -0.029 0.040 -0.031 -0.727 0.468 0.23 4.39 

R = .930, R2= .864, Adjust R2 = .861, SEE = .166, F = 306.411, p-value = 0.000, df= 337 

  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ MyMo พบว่า การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ 

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน ส่วนดา้นบุคคลและดา้นหลกัฐานทางกายภาพไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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 สมมติฐาน 2 ทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างทศันคติดา้นภาพลักษณ์ตราผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

p-value 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

)ค่าคงท่ี(  0.479 0.096  5.011 0.000   

ดา้นความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัตราผลิตภณัฑ ์ 0.339 0.045 0.367 7.517 0.000 0.21 4.75 

ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัตราผลิตภณัฑ ์    0.163 0.058 0.176 2.814 0.005 0.13 7.77 

ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัตราผลิตภณัฑ ์ 0.389 0.055 0.406 7.105 0.000 0.15 6.50 

R = .910, R2= .829, Adjust R2 = .827, SEE = .186, F = 550.468, p-value = 0.000, df= 341 

  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 ทศันคติดา้นภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

MyMo พบว่า ทศันคติด้านภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ด้านความแข็งแกร่ง ดา้นความช่ืนชอบและด้านเอกลักษณ์ 

ท่ีเก่ียวพนักบัตราผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาเร่ืองการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติด้านภาพลักษณ์ 

ตราผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสินมีประเด็นสําคญัท่ีสามารถ

อภิปรายผลได ้ดงัต่อไปน้ี 

 การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนัทิพา รักจอ้ย (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการ Bualuang 

iBanking ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ดา้นสถานท่ี/การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

มีผลต่อการใชบ้ริการ Bualuang iBanking ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และงานวจิยัของ จุฑาภรณ์ ไร่วอน (2557) 

ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) กรณีศึกษา 

ผูใ้ชบ้ริการบวัหลวง ไอแบงกก้ิ์ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคามีผลต่อการใชบ้ริการ 

บวัหลวง ไอแบงกก้ิ์ง ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 ทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ท่ีพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้น

ความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์ ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนดแ์ละดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์
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มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของพงศธร พ่ึงเนตร (2557) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์

การบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

ภาพลกัษณ์การบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ผูใ้ชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีรายได ้

15,001-30,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ สถานภาพโสด  

โดยพนักงานธนาคารเป็นผูแ้นะนาํให้กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ MyMo เพ่ือใชบ้ริการโอนเงิน ประมาณ 4-5 คร้ังต่อ

สัปดาห์ ในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ซ่ึงใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการ มีการรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นผลิตภณัฑ์สูงท่ีสุด และมีทศันคติเก่ียวกบัดา้นภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบั 

แบรนดสู์งท่ีสุด โดยจะตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีประเด็น 

ท่ีสามารถสรุปแต่ละดา้น โดยด้านผลิตภณัฑ์ มีการการรับรู้ว่ารูปแบบเมนูให้บริการใชง้านง่าย ส่วนดา้นหลกัฐาน 

ทางกายภาพ ให้ความสาํคญัต่อการเช่ือมต่อ MyMo มีความสะดวก รวดเร็ว การออกแบบภาษาท่ีใชส้ามารถอ่านแลว้

เขา้ใจง่าย และมีการอธิบายการใชง้านอย่างเป็นลาํดับ ขั้นตอน เข้าใจง่าย สําหรับดา้นกระบวนการ เห็นว่าแอปพลิเคชนั 

MyMo ต้องมีความถูกต้องแม่นยาํ และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และบริการ MyMo มีกระบวนการท่ีมีมาตรฐาน  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงเห็นว่าการใชบ้ริการ  MyMo ไดทุ้กท่ี ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  ขณะท่ีดา้นบุคคล รับรู้ว่า

พนกังานธนาคารมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถให้คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับบริการ MyMo แต่ด้านการส่งเสริม

การตลาด เห็นว่าการไดรั้บคาํแนะนาํของพนกังานธนาคารทาํให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริการ MyMo อีกทั้ง ดา้นราคา 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ว่าในการใชแ้อปพลิเคชนั  MyMo ทาํให้มีค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรมตํ่ากว่าการไปทาํธุรกรรมท่ี

สาขา   

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส่วนดา้นบุคคลและดา้นหลกัฐานทางกายภาพไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากบั 0.05 ส่วนทศันคติด้านภาพลักษณ์ 

ตราผลิตภณัฑ ์ดา้นความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ และดา้นเอกลกัษณ์ 

ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนดมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมีรูปแบบเมนูให้บริการใชง้านท่ีง่าย ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง และความปลอดภยัใน

ขอ้มลูของลูกคา้ 

 2. ดา้นราคา ธนาคารออมสินควรพิจารณายกเลิกอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั MyMo  

เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผูใ้ชบ้ริการใชแ้อปพลิเคชนั MyMo มากข้ึน 

 3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรเพ่ิมช่องทางการสมคัรใช้บริการ MyMo ไดห้ลายช่องทาง อาทิ  

การสมคัรไดด้ว้ยตนเองท่ีตู ้ATM ธนาคารออมสินหรือการสมคัรผา่นเวบ็ไซตธ์นาคารออมสิน เป็นตน้ 
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 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงรายละเอียดของแอปพลิเคชนั MyMo โดย

การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ และใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต  

 5. ดา้นกระบวนการ ควรพฒันาการใชง้านให้ไม่ซับซ้อน เพราะเม่ือใดท่ีลูกคา้รับรู้ได้ว่าแอปพลิเคชนั 

มีการใชง้านท่ีไม่ยุง่ยากก็จะทาํให้ลูกคา้สมคัรใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

 นอกจากน้ีในการสร้างภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ MyMo ดงันั้น 

 1.  ด้านความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพันกับแบรนด์ ควรพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo โดยเน้นถึงความ

สะดวกสบายในการใชง้านและง่ายต่อการใชง้าน  

 2. ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ควรออกแบบแอปพลิเคชนั MyMo ให้มีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม  

อีกทั้งจะตอ้งเนน้ถึงความปลอดภยัในการใชแ้อปพลิเคชนั MyMo เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 3. ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์ควรพฒันาแอปพลิเคชนั MyMo โดยนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ 

มีประสิทธิภาพ เพ่ือทาํให้แอปพลิเคชนั MyMo มีประสิทธิภาพในการใชง้าน อีกทั้งจะตอ้งพฒันาให้ MyMo สามารถ

ทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งครอบคลุมเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจและตดัสินใจใชบ้ริการบ่อยข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

               บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระ สําเร็จไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี 

จากอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนาํเพ่ือปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้ิจยัขอกราบ

ขอบพระคุณอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือในส่วนประสมทางการตลาดขนมหวาน 2) เพ่ือ

ศึกษาระดบัการรับรู้ในนวตักรรมส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการใชน้วตักรรมในส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานของผูป้ระกอบการใน

จงัหวดัเพชรบุรี ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการขนม

หวาน จาํนวน 5 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามผูบ้ริโภค จาํนวน 400 ชุด 

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

ผลจากการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือขนมหวานเพราะรสชาติถูกใจ ส่วนใหญ่ซ้ือขนมหวานประเภท

เช่ือม เดือนละ 1 – 2 คร้ัง มีค่าใช้จ่าย 101 – 200 บาท ซ้ือมาจากตลาดสด โดยไม่เจาะจงยี่ห้อเพ่ือนําไปบริโภค 

ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง โดยมีขอ้มูลจากคนในครอบครัว ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสาํคญัในดา้นราคา มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 2) การรับรู้ในนวตักรรม

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้ในนวตักรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญัต่อ

การรับรู้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใส่ใจสุขภาพของบริโภคมากข้ึน 3) ผูป้ระกอบการพบปัญหาการใชน้วตักรรมดา้น

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต หยอด/กวน ขนมไม่ไดม้าตรฐานยงัคงตอ้งใชแ้รงงานร่วมในการผลิต 

คาํสําคญั:  การรับรู้, นวตักรรมส่วนประสมทางการตลาด, ขนมหวานเมืองเพชร 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) investigate consumer behaviors in Thai local dessert 

consumption and marketing mix satisfaction, 2) investigate level of perception in marketing mix innovation of Thai 

local dessert, 3) identify problems of employing marketing mix innovation of the dessert. The mixed research 

method were used. In-depth interview was employed to collect data from five local dessert entrepreneurs. 

Questionnaires were used to collect data from 400 tourists. 

It was found that 1) consumers bought the dessert because they were delicious,   once or twice a month. 

They spent 101-200 baht to buy from local market with no specific brand. They made a decision to buy by 

themselves with information provided from family members. They were satisfied with the marketing mix at the 
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highest level. They made decision from price, and quality of the dessert, 2) consumers' perception towards 

innovation marketing mixed are at the highest level. Their first choice of buying was the innovation of the healthy 

product, 3) the dessert entrepreneurs face a problem of under standard of production machine and the semi people-

machine production. 

 

Keywords: : perception, innovation marketing mix, Thai local dessert   

 

1. บทนํา 

ขนมหวานไทยโดดเด่นในดา้นรสชาติ สีสัน รูปลกัษณ์สวยงามรวมทั้งส่ือความหมายสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์

ดา้นวฒันธรรมของประเทศโดยเฉพาะขนมหวานเมืองเพชรเป็นของดีประจาํจงัหวดัอีกหน่ึงของดีท่ีผูค้นจะนึกถึงและ

ซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกหากเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี  เ ช่น ขนมหม้อแกง ข้าวเกรียบงา                     

โดยหน่วยงานภาครัฐไดส้นบัสนุนให้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมหวานอย่างต่อเน่ืองตามแผนพฒันาจงัหวดัเพชรบุรี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารและให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบ

วงจร เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของจงัหวดัรองรับการแข่งขนั และเสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีเขม้แข็ง เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ทาํให้การผลิตและจาํหน่ายขนมหวานกลายเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้

จาํนวนมหาศาล ตลาดขนมหวานเพชรบุรีมีมลูค่าประมาณ 3,000 ลา้นบาท/ปี (ประชาชาติธุรกิจ,2559) ผูป้ระกอบการ

ขนมหวานเพชรบุรีจะเนน้เจาะตลาดในประเทศทั้งรูปแบบคา้ปลีก/คา้ส่งและรับจา้งผลิต เพ่ือส่งออกไปต่างประเทศ

ต่างๆ เช่น ในแถบภูมิภาคยโุรป  ขณะท่ีตลาดอาเซียน เป็นตลาดท่ีมีโอกาสการเติบโตสูง เน่ืองจากธุรกิจการท่องเท่ียว

ไทยและภูมิภาคอาเซียนกาํลงัขยายตวัดว้ยประเทศไทยเป็นจุดศูนยก์ลางของการคมนาคมเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัประเทศ

อ่ืน ๆ ในกลุ่มอาเซียน โดยไดป้ระสานความร่วมมือกบัพนัธมิตรอาเซียนเพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ AEC 

Connectivity ให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเท่ียว จึงมีนักท่องเท่ียวทัว่โลกเดินทางเข้า

ท่องเท่ียวเยีย่มชมและซ้ือของฝากของท่ีระลึก ถือเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการขนมหวานเมืองเพชรในการสร้างและ

พฒันาธุรกิจขนมหวานให้มีโอกาสเติบโตในธุรกิจไดม้ากยิง่ข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมหวาน

ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือลดความหวาน ความมนั ลดสีไม่ให้ฉูดฉาด ปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ให้ทนัสมยั เป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือเอาใจผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้าน

เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์สร้างภาพลกัษณ์และตราสินค้า การจดัการด้านการขาย  การ

ส่ือสารทางการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่ายรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเสริมศกัยภาพในการแข่งขนั มีการใชน้วตักรรม

ในการยดือายขุนมหวานให้อยูไ่ดน้านข้ึน การใชน้วตักรรมในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือ

รองรับความตอ้งการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลุ่ม Gen Z ท่ีเกิดมาในยุคดิจิตอลและสมาร์ทโฟน ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีน

การตดัสินใจซ้ือ บทบาทของเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตทุกรูปแบบสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560 – 2564) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 “มุ่งเนน้พฒันาเศรษฐกิจให้เขม้แข็งและทัว่ถึง ย ัง่ยืนดว้ย

นวตักรรม” ในรูปแบบ Thailand 4.0 ดงันั้นผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการซ้ือในส่วนประสมทางการตลาดขนม

หวานและระดบัการรับรู้ในนวตักรรมส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือ

จะไดรู้้ถึงระดบัความตอ้งการและระดบัการรับรู้ในนวตักรรมของผูซ้ื้อ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของผูป้ระกอบการ 
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เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบการใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การตลาดขนม

หวานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและมีมาตรฐานในการบริการท่ีสูงข้ึนในอนาคต     

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือในส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี 

2.2 เ พ่ือศึกษาระดับการรับรู้ในนวัตกรรมส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานของผู ้บริโภคใน             

จงัหวดัเพชรบุรี 

2.3 เ พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการใช้นวัตกรรมในส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานของ

ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการขนมหวานรายใหญ่ในจงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 5 ราย เลือก

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กบัผูบ้ริโภคในอาํเภอ

เมืองจงัหวดัเพชรบุรี โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่นอน โดยการใชสู้ตรของ W.G. 

Cochran กาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ 

(Accidental Sampling) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

  1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการขนมหวานในอาํเภอเมือง จงัหวดั

เพชรบุรี ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพตลาด การนาํนวตักรรมไปใชใ้นส่วนประสมทางการตลาด ประโยชน์ของ

การใชน้วตักรรม ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงทิศทางการแกปั้ญหา  

  2 แบบสอบถามใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือขนมหวานในอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี

แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ภูมิลาํเนา 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมหวานของลกูคา้คาดหวงั ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีใน

การเลือกซ้ือ ปริมาณการซ้ือแต่ละคร้ัง การเจาะจงตราสินคา้ขนมหวาน สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

  ตอนท่ี 3 การประเมินผลความต้องการในส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ลกัษณะคาํถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ให้เลือกตอบ 5 

ระดบั  

ตอนท่ี 4 การประเมินผลการรับรู้ในนวตักรรมส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง 

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ลักษณะคาํถามเป็นแบบส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงเป็นแบบ

เลือกตอบ 5 ระดบั และ ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและระดบัการรับรู้ในนวตักรรมส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1 นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์

ของเน้ือหา (Content Validity)  

2 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้น้ีไปทดลองใช ้(Try – Out) กบัประชาชน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจ ความหมาย เวลาท่ีใชแ้ละการเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํมาปรับปรุง

แกไ้ข จากนั้นจึงนาํมาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชค่้าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดย

ใชค่้า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.84 (Cronbach, 1951;Nunnaly 1978) 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 55.80 ช่วงอาย ุ           

41 – 50 ปี ร้อยละ 38.30 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 50.30 อาชีพส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 37.00 รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 65.00 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือขนมหวาน เพราะมีรสชาติท่ีถูกใจ ร้อยละ 34.30 

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมหวานประเภทเช่ือม ร้อยละ 50.00 ความถ่ีในการเลือกซ้ือ 1 – 2 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 54.30      

ราคา ท่ีซ้ือต่อคร้ัง 101 – 200 บาท ร้อยละ 41.30 ส่วนใหญ่ซ้ือมาตลาดสด ร้อยละ 45.30 โดยไม่เจาะจงยี่ห้อ ร้อยละ 

89.50  ซ้ือขนมหวานไปบริโภคเอง ร้อยละ 66.30 ข้อมูลท่ีใช้ตัดสินใจซ้ือมาจากคนในครอบครัว ร้อยละ 49.50        

และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ร้อยละ 72.30  

4.2 ระดบัความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัต่อส่วนประสมทาง

การตลาดทั้ง 4  ดา้น ในระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.48 , S.D. =  0.44) โดยให้ความสําคญัในดา้นราคา เป็นอนัดบั 1 (x̄  = 

4.64 , S.D. =  0.48) เน่ืองจากราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 74.00  เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ โดยเลือกให้ความสําคญัในรสชาติขนมหวาน ร้อยละ 77.00 

ระดบัความสาํคญัในช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการพบเห็นและจดจาํ 

ร้อยละ 69.80 ระดบัความสําคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในการใชส่้วนลดเม่ือซ้ือ

ขนมหวานจาํนวนมาก ร้อยละ 59.30 

4.3 ระดบัการรับรู้ในนวตักรรมส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั (x̄ = 4.42 , 

S.D. =  0.39) ทั้ง 4  ดา้น โดยให้ความสําคญัต่อการรับรู้ในนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นอนัดบั 1 (x̄ = 4.62 , S.D. =  

0.57) ดา้นการรับรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคมากข้ึน ร้อยละ 74.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า การรับรู้ในนวตักรรมดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ดา้นระบบบาร์โคด้ในการขายสินคา้ ร้อยละ 56.80 การรับรู้ใน

นวตักรรมดา้นสถานท่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ในดา้นการออกแบบชั้นวางของให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ร้อยละ 

67.80 การรับรู้ในนวตักรรมดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ในดา้นการออกแบบร้านแบบเปิดให้ลูกคา้เขา้

ไปทาํขนมเองได ้ร้อยละ 60.80   
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4.4 สภาพตลาดขนมหวานในประเทศมีลกัษณะทรงตวั เน่ืองจากมีการแข่งขันสูงในกลุ่มร้านของฝาก 

รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการขายขนมหวานทั้งรูปแบบการคา้ปลีกและส่งมีการนาํนวตักรรมมาใช้

ในการผลิตโดยปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยั ใชร้ะบบการชาํระเงินแบบใหม่ มีการจดัตกแต่งร้าน/ชั้นวางของให้

ลูกคา้ซ้ือไดส้ะดวกมีการขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์และDelivery  ผูป้ระกอบการพบปัญหาการใชน้วตักรรมดา้น

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต ในการหยอด/กวน ไม่ไดม้าตรฐาน ยงัคงตอ้งใชแ้รงงานร่วมในการผลิต 
   

5. การอภปิรายผล 

การวิจยัเร่ืองการรับรู้ในนวตักรรมของส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานใน จงัหวดัเพชรบุรี สามารถ

อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 ระดบัความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดของขนมหวาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความตอ้งการ

ระดบัมากท่ีสุด   ในดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดาดวง เรืองรุจิระ  (2543) 

ในการกาํหนดราคาผลิตภณัฑใ์ห้ผูบ้ริโภครับรู้ว่าราคายติุธรรมหรือราคาสมเหตุสมผล 

 ระดบัการรับรู้ในนวตักรรมของส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานใน จงัหวดัเพชรบุรี ดา้นสถานท่ี พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ในดา้นการออกแบบชั้นวางขายให้สะอาดต่อการเลือกซ้ือสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรชา บุญรักษา 

(2557) ท่ีพบว่า ร้านขนมไทยมีการจดัวางผลิตภณัฑท่ี์สะดวกต่อการเลือกซ้ือ โดยมีทาํเลท่ีตั้งผลิตภณัฑ์สะดวกต่อการ

พบเห็นและจดจาํ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิัยไปใช้ในส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานท่ีใส่ใจสุขภาพโดยเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีได้

มาตรฐานท่ีช่วยยดือายสิุนคา้จะช่วยสร้างจุดขายให้กบัลูกคา้สมยัใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพมากข้ึน เพ่ือขยายฐาน

จากลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่

2. ดา้นราคา พบว่า การระบุราคาท่ีชดัเจนและใชร้ะบบบาร์โคด้  QR Cord ในการขายสินคา้จะทาํให้ผูบ้ริโภค

ซ้ือสินคา้ไดง่้ายและสะดวกข้ึน ในส่วนผูข้ายจะเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจดัการและการควบคุม 

สต๊อคสินคา้ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการท่ีพบเห็นและจดจาํรวมถึงการออกแบบชั้นวาง

ของให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือมีผลต่อการเพ่ิมยอดขาย ผูป้ระกอบการควรมีการศึกษา/ออกแบบการจดัวาง

สินคา้ในร้านคา้/ร้านขายของท่ีระลึกอยา่งมืออาชีพ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า การส่งเสริมการขายและการจดัร้านแบบเปิดให้ลูกคาเขา้ไปทาํขนมเองได้

ส่งผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรเปิดแหล่งเรียนรู้คู่กบัร้านขนมหวานเพ่ือส่งเสริมการพฒันา

ช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาํให้ขนมหวานของไทย มีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิัยต่อไป 

1. ควรศึกษาการรับรู้ในนวตักรรมส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานไทย ในกลุ่มผูใ้ส่ใจสุขภาพ 

2. ควรศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมหวานในจังหวดัเพชรบุรี        

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี คณาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยัและผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ความรู้ 

คาํแนะนาํพร้อมทั้งขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ นักศึกษาสาขาการตลาด มหาลยัวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ผูป้ระกอบการ

ขนมหวานเมืองเพชร ผูบ้ริโภคในอําเมืองจังหวัดเพชรบุรี ท่ีอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ ผูว้ิจยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
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การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้บริการโอนเงนิ

ในรูปแบบออนไลน์และเคาน์เตอร์ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเวยีงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

Comparative Study of  Behavior and Satisfaction with Online Money Transfer Service and 

Counter of Government Saving Bank in Wiang Haeng, Chiang Mai. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้บริการโอนเงินในรูปแบบออนไลน์และ

เคาน์เตอร์ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการโอนเงิน 

ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ เปรียบเทียบพฤติกรรมการโอนเงินและความพึงพอใจต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

ออมสิน สาขาเวียงแหง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 279 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่  t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และ Chi-square ผลการศึกษาพบว่า 

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ26-35 ปี รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท อาชีพเกษตรกร ส่วนดา้นพฤติกรรม

การโอนเงินพบว่าใชบ้ริการโอนเงินผา่นหนา้เคาน์เตอร์ฝากและถอนดว้ยใบฝากเงิน ใชบ้ริการช่วงเวลา 10.01-12.00 

น. สัปดาห์ละ 1-2 วนั ใชบ้ริการประเภทโอนเงิน ส่วนดา้นพฤติกรรมการโอนเงินในรูปแบบออนไลน์ พบว่า การใช้

บริการโอนเงินของธนาคารออมสินดว้ยโทรศพัทมื์อถือใชบ้ริการโอนเงินในช่วงเวลา 18.01-20.00 น. โดยใชบ้ริการ

โอนเงินทุกวนั โดยใชบ้ริการประเภทโอนเงิน วตัถุประสงค์ท่ีใชบ้ริการคือเพ่ือโอนเงินและเหตุผลท่ีใชบ้ริการเพราะ

ความน่าเช่ือถือของธนาคารออมสินและผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจพบว่า มีความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายและดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นราคาอยู่

ในระดบัมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการโอนเงิน พบว่า 

ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์มีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ ในด้านรูปแบบใชบ้ริการโอนเงิน ช่วงเวลาท่ีใช้บริการความถ่ีในการใชบ้ริการ ประเภทการทาํธุรกรรม

วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการ และเหตุผลท่ีใชบ้ริการ  และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการ พบว่า ลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และพบว่า เพศ  อาย ุรายได ้ และอาชีพมีความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการโอนเงินออนไลน์และเคาน์เตอร์, ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the study was to investigate the Marketing mix factors affecting the behavioral 

satisfaction of the customers who used GSB online money transfer and bank counter transfer. The survey of 279 

respondents was analyzed using In-t-test, one-way ANOVA and Chi-square analysis which includes descriptive 

statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings shows that majority of the clients are 

female, 26- 35 years old with a monthly income not greater than 10,000 baht. Clients who are farmers opted to have 

their transactions through bank counter services. Transfer service takes time every 10.01 – 12.00 am, 1- 2 days per 

week. GSB’s credibility has become the main reason why the customers use the bank’s money transfer services.We 

found the behavior of transferring cash online  such as transfer cash of  GSB via mobile phone. Transfer cash 

money during 18.01-20.00 hrs. daily. The purpose to use service mostly for transferring money and the reason why 

they use service due to reliable of GSB. The study shows satisfaction on the distribution network and high 

percentage on the process quality. Physical characteristics shows high rate in personal merchandise while marketing 

promotion aspect was moderate.Type of Monetary Transferring Service, Period of using service.How often of using 

service.Type of business.Purpose of using service.And the reason or use service. Study reveals significant 

difference on the service marketing mix that concerns the transfer behavior between customers who use online 

money transfer and those who use the bank’s counter. The result varies from gender, age, income and occupation.  

 

Keywords: online money transfer behavior and counters, marketing mix satisfaction 

 

1.บทนํา 

กระแสโลกออนไลน์ไดส้ร้างการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินท่ีสามารถทาํธุรกรรมการเงินไดทุ้กท่ี ทุกเวลา รวดเร็วและสะดวกสบายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต เป็นตน้ ผลสาํรวจความคิดเห็นของ  PwC’s Global Digital Banking Survey  พบว่า ในปี 

2559 ปริมาณการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทางสมาร์ทโฟนจะเติบโตถึงร้อยละ 64 สะทอ้นถึงการชาํระเงินผ่าน

โทรศพัทมื์อถือทัว่โลกท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแอฟริกา ในปี 2559  มีผูใ้ชบ้ริการ

ชาํระเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือสูงถึง 163.6 และ 101.3 ลา้นคน  (ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ, 2559 : 1) ธนาคารออมสิน 

สาขาเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ มีลูกคา้ใชบ้ริการโอนเงินผ่านระบบเคาน์เตอร์ฝากและถอน 80%และอีก 20% เป็น

ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ยงัไม่มีการ

สาํรวจขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินผ่านช่องทางทั้ง 2 ระบบ ทาํให้ขาด

ขอ้มลูในการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือให้ลกูคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และรับทราบการประเมินผลการดาํเนินงานตาม

ตามนโยบายของธนาคารออมสินดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความ

พึงพอใจต่อการใชบ้ริการโอนเงินผา่นระบบเคาน์เตอร์ฝากและถอนและการโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง

ของธนาคารออมสิน เพ่ือจะนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานบริการของธนาคารออมสิน 

สาขาเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการโอนเงินผ่านออนไลน์และหน้าเคาน์เตอร์ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเวียง

แหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของการบริการดา้นโอนเงินผ่าน

ออนไลน์และเคาน์เตอร์ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้า

เคาน์เตอร์   

 4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการโอนเงินระหว่างลูกคา้ท่ี

โอนเงินผา่นออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินผา่นเคาน์เตอร์ จาํนวน 5,446 คน และกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงิน

ผา่นออนไลน์ จาํนวน 2,580 คน  

กลุ่มตวัอย่าง คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ได้

ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม จาํนวน 381 คน จากนั้ นนาํมากาํหนดกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมคือ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการโอนเงินผา่นเคาน์เตอร์ ร้อยละ 67.85 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 259 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ

โอนเงินผา่นออนไลน์ ร้อยละ 32.15 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 122 คน   

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโอน

เงินในรูปแบบออนไลน์และเคาน์เตอร์ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย

แบบสอบถามพฤติกรรมการโอนเงิน และความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการดา้นการโอนเงิน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินแบบออฟไลน์ (Offline) หรือผ่านเคาน์เตอร์ฝากและ

ถอน และกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินแบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการโอนเงิน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์เชิงอนุมานประกอบดว้ย สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

Way Analysis of Variance : ANOVA) สําหรับใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นการโอนเงิน และสถิติ Chi-square สาํหรับเปรียบเทียบพฤติกรรมพฤติกรรมการระหว่างกลุ่มผูใ้ช้

ออนไลน์ (Online) และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเคาน์เตอร์(Offline)โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป จาํแนกตามประเภทผูใ้ชบ้ริการ 

ขอ้มลูทัว่ไป 

ผูใ้ชบ้ริการโอนเงิน 

ผา่นระบบออนไลน์ 

(n =122) 

ผูใ้ชบ้ริการโอนเงิน 

หนา้เคาน์เตอร์ 

(n =259) 

รวม 

(n =381) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ       

   ชาย 27 22.13 110 42.47 137 35.96 

   หญิง 95 77.87 149 57.53 244 64.04 

อาย ุ       

15-25 ปี 37 30.33 87 33.59 124 32.55 

26-35 ปี 68 55.74 107 41.31 175 45.93 

36-45 ปี 11 9.02 52 20.08 63 16.54 

46-55 ปี 6 4.92 13 5.02 19 4.99 

รายไดต่้อเดือน       

   ไม่เกิน 10,000 บาท 42 34.43 148 57.14 190 49.87 

10,001-15,000 บาท 46 37.70 70 27.03 116 30.45 

15,001-20,000 บาท 27 22.13 18 6.95 45 11.81 

20,001-25,000 บาท 5 4.10 4 1.54 9 2.36 

25,001-30,000 บาท 2 1.64 19 7.34 21 5.51 

อาชีพ       

ขา้ราชการ/ลูกจา้งในหน่วยงานของรัฐ 43 35.25 25 9.65 68 17.85 

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 9 7.38 8 3.09 17 4.46 

พนกังาน/ลูกจา้งหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ 7 5.74 4 1.54 11 2.89 

เกษตรกร 6 4.92 123 47.49 129 47.49 

ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 9 7.38 15 5.79 24 6.30 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 24 19.67 46 17.76 70 18.37 

นกัเรียน/นกัศึกษา 24 19.67 38 14.67 62 14.67 

 

จากตารางท่ี 1  พบว่า มีความแตกต่างกันในเร่ืองรายได้และอาชีพ โดยลูกค้าท่ีใชบ้ริการโอนเงินผ่าน

ออนไลน์ส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-15,000 บาท ร้อยละ 37.70 และเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งในหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 

35.25 ส่วนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินผา่นหนา้เคาน์เตอร์ส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 57.14 และเป็น

เกษตรกร ร้อยละ 47.49 
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ส่วนที ่2 เกีย่วกบัพฤตกิรรมการโอนเงิน  ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  พฤติกรรมการโอนเงิน   จาํแนกตามประเภทผูใ้ชบ้ริการ 

พฤติกรรมการโอนเงิน  

ผูใ้ชบ้ริการโอนเงิน 

ผา่นระบบออนไลน์ 

(n =122) 

ผูใ้ชบ้ริการโอนเงิน 

หนา้เคาน์เตอร์ 

(n =259) 

รวม 

(n =381) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รูปแบบการใช้บริการโอนเงิน       

   โทรศพัทมื์อถือ 109 89.34 - - 109 28.61 

   เคร่ืองรับฝากเงิน-ถอนเงินอตัโนมติั 3 2.46 - - 3 0.79 

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC)  6 4.92 - - 6 1.57 

   แทป็เล็ต 4 3.28 - - 4 1.05 

   ใบฝากเงิน - - 259 100.00 259 67.98 

ช่วงเวลาการใช้บริการโอนเงิน       

   08.30-10.00 น.  15 12.30 6 2.32 21 5.51 

   10.01-12.00 น. 7 5.74 128 49.42 135 35.43 

   12.01-13.00 น  8 6.56 44 16.99 52 13.65 

   13.01-15.30 น. 10 8.20 81 31.27 91 23.88 

   15.31-18.00 น. 7 5.74 - - 7 1.84 

   18.01-20.00 น. 42 34.43 - - 42 11.02 

   20.01-22.00 น. 33 27.05 - - 33 8.66 

ความถี่ในการใช้บริการ       

ทุกวนั 59 48.36 13 5.02 72 18.90 

สัปดาห์ละ 1-2 วนั 30 24.59 151 58.30 181 47.51 

สัปดาห์ละ 3-4 วนั 20 16.39 59 22.78 79 20.73 

เดือนละ 1-2 วนั 8 6.56 22 8.49 30 7.87 

เดือนละ 3-4 วนั 5 4.10 14 5.41 19 4.99 

ประเภทธุรกรรมทีใ่ช้บริการ       

ฝาก-ถอน 20 16.39 41 15.83 61 16.01 

โอนเงิน 76 62.30 133 51.35 209 54.86 

ชาํระค่าสินคา้และบริการ 9 7.38 11 4.25 20 5.25 

ชาํระบตัรเครดิต - - 3 1.16 3 0.79 

สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี 5 4.10 33 12.74 38 9.97 

การขอรับรายการเดินบญัชีปัจจุบนัและ 

ยอ้นหลงั 

12 9.84 38 14.67 50 13.12 
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พฤติกรรมการโอนเงิน  

ผูใ้ชบ้ริการโอนเงิน 

ผา่นระบบออนไลน์ 

(n =122) 

ผูใ้ชบ้ริการโอนเงิน 

หนา้เคาน์เตอร์ 

(n =259) 

รวม 

(n =381) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

วตัถุประสงค์ทีใ่ช้บริการ       

ฝาก-ถอน   7 5.74 47 18.15 54 14.17 

โอนเงิน 90 73.77 160 61.78 250 65.62 

ชาํระค่าสินคา้และบริการ 7 5.74 17 6.56 24 6.30 

สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี 18 14.75 35 13.51 53 13.91 

ฝาก-ถอน   7 5.74 47 18.15 54 14.17 

เหตุผลทีใ่ช้บริการ       

ช่ือเสียงของธนาคารออมสิน 12 9.84 54 20.85 66 17.32 

ความน่าเช่ือถือของธนาคารออมสิน 53 43.44 48 18.53 101 18.53 

มีการบริการท่ีดี 24 19.67 58 22.39 82 21.52 

ผลิตภณัฑ/์บริการน่าสนใจ 10 8.20 13 5.02 23 6.04 

มาตรฐานความปลอดภยัของธนาคาร 

ออมสิน 

6 4.92 48 18.53 54 14.17 

มีช่องทางให้บริการหลากหลาย ทั้งระบบ 

ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 

2 1.64 33 12.74 35 9.19 

มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เช่นแอพพลิเคชัน่ 

สาํหรับการทาํธุรกรรมออนไลน์  (มีระบบ 

และเคร่ืองมือในการทาํธุรกรรมทางการ 

เงินท่ีทนัสมยั) 

15 12.30 5 1.93 20 5.25 

  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า มีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกนัดงัน้ี  ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินผ่านออนไลน์

เลือกรูปแบบการใชบ้ริการโอนเงินดว้ยโทรศพัทมื์อถือ ร้อยละ 89.34 ใชบ้ริการโอนเงินในช่วงเวลา 18.01-20.00 น.

ร้อยละ 34.43 ใชบ้ริการโอนเงินทุกวนั ร้อยละ 48.36และเหตุผลท่ีใชบ้ริการคือ ความน่าเช่ือถือของธนาคารออมสิน 

ร้อยละ 43.44  ส่วนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์เลือกรูปแบบการโอนเงินดว้ยใบฝากเงิน ร้อยละ 

100.00 ใชบ้ริการในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. ร้อยละ 49.42 ใชบ้ริการโอนเงินสัปดาห์ละ 1-2 วนั ร้อยละ 58.30  และ

เหตุผลท่ีใชบ้ริการโอนเงิน คือ มีการบริการท่ีดี  ร้อยละ 22.39 
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ส่วนที ่3 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการจาํแนกตามประเภทผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 

ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์ ลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.90) และมีความพึงพอใจสูงสุด

ในเร่ืองการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 

MyMoข อ ง ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น มี ค ว า ม

น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.07) 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.12) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเ ร่ืองการโอนเงินผ่านหน้า

เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินมีความ

น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.31) 

ดา้นราคา  

 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.88) และมีความพึงพอใจสูงสุด

ในเ ร่ืองการโอนเ งินผ่านแอพพลิชั่น 

MyMo ของธนาคารออมสินมีความคุม้ค่า

เม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารออมสิน 

สาขาเวียงแหง(ค่าเฉล่ีย 4.06) 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.69) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเร่ืองธนาคารออมสินมีการแจง้

รายล ะเ อีย ดรา คาค่า ใช้บ ริการ  เ ช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน อัตราและ

ดอกเบ้ียอยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.72) 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  

 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.87) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเร่ืองการโอนเงินผ่านแอพพลิ 

เคชัน่ MyMoของธนาคารออมสินมีความ

สะ ดว กแล ะร วด เ ร็ว  ไ ม่ต้อ งร อน า น 

(ค่าเฉล่ีย 5.00)และ การโอนเงินผ่านแอ

พพลิ เคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน

เป็นช่องทางท่ีช่วยประหยดั เวลาในการ

เดินทางไปทํา ธุรกรรมทางการเ งินท่ี

ธนาคารออมสิน(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.07)  และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเ ร่ืองการโอนเงินผ่านหน้า

เคาน์ เตอร์ของธนาคารออมสินเป็น

ช่องทางท่ีช่วยประหย ัด เวลาในการ

เดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีหรือ

ตู ้ATM / ตู ้CDM (ค่าเฉล่ีย 4.32) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเร่ือง  ธนาคารออมสินมีการ

โฆษณา การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 

MyMoซ่ึงสามารถบอกรายละ เอียดของ

การให้บริการได้อย่างครบถว้น(ค่าเฉล่ีย 

3.44) 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่า เฉล่ีย  3.48) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเร่ือง  ธนาคารออมสินมีการ

โฆษณาการทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ส า ข า เ วี ย ง แ ห ง ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ บ อ ก

รายละเอียดของการให้บริการได้อย่าง

ครบถว้น(ค่าเฉล่ีย 3.57) 
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ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 

ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์ ลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ 

ดา้นบุคคล   

 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.82) และมีความพึงพอใจสูงสุด

ในเร่ือง จาํนวนพนกังานของธนาคารออม

สินมีเพียงพอต่อจํานวนลูกค้า ท่ีขอใช้

บริการโอนเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMo(

ค่าเฉล่ีย 3.88) 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.04) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเร่ือง พนกังานของธนาคารออม

สินให้ความช่วยเหลือลูกค้า ท่ีขอใช้

บริการโอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์เป็น

อยา่งดี(ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ดา้นกระบวนการ  

 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.38) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเร่ืองขั้นตอนการใชบ้ริการโอน

เ งิ น ผ่ า น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น  MyMo ข อ ง

ธ น า ค า ร อ อ มสิ น ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก ซั บซ้ อ น

(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.15) และมีความพึงพอใจ

สูงสุดในเ ร่ืองขั้ นตอนให้บริการของ

ธนาคารออมสินมีความสะดวกและ

รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.24) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   

 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.93) และมีความพึงพอใจ

สู ง สุ ด ใ น เ ร่ื อ ง  ก า ร โ อ น เ งิ น ผ่ า น

แอพพลิเคชัน่ MyMoของธนาคารออมสิน

มีใบรับรองมาตรฐานจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยว่าไดม้าตรฐานเป็นแห่งแรก

ของสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย)มีการแจ้ง

เตือนทุกคร้ังท่ีลูกค้าทาํรายการโอนเงิน

ผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMoเพ่ือให้ลูกคา้ได้

ต ร ว จ ส อ บก่ อ น ดํา เ นิ น ก า ร โ อ น เ งิ น 

(ค่าเฉล่ีย 5.00) มีระบบบนัทึกการโอนเงิน

ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMoเ พ่ือแสดงให้

ลู ก ค้ า ท ร า บ แ ล ะ เ ก็ บ บัน ทึ ก ไ ว้ เ ป็ น

หลกัฐานทุกคร้ัง(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.68) และมีความพึงพอใจ

สูง สุ ดใน เ ร่ื อ ง  ธ น าค า รอ อ มสิ น ไ ด้

จดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการ

โอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์(ค่าเฉล่ีย 

3.72) 

ภาพรวม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.14)  

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.89)  

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า  มีความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกนั ดงัน้ี ลูกคา้ท่ี

โอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.93) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  (ค่าเฉล่ีย 

4.87)  ดา้นกระบวนการ  (ค่าเฉล่ีย 4.38)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.15)  ในประเด็นยอ่ยท่ีมี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 848 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ความพึงพอใจแตกต่างกนัไดแ้ก่  ดา้นราคา ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจ การโอนเงินผ่านแอพพลิชัน่ 

MyMo ของธนาคารออมสินมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร

ออมสิน สาขาเวียงแหง(ค่าเฉล่ีย 4.06)  ส่วนลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์มีความพึงพอใจ ธนาคารออมสินมีการแจง้

รายละเอียดราคาค่าใชบ้ริการ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน อตัราและดอกเบ้ียอย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.72) ดา้น

บุคคล ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจ จาํนวนพนกังานของธนาคารออมสินมีเพียงพอต่อจาํนวนลูกคา้ท่ี

ขอใชบ้ริการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo(ค่าเฉล่ีย 3.88) ส่วนลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์มีความพึงพอใจ 

พนกังานของธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือลูกคา้ท่ีขอใชบ้ริการโอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์เป็นอย่างดี(ค่าเฉล่ีย 

4.08) ดา้นกระบวนการ ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจ ขั้นตอนการใชบ้ริการโอนเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ 

MyMo ของธนาคารออมสินไม่ยุ่งยากซับซ้อน(ค่าเฉล่ีย 4.50) ส่วนลูกค้าท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์มีความพึงพอใจ 

ขั้นตอนให้บริการของธนาคารออมสินมีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.24)  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ลูกคา้

ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์มีความพึงพอใจ  การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMoของธนาคารออมสินมีใบรับรอง

มาตรฐานจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไดม้าตรฐานเป็นแห่งแรกของสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย)มีการแจง้เตือนทุก

คร้ังท่ีลูกคา้ทาํรายการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMoเพ่ือให้ลูกคา้ไดต้รวจสอบก่อนดาํเนินการโอนเงิน (ค่าเฉล่ีย 

5.00)มีระบบบนัทึกการโอนเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMoเพ่ือแสดงให้ลูกคา้ทราบและเก็บบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุก

คร้ัง(ค่าเฉล่ีย 5.00)ส่วนลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์มีความพึงพอใจธนาคารออมสินไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรับ

ลูกคา้ท่ีตอ้งการโอนเงินผา่นหนา้เคาน์เตอร์(ค่าเฉล่ีย 3.72) 

 ส่วนที ่4 การเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการโอนเงินระหว่างลูกค้าทีโ่อนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกค้าทีโ่อนเงินหน้า

เคาน์เตอร์  ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้า

เคาน์เตอร์    

พฤตกิรรมการโอนเงิน 
ผลการเปรียบเทยีบ 

χ2 Sig. 

รูปแบบใชบ้ริการโอนเงินของธนาคารออมสิน 381.000 .000*** 

ช่วงเวลาการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน 258.832 .000*** 

ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน 104.589 .000*** 

ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน 12.477 .029* 

วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน 11.010 .012* 

เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน 65.838 .000*** 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, ***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า  ลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์และลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์มีพฤติกรรมการ

โอนเงินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกนัในเร่ืองรูปแบบใชบ้ริการโอน

เงินของธนาคารออมสิน ช่วงเวลาการใช้บริการของธนาคารออมสิน ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน 

ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน และเหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 849 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ส่วนที ่5 การเปรียบเทยีบความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการโอนเงินระหว่าง

ลูกค้าทีโ่อนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกค้าทีโ่อนเงินหน้าเคาน์เตอร์ ดงัตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการโอนเงินระหว่างลูกคา้ท่ี

โอนเงินผา่นออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ 

ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ 

ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่น

ออนไลน์ 

ลูกคา้ท่ีโอนเงิน

หนา้เคาน์เตอร์ t Sig. 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.90 .534 4.12 .528 -3.645 .000*** 

ดา้นราคา  3.88 .347 3.69 .534 4.095 .000*** 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  4.87 .182 4.07 .563 20.685 .000*** 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.17 .419 3.48 .543 -6.020 .000*** 

ดา้นบุคคล   3.82 .654 4.04 .451 -3.325 .001*** 

ดา้นกระบวนการ  4.38 .339 4.15 .434 5.670 .000*** 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   4.93 .117 3.68 .490 38.788 .000*** 

รวม 4.14 .231 3.89 .279 9.100 .000*** 

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน 

สาขาเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการโอนเงินแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น โดยลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.93) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(ค่าเฉล่ีย 4.87) และดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.38)  

ส่วนลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการ

โอนเงินอยูใ่นระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย = 4.15) ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.07)   

 

 ส่วนที ่6  เปรียบเทยีบพฤตกิรรมการโอนเงิน จําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  

 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  

ไดแ้ก่ เพศต่างกนัมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในเร่ือง รูปแบบใชบ้ริการโอนเงินของ

ธนาคารออมสินช่วงเวลาการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน และประเภท

ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน  

 อายุต่างกันมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในเร่ือง ช่องทางท่ีเลือกใช้

บริการโอนเงิน ช่วงเวลาการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน และประเภท

ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 850 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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 รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในเร่ือง ช่องทางท่ี

เลือกใชบ้ริการโอนเงิน รูปแบบใชบ้ริการโอนเงินของธนาคารออมสิน ช่วงเวลาการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน 

ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน วตัถุประสงค์ท่ีใช้บริการของธนาคารออมสิน และเหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการธนาคารออมสิน 

 อาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในเร่ือง ช่องทางท่ีเลือกใช้

บริการโอนเงิน รูปแบบใชบ้ริการโอนเงินของธนาคารออมสิน ช่วงเวลาการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ความถ่ีใน

การใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน และวตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการของ

ธนาคารออมสิน   

 

5. การอภปิรายผล 

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโอนเงินผ่านระบบเคาน์เตอร์ฝากและ

ถอน (Offline) และการโอนเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง (Online) ของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จงัหวดั

เชียงใหม่ มีประเด็นสาํคญัมาอภิปรายผลดงัน้ี  

 1. พฤติกรรมการโอนเงินของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า เพศ อายุ รายได้

ต่อเดือน และอาชีพมีพฤติกรรมการโอนเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

พรพรรณ ชา้งงาเนียม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ลกัษณะบุคคลความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของลูกคา้ธนาคารในกรุงเทพฯ พบว่า อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีผลต่อกับ

พฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558)ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง

ของธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) พบว่า อาย ุอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

แตกต่างกนั  นอกจากน้ียงัพบว่า เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการการโอนเงินของธนาคารออมสินคือความน่าเช่ือถือของ

ธนาคารออมสิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ WasutidaNurittamont ได้ศึกษาเร่ือง ความเข้าใจบทบาทการรับรู้

เทคโนโลยใีนการรับสมคัรธนาคารออนไลน์: การศึกษาเชิงประจกัษข์องผูบ้ริโภคธนาคารพาณิชย ์พบว่า ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการยอมรับเทคโนโลยแีละอิทธิพลต่อการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คือ ความไวว้างใจจากลูกคา้ ดงันั้น 

หากสถาบนัการเงินสามารถสร้างความไวว้างใจให้กบัลูกคา้ไดก้็จะยิ่งมีลูกคา้หันมาใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางเงิน

ผา่นระบบออนไลน์มากข้ึน  

 2. ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า ลูกคา้ของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ชุติมณฑน์เชา้เจริญ (2559) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน)พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น โดยมีความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นลาํดบัสุดทา้ย และพบว่า เพศ อายุ รายไดต่้อ

เดือน  และอาชีพมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรรณพร หวลมานพ (2559) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึง

พอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงค์ก้ิงพลสัของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงค์ก้ิงพลสัแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า
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ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริการการ Mobile Banking แตกต่างกนั  แต่

ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชุติมณฑน์เชา้เจริญ (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน)  พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพและระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการศึกษาของ ชุติมณฑน์

เชา้เจริญ เป็นการศึกษาเฉพาะบริการหนา้เคาน์เตอร์ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองตวัแปรท่ีศึกษา ผลการศึกษาจึง

ไม่สอดคลอ้งกนั 

 3. พฤติกรรมการโอนเงินระหว่างลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์มีความ

แตกต่างกนั ดงันั้น ถา้ธนาคารออมสินมีความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการโอนเงินของลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มไดเ้ป็น

อย่างดีก็จะสามารถรู้ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ของธนาคารออมสินซ่ึงจะช่วยให้ธนาคารออมสินนําเสนอ

บริการธุรกรรมทางการเงินให้ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hoyer and Macinnis 

(2010 อ้างใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555 : 24) ท่ีว่ากล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นศาสตร์ท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญและเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนหรือองค์กรต่าง ๆ การเข้าใจ

ผูบ้ริโภคจะช่วยให้มีการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนสาํหรับผูบ้ริโภค เช่น การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคทาํให้นักการ

ตลาดเขา้ใจความต้องการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ท่ีตรงกบัความต้องการ ทาํให้

คุณภาพชีวิตดีข้ึน  

4. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการโอนเงินระหว่างลูกคา้ท่ีโอน

เงินผา่นออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอน

เงินหนา้เคาน์เตอร์มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  โดยลูกคา้

ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบแอพพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคารออมสินมากท่ีสุด และพึงพอใจ

ต่อช่องทางการโอนเงินเป็นอยา่งมาก และเห็นว่าการโอนเงินผา่นออนไลน์มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง สําหรับลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ยงัมีความ

เช่ือว่าการโอนเงินผา่นหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิงของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) การศึกษาของพรพรรณ ชา้งงาเนียม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ลกัษณะบุคคลความพึงพอใจและพฤติกรรม

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของลูกคา้ธนาคารในกรุงเทพฯ และการศึกษาของเกศวิทู ทิพ

ยศ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์กรณีศึกษา 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกัด (มหาชน)  พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือมีความคิดเห็นท่ี

สอดคลอ้งกนัคือ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการทาํธุรกรรมทางเงินผ่านส่ือออนไลน์ (Online Banking) 

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีการเปรียบเทียบระหว่างลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์จึงมี

ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกนั 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

พฤติกรรมการโอนเงินระหว่างลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ พบว่าลูกคา้ท่ี

โอนเงินผา่นหนา้เคาน์เตอร์จะใชบ้ริการโอนเงินมากท่ีสุดในช่วงเวลา 10.01-12.00 ใชบ้ริการโอนเงินสัปดาห์ละ 1-2 
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วนัเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสินเพราะมีการบริการท่ีดีในขณะท่ีลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่าน

ออนไลน์จะใชบ้ริการโอนเงินช่วงเวลา 18.01-20.00 น. มากท่ีสุดใชบ้ริการโอนเงินทุกวนั เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีใช้

บริการของธนาคารออมสินเพราะความน่าเช่ือถือของธนาคารออมสิน 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการโอนเงินระหว่างลูกค้าที่โอนเงินผ่าน

ออนไลน์กบัลูกค้าทีโ่อนเงินหน้าเคาน์เตอร์ พบว่า ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นกระบวนการ ส่วนลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินมีความ

พึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการโอนเงินอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยมีความพึงพอใจ 3 

ลาํดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสําหรับผูบ้ริหารของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ในการนาํข้อมูลไปใช้เพ่ือวิเคราะห์

พฤติกรรมของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง สําหรับสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้มีความสนใจเขา้สู่การใชบ้ริการ

ระบบออนไลน์ตามนโยบายของธนาคารออมสิน ดงัน้ี  

 1. ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ส่วนใหญ่ยงัคงใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านหน้า

เคาน์เตอร์ เน่ืองจากมีการบริการท่ีดี แสดงให้เห็นว่าพนกังานท่ีให้บริการหน้าเคาน์เตอร์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของลูกคา้ ดงันั้น  หากผูบ้ริหารของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ตอ้งการผลกัดนัให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินเข้าสู่ระบบการโอนเงินผ่านออนไลน์ทั้งหมด ควรให้พนักงานสร้างความมัน่ใจเร่ืองความ

ปลอดภัยการในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์  และเป็นผูแ้นะนาํการใช้บริการMyMoและอธิบายถึง

ขั้นตอนการใชง้านแอพพลิเคชัน่อย่างปลอดภยั รวมถึงความคุม้ค่าในการใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ออนไลน์ เช่น ธนาคารไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงการคลงัว่าเป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกท่ีอนุญาตให้มีการ

บริการธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์แห่งแรก การทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการ และการเขา้ใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMoมีรหัสป้องกนั

ความปลอดภยั ซ่ึงลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของบญัชีเท่านั้นท่ีรับทราบรหัส เป็นตน้   

 2. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง 

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นกระบวนการซ่ึงเป็นจุดเด่นของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ท่ี

ผูบ้ริหารนาํมาใชเ้ป็นกลยุทธ์เพ่ือสร้างจุดแข็งทางการตลาดและนาํไปใชเ้พ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นหนา้เคาน์เตอร์ให้ตดัสินใจใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบออนไลน์ สําหรับ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดลูกคา้มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ดงันั้น หากผูบ้ริหารและฝ่ายการตลาดตอ้งการของ

ธนาคารออมสินควรมีการปรับปรุงดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละประเภท 

เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้โดยศึกษาว่ากิจกรรมใดท่ีไดรั้บความสนใจจากลูกคา้กลุ่มไหน กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ประเภทท่ีไม่ไดรั้บความสนใจจากลูกคา้          

 3. พฤติกรรมการโอนเงินของลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์กับลูกค้าท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในเร่ืองรูปแบบใชบ้ริการโอนเงินของธนาคารออมสิน ช่วงเวลาการใชบ้ริการ

ของธนาคารออมสิน  ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน

วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสินในการโอน
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เงินดงันั้น ในกรณีท่ียงัมีการให้บริการลูกคา้ทั้ง 2 ประเภทน้ี ผูบ้ริหารของธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ควรให้ทุก

ฝ่ายมีการเตรียมความพร้อมการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการโอนสําหรับลูกคา้ท่ีโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์

และลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์ เช่น ลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ส่วนใหญ่ใชบ้ริการในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. ซ่ึง

ในช่วงเวลาดงักล่าวควรจะมีพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ เพ่ือไม่ให้ลูกคา้ตอ้งรอนานเกินไป ในกรณีท่ีมีจาํนวน

ลูกคา้มาก ควรมีท่ีนั่งอยา่งเพียงพอ หรือมีนิตยสาร หรือเปิดเพลงให้ลูกคา้ไดรั้บความบนัเทิงระหว่างรอรับบริการ

สําหรับลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์ส่วนใหญ่ใชบ้ริการในช่วงเวลา18.01-20.00 น.ผูบ้ริหารควรมอบหมายให้ฝ่าย

เทคโนโลยีดูแลเร่ืองพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพ่ือรองรับ

ปริมาณการใชบ้ริการในช่วงเวลาดงักล่าว 

 4. ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์กบัลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์และลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์มีความ

พึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีโอนเงินผา่นออนไลน์มีความพึงพอใจ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น การวางแผน

เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีโอนเงินผ่านออนไลน์ ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง 

ควรถึงรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ MyMo  ท่ีมีการใชง้านง่าย เช่น รายการการทาํธุรกรรมทางการเงินไม่ยุ่งยาก มีการ

ออกแบบปุ่มการทาํรายการท่ีมองเห็นเด่นชัด มีลักษณะสวยงามน่าใช้ และควรมีการกําหนดคุณสมบัติของ

โทรศพัทมื์อถือสําหรับการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบ เพ่ือการเลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีเหมาะสมกับ

แอพพลิเคชัน่  

 ลูกคา้ท่ีโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ดา้นการโอนเงินอยู่ในระดับมาก 3 ลาํดับแรก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภัณฑ์  และด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย การวางแผนการตลาดสาํหรับลูกคา้กลุ่มน้ีควรมุ่งเนน้ไปท่ีการให้บริการ เช่น อาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้

เขา้ไปใชบ้ริการโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ มีพนกังานเพียงพอท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ เช่น ให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้ ให้ความ

ช่วยเหลือแก่ลูกคา้ รวมถึงการแนะนาํเก่ียวกบัการสมคัรใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay  และสาธิตวิธีการใชง้าน

แอพพลิเคชัน่ ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay  ของธนาคารออมสิน เพ่ือเป็น

การวางแนวทางในการจงูใจให้ลูกคา้เปล่ียนไปใชบ้ริการการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ ตามนโยบายของธนาคาร

ออมสิน  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการโอนเงินของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมีอาชีพต่างกนั เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการโอนเงินของแต่ละกลุ่มอาชีพให้มีความละเอียดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการบริการให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดทุ้กกลุ่มอาชีพ  

 2. ควรศึกษาความคาดหวงัและคุณภาพบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

ความคาดหวงัและส่ิงท่ีลูกค้าท่ีใชบ้ริการผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo ซ่ึงจะไดรั้บทราบความต้องการของลูกคา้ และ

สามารถนาํขอ้มลูเพ่ือการปรับปรุงหรือพฒันาคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน  

 3. ควรศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ตอ้งการให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การโอนผา่นหนา้เคาน์เตอร์มาเป็นการโอนเงินผา่นออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพเกษตรกรซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ส่วน

ใหญ่ท่ีใชบ้ริการผา่นหนา้เคาน์เตอร์   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้

บริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการ

บตัรเครดิตทุกประเภทของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 350 ราย ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาแสดง

ขอ้มลูความถ่ี อตัราร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 

และค่าสถิติไคสแควร์ (X2) ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง และมีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได ้

20,001 – 30,000 บาท ทั้งน้ีการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้

บริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติไคสแควร์ (X2) ท่ีระดบันัยสําคญัทาง

สถิติท่ี .05 สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินอยู่ในระดบัมาก 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในทุกดา้น มีความสันพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

คาํสําคญั:  ความสัมพนัธ์, ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ, พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to examine marketing mix factors that were important to the use of credit 

cards and behavior of users of credit cards of Government Savings Bank. Also this study aimed at determining to 

the relationship between service marketing mix factors and user behavior of credit card of Government Savings 

Bank in Bangkok metropolis. The data for this study were obtained from a face-to-face survey of 350 borrowers. 

The descriptive statistics show frequency, percentages, standard deviation and Chi-square. It was found that most of 

the respondents were female, age 36-40 years old,  study at the undergraduate level, career as a Government/State 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 856 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

Enterprises, Most of the respondents have income range of up to 20,001-30,000 baht. The results of the study 

revealed marketing mix factors that were important to the use of credit cards were was at a high level. Finally, there 

was have statistically significant relationship between service marketing mix factors and user behavior of credit 

card of Government Savings Bank in Bangkok metropolis at a statistical significance at 0.05 levels. 

 

Keywords:  relationship, marketing mix factors, user behavior of credit card  

 

1. บทนํา 

ในสภาวะปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่าบตัรเครดิต ในประเทศไทยมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน  หลายๆคน

เลือกท่ีจะใชบ้ตัรเครดิตแทนเงินสด เพราะผูบ้ริโภคเล็งเห็นประโยชน์จากการใชจ่้ายบตัรเครดิต ไดแ้ก่ สามารถพกพาก็

สามารถใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งสะดวกสบายทนัทีโดยไม่ตอ้งพกพาเงินสด ให้ผลชาํระเงินทนัที สามารถเบิก

ถอนเงินสดล่วงหนา้ผา่นตูเ้อทีเอ็มของสถาบนัการเงิน  รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในการใชจ่้ายดว้ยบตัรเครดิต ซ่ึง

แต่ละสถาบนัการเงินจะมีการส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบการต่างๆ จากธุรกิจบตัรเครดิต ซ่ึงสถาบนัการเงินแต่ละ

แห่งมีพนัธมิตรหลากหลายประเภท เช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร สถานบริการธุรกิจนํ้ ามนั ธุรกิจการท่องเท่ียว 

โรงแรม โรงพยาบาล และสถานบริการอ่ืนๆ สิทธิพิเศษต่างๆจะอยูใ่นรูปแบบของการไดรั้บส่วนลด การคืนเงิน (Cash 

back) คะแนนสะสมจากยอดการใชจ่้ายในแต่ละคร้ังเป็นตน้ ประกอบกบัธุรกิจทางดา้นอินเตอร์เน็ตต่างๆ อาทิเช่น 

การซ่ือตัว๋เคร่ืองบิน การขายสินคา้ออนไลน์ เป็นตน้ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ี

เนน้การทาํธุรกรรมการชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต ดว้ยเหตุน้ีทาํให้สถาบนัการเงินมีการแข่งขนักนัเพ่ิมสูงข้ึนและรุนแรง

มากข้ึน สถาบนัการเงินต่างๆ ตอ้งปรับตวัเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยตอ้งใชค้วามพยายามและการ

พฒันาปรับปรุงแกไ้ขกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาดา้นเทคโนโลยขีองบตัรเครดิต เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือ 

และความไวว้างใจในระบบรักษาความปลอดภยัในการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต รวมถึงการอาํนวยความสะดวกสบาย

ให้กบัผูบ้ริโภค ความรวดเร็วในการใชบ้ริการผา่นช่องทางต่างๆ เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้ก

กลุ่ม และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ จากหลายปีท่ีผา่นมาจนถึงปี 

2560 ปริมาณการขยายตัวของบตัรเครดิตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นส่วนของผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตของ

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์และไดรั้บการยอมรับในสังคม และเป็นท่ีนิยมกนัอย่าง

แพร่หลาย โดยพิจารณาไดจ้ากปริมาณของบตัรเครดิตท่ีเพ่ิมปริมาณสูงมากข้ึนในแต่ละปี นับว่าเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีทาํ

ให้ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยม์องเห็นทิศทางในการเร่งพฒันา  ผลิตภณัฑ์บตัรเครดิต

เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นอนาคต จะเห็นไดว้่าธุรกิจดา้นบตัรเครดิตมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ธนาคารออมสินไดเ้ปิดให้บริการดา้นบตัรเครดิตเพ่ือรองรับฐานลูกคา้ ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดย

ตั้งเป้าหมายจาํนวนบตัรเครดิตปีแรกจาํนวน 200,000 ใบ แบ่งเป็นขายผ่านระบบสาขาของธนาคารออมสิน 120,000 

ใบ ส่วนท่ีเหลือเป็นการขายผ่านตวัแทนอิสระ และการขายทางโทรศพัท ์จากฐานลูกคา้รายย่อยของธนาคารกว่า 20 

ลา้นราย โดยบตัรเครดิตของธนาคารออมสินมีอยู่  3 ประเภท คือ บตัรเครดิต ธนาคารออมสิน พรีเม่ียม, บตัรเครดิต 

ธนาคารออมสิน พรีเชียส, บตัรเครดิต ธนาคารออมสิน เพรสทีจ (ผลิตภณัฑ์บตัรธนาคารออมสิน, 2560: ออนไลน์) 

ดา้นความพร้อมทางดา้นสถานบนัการเงินของธนาคาร นโยบายภาครัฐมีส่วนผลกัดนัให้เกิดกระแสเงินสดหมุนเวียน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 857 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ภายในภาคธุรกิจแต่ละวนัเป็นอยา่งมาก ธนาคารออมสินไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ จึงมีการปรับตวัและสนใจใน

ระบบการจดัการท่ีทาํให้ธนาคารมีความทนัสมยัเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีการแข่งขนัในการบริการทุกรูปแบบ โดยนาํกล

ยุทธ์ทางการตลาดมาปรับใชเ้พ่ือสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคให้หันมาใชบ้ริการบตัรเครดิตของ

ธนาคารออมสิน ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ” เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการพฒันาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป รวมถึงการ

วางแผนนโยบายดา้นการตลาด และยงัเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนับตัรเครดิตของธนาคารธนาคาร

พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคให้

มากท่ีสุด ผลของการศึกษาในคร้ังน้ี ธนาคารออมสินในแต่ละสาขาสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารเพ่ือ

วางแผน แกไ้ข ปรับปรุง ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

เพ่ือให้สามารถเพ่ิมปริมาณลูกคา้และปริมาณการใชจ่้ายบตัรเครดิตให้มีจาํนวนมากข้ึน  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดซ่ึ้งเพ่ือตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค โดยมีส่วนประสมการตลาดเป็นตวัส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้าย

และผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพ่ือชกัจูงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีย์

รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลกัษิตานนท.์ 2546: 53-55) ประกอบดว้ย 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 2.  ดา้นราคา 

(Price) 3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 5. ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน 

(People) 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) 7. ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ (Process)    

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ธงชยั  สันติวงษ์ (2540, หน้า27) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้

ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนใน

ตนการกาํหนดให้มีการกระทาํดงักล่าวจากแนวคิดขา้งตน้  ผูว้ิจยัสรุปความหมาย หรือคาํจาํกดัความของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก ได้แก่ การคน้หา การเลือกซ้ือ การ

เลือกใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑต่์างๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในความหมายท่ี อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า5) กล่าวไวว้่า หมายถึง ปฏิกิริยาของ

บุคคลเก่ียวขอ้ง โดยตรงกบัการไดรั้บ และใชสิ้นค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการ

ตดัสินใจ ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น  

ทบทวนวรรณกรรม 

 กรรณลักษณ์  ศรีวิชัย (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอเมืองชลบุรี โดยทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 150 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญั 3 

อนัดบัแรกคือดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
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ทางดา้นพฤติกรรมพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเฉล่ียมากว่า 4 คร้ังต่อเดือน มูลค่าการใชเ้ฉล่ีย 5,001 – 10,000 

บาท และใชเ้พ่ือชาํระสินคา้และบริการ ผลการศึกษาความสัมพนัธ์พบว่าส่วนประสมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอเมืองชลบุรีท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี .05 

 อธิปัตย ์ พลอยพรายแกว้ (2554) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกถือครองบตัรเครดิตของผูถื้อ

บตัรเครดิตในกรุงเทพมหานคร  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ t-test, F-test (One-Way ANOVA) จากกลุ่มตวัอย่าง 400 

ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า 1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสําคญัต่อปัจจยั

ทางการตลาด คือระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญั .05 2.ความรู้เก่ียวกบับตัรเครดิตไม่มีระดบัความสําคญั

ต่อปัจจยัทางการตลาด 3.ปัจจยัดา้นการตลาดจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมพบว่าปัจจยัดา้น

ทาํเลท่ีตั้ ง (สาขา/จุดบริการ/ช่องทางการจัดจาํหน่าย) มีระดับความสําคญัมากท่ีสุด น้อยท่ีสุดคือปัจจัยด้านราคา 

(ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของ

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตทุกประเภทของธนาคารออมสิน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 จาํนวน 2,958 ราย 

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตทุกประเภทของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือให้ไดต้วัอย่างท่ีเป็นตัวแทนทั้งหมด โดยผูศึ้กษาไดใ้ช้วิธีคาํนวณขนาดตัวอย่างจากสูตร ทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับ

ความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 350 ราย 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

1) ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 350 ราย ของผูใ้ชบ้ริการบตัร

เครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยให้กลุ่ม

ตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

2) ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งจากห้องสมุด เวปไซดต่์างๆ และรายงานการวิจยัจากเอกสารของธนาคารออมสิน เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางใน

การวิจยั 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด และนาํมาตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ของขอ้มลูในแบบบนัทึกขอ้มูล จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าถอดรหัส (Coding) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชแ้สดงขอ้มูลความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Inference Statistics) โดยการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชค่้าสถิติไคสแควร์(X2) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

กรอบแนวคิด  

            ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้

บริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร หรือพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

     - ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

     - ดา้นราคา (Price) 

     - ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

     - ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

     - ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน (People) 

     - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ 

(Physical Evidence and Presentation) 

     - ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) 

 

 

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต 

1. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดิต 

2. ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต 

3. การชาํระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต 
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4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์

1. ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 350  ราย เป็นดงัน้ี กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 206 ราย (ร้อยละ 58.90)  เป็นเพศชาย 144 ราย (ร้อยละ 41.10) มีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 

ปี จาํนวน 80 ราย (ร้อยละ 22.90)  รองลงมาเป็นช่วงอายอุยูใ่นช่วง 21 - 25 ปี  จาํนวน 67 ราย (ร้อยละ 19.10) ช่วงอาย ุ

41 - 45 ปี จาํนวน 65 ราย (ร้อยละ 18.60) รองลงมามีอายอุยูใ่นช่วง 26 - 30 ปี จาํนวน 60 ราย (ร้อยละ 17.10) รองลงมา

มีอายอุยูใ่นช่วง 31 - 35 ปี จาํนวน 39 ราย (ร้อยละ 11.10) รองลงมามีอายอุยูใ่นช่วง 46 - 50 ปี จาํนวน 27 ราย (ร้อยละ 

7.70) ส่วนช่วงอายใุนช่วง 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 12 ราย (ร้อยละ 3.40) มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

190 ราย (ร้อยละ 54.30) รองลงมามีการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบั ปวช./ปวส. จาํนวน 77 ราย (ร้อยละ 22.00) รองลงมา

มีการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า จาํนวน 56 ราย (ร้อยละ 16.00) รองลงมามีการศึกษาสูงสุดอยู่ใน

ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 17 ราย (ร้อยละ 4.90) และมีการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 10 ราย (ร้อย

ละ 2.90) อาชีพหลกัส่วนมากรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 180 ราย (ร้อยละ 51.40) รองลงมามีอาชีพคา้ขาย จาํนวน 

87 ราย (ร้อยละ 24.90) รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 72 ราย (ร้อยละ 20.60) และอาชีพนักศึกษา 

จาํนวน 11 ราย (ร้อยละ 3.10) ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 146 ราย (ร้อยละ 41.70) 

รองลงมามีรายไดน้้อยกว่า 20,000 บาท จาํนวน 91 ราย (ร้อยละ 26.00) รองลงมามีรายได ้30,001 – 40,000 บาท 

จาํนวน 73 คน (ร้อยละ 20.90) รองลงมามีรายได ้50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 24 คน (ร้อยละ 6.90) และมีรายได ้40,001 

– 50,000 บาท จาํนวน 16 ราย (ร้อยละ 4.60) 

ผลการศึกษาปัจ จัยส่วนประสมการตลาดบริก ารของผู ้ใช้บริก ารบัตรเครดิต ธนาคารออมสิ น 

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นบุคลากร หรือพนักงาน (People) ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการให้บริการ 

(Process) ทุกปัจจยัมีความสาํคญัต่อการใชบ้ริการบตัรในระดบัมากท่ีสุด 

ผลการศึกษา พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่มีการใชบ้ริการบตัรเครดิตตามวตัถุประสงค์การใชบ้ตัรเครดิต ตามความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต ตามการ

ชาํระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. การทดสอบสมมติฐาน สรุปเป็นตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  ผลทดสอบสมมติฐาน 

พฤติกรรมของ 

ผูใ้ชบ้ริการ 

บตัรเครดิต 

สมมติฐานที่ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดิต 

ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิต

กดถอนเงนิสด 

X2=1.057 

Sig.=.589 

X2=310.550 

Sig.=.000* 

X2=313.361 

Sig.=.000* 

X2=425.728 

Sig.=.000* 

X2=340.324 

Sig.=.000 

X2=402.534 

Sig.=.000* 

X2=310.745 

Sig.=.000* 

ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิต

เพื่อผอ่นชาํระสินคา้

ต่างๆและบริการต่างๆ 

จากอินเตอร์เน็ต 

X2=1.460 

Sig.=.482 

X2=241.268 

Sig.=.000* 

X2=286.430 

Sig.=.000* 

X2=371.699 

Sig.=.000* 

X2=297.918 

Sig.=.000* 

X2=393.003 

Sig.=.000* 

X2=272.658 

Sig.=.000* 

ตอ้งการใชบ้ตัร

เครดิตเพื่อเบิกเงนิ

สดล่วงหน้า 

X2=0.507 

Sig.=.776 

X2=156.874 

Sig.=.000* 

X2=130.748 

Sig.=.000* 

X2=254.403 

Sig.=.000* 

X2=214.988 

Sig.=.000* 

X2=206.564 

Sig.=.000* 

X2=175.180 

Sig.=.000* 

ตอ้งการใชบ้ตัร

เครดิตเพื่อจองตัว๋

เคร่ืองบินหรือที่พกั 

X2=3.145 

Sig.=.208 

X2=235.510 

Sig.=.000* 

X2=243.063 

Sig.=.000* 

X2=337.071 

Sig.=.000* 

X2=291.848 

Sig.=.000* 

X2=375.954 

Sig.=.000* 

X2=290.159 

Sig.=.000* 

ตอ้งการใชบ้ตัร

เครดิตเพื่อแลกของ

สมนาคุณจากการ

สะสมคะแนนใน 

การใชบ้ตัรเครดิต 

X2=3.271 

Sig.=.195 

X2=7.260 

Sig.=.509 

X2=4.453 

Sig.=.348 

X2=3.518 

Sig.=.475 

X2=7.752 

Sig.=.257 

X2=2.284 

Sig.=.684 

X2=3.129 

Sig.=.537 

2. ตามความถี่ในการใชบ้ตัรเครดิต 

ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ัง

ที่ซ้ือของตามสถานที่

ที่สามารถชาํระดว้ย

บตัรเครดิต 

X2=0.647 

Sig.=.723 

X2=16.855 

Sig.=.032* 

X2=15.771 

Sig.=.003* 

X2=16.384 

Sig.=.003* 

X2=14.924 

Sig.=.021* 

X2=28.098 

Sig.=.000* 

X2=89.405 

Sig.=.000* 

ใชบ้ตัรเครดิต

มากกวา่ 3 คร้ัง 

 ต่อเดือน 

X2=0.231 

Sig.=.891 

X2=9.746 

Sig.=.283 

X2=9.009 

Sig.=.061 

X2=13.706 

Sig.=.008* 

X2=9.348 

Sig.=.155 

X2=11.815 

Sig.=.019* 

X2=6.192 

Sig.=.185 

ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ัง

ที่ซ้ือของออนไลน์ 

X2=0.541 

Sig.=.910 

X2=9.477 

Sig.=.662 

X2=6.481 

Sig.=.372 

X2=3.391 

Sig.=.758 

X2=4.036 

Sig.=.909 

X2=5.090 

Sig.=.532 

X2=3.398 

Sig.=.758 

3. ตามการชาํระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต 

-ชาํระหน้ีบตัรเครดิต

ทั้งหมดภายในแต่ละ

งวด 

X2=0.526 

Sig.=.769 

X2=12.658 

Sig.=.124 

X2=12.212 

Sig.=.016* 

X2=11.174 

Sig.=.025* 

X2=13.407 

Sig=..037* 

X2=10.610 

Sig.=.031* 

X2=6.812 

Sig.=.146 

-ชาํระหน้ีบตัรเครดิต

ตามยอดขั้นตํ่าที่

ธนาคารกาํหนด 

X2=5.999 

Sig.=.050* 

X2=3.855 

Sig.=.870 

X2=2.158 

Sig.=.707 

X2=6.027 

Sig.=.197 

X2=15.876 

Sig.=.014* 

X2=7.823 

Sig.=.098 

X2=4.678 

Sig.=.322 

-ชาํระหน้ีบตัรเครดิต

มากกวา่ยอดขั้นตํ่าที่

ธนาคารกาํหนด 

X2=2.860 

Sig.=.239 

X2=7.304 

Sig.=.504 

X2=5.622 

Sig.=.229 

X2=0.671 

Sig.=.955 

X2=2.537 

Sig.=.864 

X2=6.758 

Sig.=.106 

X2=2.484 

Sig.=.647 
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จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ตามการชาํระ

เงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต (ชาํระหน้ีบตัรเครดิตตามยอดขั้นตํ่าท่ีธนาคารกาํหนด)  พบวา่ค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .050  

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ตาม

วตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิต (การใช้บตัรเครดิตกดถอนเงินสด), ตามวตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิต 

(ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต) และตามวตัถุประสงค์ในการใช้

บตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .000 

 สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ตาม

วตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิต (การใช้บตัรเครดิตกดถอนเงินสด), ตามวตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิต 

(ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต) และ ตามวตัถุประสงค์ในการใช้

บตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั)  พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .000  ตามความถ่ีในการ

ใชบ้ตัรเครดิต (ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต) พบว่าค่านัยสําคัญมีค่า

เท่ากับ .003 และ ตามการชาํระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต (ชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในแต่ละงวด) พบว่าค่า

นยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .016  

 สมมติฐานท่ี 4 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการ

ขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ตาม

วตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิต (การใช้บตัรเครดิตกดถอนเงินสด), ตามวตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิต 

(ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต), ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัร

เครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้), ตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจอง

ตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .000 และตามความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต (ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ัง

ท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต) พบว่าค่านัยสําคญัมีค่าเท่ากบั .003 และตามความถ่ีในการใช้

บตัรเครดิต (ใชบ้ตัรเครดิตมากกว่า 3 คร้ัง ต่อเดือน) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .008 

 สมมติฐานท่ี 5 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคลากร หรือ

พนักงาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตกดถอนเงินสด), ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัรเครดิต 

(ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต), ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัร

เครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้), ตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจอง

ตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .000 และตามความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต (ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ัง

ท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระด้วยบตัรเครดิต) พบว่าค่านัยสําคัญมีค่าเท่ากบั .021 และตามการชาํระเงิน

ค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต (ชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในแต่ละงวด) พบว่าค่านัยสําคญัมีค่าเท่ากบั .037 และตามการ
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ชาํระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต (ชาํระหน้ีบตัรเครดิตตามยอดขั้นตํ่าท่ีธนาคารกาํหนด)  พบว่าค่านัยสําคญัมีค่าเท่ากบั 

.014  

 สมมติฐานท่ี 6 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และการนาํเสนอ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

กรุงเทพมหานคร ตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตกดถอนเงินสด), ตามวตัถุประสงค์ในการ

ใชบ้ตัรเครดิต (ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต),ตามวตัถุประสงค์

ในการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้), ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัร

เครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั), ตามความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต (ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ี

สามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .000  และตามความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต (ใชบ้ตัรเครดิต

มากกว่า 3 คร้ัง ต่อเดือน) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .019 และตามการชาํระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิต (ชาํระหน้ีบตัร

เครดิตทั้งหมดภายในแต่ละงวด) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .031   

 สมมติฐานท่ี 7 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ

ให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตกดถอนเงินสด), ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัรเครดิต 

(ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต),ตามวตัถุประสงค์ในการใชบ้ตัร

เครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้), ตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรเครดิต (การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจอง

ตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั) และตามความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต (ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถ

ชาํระดว้ยบตัรเครดิต) พบว่าค่านยัสาํคญัมีค่าเท่ากบั .000  

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการวิจยั 

สมมติฐานท่ี  1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ ในส่วนของการชาํระหน้ีบตัรเครดิตตาม

ยอดขั้นตํ่าท่ีธนาคารกาํหนด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา ในส่วนของความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตกด

ถอนเงินสด ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต ความตอ้งการใช้

บตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้ ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั และการใชบ้ตัรเครดิต

ทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชําระด้วยบตัรเครดิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในส่วนของความตอ้งการใช้

บตัรเครดิตกดถอนเงินสด ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผ่อนชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต 

ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้ ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั การใช้

บตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต และการชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในแต่

ละงวด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการขาย ในส่วนของความตอ้งการใช้

บตัรเครดิตกดถอนเงินสด ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผ่อนชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต 

ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้ ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั การใช้

บตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต การใชบ้ตัรเครดิตมากกว่า 3 คร้ัง ต่อเดือน และ

การชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในแต่ละงวด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของผูใ้ชบ้ริการบตัร

เครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร หรือพนักงาน ในส่วนของความตอ้งการใชบ้ตัร

เครดิตกดถอนเงินสด ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผ่อนชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต ความ

ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้ ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั การใชบ้ตัร

เครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต การชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในแต่ละงวด 

และการชําระหน้ีบัตรเครดิตตามยอดขั้นตํ่าท่ีธนาคารกาํหนด มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการนาํเสนอ ในส่วนของความ

ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตกดถอนเงินสด ความต้องการใช้บตัรเครดิตเพ่ือผ่อนชาํระสินค้าต่างๆและบริการต่างๆ จาก

อินเตอร์เน็ต ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้ ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือ

ท่ีพกั การใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต การใชบ้ตัรเครดิตมากกว่า 3 คร้ัง 

ต่อเดือน และการชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในแต่ละงวด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ ในส่วนของความตอ้งการใชบ้ตัร

เครดิตกดถอนเงินสด ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือผ่อนชาํระสินคา้ต่างๆและบริการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต ความ

ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดล่วงหนา้ ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั และการใช้

บตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือของตามสถานท่ีท่ีสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในภาพรวม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสาํคญัต่อการใชบ้ตัรเครดิตมาก และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการกับพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการในทุกดา้น มีความสันพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 และไดส้อดคลอ้งกบั กรรณลกัษณ์  ศรีวิชยั (2557, บทคดัย่อ) ได้

ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอเมืองชลบุรี ผลการศึกษาความสัมพนัธ์พบว่าส่วนประสมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอเมืองชลบุรีท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี .05   
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินอยู่ในระดบัมาก 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในทุกดา้น มีความสันพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

ขอ้เสนอแนะ การนาํงานวิจยัเชิงวิชาการ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบตัรเครดิต

ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม แต่อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต และสามารถนาํมาพฒันาให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

การนาํงานวิจยัน้ีไปใชใ้นทางปฏิบติั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. จากการศึกษาในด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ลูกคา้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถชาํระหน้ีบตัร

เครดิตตามยอดชาํระขั้นตํ่าตามท่ีธนาคารกาํหนด ดงันั้นจึงขอเสนอให้ธนาคารออมสินทุกสาขาทาํการประชาสัมพนัธ์

ให้กบัลูกคา้ไดท้ราบถึงคุณสมบติัต่างๆ ของบตัรเครดิตนอกเหนือจากการท่ีลูกคา้สามารถชาํระหน้ีบตัรเครดิตตามยอด

ชาํระขั้นตํ่าตามท่ีธนาคารกาํหนด เพ่ือให้ยอดการใชบ้ตัรเครดิตมีมากข้ึน 

2. จากการศึกษาในด้านราคา ลูกค้าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลูกคา้ต้องการใช้บตัรเครดิตกดเงินสด

ล่วงหนา้ เพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆ การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกัอาศยั และใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ังท่ี

สามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้ดงันั้น จึงขอเสนอให้ธนาคารออมสินทุกสาขาแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงอตัราค่าธรรมเนียม และ

ดอกเบ้ียท่ีจะเกิดจากการใชบ้ตัรเครดิต เพ่ือประโยชน์ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

3. จากการศึกษาในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลูกคา้ตอ้งการใชบ้ตัร

เครดิตกดเงินสดล่วงหน้า เพ่ือผ่อนชาํระสินคา้ต่างๆ การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกัอาศยั ใชบ้ตัร

เครดิตทุกคร้ังท่ีสามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้และสามารถชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในงวดได ้ดงันั้น จึงขอเสนอให้

ธนาคารออมสินทุกสาขา ขยายช่องทางการให้บริการดา้นบตัรเครดิต เช่น ให้บริการนอกสถานท่ี ตามห้างสรรพสินคา้

ชั้นนาํทัว่ไป หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ เพ่ือกระจายตวัให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ 

4. จากการศึกษาในดา้นการส่งเสริมการขาย ลูกคา้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลูกคา้ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิต

กดเงินสดล่วงหนา้ เพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆ การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกัอาศยั ใชบ้ตัรเครดิตทุก

คร้ังท่ีสามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้ลกูคา้ใชบ้ตัรเครดิตมากกวา่3คร้ังต่อเดือน และยงัสามารถชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมด

ภายในงวดได ้ดงันั้น จึงขอเสนอให้ธนาคารออมสินทุกสาขาประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงการส่งเสริมการขายดา้น

การตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนลด คะแนนสะสมท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากร้านคา้ต่างๆ เพ่ือกระตุน้การใชบ้ริการ

บตัรเครดิต 

5. จากการศึกษาในดา้นบุคลากร หรือพนักงาน ลูกค้าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลูกคา้ตอ้งการใชบ้ตัร

เครดิตกดเงินสดล่วงหน้า เพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆ การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกัอาศยั ใชบ้ตัร

เครดิตทุกคร้ังท่ีสามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้และยงัสามารถชาํระหน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในงวดได ้ดงันั้น จึงขอเสนอ

ให้ธนาคารออมสินทุกสาขาสร้างแรงบนัดาลใจในการปลูกจิตสาํนึกของพนกังานในเร่ืองการให้การบริการท่ีดี มีการ
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อบรม และให้ความรู้ในด้านการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของ

ธนาคาร 

6. จากการศึกษาในด้านลกัษณะทางกายภาพ และการนําเสนอ ลูกค้าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลูกค้า

ตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตกดเงินสดล่วงหนา้ เพ่ือผอ่นชาํระสินคา้ต่างๆ การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั

อาศยั ใชบ้ตัรเครดิตทุกคร้ังท่ีสามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้ลกูคา้ใชบ้ตัรเครดิตมากกวา่3คร้ังต่อเดือน และยงัสามารถชาํระ

หน้ีบตัรเครดิตทั้งหมดภายในงวดได้ ดังนั้ น จึงขอเสนอให้ธนาคารออมสินทุกสาขา รักษามาตรฐานท่ีดีในปัจจัย

ดงักล่าว เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการบตัรเครดิต 

7. จากการศึกษาในดา้นกระบวนการให้บริการ ลูกคา้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลูกค้าตอ้งการใช้บตัร

เครดิตกดเงินสดล่วงหน้า เพ่ือผ่อนชาํระสินคา้ต่างๆ การใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือจองตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกัอาศยั ใชบ้ตัร

เครดิตทุกคร้ังท่ีสามารถใช้บตัรเครดิตได ้ดังนั้น จึงขอเสนอให้ธนาคารออมสินทุกสาขาให้บริการรวดเร็วในทุกๆ 

ขั้นตอนของการให้บริการ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั ดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

จากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ จาํนวน 325 คน ใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น ส่วนประสมการตลาดและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ กบัตวัแปรตามคือ การ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน มีดงัต่อไปน้ี 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.23 อายุของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ท่ีช่วงอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,000 – 

30,000 บาท ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 

คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมการตลาด, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, บตัรเครดิต, ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

By studying the objectives of this study were to study marketing mix factors and Brand image affecting the 

credit card decision of Government Saving Bank (GSB). The questionnaire collected data from 325 users. Use 

multiple Regression Statistics by stepwise to test the relationship between independent variable (Marketing Mix and 

Brand Image) and dependent variable (Decision of credit card service of Government Saving Bank in Bangkok)  

Results found that the demographical and behavior of credit card holder behavior: the majority of samples 

were man 57.23%, single, aged from 31-40, with a bachelor’s degree educational level. Most worked Government 

official/state enterprise officer with an average income of from 20,001 to 30,000 baht per month. 

In addition, the factors affecting the decision to use the credit card of the Government Savings Bank. 

Marketing Mix factor is Service Process, Price, Promotion and physical characteristics. Brand image is product and 

service. Both are significant at the .001 level. 

Keywords:  Marketing Mix, Brand Image Credit card, Government Savings Bank 
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1. บทนํา 

 ภาพลักษณ์ (Image) เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลท่ีมีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กรและสถาบัน 

ภาพลกัษณ์เป็นพ้ืนฐานท่ีองคก์รขนาดใหญ่ทุกแห่งตอ้งให้ความสาํคญั เพราะภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการสร้างสรรค ์

ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างอย่างยาวนานและต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคคลเก็บความรู้สึกประทบัใจ จากการไดรั้บรู้ได้

เห็นมีประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ แลว้ เก็บสะสมเป็นภาพท่ีดีเป็นความรู้สึกท่ีดี เกิดความเล่ือมใสศรัทธา ให้ความ

ไวว้างใจและให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดความราบร่ืนในการดาํเนินงาน และความเจริญกา้วหน้า

ขององคก์รนั้น (สรชา  สุขศรีนวล, 2554 : 1) 

 ดงันั้นการสร้างภาพลกัษณ์ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีแต่ละองคก์รจะตอ้งใชด้าํเนินการเชิงรุกเพราะจะช่วยเสริมสร้าง

ช่ือเสียง พฒันาความน่าเช่ือถือต่อองคก์ร เพ่ือให้เกิดการยอมรับในตวัสินคา้และบริการขององคก์รให้สูงข้ึน เพ่ือง่าย

ต่อการขยายตลาด และสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนได ้เพ่ือเป็นผลให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ หากองค์กรใดท่ีมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดียอ่มไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั ดงันั้นสถาบนัทางการเงินจึงให้ความสาํคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ให้

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการรับรู้และยอมรับ หากภาพลกัษณ์ไม่ดี ความน่านิยมความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ในการ

ท่ีจะใชบ้ริการต่อไปยอ่มไม่มีหากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ขาดความศรัทธาในองค์กร ย่อมขาดความศรัทธาในตวัสินคา้

และบริการดว้ย การมีภาพลกัษณ์ท่ีดี (Good Image) เป็นการเพ่ิมทรัพยสิ์นให้แก่องคก์ร องคก์รท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีทาํให้

พนกังานในองคก์รมีความภูมิใจตั้งใจในการทาํงาน เพ่ือให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ แก่ลูกคา้ จะเห็นไดว้่าการมีภาพลกัษณ์

องคก์รท่ีดี มีส่วนส่งเสริมให้องคก์รสามารถแข่งขนัในโลกธุรกิจปัจจุบนัได ้คงตอ้งยอมรับกนัว่า ภาพลกัษณ์องค์กร

เป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งยิง่ เพราะจะทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ เกิดความ

เช่ือถือ ศรัทธาเช่ือมัน่ในองคก์รซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงตวัสินคา้และบริการขององคก์ร (ศศิธร ชินราช, 2551 : 2) 

ธนาคารออมสินไดเ้ปิดตวับตัรเครดิตใบแรกของธนาคารในช่วง 3-5 ปี ท่ีผา่นมา สอดรับกบันโยบายของรัฐบาล

ท่ีตอ้งการสนบัสนุนการชาํระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทดแทนการใชเ้งินสด จากนโยบายของรัฐบาลน่าจะ

สนับสนุนให้ประชาชนมีความต้องการมีบตัรเครดิตมากข้ึน แต่บตัรเครดิตของธนาคารยงัไม่ได้รับความนิยมจาก

ผูใ้ชบ้ริการมากนกั หากเทียบจากฐานลูกคา้รายยอ่ยของธนาคารท่ีมีอยู่ถึง 20 ลา้นบญัชี ดงันั้น กลยุทธ์การเขา้ถึงและ

เขา้ใจลูกคา้เพ่ือให้สินคา้ และบริการตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงเป็นปัจจยัสําคญัในความกา้วสู่ความเป็น

ผูน้าํการตลาดในอนาคต รายงานเล่มน้ีไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินค้าท่ีมีต่อการตดัสินใจการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะเป็นขอ้มลูให้ท่านผูอ่้านสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 

 

3.  ขอบเขตของการวจิัย 

 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน มีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
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 1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชน ทั้ ง เพศชาย และเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน จาํนวน 1,726 คน (ธนาคารออมสิน, 2560) 

  1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชน ทั้ งเพศชาย และเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน จากจาํนวนประชากรทั้งหมดการคาํนวณหาขนาด

กลุ่มตวัอย่าง โดยใชห้ลกัการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) (อจัฉราวรรณ งามญาณ, 2554) ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ี 325 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวิจยัคร้ังน้ี เน้ือหาในการศึกษาประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  2.1  ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการวิจยั (Independent Variable) ไดแ้ก่  

   2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้และอาชีพ 

   2.1.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

   2.1.3  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ด้านองค์กร ด้านบุคลากร ดา้นสถานท่ี ดา้นผลิตภณัฑ์/

บริการ และดา้นการประชาสัมพนัธ ์

            2.2  ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวิจยั (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร

ออมสิน 

 

4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 

 2.  ทราบถึงปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 

 3.  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํมาปรับปรุงและพฒันาภาพลกัษณ์ดา้นบตัรเครดิต ของธนาคารออมสิน ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
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5.  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable)       ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

6.   ระเบียบวธิกีารศึกษา  

 6.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ กลุ่มประชาชน ทั้งเพศชาย และเพศหญิง 

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน จาํนวน 1,726 คน จากจาํนวนประชากร

ทั้งหมดการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชห้ลกัการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) (อจัฉราวรรณ 

งามญาณ, 2554) จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 325 คน แบ่งเป็น เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํแบบสอบถามแจกดว้ยตนเอง 

จาํนวน 225 ชุด และแจกทาง Online จาํนวน 100 ชุด ให้กบักลุ่มประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชบ้ริการดา้น

บตัรเครดิตของธนาคารออมสิน  

 6.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน ส่วน

ท่ี 1 คือ คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าวย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํนวน 44 

ข้อ ส่วนท่ี 3 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านองค์กร ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 35 ขอ้ และส่วนท่ี 4 การตดัสินใจการใชบ้ริการ จาํนวน 10 ขอ้ เป็นลกัษณะคาํถามท่ีใชม้าตร

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) (1 = สาํคญันอ้ยท่ีสุด และ 5 = สําคญัมากท่ีสุด) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนได้

ทดลองแจกจาํนวน 325 ชุดเพ่ือทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติดา้นส่วนประสม
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ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า  

1.  ดา้นองคก์ร  

2.  ดา้นบุคลากร  

3.  ดา้นสถานท่ี  

4.  ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ  

5.  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

 

 

 

 

      การตดัสินใจเลอืกใช้บริการบัตรเครดิต 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

2.  ดา้นราคา 

3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.  ดา้นบุคลากร 

6.  ดา้นกระบวนการให้บริการ  

7.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ทางการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการเลือกใช้บริการด้านบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน โดยใชว้ิธีหา

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุเท่ากบั .781 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 

  6.3 การวิเคราะห์ ในวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงอนุมาน ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และ

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ กบัตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือกาํหนดส่วนตลาดและหาค่าเฉล่ียของคะแนน 

 

7.  ผลการวจิัย 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 325 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.23 มีอาย ุ

31-40 ปี ร้อยละ 50.15 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.93 และมีอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 51.08  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 28.00  

 

2. การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน  

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นบตัร

เครดิตของธนาคารออมสิน 
  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัท่ี 

1.  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  3.83 0.73 มากท่ีสุด 4 

2.  ดา้นราคา 3.61 0.84 ปานกลาง 7 

3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.80 0.69 มาก 5 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.70 0.76 มาก 6 

5.  ดา้นบุคลากร 3.96 0.80 มาก 1 

6.  ดา้นกระบวนการให้บริการ  3.90 0.81 มาก 3 

7.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.93 0.73 มาก 2 

รวม 3.82 0.65 มาก  

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 

มี 7 ปัจจยั โดยภาพรวมให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากร ให้

ความคิดเห็นมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X =3.96) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นผลิตภัณฑ์และบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด และดา้นราคา ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X =3.93, X =3.90, X =3.83, X =3.80, X =3.70  และ

X =3.61) ตามลาํดบั 
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 3. การศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิต

ของธนาคารออมสิน 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัท่ี 

1.  ดา้นองคก์ร  4.18 0.63 มาก 1 

2.  ดา้นบุคลากร  4.03 0.63 มาก 3 

3.  ดา้นสถานท่ี  3.83 0.69 มาก 5 

4.  ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ  4.06 0.72 มาก 2 

5.  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 3.88 0.74 มาก 4 

รวม 4.00 0.60 มาก  
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า มี 5 ปัจจยั โดยภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออม

สินโดยภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X =4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นองค์กร ให้ความ

คิดเห็นมากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X =4.18) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ์/

บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นสถานท่ี ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X =4.06, X =4.03, 

X =3.88 และ X =3.83) ตามลาํดบั 
 

 4. การศึกษาการตดัสินใจการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการ X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัท่ี 

1.   ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมทาํ 

     บตัรใหม่ทดแทนมีความเหมาะสม 

3.86 0.99 มาก 7 

2.   อตัราดอกเบ้ียการชาํระเงินล่าชา้ 3.82 0.91 มาก 8 

3.   ระยะเวลาการชาํระเงิน 3.81 0.89 มาก 9 

4.   สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น การคืนเงิน  

     การแบ่งจ่าย สะสมแตม้ เป็นตน้ 

3.89 0.98 มาก 6 

5.   รูปแบบ ความสวยงาม ความทนัสมยัของบตัร 3.76 0.84 มาก 10 

6.   ใชง่้าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.06 0.86 มาก 3 

7.   การบริการท่ีดีของธนาคาร และพนกังาน 4.10 0.70 มาก 2 

8.   ความเช่ือถือ ความปลอดภยั ความรับผดิชอบของธนาคาร 4.12 0.74 มาก 1 

9.   ตอบสนองความตอ้งการตาม Life Style  

     ของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.02 0.87 มาก 4 

10. แนะนาํบุคคลอ่ืนให้สมคัรใชง้านบตัรเครดิต ธนาคารออมสิน 3.90 0.77 มาก 5 

รวม 3.93 0.69 มาก  
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน โดยภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก ( X =3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ความเช่ือถือ ความปลอดภยั ความรับผิดชอบของธนาคารให้

ความคิดเห็นมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.12) รองลงมา ไดแ้ก่ การบริการท่ีดี

ของธนาคาร และพนกังาน ใชง่้ายสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ตอบสนองความตอ้งการตาม Life Style ของ

ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี แนะนาํบุคคลอ่ืนให้สมคัรใชง้านบตัรเครดิตธนาคารออมสิน สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น 

การคืนเงิน การแบ่งจ่าย สะสมแต้ม เป็นต้น ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมทาํบตัรใหม่ทดแทนมีความ

เหมาะสม อตัราดอกเบ้ียการชาํระเงินล่าชา้ ระยะเวลาการชาํระเงิน รูปแบบ ความสวยงาม ความทนัสมยัของบตัร ให้

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X =4.10, X =4.06, X =4.02, X =3.90, X =3.89, X =3.86, X =3.82, X =3.81 

และ X =3.76) ตามลาํดบั 

   

 5. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัร

เครดิตของธนาคารออมสิน 

 

ตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุแบบขั้นตอนโดยใชเ้ทคนิควิธีการ Stepwise ของตวัแปรปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออม

สิน 
 

ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (F) .274 .052 .322 5.306 .000* 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (B) .253 .033 .308 7.662 .000* 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (D) .18 .05 .198 3.618 .000* 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (G) .143 .042 .151 3.409 .001* 

(ค่าคงท่ี) .723 .129  5.613 .000 

R = .835       R2 = .697       R2
adj = .693       FOverall = 183.727       Sig F = .000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 

  จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ของตวัแปรปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพสามารถร่วมกนั

พยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยสามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 69.7 (R2 = .697) และมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุเท่ากบั .835 เม่ือนาํตวัแปรทั้ง 4 ตวั ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการบตัร

เครดิตของธนาคารออมสิน มาเขียนเป็นสมการ จะไดส้มการถดถอยพหุในรูปของคะแนนดิบ ดงัน้ี 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

   M1 = .723 + .274(F) + .253(B) + .180(D) + .143(G) 

  และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐานไดส้มการ ดงัน้ี   

   ZM1  = .322(F) + .308(B) + .198(D) + .151(G) 

 นอกจากน้ี จากสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน

ของกลุ่มเป้าหมาย ในรูปคะแนนมาตรฐาน สามารถอธิบายไดว้่า  

 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ (F) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานโดยไม่มีปัจจยัอ่ืนเขา้มา

เก่ียวขอ้ง คาดว่าจะทาํให้การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนเท่ากบั .322 

หน่วยมาตรฐาน 

 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (B) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานโดยไม่มีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง คาดว่าจะ

ทาํให้การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนเท่ากบั .308 หน่วยมาตรฐาน 

 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (D) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานโดยไม่มีปัจจยัอ่ืนเขา้มา

เก่ียวขอ้ง คาดว่าจะทาํให้การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนเท่ากบั .198 

หน่วยมาตรฐาน 

 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านลัษณะทางกายภาพ (G) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานโดยไม่มีปัจจัยอ่ืนเข้ามา

เก่ียวขอ้ง คาดว่าจะทาํให้การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนเท่ากบั .151 

หน่วยมาตรฐาน 

 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุแบบขั้นตอน โดยใช้เทคนิควิธีการ Stepwise ของตวัแปรปัจจัย

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน 

ตวัแปร B Std.Error Beta t Sig. 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (K) 

0.274 0.052 0.322 5.306 .000* 

(ค่าคงท่ี) 0.723 0.129  5.613 .000 

R = .781       R2 = .610       R2
adj = .609       FOverall = 505.611       Sig F = .000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 

 จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ของตวัแปรปัจจัย

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน พบว่า ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน ไดอ้ยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน

ไดร้้อยละ 61.0 (R2 = .610) และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุเท่ากับ .781 เม่ือนําตวัแปรดงักล่าว ท่ีสามารถ

พยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน มาเขียนเป็นสมการ จะไดส้มการถดถอยพหุในรูป

ของคะแนนดิบ ดงัน้ี 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

M2 = .884 + .752(K) 
 

และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐานไดส้มการ ดงัน้ี 

ZM2  = .781(K) 
 

 นอกจากน้ี จากสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน

ของกลุ่มเป้าหมาย ในรูปคะแนนมาตรฐาน สามารถอธิบายไดว้่า  

  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (K) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานโดยไม่มีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

คาดว่าจะทาํให้การตัดสินใจใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนเท่ากับ .781 หน่วย

มาตรฐาน 

 

8.  การอภปิรายผล 

งานวิจยัน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการแจกสอบถามออนไลน์ และแจกแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัเอง ขอ้มูลท่ี

ตอ้งการจากกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี คือ 325 ชุด ซ่ึงในการแจกแบบสอบถามใชเ้วลาทั้งหมด 1 เดือน คือ ตั้งแต่วนัท่ี 

18 มกราคม - 17 กุมภาพนัธ์ 2561 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารออมสินของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ พบวา่ ความน่าเช่ือถือของธนาคาร การให้ความช่วยเหลือและระบบป้องกนั

ความสูญเสียกรณีบตัรสูญหาย หรือถูกโจรกรรมบตัรเครดิต อีกทั้ง การมีให้เลือกหลากหลายประเภท วงเงินบตัร

เครดิตท่ีไดรั้บอนุมติัมีความเหมาะสม ขั้นตอนสมคัรและอนุมติัรวดเร็วไม่ยุ่งยาก การขอเพ่ิมหรือการขยายวงเงิน

สินเช่ือไดรั้บอนุมติัอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการโดยตรง สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ      

เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ว่าดา้นผลิตภณัฑ์และบริการเป็นส่ิงสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง

มอบให้แก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ  

 2. ปัจจยัดา้นราคา พบว่าอตัราค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตแรกเขา้มีความเหมาะสม อตัราค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต

รายปี    มีความเหมาะสม อตัราดอกเบ้ียในการผิดนัดชาํระหน้ีค่อนขา้งตํ่า วงเงินสินเช่ือและวงเงินในการเบิกเงินสด

ล่วงหนา้มีความเหมาะสมก็ส่งผลต่อการตดัสินใจซ่ึงสอดคลอ้งกบัขนิษตา สังฆรักษ ์(2556) ว่าผูบ้ริโภคคาํนึงถึงราคา

สินคา้หรือค่าบริการท่ีมีความเหมาะสมและยติุธรรม แต่ในสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงสาํหรับตลาดสินคา้บางประเภท

นั้น ดา้นราคาอาจตอ้งปรับตวัสู่อีกมิติหน่ึงนัน่คือราคายอ่มเยา 

 3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า มีสาขาเพียงพอ สะดวกในการรับบริการชาํระเงิน จาํนวนช่องทาง

อ่ืนๆ ในการชาํระหน้ี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคารผ่านเอทีเอ็ม ผ่าน Internet Banking เป็นตน้ พนักงานไดใ้ห้บริการดว้ย

ความรวดเร็ว จาํนวนร้านคา้และสถานบริการ ท่ีรับชาํระค่าสินคา้และบริการผา่นบตัรเครดิต ยงัสามารถใชบ้ริการบตัร

เครดิตในต่างประเทศได ้สอดคลอ้งกบัศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้สรุปเก่ียวกบัด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายหมายถึง ดา้นสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือการเลือกทาํเลท่ีตั้งของธุรกิจ 

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า การมีส่วนลดในการซ้ือสินคา้และบริการ ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล

ข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ หลากหลาย มีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกคา้ในวนัสําคญั อย่างสมํ่าเสมอ ของสมนาคุณ จากการ

สมคัรเป็นผูถื้อบตัรมีความน่าสนใจ สอดคล้องกบังานวิจยัของ จุฑานันท์ พนัธุมโน (2547) ว่าการให้บริการลูกค้า

สัมพนัธ์ คือ การรักษาลูกคา้ โดยมีการให้ส่วนลดในวนัพิเศษต่าง ๆ ของลูกคา้  
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 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร พบว่า พนกังานผูใ้ห้บริการให้ขอ้มลูเก่ียวกบับตัรครบถว้นเป็นปัจจยัสําคญั ผูใ้ห้บริการมี

บุคลิกดียิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาดีและการแต่งกายเหมาะสม ให้บริการกับลูกค้าอย่างเสมอภาค ทีมงานมีศกัยภาพ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเบญจมาศ  ศรีสวรรค์ (2556) ว่า การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยอาศยัการ

ส่ือสารผา่นบุคคล การส่ือสารผา่นทางบุคคล เช่นพนกังานขาย 

 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า การมีระบบการทาํงานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ และเช่ือถือได ้ การรักษา

ผลประโยชน์ และความลับของลูกคา้ ได้เป็นอย่างดี วิธีการยื่นสมคัรบตัรเครดิตได้รับความสะดวก และยุติธรรม 

จาํนวนพนกังาน  มีเพียงพอกบัการให้บริการ มีกระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็ว ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมติัเงินกู้

บตัรเครดิต มีความรวดเร็ว สอดคล้องกบังานวิจัยของ พชัรี สุทธิพงศ์วิรัช (2554) ว่าปัจจัยด้านกระบวนการมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขั้นตอนการสมคัรบตัรทาํไดง่้ายและรวดเร็วเป็นอนัมาก รองลงมาคือ ระยะเวลาใน

การอนุมติัมีความรวดเร็ว   

 7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า การใชเ้ทคโนโลยีในการให้บริการท่ีทนัสมยั รูปแบบการให้บริการท่ี

ทนัสมยั ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์สํานักงานท่ีทนัสมยั ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจดัวาง

อุปกรณ์ป้ายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  

8. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ พบว่า ดา้นองค์กรให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 

ดา้นบุคลากร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นสถานท่ี ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ขนิษตา  สังฆรักษ์ (2556) ว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้และดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้น

ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจหัวขอ้น้ีอาจมีหรืออาจรวมอยู่ในหัวขอ้ท่ี 4. ผลการวิจยั หรือรวมในหัวขอ้ต่อไปคือ 

บทสรุป ก็ได ้ หัวข้อน้ีเป็นการอภิปรายหรือวิจารณ์ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั โดยอาจมีการเปรียบเทียบกบัทฤษฎีหรือ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดอ้า้งอิงถึงก่อนหนา้น้ีว่าสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร   

 

9.  ข้อเสนอแนะ 

1. การนาํไปใชใ้นทางธุรกิจ  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน รวมไปถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ช่วยให้ธนาคารออมสิน

สามารถนาํผลการวิจยัมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมี

คุณภาพยิ่งข้ึน โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ อีกทั้ ง ยงัเป็นการเพ่ิมศักยภาพเ ร่ือง

ความสามารถในการทาํกาํไรไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี ผูว้ิจยัของสรุปการนําไปใชใ้นทางธุรกิจ ตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบการควรเนน้ขั้นตอนการให้บริการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ขั้นตอนใน

การพิจารณาอนุมติับตัรเครดิตมีความรวดเร็ว มีระบบการทาํงานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ และเช่ือถือได ้นอกจากน้ี ควรมี

กระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและระดบัความพึงพอใจนารบริการของลูกคา้ ลดเวลาการ

รอคอยและความกงัวลใจของลูกคา้ได ้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 877 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  1.2 ดา้นราคา ควรยกเวน้อตัราค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตแรกเขา้ และรายปี และควรพิจารณาอตัราดอกเบ้ียใน

การผิดนัดชาํระหน้ี และอตัราค่าปรับในการผดินัดชาํระล่าช้า ให้มีความเหมาะสมทดัเทียมธนาคารอ่ืน เพ่ือความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

  1.3  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ขอ้มลูข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ หลากหลายช่องทาง 

โดยปัจจุบันโซเชียล มีเ ดีย เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ควรทําการ

ประชาสัมพนัธ์ให้เกิดกระแส เช่น การทาํคลิปวีดีโอให้คนสนใจ สร้าง Word of Mouth ในสังคม นอกจากน้ี ควรส่ง

มอบสิทธิพิเศษให้ลูกคา้ในวนัสําคญัต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น ส่งมอบส่วนลดสินคา้หรือบตัรกาํนัลให้ลูกคา้ในวนั

เกิด เป็นการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีสาํคญัควรมีระบบการเรียก

เก็บและประนอมหน้ีท่ีไม่ทาํให้ลูกคา้เส่ือมเสียช่ือเสียง 

  1.4 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ธนาคารควรมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั มีการนาํเทคโนโลยมีา

ใชใ้นการบริการ มีกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และภาพลกัษณ์ท่ีดี

ของธนาคาร 

  1.5 ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ธนาคารควรมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็ว

ในการให้บริการ มารบริการทางการเงินท่ีหลากหลายให้เลือกใชบ้ริการ มีจุดให้บริการทางการเงินท่ีครอบคลุมทัว่ถึง 

เพ่ือภาพลกัษณ์ดา้นบริการท่ีดีของธนาคาร 

 2.  ขอ้เสนอแนะให้กบัองคก์ร 

 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารออมสิน     โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก และมากท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารควรรักษามาตรฐานในการให้บริการและพฒันาศกัยภาพพนักงาน เพ่ือแกไ้ขปัญหา

ให้ลูกคา้ไดถู้กตอ้งแม่นยาํอยา่งมืออาชีพ 

 2.2 ธนาคารควรมีขั้นตอนการสมคัรบตัรเครดิตท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบั

ลูกคา้ท่ีกาํลงัตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต ให้สามารถเขา้สมคัรไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั รวมถึงความเช่ือถือ 

และความรับผดิชอบของธนาคารท่ีมีต่อลูกคา้ 

 2.3 ธนาคารควรเพ่ิมช่องทางการชาํระเงินให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ชาํระหน้ีบตัรเครดิต โดยมีการชาํระผา่นตู ้ATM ชาํระผา่น โมบายแบงคก้ิ์ง เคาทเ์ตอร์เซอร์วิส จุดชาํระเงิน บ๊ิกซี เทส

โก ้โลตสั ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายในการใชบ้ริการมากข้ึน  

 2.4 ธนาคารควรจัดอบรมพนักงานดา้นการแต่งกาย กิริยามารยาท และมนุษยสัมพนัธ์ เพ่ือให้พนักงานมี

มารยาทท่ีสุภาพอ่อนโยน สวยงาม และมีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการกบัลูกคา้ 

 2.5 ธนาคารควรจดัฝึกอบรมพนกังาน ให้มีความรอบรู้เก่ียวกบัการให้บริการบตัรเครดิต ตอ้งสามารถอธิบาย

ให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน พร้อมแกไ้ขปัญหา ตอบขอ้สงสัยให้ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีความ

เช่ียวชาญในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี เพ่ือใหลู้กคา้มัน่ใจในการใหบ้ริการของพนกังานธนาคาร 

 2.6 ธนาคารควรมีการตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม เหมาะสม โดดเด่นทนัสมยั บรรยากาศดีมีแสงสว่างท่ี

เพียงพอ ไม่แออดั และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการรู้สึกจดจาํสถานท่ี สบายใจ และสดช่ืน เม่ือ

เขา้มาใชบ้ริการกบัทางธนาคาร 

 2.7 ธนาคารควรมีมาตรการท่ีเขม้งวดในการดูแลลูกคา้ในดา้นความปลอดภยัเพ่ือให้ลูกคา้มีความมัน่ใจใน

ความปลอดภยัของทางธนาคารในการใชบ้ริการ 
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 2.8 ธนาคารควรกาํหนดให้พนักงานดูแลลูกคา้ให้ลูกค้ามีความประทบัใจในการเข้ามาใชบ้ริการกบัทาง

ธนาคาร 

 2.9 ธนาคารควรดูแลพนกังานใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัทางธนาคารอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยก

หรือกีดกนั ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีความยติุธรรมให้กบัลูกคา้ทุกคนอยา่งเต็มท่ี 

 2.10  ธนาคารควรดูแลให้พนักงานมีความตรงต่อเวลากบัลูกคา้ และให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน

ยุง่ยาก  

 2.11  ธนาคารควรจดัสถานท่ีไวใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีเขา้มารอรับบริการไม่ว่าจะสถานท่ีจอดรถ หรือจะเป็น

โต๊ะ เกา้อ้ี นํ้ าด่ืม หรือ กาแฟสาํหรับให้ลูกคา้นัง่รอรับบริการ เพ่ือให้ลูกคา้พึงพอใจ 

 2.12  ธนาคารควรมีป้ายช่ือสาขาสวยงามและโดดเด่นและชดัเจนเห็นง่ายต่อผูส้ัญจรผ่าน อาคารสํานักงานมี

แสงสว่าง อุณหภูมิท่ีเหมาะสม และมีจาํนวนสาขาท่ีครอบคลุมในการทาํธุรกรรมของลกูคา้อยา่งครบวงจร 
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อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินค้าต่อการตดัสินใจใช้บริการ MYMO: 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

AN INFLUENCE OF BRAND IMAGE ON DECISION 

TO ADOPT MYMO APPLICATION SERVICE: A CASE STUDY OF 

GOVERNMENT SAVINGS BANK BRANCH AMPHOE MUEANG LOEI 

จิตรา สริุสา1 และ ดร.พิสมร กิเลนทอง2 
1หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ กลุม่วชิาการตลาด คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, JittraS2@gsb.or.th 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจใช ้บริการ MYMO 

ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสํารวจใช้

แบบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตัวอย่างคือลูกคา้ท่ีดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 

MYMO ของธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํนวน 317 คน ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบแบบตาม

สะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชก้ารวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม/การทาํธุรกรรมกับ

ธนาคารของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า นอกจากผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMOแลว้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ี

เคาเตอร์ธนาคาร  โดยใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝาก บริการผ่านแอพพลิเคชั่น MYMO ของธนาคารออมสินท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามใช้บ่อย คือ เช็คยอดเงินและรายการเคล่ือนไหวทั้งบญัชีเงินฝากและสินเช่ือ  โดยทาํธุรกรรมผ่าน

แอพพลิเคชั่น MYMO 1-2 คร้ังต่อเดือน ผูมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน คือ 

เจา้หน้าท่ีของธนาคารออมสิน ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่า  ดา้นคุณประโยชน์มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ในประเด็นการประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย ในการเดินทางมาทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร รองลงมา คือ ดา้น

คุณสมบติั ในประเด็น แอพพลิเคชั่น MYMO มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย เช่น โอน ชาํระ ถอน เติมเงิน

ออนไลน์ ฯลฯ ภายในแอพพลิเคชัน่เดียว  ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ ในประเด็นผูใ้ชบ้ริการ แอพพลิเคชัน่ MYMO เป็น

คนทนัสมยัเขา้ถึงเทคโนโลย ีดา้นคุณค่า ในประเด็นมีการแจง้เตือนทนัทีท่ีมีการเคล่ือนไหวบญัชี และดา้นวฒันธรรม 

ในประเด็นทาํให้มีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMO 

คาํสําคญั: ภาพลกัษณ์,การตดัสินใจใชบ้ริการ, แอพพลิเคชัน่ MYMO ธนาคารออมสิน สาขาเลย 
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ABSTRACT 

This research aims to study the influence of brand image on service decision making. MYMO of Savings 

Bank Branch Loei Branch Amphoe Mueang Loei, Loei Province by using quantitative research method by using 

closed questionnaire as a tool to collect data. The samples were customers who downloaded Application MYMO of 

the Government Savings Bank. In the district of Loei, 317 people were randomly selected. Statistics used in data 

analysis were descriptive analysis, and multiple regression analysis was used at statistically significant level of .05. 

           The study indicated that most of the samples were female. The analysis of behavior / transaction with the 

bank of the user found that in addition to the respondents using the Mymo application service; most of the services 

are used by the bank counter including deposit products. Users utilize the application of the Savings Bank MyMo to 

check the balance and movement of both deposits and loans. They usually conduct transactions through the MyMo 

application 1-2 times a month. This study found that GSB staff has an influence on the users’ decision to opt for 

GSB MYMO application. The score on brand image was found to be highest in the benefit dimension, measuring in 

terms of time savings, travel expenses, transactions to the bank. The second highest score were found in the features 

dimension of brand image, measuring in terms of MYMO offering a variety of financial services, such as transfer, 

withdrawal, refill, online, etc. This study found that users perceived the Application to be modern, value-for-money 

technology with immediate notification of account movement, and were proud to be a part of MYMO.  
 

Keywords:  Image, The decision to apply, Application MYMO of Government Saving Bank branch Loei 

 

1. บทนํา 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีให้บริการและมีหน้าท่ีสําคญัในการผลกัดนัและพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศให้ขับเคล่ือนโดยต้องมีการพฒันาการให้บริการท่ีสอดคล้องและรองรับพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการของ

ธนาคารท่ีปรับเปล่ียนไปภายใตส้ังคมและการดาํเนินชีวิตท่ีเร่งรีบและเน้นความสะดวกรวดเร็ว  บริการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์จึงเขา้มามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะการใชจ่้ายออนไลน์ผ่านบริการ Mobile Banking ในปี 2559 

มีอตัราการเติบโตสูงสุดท่ีสุดคือ ร้อยละ 122.6 ในเชิงมลูค่า และร้อยละ 114.6 ในเชิงปริมาณ  เน่ืองความนิยมในการ

ใช ้Smart phone เพ่ิมสูงข้ึนและธนาคารต่างๆมีการพฒันา Mobile Banking ท่ีใชง้านง่าย ปลอดภัย  และยงัมีการ

ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองของธนาคารพาณิชย ์ ประกอบกบัการผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ

ชําระเ งินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเ งินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมุ่งส่งเสริมการใช ้e-Payment ในทุกภาคส่วน  ธนาคารออมสิน

เองก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงปรับปรุงพฒันาระบบการดาํเนินงานและการบริการจึงไดอ้อกผลิตภณัฑ์บริการท่ีรองรับ

การทาํธุรกรรมออนไลน์ ในช่ือ MYMO เป็นการบริการทางการเงินท่ีให้ธนาคารอยูก่บัลูกคา้ทุกท่ีทุกเวลา 

 ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรับรู้โดยผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั แบรนด์ใน

ความทรงจาํของผูบ้ริโภค (Keller, 2003) ตราสินคา้นาํเสนอทั้งในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ บริการ การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีองคก์รจดัข้ึนเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคนั้นจะเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนาํมา
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เช่ือมโยงกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่ในความทรงจาํของผูบ้ริโภคและหากการเช่ือมโยงตราสินค้านั้นเป็นการเช่ือมโยงใน

ทางบวกก็จะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในทางบวกและช่วยเพ่ิมคุณค่าตราสินคา้ได ้ซ่ึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้นั้นมี

อิทธิพลต่อการการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ (ศิวบรูณ์ ธนานุกลูชยั ,พ.ศ.2554) 

 ธนาคารออมสินสาขาเลยมีความคาดหวงัให้ลูกคา้ใชบ้ริการ MYMO ท่ี 2,106 User มีการสมคัรใชง้านจริงท่ี 

1,531 User ต่างจากความคาดหวงัไป 575 User และในปี 2561 ธนาคารออมสิน สาขาเลย มีความหวงัให้ลูกคา้เปิดใช้

บริการ MYMO ท่ี 3,191 User จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา การเปิดใชง้าน MYMO ยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

ดงันั้ นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยจึงสนใจอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ MYMO 

เพ่ือให้สามารถนาํผลการศึกษากาํหนดกลยุทธ์การตลาด และเพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

ธนาคาร   ออมสินสาขาเลย จงัหวดัเลย 

  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์บริการแอพพลิเคชัน่ MYMOของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย   

2. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMOของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย 

จงัหวดัเลย   

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้แอพพลิเคชัน่ MYMOท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย   

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี หมายถึงผูใ้ช้บริการของธนาคารออมสินสาขาเลย ท่ีดาวน์โหลด 

แอพพลิเคชัน่ MYMOในเขตอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ในปี พ.ศ. 2560 มีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี จาํนวน 

1,531 คน  

  กลุ่มตวัอย่าง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาเลย ท่ีดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่

MYMO ในเขตอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ในปี พ.ศ.2560 มีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี จาํนวน 1,531 คน 

การสุ่มตวัอยา่ง ใชจ้าํนวนจากการคาํนวณโดยสมการ n =  N/(1+Ne2) โดย N คือผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขา

เลย ท่ีดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ MYMOในเขตอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย e คือค่าคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 95 มีค่าเท่ากบั 

0.05 ไดค่้ากลุ่มตวัอยา่ง 317 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการเก็บขอ้มูลจาํนวน 

317 รายนั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (accidental sampling) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม จาํนวนทั้งส้ิน 317 ชุด และขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากรายงานการวิจยั 

วิทยานิพนธ ์การคน้ควา้แบบอิสระ เอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งบทความท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนฐานขอ้มูล

ออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูใช ้ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยมีการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลกบั

การตดัสินใจใชบ้ริการ แอพพลิเคชัน่ MYMO by GSB ของธนาคารออมสิน  โดยใชส้ถิติ t-test และสถิติวิเคราะห์

ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว (One-way ANOVA)  และการวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ แอพพลิเคชัน่ MYMOของธนาคารออมสิน  โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็น

ร้อยละ 59.6  และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 40.4  มีอายุระหว่าง 21-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.9  รองลงมา มีอายุ

ระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.4  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.3  

รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 16.7  มีสถานภาพสมรสและโสดใกลเ้คียงกนั  

โดยมีสถานภาพสมรสจาํนวนคิดเป็นร้อยละ 49.2 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 48.9  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 31.9  รองลงมา มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 20.8 ซ่ึงมี

รายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมา มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 28.7  

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม/การทาํธุรกรรมกบัธนาคารของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า นอกจากผูต้อบแบบสอบถาม

ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMO แลว้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีเคาเตอร์ธนาคาร  โดยใชผ้ลิตภณัฑ์เงินฝาก  มีความถ่ีต่อ

เดือนท่ีเขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาขา 1-2 คร้ังต่อเดือน ในช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น.   บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ MYMO 

ของธนาคารออมสินท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชบ่้อย คือ เช็คยอดเงินและรายการเคล่ือนไหวทั้งบญัชีเงินฝากและสินเช่ือ  

โดยทาํธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ MYMO 1-2 คร้ังต่อเดือน  ในช่วงเวลา 09.01 – 12.00  น. ซ่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคาร

ออมสินมาแลว้เป็นระยะเวลา 1-3 ปี   ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน คือ เจา้หน้าท่ี

ของธนาคารออมสิน 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลักษณ์ตราสินค้าบริการแอพพลิเคชั่น  MYMO ของ

ธนาคารออมสิน  พบว่า  ดา้นคุณประโยชน์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ในประเด็นการประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย ในการเดินทาง

มาทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร  รองลงมา คือ ดา้นคุณสมบติั ในประเด็น แอพพลิเคชั่น MYMO มีบริการทางการเงินท่ี

หลากหลาย เช่น โอน ชาํระ ถอน เติมเงินออนไลน์ ฯลฯ ภายในแอพพลิเคชั่นเดียว  ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ช้ ใน

ประเด็นผูใ้ชบ้ริการ แอพพลิเคชัน่ MYMO เป็นคนทนัสมยัเขา้ถึงเทคโนโลยี ดา้นคุณค่า ในประเด็นมีการแจง้เตือน

ทนัทีท่ีมีการเคล่ือนไหวบญัชี และดา้นวฒันธรรม  ในประเด็นทาํให้มีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูใ้ชบ้ริการ 

MYMO ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ MYMO ของธนาคาร

ออมสิน พบว่า การประเมินผลภายหลงัการซ้ือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ในประเด็นจะแนะนาํให้เพ่ือนหรือคนใกลชิ้ดดาวน์

โหลด แอพพลิเคชัน่ MYMO รองลงมา คือ การรับรู้ถึงปัญหา  ในประเด็นดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ MYMO เพราะ

สะดวกต่อการทาํธุรกรรมการเงิน การประเมินผลทางเลือก  การส่งเสริมการขายของสินคา้และบริการมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ MYMO การตดัสินใจเลือกทางเลือก  หลงัจากไดรั้บขอ้มูลการใชบ้ริการของธนาคารแลว้ 
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ตดัสินใจดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ MYMOไดท้นัที  และการคน้หาขอ้มลู  ก่อนดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ MYMOได้

สอบถามขอ้มลูการบริการจากคนใกลชิ้ดท่ีเคยใชบ้ริการ ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย พบว่า  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทั้งเพศ  อาย ุ 

ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายไดต่้อเดือนไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ MYMO ของธนาคาร

ออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย   

สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์บริการแอพพลิเคชั่น MYMO มีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่ MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

บริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ดว้ยการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multi Regression Analysis) โดยใชเ้ทคนิควิธีการนาํเขา้ (Enter)  โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็น

ร้อยละ 71 พบว่าภาพลักษณ์บริการแอพพลิเคชั่น MYMO ทุกดา้นมีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยดา้นท่ีมี

อิทธิพลทางบวกมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้(β = 0.238, P-Value < 0.05) รองลงมา คือ ดา้นวฒันธรรม (β 

= 0.194 , p-Value <0.05) ดา้นคุณสมบติั (β = 0.148, p-Value <0.05) ดา้นคุณประโยชน์ (β = 0.142, p-Value <0.05) 

และดา้นท่ีมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นคุณค่า (β = 0.124, p-Value <0.05)  
 

ตาราง 1.1 แสดงขอ้มลูการทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของภาพลกัษณ์ตราสินคา้บริการแอพพลิเคชัน่   

กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่  MYMO 

 

*p< 0.05 
 

 

 

 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บริการ

แอพพลิเคชัน่  MYMO 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ 

MYMO 
t p-value 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (β) 

ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี .639 .142 4.489 .00001* 

ดา้นคุณสมบติั .148 .043 3.457 .00062* 

ดา้นคุณประโยชน์ .142 .035 4.076 .00006* 

ดา้นคุณค่า .124 .039 3.154 .00177* 

ดา้นวฒันธรรม .194 .033 5.905 .00000* 

ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ .238 .033 7.227 .00000* 

F = 155.194, P-Value =0.00,  R2= 0.714 
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ตาราง 1.2  แสดงขอ้มูลการทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของภาพลักษณ์ตราสินคา้บริการกบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMO ในแต่ละขั้นตอน 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้การบริการ

แอพพลิเคชัน่ MYMO  

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMO (p-value) 

ขั้นตอนการ

รับรู้ถึง

ปัญหา 

ขั้นตอนการ

คน้หาขอ้มลู 

ขั้นตอนการ

ประเมินผล

หลงัการเลือก 

ขั้นตอนการ

ตดัสินใจเลือก

ทางเลือก 

ขั้นตอนการ

ประเมินผล

ภายหลงัการซ้ือ 

ดา้นคุณสมบติั .31182 .06905 .11229 .78704 .01033* 

ดา้นคุณประโยชน์ .00000* .10271 .99460 .07481 .10004 

ดา้นคุณค่า .05578 .10082 .00023* .00048* .01079* 

ดา้นวฒันธรรม .20141 .00000* .01249* .00000* .08440 

ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ .01670* .00015* .00000* .00569* .00000* 

*p< 0.05 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของภาพลกัษณ์ตราสินคา้บริการกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMO ในแต่ละขั้นตอน พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บริการดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ในขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก 

และขั้นตอนการตดัสินใจเลือกทางเลือก  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บริการดา้นคุณค่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจเลือกทางเลือก และขั้นตอน

การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ  ภาพลกัษณ์ตราสินค้าบริการดา้นคุณประโยชน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการแอพพลิเคชัน่ MYMO ในขั้นตอนการรับรู้ถึงปัญหา  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บริการดา้นคุณสมบติัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ในขั้นตอนการประเมินผลภายหลงัการซ้ือ 

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าแอพพลิเคชั่น  MYMO ท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่  MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์บริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดั

เลย  ผูว้ิจยัพบว่าด้านคุณประโยชน์มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด  โดยเฉพาะในประเด็นประหยดัเวลา

ค่าใชจ่้าย ในการเดินทางมาทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร  และประเด็นการทาํธุรกรรม โอน จ่าย ชาํระบิล เป็นเร่ืองง่าย

รองลงมา คือ  ดา้นคุณสมบติั  ในประเด็นแอพพลิเคชัน่  MYMO มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย  และตราสินคา้

ของแอพพลิเคชัน่  MYMO ให้ความรู้สึกปลอดภยัเม่ือเขา้ใชง้านสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทวีพงศ ์สู่สวสัด์ิ (พ.ศ.

2559: 47-49) พบว่า ลกูคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking MYMO มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อการ

บริการมากท่ีสุด โดยในประเด็นความพึงพอใจในความสะดวกรวดเร็วผูใ้ชบ้ริการเป็นประเด็นในการบริการท่ีไดรั้บ

คะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมา คือความพึงพอใจในความถูกตอ้งแม่นยาํและความปลอดภยัของ

ระบบ ตามลาํดบั  แสดงให้เห็นว่า การใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบาย

รวดเร็ว ทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆไดท้นัทีผ่านโทรศพัทมื์อถือ นอกจากน้ีความรู้สึกมัน่ใจในความปลอดภยัของ
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แอพพลิเคชัน่ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเช่ือถือในภาพลกัษณ์ในบริการ  และเป็นท่ียอมรับโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ

น่าเช่ือถือ  การสร้างภาพลกัษณ์จะไม่เกิดผลใดๆ ถา้ไม่มีความความน่าเช่ือถือ (นนัทมน  ไชยโคตร, พ.ศ.2557: 11-12) 

2.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

ผูว้ิจยัพบว่า การประเมินผลภายหลงัการซ้ือมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด เน่ืองจากหลงัจากท่ีการใชบ้ริการแลว้

ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจจากประสบการณ์ท่ีมีการใชบ้ริการ  ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการยงัคงมีการใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง

และมีการแนะนาํให้เกิดผูบ้ริโภครายใหม่ (Kotler & Keller, 2006, p.181)  ซ่ึงถึงแมว้่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นท่ี

ดีภายหลังการใช้บริการผูบ้ริหารธนาคารก็ควรจะมีนโยบายมุ่งเน้นการพฒันาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ตอบสนองบริการท่ีทาํให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึนเพ่ือรักษาความพึงพอใจจากการใชบ้ริการและ

เพ่ิมความพึงพอใจจากการบริการท่ีเหนือความตอ้งการของผูบ้ริโภคไปอีกอยา่งไม่หยดุน่ิง เช่น แอพพลิเคชัน่  MYMO

บริการสมคัรบตัรเครดิต  ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ เป็นตน้ เพ่ือทาํให ้MYMO เป็นแอพพลิเคชัน่ครบ

วงจร ส่วนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่  MYMO ในขั้นตอนการรับรู้ถึงปัญหามีค่าเฉล่ียของระดบัความ

คิดเห็นในอนัดบัรองลงมา เน่ืองจากแอพพลิเคชัน่  MYMO เป็นบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการจากพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน แสดงให้เห็นว่าในการ

พฒันาผลิตภณัฑข์องธนาคารตอ้งมีการคาํนึงถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเพ่ือทาํให้ผลิตภณัฑ์

ไดรั้บการตอบรับและความพึงพอใจจากผูบ้ริโภค 

3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าแอพพลิเคชั่น  MYMO ท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่  MYMO ของธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  ผูว้ิจยัพบว่า  ภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้แอพพลิเคชัน่  MYMO ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชั่น  MYMO ของธนาคารออมสิน 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองค่ายญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ของศิวบูรณ์  ธนานุกูลชยั (พ.ศ.2554)  พบว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั 

ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นบุคลิกภาพผูใ้ช ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองค่ายญ่ีปุ่น  และสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Kotler (1999 อา้งใน จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร, พ.ศ.2550) องค์กรจาํเป็นตอ้งพฒันาตราสินคา้ท่ีจะช่วย

สร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ลูกคา้ ในทุกจุดสัมผสัของตราสินค้า  ซ่ึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แอพพลิเคชั่น  

MYMOสามารถส่ือความหมายในเชิงบวกในทุกด้านของภาพลักษณ์จึงทาํให้ผูใ้ช้บริการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่MYMO ผูบ้ริหารของธนาคารจึงควรดาํเนินกลยทุธ์ตราสินคา้ตามแนวทางท่ีดาํเนินมาแลว้ต่อไป  แต่ควร

ท่ีจะมีการทบทวนจากความคิดเห็นและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเปรียบเทียบขอ้มูลภาพ

ลกัษณ์ตราสินคา้ของคู่แข่ง  เพ่ือให้การวางแผนและปรับกลยทุธต์ราสินคา้ไดท้นัต่อสถานการณ์การแข่งขนัและความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคด้วย เพ่ือให้ตราสินคา้แอพพลิเคชัน่  MYMO ยงัคงมีภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและผูใ้ชบ้ริการมี

ทศันคติท่ีดีในตราสินคา้ต่อไป  เม่ือเรียงลาํดบัของอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่MYMO ไดด้งัน้ี  ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ดา้นวฒันธรรม ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ และดา้น

คุณค่า ตามลาํดบั  

ผูว้ิจยัไดมี้การแยกการทดสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของภาพลกัษณ์ตราสินคา้บริการกบัการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น MYMO ในแต่ละขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงปัญหาการค้นหาข้อมูล  การ

ประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจเลือกทางเลือก  และการประเมินผลภายหลงัการซ้ือ พบว่า ภาพลักษณ์ด้าน
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บุคลิกภาพของผูใ้ชมี้อิทธิพลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMO ในทุกขั้นตอน แสดงว่า ผูใ้ชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่  MYMO มีความคิดเห็นว่าภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MYMO สอดคลอ้งบุคลิกของผูใ้ชบ้ริการจึงทาํให้มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชเ้ลือกใชบ้ริการในทุกขั้นตอนเน่ืองจากตราสินคา้แอพพลิเคชัน่  MYMO บ่งช้ีถึงบุคลิกภาพ

เป็นคนทนัสมยัและเขา้ถึงเทคโนโลย ี ดงันั้น ผูบ้ริหารธนาคารควรมีการสาํรวจขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการในเชิงลึกเพ่ือให้การ

วางแผนกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการและจะส่งผลให้การตลาดนั้นมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.ควรทาํการศึกษาบริการ Mobile banking ของธนาคารอ่ืนเพ่ือสามารถประเมินความสามารถทางการ

แข่งขนัและนาํผลมาปรับปรุงการให้บริการแอพพลิเคชัน่ของธนาคารออมสิน 

2.ควรทาํการศึกษาการวดับุคลิกภาพของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MYMO เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ลกัษณะ

ของลูกคา้ไดใ้นเชิงลึกแลว้นาํการศึกษามากาํหนดและวางแผนทั้งภาพลกัษณ์ตราสินคา้และวิธีการส่ือสารการตลาดถึง

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนาํเป็นอย่างดียิ่ง

จากอาจารย์ ดร.พิศมร กิเลนทอง ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ได้ให้ความรู้ ช้ีแนะแนวทาง ตรวจทาน และแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ของเน้ือหาให้มีความถูกตอ้งสมบรูณ์ยิ่งข้ึน ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา ดงันั้นผูศึ้กษา

ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรทุกท่านท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์

ตลอดจนคาํปรึกษาต่างๆ ดว้ยดีตลอดมา  

ขอขอบคุณพนกังานธนาคารออมสินสาขาเลย จงัหวดัเลย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เพ่ือการศึกษาคร้ังน้ี และขอขอบคุณลูกค้าของธนาคารทุกท่านท่ีสละเวลาให้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษา 

ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านๆ ท่ีให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นกาํลงัใจ ส่งผล

ให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จสมบรูณ์ สุดทา้ยน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับธนาคารออมสิน และ

ท่านท่ีสนใจเพ่ือนาํไปใชก้ารประกอบการตดัสินเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของสถาบนัการเงิน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้อิฐมวลเบาของกลุ่มร้านคา้วสัดุ

ก่อสร้างและกลุ่มช่าง ในเขตเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยศึกษาจากผูบ้ริโภคสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้านคา้วสัดุ

ก่อสร้างและกลุ่มช่าง เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือใน

แต่ละกระบวนการ จากการศึกษาพบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอนโดยใชท้ฤษฎีของ Kotler สามารถ

อธิบายไดด้ังน้ี 1) ขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มร้านค้าวสัดุก่อสร้างและกลุ่มช่าง มีความเห็นในทิศทางท่ี

แตกต่างกนัแต่เช่ือมโยงกนั โดยเร่ิมจากช่างตระหนกัถึงปัญหาจากความจาํเป็นของการใชง้าน ส่วนของร้านคา้มีความ

จาํเป็นท่ีต้องจาํหน่ายตามความตอ้งการของลูกค้า ซ่ึงในกระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนดังกล่าวอาจจะยงัไม่

เช่ือมโยงกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากนกั 2) ขั้นตอนการคน้หาขอ้มลู กลุ่มร้านคา้วสัดุก่อสร้างและกลุ่มช่าง

มีความเห็นในทิศทางเดียวกนั โดยให้ความเห็นว่าสินคา้อิฐมวลเบาเป็นท่ีรู้จกัอยู่แลว้ และ การใชง้านสินคา้ไม่ไดมี้

ความยุง่ยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด ฉะนั้นขอ้มูลท่ีสนใจจะหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาและการส่งเสริมการตลาด

ของสินคา้เพ่ือการสั่งซ้ือมาใชง้านในกลุ่มช่าง และซ้ือมาเพ่ือจดัจาํหน่ายต่อในกลุ่มร้านคา้วสัดุก่อสร้าง 3) การประเมิน

ทางเลือก ร้านคา้วสัดุก่อสร้างและกลุ่มช่าง มีความเห็นในทิศทางท่ีแตกต่างกนั กลุ่มช่างจะให้ความสําคญัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย คือ การเลือกร้านท่ีใกล้ท่ีสุดก่อนและนาํราคามาประเมินทางเลือกร้านค้าในบริเวณเดียวกัน 

ในขณะท่ีร้านค้าวสัดุก่อสร้างให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการส่งเสริมการตลาดสินค้าท่ีเน้น

ปริมาณการซ้ือท่ีสูงแลกกบัส่วนลดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือราคาท่ีลดลง 4) ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มร้านคา้วสัดุก่อสร้างและ

กลุ่มช่างมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความเห็นว่าจะตัดสินใจซ้ืออิฐมวลเบาตราสินคา้ใดก็ไดท่ี้ส่งผลต่อ

ตน้ทุนโดยรวมตํ่าท่ีสุด และ 5) ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้ ทั้ง 2 กลุ่มมีการประเมินความพึงพอใจท่ีเหมือนกนั

โดยจะประเมินความพึงพอใจสินคา้ หากพบปัญหาการใชสิ้นคา้ส่งผลถึงความไม่พึงพอใจจะไม่บอกต่อ แต่จะแจ้ง

ปัญหาดงักล่าวไปยงัร้านคา้ท่ีตนเองซ้ือสินคา้ 

ตาํสําคญั : อิฐมวลเบา, ส่วนประสมทางการตลาด, ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง, ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the Marketing Mix Factors Influencing the Purchasing 

Decision of Lightweight Brick of local contractor and the building material stores in urban areas. Nakhon 

Ratchasima. The study was conducted by two groups of consumers: To study the differences in the marketing mix 

that affect the purchase decision in each process. The study found that the 5 decision-making processes in the 

problem-solving process Construction Materials and Construction Group There are opinions in different directions, 

but linked together. From the beginning, the technician realized the problem of the necessity of using. Parts of the 

store need to be sold according to customer needs. The decision to buy this may not be linked to the market mix. 

Later, the search process. Construction material suppliers and technicians have the same view. By commenting that 

lightweight brick products are already known and the use of the product is not complicated or anyhow. The 

information will be related to the price and promotion of the product to order to work in the group. And purchased 

for distribution in the building materials. The next step is to evaluate options. Building Materials and Mechanic 

Group There are opinions in different directions. Technicians will focus on the distribution channel is to select the 

nearest store and bring the price to evaluate the store in the same area. While building material stores focus on 

promotion. Especially the promotion of products that focus on high volume of purchases for the increased discounts 

or reduced prices. In the decision to buy. Construction material suppliers and technicians have the same view. He 

said that he would buy any branded brick that would affect the overall cost. The last step in post-purchase behavior 

is the same. If the problem of using the product results in dissatisfaction will not tell. The problem will be reported 

to the shop where they buy. 

 
Keywords: Lightweight Brick, marketing mix, construction materials store, purchase decision process 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัสินคา้วสัดุก่อสร้างดา้นการก่อผนงัมีผลิตภณัฑที์มากมายท่ีสามารถตอบโจทยต์ามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค อาทิ อิฐมอญ อิฐบล๊อค อิฐมวลเบา ผนงัสาํเร็จรูป เป็นตน้ ซ่ึงสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในขณะน้ีคือ

สินคา้อิฐมวลเบาโดยอิฐมวลเบาเป็นสินคา้ท่ีถูกนาํมาใชก้บัการสร้างตั้งแต่การก่อสร้างขนาดเลก็อยา่งบา้นเด่ียวไป

จนถึงการก่อสร้างตึกสูงขนาดใหญ่ ซ่ึงตลาดในปีพ.ศ.2561 ในมีโอกาสการขยายตวัมากถึง 10% (smart block , 2560) 

 การเติบโตของการก่อสร้างในประเทศคาดว่ามลูค่าก่อสร้างของไทยในปีพ.ศ.2560-2562 (วิจยักรุงศรี, 2560) 

จะขยายตวัเฉล่ีย 8-12% ต่อปี ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามแผนของการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆของรัฐซ่ึงจะเป็นโอกาสให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทยสามารถขยายตลาดไปยงั

พ้ืนท่ีต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคอีสานเพ่ือเช่ือมต่อกบัการขนส่งสาธารณะสู่ ประเทศเพ่ือบา้นมากข้ึน 
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ตารางที ่1 แสดงถึงการสรุปข้อมูลโครงการ Mega Project ทีม่เีส้นทางในภาคอสีาน 

ประเภท เส้นทาง ความคืบหนา้ ปีท่ีแลว้เสร็จ 

รถไฟทางคู่ จิระ – ขอนแก่น อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 2563 

รถไฟทางคู่ มาบกระเบา – จิระ อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 2564 

รถไฟทางคู่ จิระ – อุบลราชธานี เตรียมเปิดประมลู 2565 

รถไฟทางคู่ ขอนแก่น – หนองคาย เตรียมเปิดประมลู 2565 

รถไฟทางคู่ บา้นไผ ่– นครพนม ศึกษาโครงการ 2568 

มอเตอร์เวย ์ บางปะอิน – นครราชสีมา อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 2563 

รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – นครราชสีมา อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 2567 

ท่ีมา : (กรมทางหลวง, 2560) 
 

จากขอ้มลูจะพบว่างานโครงการต่างๆเหล่าน้ี จะอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ถึง 5 โครงการดว้ยกนั ซ่ึง

หากวิเคราะห์จากมุมมองของกรุงศรีแล้วนั้ นคาดการณ์ได้ว่าจงัหวดันครราชสีมา มีโอกาสเติบโตของตลาดวสัดุ

ก่อสร้างสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ โดยมีแนวโน้มการขยายตวัการก่อสร้างไปในกลุ่มอาคาร และ บา้นจดัสรรใน

พ้ืนท่ีสูงข้ึน  

ประกอบกบัสินคา้อิฐมวลเบาเป็นสินคา้ท่ีมีการขยายตวั จากขอ้มลูดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ี

เพ่ือหาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือของคนกลางซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในตลาดอิฐมวลเบาท่ีเลือกขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็น

ช่างต่อไป ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีจะช่วยให้เห็นถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของคนกลางท่ีเป็นร้านคา้วสัดุก่อสร้าง และ ผูมี้โอกาสเลือกใชสิ้นคา้อิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

กลุ่มช่างเพ่ือนาํไปก่อสร้าง โดยการศึกษาดงักล่าวจะช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและการตดัสินใจทาํ

การตลาดสินคา้อิฐมวลเบาให้ตรงกบัความตอ้งการไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือสินคา้อิฐมวลเบาของกลุ่มร้านค้าวสัดุก่อสร้างและกลุ่มช่างใน

พ้ืนท่ี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้อิฐมวลเบา อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร 

ร้านคา้วสัดุก่อสร้างและกลุ่มช่างในเขตเมืองจงัหวดันครราชสีมา โดยปัจจุบนัมีจาํนวน 50 ร้านคา้ 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

 จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีเป็นขนาดตัวอย่าง จะใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ี 

95% ได ้ดงัน้ี n = 50 / 1+(50x0.1^2) = ประมาณ 8.33 ร้านคา้ ทั้งน้ีเพ่ือให้การทาํการวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจึง

ขอกาํหนดขนาดตวัอยา่งจาํนวน 10 ร้านคา้ 
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การสุ่มตวัอย่าง  

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มร้านคา้จาํนวน 10 ร้านคา้ และช่าง 10 คน โดยใช้

วิธี การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง การจดักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นร้านคา้วสัดุก่อสร้าง และ ช่างเป็นกลุ่มเดียวกนั  โดยคดัเลือก

ร้านคา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

การวิจยัน้ีใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในการรวบรวมขอ้มูลโดยมีวิธีการสัมภาษณ์

แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured) ซ่ึงมีการกาํหนดแนวทางและโครงสร้างคาํถามไวล่้วงหนา้ และเลือกใชล้กัษณะ

คาํถามท่ีเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) ไม่จาํกดัขอบเขตในการตอบคาํถาม เพ่ือเป็นการเปิด

โอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถตอบคาํถามได้อย่างอิสระซ่ึงจะได้ผลลพัธ์ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง คาํถาม

ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 กระบวนการตดัสินใจซื้อของกลุ่มร้านค้าช่วงและช่าง 

เป็นการเก็บขอ้มลูต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย การตระหนกัถึงปัญหาหรือความจาํเป็น

ท่ีตอ้งซ้ือสินคา้ การหาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Kotler, 2016) 

ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซื้อ 

เป็นคาํถามท่ีเพ่ือคน้หาตวัแปรท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการท่ีจะใชอิ้ฐมวลเบาซ่ึงเป็นคาํถามท่ีออกแบบมาจาก

กรอบแนวคิดการวจิยั ประกอบดว้ยตวัแปรในดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่ือสารทางการตลาด 

(Kotler & Keller, 2016) 

การเกบ็ข้อมูล 

 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2561 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เน่ืองจากการเก็บขอ้มลูส่วนใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยาย (Descriptive) ซ่ึงไดม้า จากการสัมภาษณ์เชิง

ลึกของกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือในงานวิจยั โดยจะทาํการสรุปผลการวิจยัในลกัษณะการพรรณนา โดย

ใชต้ารางสรุปเพ่ือให้เห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นในเชิงทฤษฎี 

4. ผลการวจิัย 

ตารางที ่2 ส่วนที ่1 เร่ืองกระบวนการตดัสินใจซื้อของกลุ่มร้านค้าช่วงและช่าง 

 ตารางดงักล่าวจะแสดงถึงผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตวัอยา่งตามทฤษฎีแบบจาํลองกระบวนการ

ตดัสินใจ 5 ขั้นตอน (Kotler, 2016) 
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ตารางที ่2 ส่วนที ่1 เร่ืองกระบวนการตดัสินใจซื้อของกลุ่มร้านค้าช่วงและช่าง 

ประเด็น ร้านค้าวสัดุก่อสร้าง ช่าง สรุปผล 

การ

ตระหนกั

ถึงปัญหา 

สินคา้เป็นท่ีรู้จกัและมีลูกคา้

ถามหาสินคา้อยูเ่ป็นจาํนวน

มาก 

รับงานผนงั และใชง้านง่าย ก่อได้

รวดเร็ว 

เม่ือช่างรับงานก่อสร้างและมี

ความจาํเป็นตอ้งก่อผนงัจะเลือก

ซ้ือสินคา้อิฐมวลเบา โดยจะเลือก

ซ้ือสินคา้กบัร้านคา้ท่ีมีสินคา้

พร้อมจาํหน่าย 

การหา

ขอ้มลู 

ขอ้มลูดา้นราคาสอบถามไป

ยงัร้านตวัแทนจาํหน่ายหรือ

ผูผ้ลิต 

ขอ้มลูดา้นราคาสอบถามไปยงัร้านคา้

วสัดุก่อสร้าง 

 

 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มให้

ความสาํคญักบัขอ้มลูดา้นราคา

โดยสอบถามไปยงัร้านคา้ 

การ

ประเมิน 

ทางเลือก 

ให้ความสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นราคาและการส่งเสริม

การตลาดโดยการสอบถาม

ราคาไปยงัร้านคา้ตวัแทน

จาํหน่ายหลายๆร้านเพ่ือ

เปรียบเทียบราคาและการ

ส่งเสริมการตลาดต่างๆ 

ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและราคา กลุ่ม

ตวัอยา่งประเมินทางเลือกร้านคา้ท่ี

ใกลพ้ื้นท่ีงาน โดยพ้ืนท่ีงานก่อสร้าง

หากมีร้านคา้ท่ีเลือกซ้ือเป็นประจาํจะ

เลือกซ้ือร้านคา้นั้น แต่หากร้านคา้ท่ี

ประจาํอยูใ่กลพ้ื้นท่ีงานก่อสร้างจะ

เลือกร้านคา้ท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีงานและมี

ราคาสินคา้อิฐมวลเบาท่ีถูกท่ีสุด 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มให้

ความสาํคญัปัจจยัดา้นราคา ใน

ระดบัมากท่ีสุด เพราะปัจจยัดา้น

ราคาส่งผลถึงตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด 

การ

ตดัสินใจ

ซ้ือ 

ตดัสินใจซ้ืออิฐมวลเบาท่ีมี

ราคาถูกท่ีสุดหรือมีการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมี

ส่วนลดมากท่ีสุด 

ตดัสินใจซ้ืออิฐมวลเบาท่ีส่งผลให้

ตน้ทุนการก่อสร้างตํ่าท่ีสุด อาจจะ

ราคาตํ่าท่ีสุดหรือไม่เป็นร้านคา้ท่ีใกล้

พ้ืนท่ีงานมากท่ีสุด 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม มีการ

ตดัสินใจจากปัจจยัท่ีส่งผลให้

ตน้ทุนตํ่า 

พฤติกรรม

หลงั 

การซ้ือ 

หากมีความพึงพอใจจะไม่

ค่อยแนะนาํต่อเพราะมองว่า

เป็นส่ิงท่ีควรได ้และหากไม่

พึงพอใจอาจจะมีการบอก

ต่อบา้ง แต่ไม่รุนแรง 

ส่วนมากจะแจง้ให้ร้าน

ตวัแทนจาํหน่ายทราบเพ่ือ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

หากมีความพึงพอใจจะไม่ค่อย

แนะนาํต่อเพราะมองว่าเป็นส่ิงท่ีควร

ได ้และหากไม่พึงพอใจอาจจะมีการ

บอกต่อบา้ง แต่ไม่รุนแรงส่วนมาก

จะแจง้ให้ร้านคา้วสัดุก่อสร้างทราบ

เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีการ

วิธีการบอกต่อภายหลงัจากการ

ซ้ือสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั เม่ือพึง

พอใจแลว้ไม่ไดแ้นะนาํต่อ แต่

หากไม่พึงพอใจจะแจง้ทางร้านท่ี

ซ้ือสินคา้ให้ทราบเพ่ือแกไ้ข

ปัญหามากกว่าการบอกต่อ 
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ตารางที ่3 ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซื้อ 

ตารางดงักล่าวจะแสดงถึงผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตวัอยา่งตามทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (Kotler & Keller, 2016X 

คาํถาม ร้านค้าวสัดุก่อสร้าง ช่าง สรุปผล 

ผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑใ์ห้ความสาํคญั

กบัอิฐท่ีไม่แตก ไม่บ่ินมาก 

ในดา้นตราสินคา้ ยงัไม่เห็น

ถึงความแตกต่างในแต่ละ

ตราสินคา้ 

ผลิตภณัฑใ์ห้ความสาํคญั

กบัอิฐท่ีไม่แตก ไม่บ่ินมาก 

ในดา้นตราสินคา้ ยงัไม่เห็น

ถึงความแตกต่างในแต่ละ

ตราสินคา้ 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมี

ความเห็นท่ีตรงกนัในดา้น

ผลิตภณัฑ ์และตราสินคา้ ท่ี

ไม่เห็นถึงความแตกต่าง

อยา่งชดัเจน 

ราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

มากท่ีสุดโดยร้านคา้จะ

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีส่งผลให้

ตน้ทุนตํ่าท่ีสุด 

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

มากท่ีสุดโดยช่างจะเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีส่งผลให้ตน้ทุน

ตํ่าท่ีสุด 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมี

ความเห็นท่ีตรงกนัในโดย

ให้ปัจจยัดา้นราคาเป็น

ปัจจยัท่ีให้ความสาํคญัมาก

ท่ีสุด 

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

ให้ความสาํคญัถึงร้านคา้ท่ี

ซ้ืออยูเ่ป็นประจาํ สามารถ

ให้เครดิตได ้หรือ มี

โปรโมชัน่ต่างๆเพ่ือกระตุน้

การขายและลดตน้ทุนดา้น

สินคา้ได ้

ให้ความสาํคญักบัร้านคา้ท่ี

อยูใ่กลส้ถานท่ีงานก่อสร้าง

เพ่ือลดตน้ทุนทางดา้นการ

ขนส่ง 

ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นท่ี

แตกต่างกนัแต่มีเป้าหมาย

การเลือกช่องทางการจดั

จาํหน่ายเพ่ือลดตน้ทุน

เช่นเดียวกนั 

การส่ือสารทาง

การตลาด 

ให้ความสาํคญัในดา้นการ

ส่งเสริมการขาย หรือ

โปรโมชัน่ โดยโปรโมชัน่ท่ี

สนใจเป็นดา้นการลดราคา

สินคา้หรือทาํเป้าการสั่งซ้ือ

สินคา้ 

ให้ความสนใจในดา้นการ

ส่งเสริมการขายหรือ

โปรโมชัน่ โดยให้ความ

สนใจในดา้นการแถม

สินคา้ควบคู่ไปกบัการ

สั่งซ้ืออิฐมวลเบา 

ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นท่ี

ตรงกนัโดยให้ความสาํคญั

กบัเคร่ืองมือ ดา้นการ

ส่งเสริมการขายหรือ

โปรโมชัน่ แต่มีรูปแบบท่ี

แตกต่างกนั 

 

5. การอภปิรายผล   

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออิฐมวลเบาของกลุ่มช่าง 

และร้านค้าวสัดุก่อสร้างในเขตเมือง จังหวดันครราชสีมา  จึงขอสรุปการศึกษาด้วยตาราง ความเก่ียวข้องของ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ตามทฤษฎีแบบจาํลองกระบวนการตดัสินใจของ Kotler 5 (Kotler, 2016) และทฤษฎีปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler & Keller, 2016) ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4 แสดงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซื้อในแต่ละกระบวนการ 

กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ 

การตระหนงัถึง

ปัญหา 

การคน้หาขอ้มลู การประเมิน

ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงั

การซ้ือ 

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาด 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยงัไม่มีปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดท่ี

เก่ียวขอ้งใน

ขั้นตอนน้ี 

- ราคา 

 

- ราคา 

- ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริม

ทางการตลาด 

- ราคา 

- ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริม

ทางการตลาด 

- สินคา้ 

- การส่งเสริม

ทางการตลาด 

โดยสามารถอภิปรายผลโดยรายละเอียด ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดได ้ดงัน้ี 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความตระหนักถึงปัญหาท่ีแตกต่างกนัแต่

เช่ือมโยงกนั คือ เม่ือกลุ่มช่างรับงานก่อสร้างท่ีมีงานก่อผนงั ช่างจะเลือกใชสิ้นคา้อิฐมวลเบาเป็นลาํดบัแรก จากนั้นจะ

ตรวจสอบราคาสินคา้ไปยงัร้านคา้วสัดุก่อสร้างท่ีขายสินคา้ ส่งผลให้ร้านคา้วสัดุก่อสร้างร้านใดไม่มีอิฐมวลเบาเพ่ือจดั

จาํหน่ายแลว้ ช่างจะไปหาร้านคา้อ่ืนทนัที และทาํให้ไม่สามารถขายสินคา้อ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย ตรงกบัการศึกษาเร่ือง 

ความแตกต่างดา้นระดบัความมีอิทธิพลของส่วนประสมการคา้ปลีกต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างระหวา่งกลุ่มท่ีซ้ือ

เพ่ือใชง้านเองและกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร (สุนทรีภรณ์ สุทธิมาลย,์ 2557) 

ท่ีกล่าวว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมกลุ่มลูกคา้ทั้งสองกลุ่มให้ระดบัการมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 

คือ มีสินคา้ตรงความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีรูปแบบการคน้หาขอ้มูลท่ีเหมือนกนั คือ ให้ความ

สนใจขอ้มลูในดา้นราคา โดยจะสอบถามไปยงัร้านคา้ท่ีตนเองซ้ืออยู่ประจาํก่อนเป็นลาํดบัแรก จากนั้นจะสอบถาม

ราคาจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือเก็บขอ้มูลในขั้นตอนถดัไป ซ่ึงตรงกบัการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่กบัร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้ งเดิมในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสระบุรี (เชิดศกัด์ิ จึงยิง่เรืองรุ่ง และ ศรัณยา เลิศพุทธรักษ,์ 2557) โดยจะติดต่อสอบถาม ปริมาณและราคาโดย

เดินทางมาท่ีร้านเอง ระบุสินคา้และปริมาณท่ีตอ้งการขอโดยจดัทาํรายการมา แลว้เดินเลือกซ้ือเอง 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีวิธีการประเมินทางเลือกท่ีต่างกนั โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ี 1 กลุ่มร้านคา้จะประเมินทางเลือกโดยการสาํรวจหาราคาและการส่งเสริมการตลาดท่ีมีส่วนช่วยให้ตน้ทุนตํ่า

ท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 กลุ่มช่างจะประเมินทางเลือกโดยการหาร้านคา้ท่ีใกลท่ี้สุดก่อนหาราคาท่ีตํ่าท่ีสุด ซ่ึง

ตรงกบัการศึกษาเร่ือง เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในช่องทางการจาํหน่ายแนวใหม่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สุพจน์ กาญจนางกูรพนัธุ์, 2557) ท่ีกล่าวว่า การเปรียบเทียบส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างฯ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด แตกต่างกนั 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีเป้าหมายในการประเมินทางเลือกท่ีเหมือนกนัคือ

ทางเลือกท่ีส่งผลให้ตน้ทุนในการซ้ือนั้นตํ่าท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าเหมือนกนั และการบอกต่อ

ท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงหากทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจะไม่บอกต่อ แต่หากไม่พึงพอใจจะแจง้กบัทางร้าน

ท่ีตนซ้ือเพ่ือให้ทราบและหวงัผลให้แกปั้ญหาท่ีทาํให้ไม่พึงพอใจ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นตรงกนัใน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือดา้นผลิตภณัฑ์ โดย

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อิฐมวลเบาท่ีสมบูรณ์ ไม่แตกหักเสียหาย ไม่บ่ิน ไม่ร้าว หรือหากเกิด

ปัญหาดงักล่าวมาในปริมาณท่ีไม่มากแลว้สามารถยอมรับได ้ 

ประเด็นท่ีสองดา้นตราสินคา้ โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มยงัมีความเห็นว่าผลิตภณัฑ์ของแต่ละตราสินคา้นั้น

ไม่สามารถจาํแนกให้เห็นถึงความแตกต่างกนัในเชิงประจกัษส่์งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือตราสินคา้ใดก็ได ้

ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นท่ีตรงกัน คือราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสูงท่ีสุด โดยให้

เหตุผลว่าราคาเป็นตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจ และจากปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์แต่ละตราสินคา้ไม่ไดมี้ความแตกต่าง

กนั ส่งผลให้ราคาจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดสําหรับการตดัสินใจซ้ือสินคา้อิฐมวลเบา ซ่ึงตรงกบัการศึกษาเร่ือง ความ

แตกต่างดา้นระดบัความมีอิทธิพลของส่วนประสมการคา้ปลีกต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือ

ใชง้านเองและกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร (สุนทรีภรณ์ สุทธิมาลย,์ 2557) ท่ี

กล่าวว่า โดยภาพรวมกลุ่มลูกคา้ทั้งสองกลุ่มให้ระดบัการมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพของสินคา้ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นตรงกนัในดา้นตน้ทุนของสินคา้ในการ

ดาํเนินธุรกิจ แต่มองต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 ให้ความสาํคญักบัการเลือกซ้ือกบัร้านคา้ท่ีสั่งซ้ือเป็นประจาํควบคู่กบั

การซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินการสั่งซ้ือ และการสั่งซ้ือสินคา้ในรูปแบบเงินเช่ือ 

ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 จะเลือกซ้ือจากร้านคา้ท่ีใกลพ้ื้นท่ีงานก่อสร้างมากท่ีสุดเพ่ือลดตน้ทุนทางดา้นการขนส่ง ซ่ึง

ไม่ตรงกบั การศึกษา เร่ือง ความแตกต่างดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก

ร้านวสัดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X กบั Generation Y ในจงัหวดัชยันาท (นางสาวกมลทิพย ์

เสือสมิง , 2557) ผลการศึกษา พบวา่ จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลในการจาํแนกกลุ่มช่าง

และผูรั้บเหมา Generation X กบัGeneration Y คือ 1.สินคา้มีตรายีห่้อท่ีหลากหลาย 2.สินคา้มีความแปลกใหม่ทนัสมยั 

3.ความใหม่ของสินคา้และสินคา้ไม่คา้งสต๊อก 4.มีการปรับลดราคาตามสัดส่วนปริมาณการซ้ือสินคา้ 5.มีกระบวนการ

สั่งซ้ือไม่ยุง่ยาก 6.การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 7.การแจกของแถมและของสมนาคุณ 8.มีการตกแต่งท่ีทนัสมยัทั้งภายใน

และภายนอกร้าน 9.มีการสาธิตสินคา้ 10.มีการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  แต่เน่ืองจากการศึกษาดงักล่าว

เพ่ือศึกษาถึงจาํแนกกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X กบัGeneration Y แต่ การศึกษาในคร้ังน้ีจาํแนกกลุ่มลูกคา้

ตามประเภทของการทาํธุรกิจ 

ดา้นการส่ือสารการตลาด กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นตรงกนัในรูปแบบการส่งเสริมการขายเน่ืองจาก

ทั้ง 2 กลุ่มมองว่าการส่งเสริมการขายมีผลต่อการกระตุน้การซ้ือสินคา้โดยร้านคา้ท่ีจดัรายการส่งเสริมการขายจะเป็น

ส่ิงท่ีกระตุน้ความสนใจให้กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มนาํมาเป็นเกณฑป์ระเมินเป็นทางเลือกร้านคา้หรือสินคา้ในลาํดบัแรก
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ซ่ึงตรงกบัการศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจครอบครัวคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมา (ชนิศา มณีรัตน 

รุ่งโรจน์, 2557)  ท่ีกล่าว่า ใชว้ิธีแจกของแถมให้ลูกคา้ เน่ืองจากไดรั้บสินคา้ของแถมจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของ

ผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างรายใหญ่ แต่ส่วนใหญ่แลว้ ร้านวสัดุก่อสร้างเลือกใชว้ิธีการลดราคาสินคา้บางรายการเพ่ือดึงดูดใจ

ลูกคา้ หรือให้ส่วนลดในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือเงินสดในปริมาณมาก 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ผลติ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออิฐมวลเบาของกลุ่มช่าง และ

ร้านคา้วสัดุก่อสร้างในเขตเมือง จงัหวดันครราชสีมา ในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะสําหรับผูผ้ลิตอิฐมวลเบา ใน 2 ประเด็น

การศึกษา 1.ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และ 2.ดา้นส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะสําหรับผูผ้ลิต

สินคา้อิฐมวลเบาในการทาํแผนการตลาด หรือ การจดักิจกรรมทางการตลาด ไดด้งัน้ี 

ด้านกระบวนการตดัสินใจซื้อ 

การตระหนักถึงปัญหา จากการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการใชสิ้นคา้จะเร่ิมจากช่างท่ีมีความตอ้งการใชสิ้นคา้

แลว้ความตอ้งการดงักล่าวจะส่งมาถึงร้านคา้วสัดุก่อสร้าง จึงขอเสนอแนะให้ผูผ้ลิตควรใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดดา้น

การส่ือสารทางการตลาดสร้างความตอ้งการใชสิ้นคา้อิฐมวลเบาไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นช่างโดยเน้นการนาํเสนอ

ดา้นคุณสมบติัสินคา้เปรียบเทียบกบัอิฐประเภทอ่ืนๆ 

การค้นหาข้อมูล จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมุ่งเน้นการหาขอ้มูลดา้นราคาเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 

ผูผ้ลิตท่ีสามารถขายสินคา้ในราคาตํ่าท่ีสุดจะมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

การประเมนิทางเลอืก จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มช่างให้ความสาํคญักบัการเลือกร้านคา้

ท่ีใกลพ้ื้นท่ีงานก่อสร้างมากท่ีสุด ดงันั้นผูผ้ลิตควรให้ความสนใจในเร่ืองของการจดัจาํหน่ายสินคา้ให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ีท่ีมีร้านคา้วสัดุก่อสร้าง โดยใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ร้านคา้วสัดุก่อสร้างสั่งซ้ือเพ่ือเตรียมสินคา้

ให้พร้อมขาย 

การตดัสินใจซื้อ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ตดัสินใจโดยมุ่งเนน้ทางเลือกท่ีทาํให้ตน้ทุนใน

การสั่งซ้ือสินคา้ตํ่าท่ีสุด จึงขอเสนอแนะให้ผูผ้ลิต ให้ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่ือสารทาง

การตลาด โดยใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการขาย โดยใชก้ลยุทธ์ลด แลก แจก แถม เพ่ือจูงใจในการประเมินทางเลือก

และการตดัสินใจซ้ือ 

พฤตกิรรมหลงัการซื้อ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสําคญัในการประเมินความพึง

พอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด จึงขอเสนอแนะให้ผูผ้ลิตควรให้ความสําคัญในด้านการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภณัฑก่์อนส่งมอบถึงมือลูกคา้ในทุกๆขั้นตอน  

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภณัฑ์ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ความสาํคญัถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์อิฐมวลเบา 

จากปัญหาเร่ืองอิฐมวลเบาท่ีไดรั้บมีการแตกหักเสียหาย หรืออิฐมวลเบาท่ีบ่ินรูปกอ้นไม่สวยงาม จึงขอเสนอแนะให้

ผูผ้ลิตควรให้ความสาํคญัในดา้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑก่์อนส่งมอบถึงมือลูกคา้ในทุกๆขั้นตอน  
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ด้านตราสินค้า ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ห็นถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคมองว่าอิฐเหมือนกนัทุกกอ้น และ

นวตักรรมก็เหมือนกนั จึงขอเสนอแนะให้ทางผูผ้ลิตอิฐมวลเบาสร้างหรือพฒันานวตักรรมสินคา้ใหม่ เพ่ือสร้างความ

แตกต่างให้กบัตราสินคา้ของผูผ้ลิตเอง มิเช่นนั้นอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาจะแข่งขนัเร่ืองราคามากกว่า การสร้างความ

แตกต่างของผลิตภณัฑ ์

ด้านราคา จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ความสาํคญัเร่ืองราคามากกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจาก

สินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างกนั ผูผ้ลิตท่ีสามารถขายสินคา้ในราคาตํ่าท่ีสุดจะมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในพ้ืนท่ี

ดงักล่าว 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ความสําคญักบัการเลือกร้านคา้ท่ี

ใกลพ้ื้นท่ีงานก่อสร้างมากท่ีสุด ดงันั้นผูผ้ลิตควรให้ความสนใจในเร่ืองของการจัดจาํหน่ายสินคา้ให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ีท่ีมีร้านคา้วสัดุก่อสร้าง โดยใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ร้านคา้วสัดุก่อสร้างสั่งซ้ือเพ่ือเตรียมสินคา้

ให้พร้อมขาย 

ด้านการส่ือสารทางการตลาด จากการศึกษาพบวา่เคร่ืองมือในรูปแบบการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ฉะนั้นหากผูผ้ลิตใชก้ลยทุธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) โดยใชว้ิธีการกาํหนดโปรโมชัน่

เพ่ือกระตุน้การซ้ือขายจะเป็นวิธีการท่ีส่งผลกบักลยทุธ์ไดม้ากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

งานวิจัยศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีเขตเมือง จงัหวดันครราชสีมา เท่านั้ นพฤติกรรมของพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

อาจจะมีความแตกต่างกนัไป โดยผูท่ี้สนใจสามารถนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีขยายผลองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดการตดัสินใจซ้ืออิฐมวลเบาของกลุ่มช่างและร้านคา้วสัดุก่อสร้าง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 เลือกประชากร            

และกลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการกบัธนาคารออมสิน ทั้งประเภทการกูใ้หม่ และการกูเ้พ่ิมเติม 

มีประชากรจํานวน 5,878 คน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 ทั้ง 12 สาขา โดยการเก็บตัวอย่าง ซ่ึงคํานวณตาม               

วิธีของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) จาํนวน 375 คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และนาํมาทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาค่าร้อยละ และหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สถิติการวิเคราะห์ (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) การใช้ (Regression Analysis) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน          

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

จากการศึกษา พบว่า ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง 

การศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 

อยู่ ใน ร ะดับมา ก แล ะ ข้อ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย มาก ท่ี สุ ด  คื อ  ร ะ ยะ เ ว ล าใน ก า รผ่อ น ชํา ระ ท่ีย า วน า น  รอ ง ล ง มา

คือ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการขอสินเช่ือ ส่วนข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียของ

สินเช่ือสวสัดิการของธนาคาร ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการกบั

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2                    

พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการ เร่ืองวตัถุประสงค์ในการขอกู้สินเช่ือสวัสดิการ และวงเงินกู ้              

ท่ีไดข้อสินเช่ือ (ทั้งวงเงินเดิมและวงเงินใหม่) ท่ีแตกต่างกนั มีผลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ          

ของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 อีกทั้งยงัพบว่าความต้องการส่วนประสมการตลาด             

ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับตํ่ามาก กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2    

คาํสําคญั:  พฤติกรรมการใชบ้ริการ, ความตอ้งการ, ส่วนประสมทางการตลาด, สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ, 

ธนาคารออมสิน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 900 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ABSTRACT 

The present study aims to examine the service usage behaviors and marketing mix needs that affect the 

decision to use the government welfare loan service at the Government Savings Bank (GSP), Surat Thani Area 2. 

The research population is 5,878 customers applying for the new and ongoing existing loans of the government 

welfare loan service at all 12 branches of GSB Surat Thani Area 2. A sample size of 375 was determined based     

on the Taro Yamane method. The data were collected by means of questionnaires and calculated for percentage and 

standard deviation for the quantitative statistics. The independent sample t-test, one-way ANOVA, regression 

analysis, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were performed to analyze correlations of the 

variables.  

Results are described as follows. The needs for marketing mix were at a high level. The highest rated 

aspect was product, followed by personnel and distribution channels both of which were at a moderate level.          

The decision to use the government welfare loan service at the GSB Surat Thani Area 2 was also at a high level. 

The long-term repayment period was rated at the highest average, followed by the free loan service fee.                 

While the lowest average score was the interest rate, at a moderate level. 

An analysis of the relationship between the service usage behaviors and decisions to use the government 

welfare loan service showed that differences in objectives and amount of loans (both of old and new loans)      

affected the decision making in using the  government welfare loans at the GSB Surat Thani Area 2. 

Moreover, the needs for marketing mix in terms of distribution channels, physical characteristics had         

a somewhat low but positive correlation with the decision to use the government welfare loan service at the GSB, 

Surat Thani Area 2.  

 

Keywords:  Service usage behaviors, marketing mix needs, use government welfare loans, the Government 

Savings Bank  

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีได้ให้ความสําคัญ  ในเร่ืองของการให้สิทธิสวสัดิการกับข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา  และพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมากข้ึน โดยสิทธิสวัสดิการต่างๆท่ีได้รับเหล่าน้ี อาจจะประกอบ                     

ไปด้วย   สิทธิ ท่ีได้จากการเบิกค่ารักษาพยาบาล บําเหน็จความชอบ บําเหน็จบํานาญ และรวมไปถึงการ                        

ให้สิทธิสวสัดิการ ดา้นสินเช่ือ โดยสิทธิสวสัดิการดงักล่าวจึงถือเป็นการให้สิทธิตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน             

ท่ีได้รับและเพ่ือช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต โดยทั้งน้ีการให้                 

สิทธิสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลูลว้นเป็นเคร่ืองมือสาํคญั ในการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้ขา้ราชการปฏิบติังาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจูงใจให้ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้ น            

ให้อยู่ในระบบราชการ รวมถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน              

ธนาคารออมสินก็ถือเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีเขา้มาส่งเสริมและร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการให้

สิทธิสวสัดิการด้านสินเช่ือประเภทต่างๆ อาทิเช่น สินเช่ือสวสัดิการสําหรับขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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สินเช่ือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ สินเช่ือสวสัดิการสําหรับขา้ราชการบาํนาญและลูกจา้งประจาํ 

สินเช่ือสวสัดิการสําหรับขา้ราชการตุลาการ โดยการให้สินเช่ือดงักล่าวอยู่ภายใตโ้ครงการ การให้สิทธิสวสัดิการ

ให้แก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ตามขอ้ตกลงหน่วยงาน โดยทางธนาคารเองนั้นก็ไดมี้การ

พฒันารูปแบบการให้สินเช่ือให้สอดคลอ้งและตรงตาม ความตอ้งการต่างๆ กบัหน่วยงาน ว่าดว้ยเร่ืองระเบียบคาํสั่ง                        

สินเช่ือนโยบายธนาคาร ภายใต้โครงการเงินกู้เอนกประสงค์เพ่ือให้สวสัดิการแก่ ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ           

ของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยสินเช่ือดงักล่าวมีจุดเด่นคือ ไม่ไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์         

ท่ีชดัเจนเหมือนสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ เพียงแต่ระบุ วตัถุประสงคไ์วใ้ชเ้พ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ปิดชาํระหน้ีสินหรือ

เพ่ือไถ่ถอนจาํนองจากสถาบนัการเงินอ่ืน  

 ในปัจจุบันกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ได้มีนโยบายตอบสนองและเพ่ิมสวสัดิการให้กลุ่มอาชีพข้าราชการ 

ลูกจา้งประจาํ และพนักงานรัฐวิสากิจเพ่ิมมากข้ึน โดยการเพ่ิมวงเงินท่ีขออนุมติั ยืดระยะเวลาท่ีผ่อนชาํระท่ีเพ่ิมข้ึน 

และสามารถหักชําระสินเช่ือจากบัญชีเงินเดือนของลูกค้า โดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีไม่ยุ่งยาก               

และซับซ้อน โดยสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐเป็นวงเงินสินเช่ือพิเศษสุด สําหรับขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ           

หรือพนกังานราชการ ให้สินเช่ือสวสัดิการ ดว้ยเงินกูท่ี้สามารถผ่อนชาํระได ้โดยจาํนวนเงินให้กูน้ั้น ไม่เกิน 30 เท่า 

(สําหรับหน่วยงานทัว่ไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สําหรับหน่วยงานท่ีมีข้อตกลงกบัธนาคาร)  ของเงินเดือนของผูกู้ ้             

สูงสุดรายละไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่วนกรณีการใช้หลักทรัพย์ค ํ้ าประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท                  

จุดเด่นของบริการ คือ เป็นการกูเ้งินระยะปานกลาง แบบผ่อนชาํระ และเป็นผูฝ้ากเงินประเภทใด ประเภทหน่ึงของ

ธนาคาร ทั้งน้ีลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ โดยส่วนใหญ่จะกู้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค            

และทราบขอ้มูลจากธนาคาร โดยมีวงเงิน 500,000 – 1,000,000 บาท (ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2, 2561) 

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ และส่งผลให้ธนาคารออมสินมีคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน สัดส่วนการ

ปล่อยสินเช่ือนอ้ยลง โดยธนาคารออมสินเองตอ้งหาและพฒันาแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์และปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการสินเช่ือสวสัดิการให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเป็นผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือสวสัดิการของธนาคารออมสิน และยิง่ไปกว่านั้น คือ ธนาคารออมสินไดเ้ห็นถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งสร้าง

มาตรฐานท่ีเช่ือมัน่ ให้ได้ในการเป็น "ธนาคารแห่งคุณภาพ" (Quality Bank) ทั้งคุณภาพบุคลากร คุณภาพการ

ให้บริการท่ีเป็นเลิศและคุณภาพของระบบงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานและให้ไดผ้ลการดาํเนินงานตรง

ตามเป้าหมายกลยทุธ ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้ประกอบกบัสภาวะการแข่งขนัดา้นการให้บริการสินเช่ือสวสัดิการ ทาํให้ผูว้ิจยั

ต้องค้นหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว  ้และช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากธนาคารพาณิชย์อ่ืน               

ให้เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนาํไปปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการสินเช่ือสวสัดิการให้มีคุณภาพดี

ยิง่ข้ึนนัน่ คือปัจจยัสาํคญัท่ีจะป้องกนัปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูง

ข้ึนกบัธนาคารออมสิน รวมทั้งสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัให้ทดัเทียมกบัธนาคารพาณิชยไ์ด ้

 ดงันั้นผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด            

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2         

ถือเป็นเร่ืองท่ีธนาคารควรให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก และในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นบุคลากรคนหน่ึงของธนาคารออมสิน

เขตสุราษฎร์ธานี 2 ซ่ึงปฏิบติังานด้านสินเช่ือ หน่วยสินเช่ือ ได้ดูแลและให้บริการสินเช่ือสวัสดิการโดยตรง                 

จึงมีความสนใจในการศึกษาว่าผู ้ใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการธนาคารออมสินมีพฤติกรรมการใช้บริการ                           

และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดอยา่งไร และมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ
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กบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 อยา่งไร โดยการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ

กับธนาคารออมสินผูว้ิจัยมุ่งเน้นการศึกษาจากส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา                 

ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ                       

ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง            

ด้านผลิตภัณฑ์ให้ เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาทางการตลาดสินเช่ือ                    

ของธนาคารออมสินให้มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 

 2.  เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ

ของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2              

 3.   เ พ่ือ ศึกษ ากา รตัดสิ นใจ เ ลื อกใช้บ ริกา รสิ นเ ช่ือส วัส ดิกา รข องภ าค รัฐกับธ นา คาร ออ มสิ น                           

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2             

 4.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างการปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ

ของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2                   

 5.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2  

 6.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสงักดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรเป้าหมายท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการกับธนาคารออมสิน           

ทั้งประเภทการกู้ใหม่ และการกู้เพ่ิมเติม มีประชากรจาํนวน 5,878 คน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 ทั้ง 12 สาขา        

โดยคาํนวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540) ได้กลุ่มตัวอย่าง          

จาํนวน 375 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละสาขา

ของธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ อายกุารทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสินในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2  

ได้แก่  การ รับทราบข้อมูล ข่าวส ารขอ งสิน เ ช่ือส วัสดิ การ ว ัตถุ ประส งค์ใน การ ขอกู้สิ นเ ช่ือสวัส ดิกา ร                      

วงเงินกูท่ี้ไดข้อสินเช่ือ (รวมทั้งวงเงินเดิมและวงเงินใหม่) ระยะเวลาผอ่นชาํระ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบวดัความต้องการส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ด้านผลิตภัณฑ ์        

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ                                      
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และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) “มากท่ีสุด”                  

ถึง “นอ้ยท่ีสุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบไดเ้พียง

คาํตอบเดียว  

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบวัดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน                

ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี  2 เป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) “มากท่ีสุด”                     

ถึง “น้อยท่ีสุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบ          

ไดเ้พียงคาํตอบเดียว  

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 375 ชุด 

จากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการกบัธนาคารออมสิน ทั้งประเภทการกูใ้หม่ และการกูเ้พ่ิมเติม ผูว้ิจยัดาํเนินการ

ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์เพ่ือทาํการวิเคราะห์ต่อไป และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)          

โดยการศึกษาค้นควา้และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารงานวิจยั บทความ ตาํรา และผลงานวิจัย       

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้ความถ่ี และร้อยละในปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ

ของภาครัฐกับธนาคารออมสิน หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในความ

ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ กบัธนาคารออมสิน 

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการกบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยใชส้ถิติ การ

วิเคราะห์ (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) และการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการ ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์

สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 

4. ผลการวจิัย 

ตารางที ่4.1 คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม 

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.07 0.737 มาก 

2. ดา้นราคา  3.81 0.759 มาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  3.38 1.002 ปานกลาง 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.84 0.813 มาก 

5. ดา้นบุคลากร  4.05 0.739 มาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ  3.90 0.746 มาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.64 0.838 ปานกลาง 

รวม 3.81 0.805 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 ภาพรวม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก       

คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร     

มีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉล่ีย 3.38 อยู่ใน                 

ระดบัปานกลาง 

ตารางที ่4.2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับ              

 ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2  

เพศ X  (S.D.) ระดับ 

ชาย  3.79 0.501 มาก 

หญิง  3.83 0.427 มาก 

อาย ุ X  (S.D.) ระดับ 

อายไุม่เกิน 20 ปี   3.95 0.380 มาก 

อาย ุ21 – 30 ปี     3.82 0.398 มาก 

อาย ุ31 - 40 ปี 3.84 0.441 มาก 

อาย ุ41 - 50 ปี 3.75 0.538 มาก 

อาย ุ51 ปี ข้ึนไป 3.80 0.485 มาก 

ระดับการศึกษา X  (S.D.) ระดับ 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 3.74 0.553 มาก 

ปริญญาตรี 3.78 0.479 มาก 

ปริญญาโท 3.82 0.445 มาก 

ปริญญาเอก 3.90 0.350 มาก 

อาชีพ X  (S.D.) ระดับ 

ขา้ราชการ 3.75 0.473 มาก 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.84 0.460 มาก 

ลูกจา้งประจาํ 3.87 0.432 มาก 

อายุการทาํงาน X  (S.D.) ระดับ 

1 – 5 ปี  3.82 0.473 มาก 

6 – 10 ปี  3.81 0.430 มาก 

11 – 15 ปี  3.97 0.497 มาก 

16 – 20 ปี  3.88 0.405 มาก 

21 – 25 ปี  3.64 0.475 ปานกลาง 

26 – 30 ปี  3.77 0.554 มาก 

31 ปี ข้ึนไป  3.79 0.441 มาก 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 905 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

รายได้ต่อเดือน  X  (S.D.) ระดับ 

ไม่เกิน 15,000 บาท 3.92 0.412 มาก 

15,001 – 30,000 บาท 3.81 0.453 มาก 

30,001 - 45,000 บาท  3.79 0.452 มาก 

45,001 – 60,000 บาท 3.78 0.529 มาก 

60,000 บาทข้ึนไป 3.73 0.462 มาก 

 จากตารางท่ี 4.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของ

ภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2  พบว่า 

 เพศ ลูกค้าท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ เพศหญิง มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

สวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 มากกว่า เพศชาย 

 อายุ ลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 มากท่ีสุด รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี 

ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีอายุ 41 - 50 ปี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

สวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 นอ้ยท่ีสุด 

 ระดับการศึกษา ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐ ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก                  

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ปริญญาโท ในขณะท่ีลูกค้าท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 

นอ้ยท่ีสุด 

 อาชีพ ลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีอาชีพลูกจา้งประจาํ มีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเ ช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขต สุราษฎร์ธานี 2 มากท่ีสุด รองลงมา                                    

คือ อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีเป็นขา้ราชการ            

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 นอ้ยท่ีสุด 

 อายุการทํางาน ลูกค้าท่ีเ ลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐ  ท่ีมีอายุการทาํงาน 11 – 15 ปี                        

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขต สุราษฎร์ธานี 2 มากท่ีสุด                 

รองลงมา คือ อายุการทาํงาน 16 – 20 ปี ในขณะท่ีลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ              

ท่ีมีอายุการทํางาน 21 – 25 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน                      

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 นอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 รายได้ต่อเดือน ลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน 

มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขต สุราษฎร์ธานี 2                      

มากท่ีสุด รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน  15,001 – 30,000 บาท ในขณะท่ีลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการ                        

สินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐ  ท่ี มีรายได้ต่อ เ ดือน 60,000 บาทข้ึนไป  มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ                                           

สินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบั ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 นอ้ยท่ีสุด 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 906 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  ตารางที ่4.3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับ                   

 ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2  

 t-test / F-test Sig. 

เพศ -0.987 0.324 

อาย ุ 0.851 0.494 

ระดับการศึกษา 1.851 0.140 

อาชีพ 2.239 0.108 

อายุการทาํงาน 1.749 0.109 

รายได้ต่อเดือน  0.710 0.585 
***p < .001, **p < .01, *p < .05  

 จากตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของ

ภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี  2  พบว่า ลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ             

ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน               

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 ไม่แตกต่างกนั  

ตารางที ่4.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของ

  ภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2     

การรับทราบข้อมูลข่าวสารของสินเช่ือสวสัดิการ X  (S.D.) ระดับ 

ส่ือโฆษณา/ประชาสัมพนัธ ์ 3.86 0.429 มาก 

หน่วยงานภาครัฐของท่าน 3.81 0.435 มาก 

เพ่ือนร่วมงานของท่าน 3.74 0.524 มาก 

พนกังานธนาคาร 3.82 0.449 มาก 

ศึกษาดว้ยตนเอง 4.11 0.000 มาก 

วตัถุประสงค์ในการขอกู้สินเช่ือสวัสดิการ X  (S.D.) ระดับ 

ชาํระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 3.76 0.370 มาก 

สาํรองไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน 3.91 0.438 มาก 

เพ่ือใชอุ้ปโภค บริโภค    3.81 0.457 มาก 

อ่ืนๆ  3.72 0.488 มาก 

วงเงินกู้ทีไ่ด้ขอสินเช่ือ (รวมทั้งวงเงินเดิมและ

วงเงินใหม่) X  (S.D.) ระดับ 

ตํ่ากว่า 500,000 บาท  3.79 0.450 มาก 

500,001-1,000,000 บาท 3.74 0.426 มาก 

1,000,001-1,500,000 บาท   3.86 0.550 มาก 

1,500,001 บาท ข้ึนไป 4.06 0.357 มาก 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 907 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระยะเวลาผ่อนชําระ X  (S.D.) ระดับ 

ระยะเวลา 1 - 5 ปี 3.71 0.549 มาก 

ระยะเวลา 6 - 10 ปี 3.83 0.446 มาก 

ระยะเวลา 11 - 15 ปี  3.90 0.397 มาก 

สูงสุดท่ีธนาคารกาํหนด 3.79 0.451 มาก 

บุคคลทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการ

สินเช่ือสวัสดิการ X  (S.D.) ระดับ 

เพ่ือน  3.77 0.457 มาก 

ตนเอง 3.73 0.464 มาก 

ครอบครัว 3.87 0.437 มาก 

พนกังานธนาคาร 3.83 0.520 มาก 

 จากตารางท่ี 4.4  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2  พบว่า  

 การรับทราบข้อมูลข่าวสารของสินเช่ือสวัสดิการ ลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ           

ท่ีรับทราบขอ้มลูจากการศึกษาดว้ยตนเอง มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน 

ในสังกดัเขต สุราษฎร์ธานี  2 มากท่ีสุด รองลงมา คือ รับทราบขอ้มลูจากส่ือโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ในขณะท่ีลูกคา้ท่ี

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีรับทราบข้อมูลจากเพ่ือนร่วมงานของท่าน มีการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 นอ้ยท่ีสุด   

 วัตถุประสงค์ในการขอกู้ สินเช่ือสวัสดิการ  ลูกค้าท่ีเ ลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐ                        

ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการขอกูสิ้นเช่ือสวสัดิการเพ่ือสํารองไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

สวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 มากท่ีสุด รองลงมา คือ เพ่ือใชอุ้ปโภค บริโภค 

ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ มีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 น้อยท่ีสุด ซ่ึงความแตกต่างน้ีมีนัยสําคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และจากการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า คู่ท่ีแตกต่าง 1 คู่ คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวตัถุประสงค์

ในการขอกูสิ้นเช่ือสวสัดิการเพ่ือสาํรองไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบั

ธนาคารออมสิน ในสงักดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ในการขอกูสิ้นเช่ือ

สวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 

 วงเงินกู้ที่ได้ขอสินเช่ือ (รวมทั้งวงเงินเดิมและวงเงินใหม่) ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ            

ของภาครัฐ ท่ีมีวงเงินกู้ 1,500,001 บาท ข้ึนไป มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการภาครัฐกับ                  

ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 มากท่ีสุด รองลงมา คือ วงเงินกู ้1,000,001-1,500,000 บาท  ในขณะท่ี

ลูกค้าท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีวงเงินกู ้ 500,001-1,000,000 บาท มีการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 น้อยท่ีสุด ซ่ึงความแตกต่างน้ี                 

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และจากการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า คู่ท่ีแตกต่าง 3 คู่ คือ ผูต้อบแบบสอบถาม                              

ท่ีมีวงเงินกู้ 1,500,001 บาท ข้ึนไป มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน                         

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 908 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเ งินกู้ ตํ่ ากว่า 500,000 บาท, 500,001 - 1,000,000 บาท และวงเงินกู ้                             

1,000,001 - 1,500,000 บาท    

 ระยะเวลาผ่อนชําระ ลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีระยะเวลาการผ่อนชาํระ           

11 – 15 ปี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2     

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ระยะเวลาการผ่อนชําระ 6  – 10 ปี  ในขณะท่ีลูกค้าท่ีตัดสินใจเ ลือกใช้บริการ                        

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีระยะเวลาการผ่อนชาํระ 1 – 5 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ              

ภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 นอ้ยท่ีสุด  

 บุคคลทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ ลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ

ของภาครัฐ ท่ีมีครอบครัวเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ มีการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี  2 มากท่ีสุด รองลงมา             

คือ พนักงานธนาคาร ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีตดัสินใจดว้ยตนเอง               

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2  นอ้ยท่ีสุด  

ตารางที ่4.5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของ

  ภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2   

 t-test / F-test Sig. 

การรับทราบขอ้มลูข่าวสารของสินเช่ือ

สวสัดิการ 
1.005 0.405 

วตัถุประสงคใ์นการขอกูสิ้นเช่ือสวสัดิการ 3.877** 0.009 

วงเงินกูท่ี้ไดข้อสินเช่ือ (รวมทั้งวงเงินเดิม

และวงเงินใหม่) 
6.078*** 0.000 

ระยะเวลาผอ่นชาํระ 1.988 0.115 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือสวสัดิการ 
2.057 0.106 

     ***p < .001, **p < .01, *p < .05 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี  2  พบว่า ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการ              

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการขอกูสิ้นเช่ือสวสัดิการ และวงเงินกูท่ี้ไดข้อสินเช่ือ (รวมทั้งวงเงิน

เดิมและวงเงินใหม่) แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน                  

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกนั ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ ท่ีมีการรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของสินเช่ือสวัสดิการ ระยะเวลาผ่อนชําระ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช ้                       

บริการสินเช่ือสวสัดิการแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน          

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 ไม่แตกต่างกนั 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 909 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางที ่4.6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือก

  ใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสินในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพันธ์ (r) 
p-value 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.052 0.319 ตํ่ามาก 

2. ดา้นราคา  -0.031 0.553 ตํ่ามาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.139** 0.007 ตํ่ามาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  -0.007 0.897 ตํ่ามาก 

5. ดา้นบุคลากร  -0.020 0.698 ตํ่ามาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ -0.092 0.075 ตํ่ามาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.169*** 0.001 ตํ่ามาก 
***p < 0.001, **p < 0.01 

 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ความตอ้งการ

ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ามาก กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 ซ่ึงความสัมพันธ์ น้ีมีนัยสําคัญ                     

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบั

ตํ่ามากกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2              

ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ในขณะท่ีความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์            

ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 

 

5. บทสรุป 

1. การศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ

ของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.07             

รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย           

มีค่าเฉล่ีย 3.38 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัด            

เขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการอยู่ในระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  

แล ะ ข้อ ท่ี มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย มา ก ท่ี สุ ด  คื อ  ร ะ ย ะ เ ว ล า ใน ก า ร ผ่อ น ชํา ร ะ ท่ีย า ว น า น  มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย  4 . 4 6  ร อ ง ล ง ม า                                       

คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการให้บริการขอสินเช่ือมีค่าเฉล่ีย 3.88 ส่วนข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด                               

คือ อตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือสวสัดิการของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.49 อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับ              

ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ อายกุารทาํงานเขา้รับราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้งประจาํในหน่วยงานปัจจุบนั และรายไดต่้อเดือน 

ท่ีแต ก ต่ าง กัน ไม่ มีผลกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสินเ ช่ือสวัสดิ การของภาครั ฐกับธนาคารออมสิ น                                  

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2  

 4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการ เร่ืองวตัถุประสงคใ์นการขอกูสิ้นเช่ือสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั มีผลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

สวสัดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01          

ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการ เร่ืองวงเงินกู้ท่ีได้ขอสินเ ช่ือ (ทั้ งวงเงินเดิมและวงเงินใหม่)                    

ท่ีแต กต่า งกัน  มีผลกับกา รตัดสิน ใจเ ลือ กใช้บริก าร สินเ ช่ือส วัส ดิกา รขอ งภ าครั ฐกับธน าคา รออ มสิ น                              

ในสังกัด เขต สุราษฎร์ธานี  2  อย่ างมีนัยสําคัญ ทางส ถิ ติ ท่ีร ะดับ 0 .001  และจ ากกา รเปรีย บเ ทีย บราย คู่                            

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีว ัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเ ช่ือสวัสดิการเพ่ือสํารองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน                      

มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี  2              

มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีว ัตถุประสงค์อ่ืนๆ ในการขอกู้สินเช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน                

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี วงเงินกู ้1,500,001 บาท ข้ึนไป มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินกู้ ต ํ่ ากว่า 500,000 บาท,                 

500,001 - 1,000,000 บาท และวงเงินกู ้1,000,001 - 1,500,000 บาท  ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ  

ในเร่ืองการรับทราบขอ้มลูข่าวสารของสินเช่ือสวสัดิการ ระยะเวลาผอ่นชาํระ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบั

ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 

 5. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ                      

เ ลือกใช้บริกา รสินเ ช่ือสวัส ดิการ ของภา ครัฐกับธนาค ารออมสิน ในสังกัด เขตสุร าษฎร์ ธานี  2  พบว่ า                        

ความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับตํ่ ามาก                   

กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2            

ซ่ึงความสัมพันธ์น้ีมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะ               

ทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ามากกับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐ               

กับธนาคารออมสิน ในสังกัด เขตสุราษฎร์ธานี  2  ซ่ึงความสัมพันธ์ น้ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001                        

ในขณะท่ีความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร           

และดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบั

ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 
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6. การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

1.  ผลการศึกษาความต้องการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ                

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร ส่วนดา้นท่ี

มีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีตวัผลิตภณัฑ ์               

สินเช่ือสวัสดิการภาครัฐของธนาคารออมสินสามารถตอบความตอ้งการของลูกค้าท่ีใช้บริการได้เป็นอย่างดี                          

ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของวงเงินสินเช่ือสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/คน ระยะเวลาผ่อนชาํระสูงสุดไม่เกิน 20 ปี                                       

และสิทธิท่ีธนาคารออมสินให้กบัลูกคา้ท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่ตอ้งใชบุ้คคลคํ้าประกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี       

เ ม่ือ เทียบกับสถาบันการเ งินอ่ืนถือว่ า เป็นจุดแข็งของธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ                      

ชยัวฒัน์ พงษภ์าสุระ (2538) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้

ท่ีเป็นธนาคารพาณิชย  ์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบว่าปัจจยัทางด้านราคาและผลิตภณัฑ ์          

มีผลต่อการใช้บริการสินเ ช่ือ เ พ่ือ ท่ีอยู่อาศัยมาก โดยปัจจัยราคา ก ลุ่มตัวอย่าง เ ห็นว่ าอัตราดอกเ บ้ียตํ่ า                               

เป็นปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ วงเงินกู้สูงสุดท่ีได้รับอนุมัติเ ป็นปัจจัยทีมีผลมากท่ีสุด                      

ส่ ว น ปัจ จัย ด้า น ส ถ า น ท่ีแล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดับก ล า ง  แล ะ ย ัง ส อ ด ค ล้อ ง กับก า ร ศึก ษ า                               

ข อ ง  โ ก วิ ท  ม หิ น ชัย  ( 2 5 4 6 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า ค ว า ม พึง พอ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น สิ น เ ช่ื อ ข อ ง                                 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อบริการดา้นสินเช่ือ

ของธนาคารท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  เรียงตามลาํดบั คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอทางกายภาพ  

2.  ผลการศึกษาการตัดสินใจเ ลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน                        

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ียาวนาน รองลงมา คือ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการขอสินเช่ือ                   

ส่วนข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ อัตราดอกเบ้ียของสินเช่ือสวสัดิการของธนาคาร อยู่ในระดับปานกลาง                    

ทั้งน้ีเน่ืองจากนโยบายของธนาคารออมสินท่ีให้ผ่อนชาํระยาวนานสูงสุดถึง 20 ปี มีระยะเวลาท่ียาวนานมากกว่า

สถาบนัการเงินอ่ืนทาํให้ลูกคา้สามารถผ่อนชาํระเงินงวดในอัตราท่ีไม่สูงมากนัก อีกทั้งการปลอดค่าธรรมเนียม            

ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเกิดความต้องการในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของ

ภาครัฐกับธนาคารออมสินอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของรินนภา ฤทธิศร (2547) ได้ทาํการศึกษา                  

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือห้องแถวของธนาคารออมสินในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่         

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านวงเงินกู้มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือเป็นอันดับแรก สําหรับปัจจัยรองลงมา                    

คือ ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงคแ์ละปัจจยัทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

 3.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกับ

ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ อายกุารทาํงานเขา้รับราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้งประจาํในหน่วยงานปัจจุบนั และรายไดต่้อเดือน 

ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลกับการตัดสินใจเ ลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน                        

ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 ทั้ งน้ีเน่ืองจากการมาใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน               

ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 ให้บริการโดยไม่ได้ค ํานึงถึงเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุการทาํงาน                   
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และรายได้ต่อ เ ดือน ของผู ้มาใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการ  ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวความคิดของเวบเบอร์                        

(Webber อา้งถึงใน ชนะ กลา้ชิงชยั, 2541) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการให้บริการว่า การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือ การให้บริการโดยท่ีไม่คํานึงถึงตัวบุคคล หรือเป็นการให้บริการ                       

โดยท่ีปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์อยู่

ในสภาพท่ีเหมือนกนั 

4.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ                         

สินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ                        

สินเช่ือสวัสดิการ เร่ืองวัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเช่ือสวสัดิการ วงเงินกู้ท่ีได้ขอสินเช่ือ (ทั้ งวงเงินเดิมและ                 

วงเงินใหม่) ท่ีแตกต่างกัน มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน                            

ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยลูกคา้อาจจะมองว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ีปล่อยกูด้ว้ยวตัถุประสงค์ท่ีง่าย       

และตอบโจทยข์องบุคคลทัว่ไป เช่น การขอกูสิ้นเช่ือสวสัดิการเพ่ือสํารองไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน ซ่ึงวตัถุประสงค์ขอ้น้ี

เป็นส่ิงท่ีลูกคา้มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2               

มากกว่าวตัถุประสงคอ่ื์นๆ อีกทั้งในการขอกูสิ้นเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี  2 

วงเงินกู ้1,500,001 บาท ข้ึนไป ก็มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐกบัธนาคารออมสินมากท่ีสุด 

นั้นเป็นเพราะว่าสินเช่ือสวสัดิการเป็นสินเช่ือเพ่ือประชาชนอยา่งแทจ้ริง และเป็นนโยบายของผูบ้ริหารในการปล่อยกู้

ท่ีให้วงเงินค่อนขา้งสูงกบัลูกคา้ชั้นดีอีกดว้ย ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ ในเร่ืองการรับทราบขอ้มลู

ข่าวสารของสินเช่ือสวสัดิการ ระยะเวลาผ่อนชาํระและบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

สวสัดิการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน         

ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 สอดคลอ้งกบัทศันีย ์อรรถีโสตร์ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมาใชบ้ริการและความพึงพอใจ

ของลูกค้า ท่ีมีต่อการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ํากัด (มหาชน) สาขาบางปะอิน                  

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยท่ีมาใช้บริการท่ีมีประเภทการใชบ้ริการด้านสินเช่ือ วงเงินท่ีได้จากการ           

อนุมติัสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการกู ้ระยะเวลาในการพิจารณาการใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของลูกคา้และ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บแตกต่างกนั ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือไม่แตกต่างกนั 

5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ                  

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ความตอ้งการ          

ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์เ ชิงบวก                 

ใน ร ะ ดับตํ่ า มา ก  กับ ก า ร ตัด สิ น ใจ เ ลื อ ก ใช้บ ริ ก า ร สิ น เ ช่ือ ส วัส ดิ ก า ร ข อ ง ภ า ค รั ฐกับธ น า ค า ร อ อ มสิ น                                 

ในสังกัด เขตสุร าษฎร์ธ านี  2  ในขณะท่ีความต้องการ ส่วนปร ะสมการ ตลาดด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านราค า                              

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือสวสัดิการของภาครัฐกบัธนาคารออมสินในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

ประสงค์ ทองอินทร์ (2547) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการของ                      

ธนาคารออมสิน สาขาพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ 

กบัธนาคารออมสิน สาขาพร้าวนั้น ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าสาํคญัท่ีสุด รองลงมา คือ ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือ

ของธนาคารออมสิน    
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารออมสิน        

ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 ควรมีนโยบายในการเพ่ิมวงเงินสินเช่ือให้กับลูกค้าโดยอาจจะกําหนดเพ่ิมสิทธิ                     

ให้กบัลูกคา้ชั้นดีของธนาคาร เช่น การออกนโยบายวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ไม่ต้องใชบุ้คคลคํ้าประกัน                             

หรือการเพ่ิมระยะเวลาผอ่นชาํระสูงสุดท่ียาวนานกว่า 20 ปี เป็นตน้   

 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวตัถุประสงค์ในการขอกู้สินเช่ือสวสัดิการเพ่ือสํารองไวใ้ช้จ่ายยามฉุกเฉิน                

มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี  2                      

มากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ในการขอกู้สินเช่ือสวัสดิการภาครัฐกับธนาคารออมสิน                   

ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 และยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินกู้ 1,500,001 บาท ข้ึนไป มีการตัดสินใจ

เ ลือก ใช้บริ การสิ นเ ช่ือสวัส ดิการ ภาครั ฐกับธนาค ารออ มสิน มากก ว่ าผู ้ต อบแบบสอ บถามท่ีมีวง เ งิน กู ้                          

ตํ่ากว่า 500,000 บาท, 500,001 - 1,000,000 บาท และวงเงินกู ้1,000,001 - 1,500,000 บาท  ดงันั้น ธนาคารออมสิน          

ควรมีนโยบายในการจูงใจให้กับผู ้ท่ีขอกู้สินเ ช่ือเ พ่ือสํารองยามฉุกเฉิน เ ช่น การเ พ่ิมวงเ งินในการขอกู ้                      

การยดืระยะเวลาให้กบัผูกู้ ้หรือความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ เป็นตน้  

3. ความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ                  

มีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกในระดับตํ่ ามากกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือสวัสดิการของภาครัฐกับ              

ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 ดงันั้น ธนาคารออมสินควรมีการจดัวางเอกสารต่างๆ ในการขอกู ้           

ท่ีสามารถมองไดง่้าย เพ่ือให้ลูกคา้รายอ่ืนท่ีตอ้งการการขอสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐสามารถหยบิเอกสารไดด้ว้ยตนเอง 

หรือมีการระบุขั้นตอนของการขอสินเช่ือสวสัดิการภาครัฐของธนาคารออมสินให้ลูกคา้สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

 

กติตกิรรมประกาศ  (ถ้าม)ี  

ง า น วิ จัย ฉ บับ น้ี สํ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ป ไ ด้ด้ว ย ดี  ด้ว ย ค ว า มก รุ ณ า ให้ ค ํา แน ะ นํา  แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส่ จ า ก                              

ดร.จรัชวรรณ จนัทรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา มาโดยตลอด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี ผูว้ิจัยขอขอบคุณ               

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้รุณาตอบแบบสอบถามการวิจยัในคร้ังน้ี  

 ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีให้การสนบัสนุน และช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ตลอดช่วงเวลาของการทาํวิจยั 
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Marketing communication planning of digital television stations in Thailand 4.0 

นครินทร์  ชานะมัย 

หลกัสูตรสาขานิเทศศาสตร์การตลาด ภาควชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, Nakarin2560@hotmail.com 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) การบริหารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั และ 2) รูปแบบ

การวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยุคประเทศไทย 4.0 โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความชํานาญทางด้าน

สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 9 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1) ผูบ้ริหาร

สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั จาํนวน 6 คน และ 2) ผูท่ี้เก่ียวข้องในการวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณา จาํนวน 3 คน 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบวา่ ผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัไดป้รับเปล่ียน

การวางแผนการส่ือสารการตลาด เพ่ือให้ทิศทางของการส่ือสารเป็นไปตามสภาพการณ์ของความกา้วหน้าของ

เทคโนโลย ีตลอดจนแนวทางในการรองรับพฒันาการของเทคโนโลยดีา้นส่ือสารท่ีจะเพ่ิมและช่วยขยายโอกาสให้กบั

ธุรกิจในการเขา้ถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจากศกัยภาพของเทคโนโลย ีฉะนั้น แนวโน้มของการวางแผนส่ือสาร

ในอนาคตของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั คือการพฒันาให้เคร่ืองมือการส่ือสารเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการส่ือสาร

ผ่านอินเทอร์เน็ต และเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสของ

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

รูปแบบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยคุประเทศไทย 4.0 เป็น

แนวทางท่ีทาํให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จดว้ยการผลิตรายการท่ีมีเน้ือหา รูปแบบรายการท่ีตรงกบัความชอบของผูช้ม 

ส่งผลให้การขยายฐานผูช้มรายการเพ่ิมมากข้ึน ทาํการตลาดและเลือกช่องทางในการส่ือสารให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็น

อย่างดี โดยอาศยัส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นเคร่ืองมือช่องทางในการทาํการส่ือสารการตลาด อาทิ การ

สร้างแบรนดบ์น Facebook การทาํกิจกรรมการขายผลิตภณัฑ์บน YouTube นอกจากนั้น ทางสถานีควรเพ่ิมกิจกรรม

สร้างความเช่ือมโยง (Engagement) เพ่ือให้ผูช้มไดเ้ขา้ถึงและจดจาํช่ือช่อง สัญญลกัษณ์ และรายการต่าง ๆ ของทาง

สถานีให้มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมีจาํนวนช่องมากมาย ทาํให้ผูช้มเกิดความสับสนและ

ไม่เกิดการจดจาํ ทั้งน้ีรวมถึงการส่ือสารการตลาดเพ่ือกิจกรรมเฉพาะกลุ่มและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับทาง

สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

คาํสําคญั: การบริหารการตลาด, การส่ือสารการตลาด, สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั
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ABSTRACT 

This research aims to study 1) the marketing management of digital television stations and 2) the 

marketing communications planning model of digital television stations in Thailand. The instruments used in this 

qualitative research were in-depth interviews with well-qualified experts in digital television. The sample group 

selected 9 persons by purposive sample method, which divided into 2 groups: 1) 6 digital television executives and  

2) 3 those involved in media planning and purchasing. This research was analyzed by descriptive analysis. 

 The research found that digital TV operators have changed marketing planning. The direction of 

communication is based on the state of the technological advances. Along with the way to support the development 

of communications technology, it will increase and expand the opportunities for businesses to reach and reach their 

target audience by the potential of technology. Therefore, the future of digital communication plan is the 

development of communication tools, which is the most effective in online communication and appropriate to the 

digital lifestyle of consumers. This is a change of pace of technological advancement.  

Marketing communication planning model of digital television stations in Thailand 4.0 is the way to make 

business successful by producing content items matches to the audience's preferences. This resulted in an increase 

in the audience base. Social media is a tool for online marketing communication, such as branding on Facebook, 

selling products on YouTube. In addition, the station should increase the engagement activity to make the audience 

more aware and remember the channel name, channel, logo and other items of the station more because the 

audience confused and unrecognizable. This includes specific activities and creates a positive image for both online 

and offline marketing communication. 

Keywords: Marketing Management Marketing, Communication, Digital TV Station  

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลังเข้าสู่ยุค 4.0 คือยุคเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based 

Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” ไดแ้ก่ การผลกัดนัสินคา้โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม  

ขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ี ความคิดสร้างสรรค์ และเปล่ียนจากการ

เนน้ภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การเนน้ ภาคบริการมากข้ึน (สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2559 : 2) ทาํให้มีการนาํนวตักรรมใหม่ ๆ 

เขา้มาใชใ้นการบริหารงานขององคก์รต่าง ๆ มากข้ึน มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

 อุตสาหกรรมโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ียงัอ่อนแอ

ตอ้งรีบหาแนวทางท่ีชดัเจน โดยหากลุ่มผูช้มเฉพาะสาํหรับช่องตวัเองเพ่ือสร้างฐานผูช้ม เช่น การใชก้ลยุทธ์ในการทาํ

ให้เกิดช่องทางธุรกิจต่อยอดจากเดิมในรูปแบบการรับชมหลายหนา้จอ การใชโ้ซเชียลมีเดียในการมีส่วนร่วม การผลิต

เน้ือหาท่ีหลากหลายน่าสนใจ และตอ้งมีการผลิตเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นช่องทางเพ่ิมรายไดอี้กทาง

หน่ึง (ศุทธนุช ผาสุก และคณะ, 2559) จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทั้งดา้นอุปกรณ์ โครงสร้างเทคโนโลยี พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค และส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ผูบ้ริหารองคก์ารส่ือโทรทศัน์ยุคดิจิทลัหลอมรวมตอ้งมีการปรับตวัใน

การบริหารจดัการของตนเอง (ฐิตินนั บ. คอมมอน, 2559 : 29) 
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 เม่ือกระแสของเทคโนโลยเีร่ิมมีมากข้ึน ผูบ้ริโภคเลือกรับขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน ทาํให้

การรับขอ้มลูข่าวสารจากช่องทางและส่ืออ่ืน ๆ เร่ิมเบาบางลง วิกฤตการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ผูช้มรายการโดยเฉพาะคน

ท่ีสามารถเขา้ถึงส่ืออินเทอร์เน็ตได ้เร่ิมรับชมรายการนอ้ยลง และเลือกรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ตบ่อยคร้ัง

และจาํนวนในการเขา้ใชต่้อคร้ังก็มีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ (สาวิตรี อินทรโชติ, 2553 :1) สถานีโทรทศัน์ระบบ       

ดิจิทลัก็มีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงาน การวางแผน กาํหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าของ

เทคโนโลยีท่ีมีมากข้ึน และจะมีเพ่ิมมากข้ึนอีกต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดน่ิง สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือสาร

การตลาดท่ีประดิษฐ ์จุมพลเสถียร (2547 : 57) ไดพู้ดถึงลกัษณะการส่ือสารการตลาดเร่ืองของวตัถุประสงค์ของการ

ส่ือสารการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย (Sales Objectives) การสร้างความรู้จกัในตรายี่ห้อ (Brand Awareness) มีเป้าหมาย

ของการวางกลยุทธ์ส่ือสารการตลาดก็เพ่ือช่วยเพ่ิมยอดขายสินคา้ หรือบริการให้แก่ธุรกิจในการส่งเสริมสินคา้และ

บริการโดยอาศยัช่องทางจากระบบฐานข้อมูลทางออนไลน์เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคในเวลาท่ีรวดเร็ว มีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัความตอ้งการ มีความเป็นส่วนตวั และใชต้น้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด (Reitzen, 2007) 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยคุประเทศไทย 4.0 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบดว้ย 

1. ขอบเขตประชากร  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยเลือกจาํนวน 2 กลุ่มด้วยกนั ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์

ระบบดิจิทลั จาํนวน 6 คน และ 2) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณา โดยเลือกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ

วางแผนและซ้ือส่ือโฆษณา ผูเ้ช่าช่วงเวลา หรือผูผ้ลิตรายการนาํเสนอผา่นส่ือโทรทศัน์ดิจิทลั 

2. ขอบเขตตวัแปร 

 1) การบริหารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั  

 2) รูปแบบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยคุประเทศไทย 4.0 

3.  ขอบเขตเวลา 

 การเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บขอ้มลูในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน และใชร้ะยะเวลาในการประมวลผลการวิจยั วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดม้าอีก 4 

เดือน 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นการบริหารการตลาดของ

สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั  
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) กับตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผูป้ระกอบการ

สถานีโทรทศัน์แบบดิจิทลัในประเทศไทย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั จาํนวน 6 คน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในการวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณา จาํนวน 3 คน รวมทั้งส้ิน 9 คน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

รูปแบบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยุคประเทศไทย 4.0 ผูว้ิจยัได้

นาํเอาแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) เขา้มาผนวกกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะศึกษาถึง

วิธีการ และนาํไปวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั โดยนาํแนวความคิดของ Shimp 

(1989) ไดอ้ธิบายความหมายของ “การส่ือสารการตลาด” ว่าหมายถึง กระบวนการส่ือสารเก่ียวกบัส่วนผสมทาง

การตลาดขององคก์ร บริษทั ห้างร้าน ซ่ึงก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนโดยการสร้างความหมายร่วมกนัระหว่างองค์กรกบั

ลูกคา้ ซ่ึงการส่ือสารการตลาดสามารถเกิดข้ึนทั้งในลกัษณะท่ีตั้งใจ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ หรือ

บางกรณีก็อาจจะเกิดข้ึน โดยนาํมาสร้างรูปแบบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัใน

ยคุประเทศไทย 4.0 

 

4. ผลการวจิัย 

ส่ือทุกชนิดมีขั้นตอนการพฒันาและปรับเปล่ียนตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมศกัยภาพการทาํงาน 

สนองตอบต่อการใชง้านของผูรั้บสารท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การปฏิวติัทางดิจิทลัของวงการส่ือโทรทศัน์ถือเป็นการ

ปรับเปล่ียน (Adaptation) ตนเองและในขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดช่องทางของการหลอมรวมกนั (Convergence) กบั

ส่ืออ่ืนท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ เช่น ส่ือดิจิทลั และส่ือสังคมออนไลน์ การปรับเปล่ียนดงักล่าวย่อมมีทั้งโอกาสและความ      

ทา้ทายอนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริหารตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์และแนวปฏิบติัในการทาํงาน (ฐิตินัน บ. คอมมอน, 

2553) ซ่ึงผลการศึกษาพบการบริหารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ดงัน้ี 

1. การส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ พบว่า ทุกสถานีมีการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ

ออนไลน์เป็นหลกัในการส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้ม โดยรายละเอียดของเคร่ืองมือของแต่ละสถานีก็จะมีความแตกต่างกนั

ออกไป แต่ส่วนมากโดยพ้ืนฐานท่ีทุกสถานีตอ้งมีคือ เว็บไซต์ (Website) ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุค (Facebook) 

อินสตาแกรม (Instagrm) และทวิสเตอร์ (Twitter) สําหรับสถานีข่าว นอกจากน้ียงัมีการให้รับชมไดต้าม You tube 

หรือการพฒันา Application สําหรับใชใ้นโทรศพัท์มือถือได้ รวมถึงการจดัทาํ Line Official Account เพ่ือให้       

ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรี เป็นตน้  

2. การโฆษณา (Advertising) พบว่า เกือบทุกสถานีมีการเลือกใชก้ารโฆษณาเป็นในการเคร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดในการส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้มเจเนอเรชัน่วายผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาพยนตร์โฆษณา โฆษณา

ทางนิตยสาร โฆษณาผา่นทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้  

3. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) พบว่า บางสถานีมีการเลือกใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้าง

ข่าวสารแก่สถานี ผา่นช่องทางส่ือสารมวลชนอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามเครือข่ายทางการส่ือสารของตน อาทิ 

ข่าวประชาสัมพนัธต์ามหนา้หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร ภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ตามส่ือออนไลน์ เป็นตน้  
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4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) พบว่า ในสถานีท่ีตอ้งการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมกบักลุ่ม

ผูช้ม ต่างเลือกใชก้ารส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดให้กบัสถานีโทรทศัน์ของตน เช่น การส่ง  

เอสเอ็มเอส (SMS) ไปเล่นเกมเพ่ือตอบคาํถามชิงรางวลัจากทางสถานี โหวตให้กบัศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือการ  

ตดัคูปองจากหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารมาร่วมลุน้รับรางวลั เป็นตน้  

5. การส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event Marketing) พบว่า การใชก้ารส่ือสารการตลาดเชิงกิจกรรม

นั้น สถานีโทรทศัน์ดิจิตอลต่างเลือกใชใ้นการเขา้ถึงกลุ่มผูช้มในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสนิทคุน้เคยดว้ยกิจกรรม

รูปแบบ การเยีย่มเยยีนถึงบา้น การเดินตามตลาดนดั รวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ตของบรรดาดารา นักแสดงในสังกดั

ช่อง เป็นตน้ 

 

5. การอภปิรายผล 

 จากการสอบถามเชิงลึกจากผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผนและซ้ือ   

ส่ือโฆษณา พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัไดบ้ริหารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั     

ซ่ึงผลการศึกษาพบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยคุประเทศไทย 4.0 ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมีการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลายและ

แตกต่างกนัออกไป ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า ทุกสถานีมีการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์เป็นหลกั

ในการส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้ม แต่ส่วนมากโดยพ้ืนฐานท่ีทุกสถานีตอ้งมีคือ เวบ็ไซต ์(Website) ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 

เฟซบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagrm) และทวิสเตอร์ (Twitter) ไลน์ (Line) นอกจากน้ียงัมีการให้รับชมไดต้าม 

You tube หรือการพฒันา Application สําหรับใชใ้นโทรศพัทมื์อถือได ้รวมถึงการจดัทาํ Line Official Account 

เพ่ือให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรี เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kung (2007) ไดก้ล่าวว่า เทคโนโลยีและนวตักรรมได้

สะทอ้นขอ้เท็จจริงท่ีว่าส่ือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมส่วนน้อยท่ีตอ้งประสบกบัปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า “เทคโนโลยี

ก่อกวน” (Disruptive Technologies) เน้ือหารายการ (Content) ของยคุต่อไปจะไม่พ่ึงพาเฉพาะออกอากาศบนหน้าจอ

โทรทศัน์อย่างเดียวเท่านั้ น แต่ต้องนาํฐานการรับชมแบบออนไลน์เขา้มาผสมผสานให้ลงตวัอีกด้วย  เช่นเดียวกบั

อริสรา ไวยเจริญ (2557) ศึกษารูปแบบการโฆษณาบนโทรศพัทมื์อถือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รูปแบบการโฆษณาส่งผา่นทางไลน์ (Line) ทาํให้เกิดการจดจาํตราสินคา้ได้

เม่ือตอ้งการซ้ือ ทาํให้ทราบรายละเอียดของสินคา้มากข้ึน พร้อมสร้างความน่าเช่ือถือในสินคา้นั้น 

 2. รูปแบบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทลัในยุคประเทศไทย 4.0 

ผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัเลือกใชก้ารโฆษณาเป็นในการเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดในการส่ือสาร   

ไปยงักลุ่มผูช้มเจเนอเรชัน่วายผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาพยนตร์โฆษณา โฆษณาทางนิตยสาร เว็บไซต ์

สอดคลอ้งกบัฤทธิจกัร คะชา (2559 : 21) ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มวฒันธรรมย่อยในเจเนอเรชัน่วาย 

กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ในการใชส่ื้อและการส่งเสริมการขายมีความสําคัญมากในการดึงดูดเจเนอเรชั่นวาย 

โฆษณาจาํเป็นท่ีจะต้องลงในนิตยสาร เว็บไซต์ รายการโทรทศัน์ การผสมผสานระหว่างการออนไลน์ (Online) 

ออฟไลน์ (Offline) และการพดูแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) ถือเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
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3. สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมีการเลือกใชก้ารประชาสัมพนัธต์ามเครือข่ายทางการส่ือสารของตนตามส่ือ

ออนไลน์ สอดคลอ้งกบั Ryan และ Jones (2011 : 229-232) อธิบายถึง การสร้างสรรคอ์อนไลน์ให้ประสบความสําเร็จ

ดว้ยการทาํให้ผูบ้ริโภคจดจาํตราสินคา้ในจิตใตส้าํนึก ส่งมอบคุณค่าท่ีมัน่ใจว่าสามารถสร้างความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น

ขอ้มลู ความบนัเทิง เป็นตน้ สามารถตอบสนองความพึงพอใจในความตอ้งการ สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ

ต่อตราสินคา้  

4. สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัต่างเลือกใชก้ารส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดให้กับ

สถานีโทรทศัน์ของตน เช่น การส่งเอสเอ็มเอส (SMS) เป็นวิธีการท่ีง่าย ราคาถูก สามารถส่งไปยงัผูบ้ริโภคไดท้นัที 

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ สาเหตุการนาํเอสเอ็มเอส (SMS) เขา้มา

ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิทลั เพราะเป็นช่องทางท่ีมีผูใ้ชจ้าํนวนมาก ใชง้านง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่า

ช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ และยงัสามารถสร้างรายไดไ้ดอี้กดว้ย สอดคลอ้งกบั  Greenberg และ Kates (2014 : 37-45) 

อธิบายถึง การตลาดเน้ือหา (Content Marketing) ว่าเป็นเทคนิคทางการตลาดในการสร้างสรรค์และส่งเน้ือหาท่ีตรง

ประเด็น มีคุณค่า ดึงดูดใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ลูกคา้เกิดการกระทาํ  

5. การใชก้ารส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม (Event Marketing) น้ีจะเป็นกิจกรรมท่ีองคก์รต่าง ๆ จะให้ความ

สนใจอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีไม่ไดใ้ชก้ารส่ือสารผ่านส่ือต่าง ๆ หรือ Below-the-line สามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงเป็นการลงทุน (ใช้เงิน) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะมีผลกระทบ (Impact) 

มากกว่าการใชก้ารโฆษณาท่ีเป็นการส่ือสารแบบ Above-the-line ซ่ึง Preston (2012: 4) กล่าวไวว้่ากิจกรรมพิเศษ     

ไดก้ลายเป็น “เพ่ือน” ของนกัสร้างแบรนด ์ทาํให้เจา้ของแบรนดต่์าง ๆ หันมาสนใจกิจกรรมพิเศษมากข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือ

เสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) 

ศึกษากิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย  พบว่า ทกัษะท่ีสําคญัของผูป้ฏิบติังาน

การบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ประกอบไปดว้ย  7 ทกัษะ ดงัน้ี ทกัษะดา้นความรู้ ดา้นการ

บริหารจดัการ การแกปั้ญหา การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การส่ือสาร ดา้นคอมพิวเตอร์ และคุณสมบติัส่วนบุคคล เช่น ขยนั 

ใฝ่รู้ เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายมิติ ซ่ึงเหน่ียวร้ังและส่งผลกระทบต่อ

ศกัยภาพของเศรษฐกิจของประเทศ และทาํให้ประเทศไทยเผชิญกบัปัญหากบัดกัประเทศนอกจากน้ียงัไม่สามารถนาํ

ประเทศให้กา้วตามกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงไดท้นั ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัใน

ตลาดโลก การนาํโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา มาใชใ้นการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย

นวตักรรม” เพ่ือนาํประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัปัญหาประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้งพร้อมทั้ง

เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีความเขม้แข็งและเติบโตไดอ้ย่างมัน่คง มัง่คง และย ัง่ยืน เศรษฐกิจไทยจะสามารถกา้ว

ไปสู่ยคุ 4.0 อยา่งมัน่คงได ้ตอ้งมีความทนทานและมีภูมิคุม้กนั สามารถบริหารจดัการความเส่ียงและความผนัผวนท่ี

เกิดข้ึนได ้ การมีกรอบกฎหมายหรือระเบียบท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในบริบทท่ี
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เปล่ียนแปลง การกาํกบัดูแลโดยระบบตลาดท่ีสามารถสร้างพลวตัรการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง การเพ่ิมผลิตภาพ

โดยใชน้วตักรรม การวิจยัและการพฒันา การสร้างและการประยกุตใ์ชค้วามรู้จะตอ้งมีทุกในระดบัในสังคม 

 สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในประเทศไทยเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจท่ีใช้การระดมทุนมูลค่า

มหาศาล มีเงินหมุนเวียนในตลาดสูง แต่เน่ืองจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกมากมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปไม่หยุด

น่ิง มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการ ผูบ้ริหารกิจการทุกรายจาํเป็นตอ้งปรับตวัและเปล่ียนวิธีคิด เปล่ียนแปลงวิธีการ

บริหารองคก์าร และปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทุกดา้นให้สอดคลอ้งกบัการเป็นองค์การสมยัใหม่ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือใน

การเขา้สู่สนามแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ดุเดือดมากข้ึน เพ่ือรับมือกบัอุปสรรคและโอกาสจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ตลาดแรงงาน เทคโนโลยใีหม่ แนวโน้มทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขนัทางธุรกิจ ตลอดจน

ระบบการประกอบกิจการแบบใหม่  

รูปแบบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยคุประเทศไทย 4.0 เป็น

แนวทางท่ีทาํให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จดว้ยการผลิตรายการท่ีมีเน้ือหา รูปแบบรายการท่ีตรงกบัความชอบของผูช้ม 

ส่งผลให้การขยายฐานผูช้มรายการเพ่ิมมากข้ึน ทาํการตลาดและเลือกช่องทางในการส่ือสารให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็น

อย่างดี โดยอาศยัส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นเคร่ืองมือช่องทางในการทาํการส่ือสารการตลาด อาทิ การ

สร้างแบรนดบ์น Facebook การทาํกิจกรรมการขายผลิตภณัฑ์บน YouTube นอกจากนั้น ทางสถานีควรเพ่ิมกิจกรรม

สร้างความเช่ือมโยง (Engagement) เพ่ือให้ผูช้มไดเ้ขา้ถึงและจดจาํช่ือช่อง สัญลกัษณ์ และรายการต่าง ๆ ของทาง

สถานีให้มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมีจาํนวนช่องมากมาย ทาํให้ผูช้มเกิดความสับสนและ

ไม่เกิดการจดจาํ ทั้งน้ีรวมถึงการส่ือสารการตลาดเพ่ือกิจกรรมเฉพาะกลุ่มและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับทาง

สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

ข้อเสนอแนะ 

 การวางแผนการส่ือสารการตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีต้องการการ

ปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์ ในอนาคตช่องทางการรับชมรับโทรทศัน์ระบบดิจิทลัอาจเปล่ียนแปลงไป เม่ือภูมิทศัน์

ส่ือหลอมรวมทั้งส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่เขา้ดว้ยกนั ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงการการวางแผนการส่ือสาร

การตลาดของสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือทาํการเปรียบเทียบการบริหารงานและกระบวนการ

ทาํงาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั            

ของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ      

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ (3) เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนการตลาด ด้านบริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ ให้กบัธนาคาร กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

สินเ ช่ือ ท่ีอ ยู่อา ศัยข องธน าคา รออ มสิน  เขต สมุทรปร ากา ร โด ยใช้ เกณฑ์กา ร สุ่มตัวอย่ างแบบส ะดว ก 

จาํนวน 400 ตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบหา

ความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทศันคติ 

ด้าน การ รับ รู้  และ ด้าน กา รเ รี ยน รู้  มีผลต่ อก ารเ ลือ กใช้บริ การ สิน เ ช่ือ ท่ีอยู่ อา ศัยข อง ธนา คา รออ มสิ น      

เขตสมุทรปราการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางการตลาดบริการ 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นการกาํหนดราคาบริการ ดา้นการจดัจาํหน่ายบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ 

ด้านการบริหารกระบวนการให้บริการ  ด้านการบริหารสภาพแวดล้อมบริการ ด้านการบริหารบุคลากร                     

ในส่วนงานบริการ มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเ ช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: ปัจจยัภายใน, ปัจจยัทางการตลาดบริการ, บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to (1) study the internal factors affecting to select the housing loan services 

of the Government Savings Bank in the Samutprakarn Region. (2) To study the service marketing factors affecting 

to select the housing loan services of the Government Savings Bank in the Samutprakarn Region. (3) for 

information on marketing plan for the housing loan services of the Government Savings Bank in the Samutprakarn 
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Region. The sample consisted of customers who used the housing loan services of the Government Savings Bank in 

the Samutprakarn Region by using convenient sampling criteria. The sample size was 400 samples. Data were 

analyzed by percentages, mean, standard deviation, multivariate regression analysis. Test the hypothesis at 

significance level 0.05. The study found that the sample was mostly male, single, age 31-40 years, bachelor's 

degree, employees and average income per month was 20,001-30,000 baht. The results of the internal factors 

hypothesis test were motivation, attitudes, perception and learning side affecting to select the housing loan services 

of the Government Savings Bank in the Samutprakarn Region. Statistically significant at the 0.05 level . The results 

of the hypothesis testing of the service marketing factors were as follows: Product, Price, Place, Promotion, 

Process, Physical environment and People affecting to select the housing loan services of the Government Savings 

Bank in the Samutprakarn Region. Statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords:  Internal factors, Service marketing factors, Housing loan services 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการเติบโตของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมีแนวโน้มขยายตวั จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

เป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน จึงมีความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยั เช่น บา้นเด่ียว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม มากข้ึน     

การแข่งขนัในตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัจึงมีความรุนแรง โดยเฉพาะธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีตอ้งการส่วน

แบ่งตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่  ให้มากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันย ังคงระมัดระวัง                   

การปล่อยสินเช่ือดว้ยเช่นกนั 

สินเช่ือคงคา้งทั้งระบบส้ินปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าทั้งสิน 3,233,485 ลบ. ขยายตัว 7.4% จากปี พ.ศ.2558        

โดยเป็น 

- สินเช่ือคงคา้งของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์1,974,021 ลบ. (ขยายตวั 6.9%) 

- สินเช่ือคงคา้งของ ธอส. 932,703 ลบ. (ขยายตวั 8.6%) 

- สินเช่ือของธนาคารออมสิน 332,265 ลบ. (ขยายตวั 7.8%) (ศนูยข์อ้มลูอสังหาริมทรัพย,์ 2560) 

แนวโน้มการขยายตัวของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารยงัคงขยายตัว ธนาคารออมสิน จึงต้องพฒันา

ผลิตภณัฑข์องธนาคารใหมี้ความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีอาํนาจ

ในการต่อรองสูง มีทางเลือกหลากหลาย โดยสามารถเลือกพิจารณาอัตราดอกเบ้ียและการให้บริการเ พ่ือ                    

ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร ดงันั้น ทางธนาคารจึงตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ใหม่เพ่ือรองรับ   

กับการแข่งขันท่ีรุนแรง และปรับกระบวนการทาํงานเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน และ             

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้เท่าเทียมคู่แข่ง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีสิทธ์ิเลือกธนาคารท่ีสามารถตอบสนอง       

ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ละให้บริการไดร้วดเร็ว 

แนวโน้มสําหรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน มีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง สินเช่ือเพ่ือ         

ท่ีอยูอ่าศยั เพ่ิมข้ึน 20,863 ลา้นบาท (ร้อยละ 6.8) จากปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายวางแผนในการขยายตลาดเพ่ิมข้ึน

10% จากปี พ.ศ. 2560  
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ดงันั้น ผูท้าํวิจยั จึงทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัภายในและปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ ให้เหมาะสมกับแนวโน้มสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีเติบโตข้ึน     

อย่างต่อเ น่ือง เ พ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดด้านบริการสินเ ช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน                   

เขตสมุทรปราการ และนําไปใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการดาํเนินการทางธุรกิจ เพ่ือรองรับกับการแข่งขันท่ีรุนแรง และ     

ปรับกระบวนการทาํงานเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกนั และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน         

ให้เท่าเทียมคู่แข่ง  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางภายในท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเ ช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน             

เขตสมุทรปราการ  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน 

เขตสมุทรปราการ 

(3) เพ่ือใหเ้ป็นการรวมขอ้มลูสาํหรับการวางแผนการตลาดดา้นบริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน                      

เขตสมุทรปราการ ให้กบัธนาคาร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้เพศหญิงและเพศชาย อาย ุ20 ปี ถึงอาย ุ60 ปี ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ โดยใช้เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก(บังเอิญ) (Accidental 

sampling) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 สูตรของคอแคลน (Cochran,1977) 

  n = Z2p(1-p)           = 1.9620.55(1-0.45)     =  380.32 

                 e2             (0.05)2 

จะไดข้นาดตวัอยา่ง 380.32 ตวัอยา่ง ในงานวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํการเก็บแบบสอบถามจากสาขาของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ จาํนวน 8 สาขา ไดแ้ก่         

1. สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 2. สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง 3. สาขาสําโรง 4. สาขาปู่ เจา้สมิงพราย 5. สาขาพระประแดง     

6. สาขาสุขสวสัด์ิ 7. สาขาพระสมุทรเจดีย ์8. สาขาบ๊ิกซี สําโรง 2 โดยใชเ้กณฑ์การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก สาขาละ   

50 ชุด ทั้ง 8 สาขา รวม 400 ชุด และเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยเจา้หนา้ท่ีธนาคาร ใชเ้วลาในการเก็บแบบสอบถามระหว่าง

เดือนมกราคม 2561 ถึง กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี   

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นปัจจยัภายใน โดยใชม้าตรวดัระดบัความสาํคญั 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นปัจจยัทางการตลาดบริการ โดยใชม้าตรวดัระดบัความสาํคญั 5 ระดบั 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตวัอย่าง โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ 

โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษา ทดสอบ

สมมุติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด มีอาย ุ        

31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 -30,000 บาท  

ผลการศึกษา ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ  

ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ             

ดา้นแรงจูงใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 รองลงมา คือ ดา้นทศันคติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และดา้นการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.60 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 

ผลการศึกษา ปัจจยัทางการตลาดบริการทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน 

เขตสมุทรปราการ  

ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ             

ดา้นการจัดจาํหน่ายบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 รองลงมา คือ ด้านการบริหารกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.51 ดา้นการบริหารบุคลากรในส่วนงานบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ         

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.34 และดา้นการกาํหนดราคาบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 

การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อที ่1 

ปัจจยัภายใน มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทศันคติ ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ  

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัภายใน 

ปัจจัยภายในทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการสินเช่ือ

ทีอ่ยู่อาศัย 

Unstandardized      Standardized  

Coefficients       

 B       Std.Error              Beta                t                  Sig.     

(Constant) 1.876      0.179                   10.467      0.000 

1.แรงจูงใจ 0.129      0.028               0.181     4.561     0.000 

2.ทศันคติ 0.132      0.030               0.212     4.434     0.000 

3.การรับรู้ 0.120      0.027               0.238     4.398     0.000 

4.การเรียนรู้  0.194      0.029               0.309     6.783     0.000 

Note: R2 = 0.411, AR2 = 0.405, F= 68.448, *p< 0.05,Durbin-Watson = 1.471 
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จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยภายในมีต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน                  

เขตสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายใน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1.ดา้นแรงจูงใจ  ยอมรับ 

2.ดา้นทศันคติ  ยอมรับ 

3.ดา้นการรับรู้  ยอมรับ 

4.ดา้นการเรียนรู้  ยอมรับ 
 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยภายในมีต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน                    

เขตสมุทรปราการ โดยปัจจัยภายในทั้ง 4 ดา้นมีอิทธิพลต่อการการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

               สมมตฐิานข้อที ่2 

               ปัจจัยทางการตลาดบริการ  มีผลต่อการเ ลือกใช้บริการสินเ ช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน                       

เขตสมุทรปราการ  
 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัทางการตลาดบริการ 

ปัจจัยทางการตลาดบริการทีม่ผีลต่อ

การเลอืกใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

Unstandardized      Standardized  

Coefficients       

 B           Std.Error       Beta                       t                   Sig.     

(Constant) 2.101        0.091                 23.070      0.000 

1.ผลิตภณัฑบ์ริการ (Product) 0.090        0.011           0.314   7.887     0.000 

2.การกาํหนดราคาบริการ (Price) 0.070        0.011           0.258   6.468     0.000 

3.การจดัจาํหน่ายบริการ (Place) 0.103        0.015           0.198   6.692     0.000 

4.การส่งเสริมการตลาดบริการ 

(Promotion) 
0.065        0.011           0.180   5.486     0.000 

5.การบริหารกระบวนการให้บริการ 

(Process) 
0.061        0.011           0.169   5.461     0.000 

6.การบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ

(Physical Environment) 
0.079        0.012           0.197    6.408     0.000 

7.การบริหารบุคลากรในส่วนงาน

บริการ (People) 
0.075        0.010           0.225    7.519     0.000 

Note: R2 = 0.698, AR2 = 0.692, F= 128.496, *p< 0.05 ,Durbin-Watson = 1.388 
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                 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจยัทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร  

ออมสิน เขตสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางการตลาดบริการ 

ปัจจัยทางการตลาดบริการ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1.ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product)  ยอมรับ 

2.ดา้นการกาํหนดราคาบริการ (Price)  ยอมรับ 

3.ดา้นการจดัจาํหน่ายบริการ (Place)  ยอมรับ 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ (Promotion)  ยอมรับ 

5.ดา้นการบริหารกระบวนการให้บริการ (Process)  ยอมรับ 

6.ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ(Physical Environment)  ยอมรับ 

7. ดา้นการบริหารบุคลากรในส่วนงานบริการ (People)  ยอมรับ 
               

 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจยัทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร    

ออมสิน เขตสมุทรปราการ โดยปัจจยัทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

กบัธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สรุปผลการวจิัย 

                1. ผล การ ศึกษ าปัจ จัยภ ายในมีต่ อกา รเ ลื อกใช้บ ริกา รสิน เ ช่ือ ท่ีอยู่อาศัยขอ งธน าคา รออ มสิ น                        

เขตสมุทรปราการ ในภาพรวม พบว่า ปัจจยัภายใน มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน 

เขตสมุทรปราการ โดยลูกคา้คาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ดา้นแรงจูงใจ รองลงมา คือ ดา้นทศันคติ และดา้นการเรียนรู้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ โดยปัจจยั

ภายใน ทั้ง 4 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

               2. ผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน

เขตสมุทรปราการ ในภาพรวม พบว่า ปัจจยัทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบั

ธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ โดยลูกค้าคาํนึงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัจาํหน่ายบริการ รองลงมา คือ ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

และการบริหารบุคลากรในส่วนงานบริการ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการกาํหนดราคาบริการ โดยปัจจัย     

ทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน         

เขตสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

               3. ปัจจัยภายในและปัจจัยทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร    

ออมสิน เขตสมุทรปราการ ธนาคารจึงต้องมีการควบคุมและประเมินผลการทาํการตลาดอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุง

กระบวนการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และแนวโนม้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือรองรับกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง  
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

5. การอภปิรายผล 

จาก กา รศึก ษา ปัจ จัยภ าย ในท่ี มีต่ อก ารเ ลือ กใช้บริ กา รสิน เ ช่ือ ท่ีอยู่อ าศัยขอ งธ นา คาร ออ มสิ น                        

เขตสมุทรปราการ และการศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ของธนาคาร

ออมสิน เขตสมุทรปราการ ผูว้ิจยัขอสรุปการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน                  

เขตสมุทรปราการ ในภาพรวม พบว่า ปัจจยัภายใน มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน 

เขตสมุทรปราการ โดยลูกคา้คาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ดา้นแรงจูงใจ รองลงมา คือ ดา้นทศันคติ และดา้นการเรียนรู้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของปารวี เช้ือปรางค ์และสุกิจ ขอเช้ือกลาง (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัดา้นทศันคติ, ปัจจยัทางดา้นการตลาด       

ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะและพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติภาพรวม มีความสาํคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก

พฤติกรรมของผูซ้ื้อขณะนั้น มีองคป์ระกอบทางจิตวิทยาภายในตวับุคคลใดบา้งท่ีกระตุน้เร้าจนเกิดการรับรู้และเขา้ใจ

ปัญหาความต้องการในการอยากจะซ้ือและอยากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้ นๆ  และสอดคล้องกับแนวคิดของ                    

วิมลรัตน์ หงส์ทอง (2555) ท่ีได้ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการลูกคา้ธนาคารออมสิน                

สาขาวชัรพล ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการโดยรวมและรายดา้น

ทุกดา้นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเช่ือถือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนอง การให้ความมัน่ใจต่อลูกคา้

และการเอาใจใส่ลูกคา้ และพบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการมากกว่าความคาดหวงัท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารออมสิน 

2. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร

ออมสินเขตสมุทรปราการ ในภาพรวม พบว่า ปัจจยัทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

กบัธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ โดยลูกคา้คาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัจาํหน่ายบริการ รองลงมา คือ ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ และการบริหาร

บุคลากรในส่วนงานบริการ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการกาํหนดราคาบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ศรัญญา อุ่มอยู่ (2556) ท่ีไดท้าํการศึกษาการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัระดบัความสําคัญ    

ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ(ใช้บริการ)สินเ ช่ือท่ีอยู่อาศัย กรณีศึกษา

ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ             

ท่ีอยู่อาศยัฯ มากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านบุคลากร รองลงมาคือดา้นกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ดา้นผลิตภัณฑ ์      

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ พนา เพชรกาฬ (2558) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคาร

ออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้คาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 

และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นพนักงานบริการ รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจัยภายในมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ             

โดยปัจจัยภายใน ทั้ ง 4 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน                      

เขตสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ปัจจัยทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน เขต

สมุทรปราการ โดยปัจจยัทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

ของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางสําหรับธนาคาร         

ออมสิน ดงัน้ี  

1. ในการทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัภายในและปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ     

ท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสิน เขตสมุทรปราการ จะเห็นไดว้่า ปัจจัยดงักล่าวมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ          

ท่ีอยูอ่าศยั ดงันั้น ธนาคารจึงตอ้งมีควบคุมและประเมินผลการทาํการตลาดอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้เหมาะสมกบัแนวโน้ม

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง และตอบสนองความต้องการให้กับผูบ้ริโภค รองรับกับการแข่งขัน            

ท่ีรุนแรง เพ่ือขยายฐานลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสินให้เพ่ิมข้ึน 

2. ธนาคารควรมีการปรับกระบวนการทาํงานเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน และ           

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้เท่าเทียมคู่แข่ง 

3. ธนาคารควรจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางช่องทางต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้การส่งเสริมการตลาดต่างๆ ให้เกิดการรับรู้อย่างกวา้งขวาง และกระตุน้           ให้เกิด

การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การโฆษณาส่งผลให้เกิดการจูงใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ธนาคารออมสิน  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกสาขาในเขตสมุทรปราการ 

เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 

2. ควรมีการใส่ข้อเสนอแนะในแบบสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เสนอแนะข้อมูล         

ไดอ้ยา่งตรงประเด็นมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัร

เครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบั

ความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม

ปลายปิดโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จาํนวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อา้งอิง ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิง

พหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งหรือพนกังานของรัฐ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 

บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิต

ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานไม่

มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม 

คาํสําคญั:  บตัรเครดิต, ธนาคารออมสิน, ส่วนประสมทางการตลาด 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to investigate the “marketing mix” factors affecting the use of credit card 

services in Samut Songkhram Branch. The relationship between marketing mix and willingness to use the credit 

card service has also been discussed. The instrument used in the study was a questionnaire. In the data collection, 

the questionnaire was closed by 400 convenient sampling method. The descriptive statistics were percentage, mean, 

standard deviation and reference statistics. The hypothesis test was used to test the hypothesis at the significance 

level of 0.05. 
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The study indicated that most of the respondents were female, aged from 31 to 40, with the occupation of 

government officials, state employees, and the general employees. The average monthly income of the sample was 

between 15,001 ~ 30,000 baht. The result of the hypothesis testing showed the marketing mix of the price product 

in the distribution channel. The marketing promotion process and physical affection  of the willingness to use the 

credit card service of Government Savings Bank, Samut Songkhram Branch statistically significant at the 0.05 

level. The marketing mix of employees did not affect the willingness to use the credit card service of the 

Government Savings Bank, Samut Songkhram Branch. 

 

Keywords: Credit Card, Government Savings Bank, Marketing Mix    

 

1. บทนํา 

ธนาคารออมสิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั อยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั มีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ภายใตก้รอบแนวคิดบริการทางการเงิน

ท่ีหลากหลายครบวงจร ผา่นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ หน่ึงในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ

ท่ีลูกคา้ให้ความสนใจ ไดแ้ก่ “ บตัรเครดิตธนาคารออมสิน”  การใหบ้ริการบตัรเครดิตมีการผลิตและใชก้นัมายาวนาน 

ขณะท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในตลาดบตัรเครดิต ส่วนใหญ่มีการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารอ่ืนแลว้จาํนวนมาก 

การเปิดให้บริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวั ผูบ้ริโภคบางกลุ่มมีการปรับลดการใชจ่้าย

บนพ้ืนฐานของความระมดัระวงัมากข้ึน       
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการดาํเนินงานบตัรเครดิตของธนาคารออมสินภาค 4* 

เขต 

 

ผลงาน เป้าหมาย ผลงานต่อเป้าหมาย

(%) 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 

เพชรบุรี 839 784 1,103 1,422 76.07 55.15 

สมุทรสาคร** 896 937 1,292 1,948 69.35 48.09 

ประจวบคีรีขนัธ ์ 886 1,073 1,253 1,663 70.71 64.51 

ราชบุรี 880 729 1,432 1,954 61.45 37.31 

รวม 3,501 3,524 5,080 6,987 68.92 50.44 

 *ภาค 4 ไดแ้ก่ เขตเพชรบุรี เขตสมุทรสาคร เขตประจวบคีรีขนัธ์ และเขตราชบุรี 

 ** เขตสมุทรสาคร ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

 ผลการดาํเนินงานบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน ภาค 4 เป้าหมายปี 2559 เท่ากบั 5,080 ใบ จาํนวนบตัร

เครดิตท่ีอนุมติั 3,501 ใบ คิดเป็นร้อยละต่อเป้าหมาย 68.92 เป้าหมายปี 2560 เท่ากบั 6,987 ใบ จาํนวนบตัรเครดิตท่ี

อนุมติั 3,524 ใบ คิดเป็นร้อยละต่อเป้าหมาย 50.44 (ผลการดาํเนินงานธนาคารออมสินภาค 4 ปี2560) จะเห็นว่ายอด

การอนุมติัเปิดบตัรเครดิตใหม่ยงัมีจาํนวนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บในแต่ละปี 
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  ในการออกกลยทุธ์ทางการตลาดผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตผูอ้อกบตัรจะเน้นกลยุทธ์การเขา้ถึงและเขา้ใจลูกคา้

เพ่ือให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด โดย ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (2014) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดชั้นนาํของโลก 

ไดใ้ห้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวเ้ป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จาํเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ7Ps ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการ และกายภาพ มาใชใ้นการวิเคราะห์ธุรกิจบตัรเครดิต 

 ดงันั้นจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงทาํให้เกิดการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้

บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินโดยกรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม เพ่ือเป็นแนวทางให้ธนาคาร

ออมสิน ทราบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตมากน้อยเพียงใดและปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นใดท่ีควรให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหันมาใชบ้ริการบตัรเครดิตออมสิน

เพ่ิมข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน

สาขาสมุทรสงคราม  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัร

เครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นรูปแบบงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ ลกูคา้ธนาคารออมสินท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีมี

อาย ุ20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไปตามเง่ือนไขคุณสมบติัของผูส้มคัรบตัรเครดิตท่ีมีอาย ุ20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงครามทั้งเพศชาย

และเพศหญิง ท่ีมีอาย ุ20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบขนาดของประชากร สามารถ

คาํนวณไดจ้ากสูตรของ คอแครน์ (1953)  ดงัน้ี 
 

สูตร n = 
𝑃(1−𝑃)𝑍2

𝐸2
 

 

กาํหนดให้ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

  P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยักาํลงัสุ่ม 0.50 

  Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

ร้อยละ 95 

  E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = 0.05 

แทนค่า  n = (.50)(1−.50)(1.96)2

(.05)2    = 384.16 
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 ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณไดอ้ยา่งนอ้ย 384 คน สามารถประมาณค่าร้อยละท่ีมีความผดิพลาดไม่

เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง เพ่ือความสะดวกใน

การวิเคราะห์ขอ้มลู  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ

บตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม โดยศึกษาจากเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 10 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามแบบปลายปิด (Closed 

ended question) และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน จาํนวน 56 ขอ้ 

ซ่ึงเป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ Rating Scale โดยมีการให้ระดบัความสําคญั 5 ระดบั ดงัน้ี 1 

หมายถึง นอ้ยท่ีสุด, 2 หมายถึง นอ้ย, 3 หมายถึง ปานกลาง, 4 หมายถึง มาก, 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิต (Willingness to Pay) จาํนวน 8 ขอ้ ซ่ึงเป็นลกัษณะ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ Rating Scale โดยมีการให้ระดบัความเต็มใจ 5 ระดบั ดงัน้ี 1 หมายถึง น้อย

ท่ีสุด, 2 หมายถึง นอ้ย, 3 หมายถึง ปานกลาง, 4 หมายถึง มาก, 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

 ในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขา

สมุทรสงคราม จะใชว้ิธีวิเคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณนา โดยมีรูปแบบสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

 1.  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน  จาํนวนบตัรเครดิตท่ีใชบ้ริการ  จาํนวนคร้ังท่ีท่านใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต  มูลค่าในการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต  

และเหตุผลในการใชบ้ริการบตัรเครดิต จาํนวน 10 ขอ้ ดว้ยค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Distribution) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของนํ้าหนกัความคิดเห็นตามมาตรวดัของ Likert Scale การหาค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือหาการกระจายนํ้าหนกัของคาํตอบ (ธีระพงษ ์กระการดี, 2557) 

 2.  วเิคราะห์แบบสถิติเชิงอา้งอิง โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาสรุปอา้งอิงเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงครามโดยใชก้ารทดสอบจาก

โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการศึกษาคือ ค่าสถิติ Multiple Regression ในการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขา

สมุทรสงคราม 

 

4. ผลการวจิัย 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขา

สมุทรสงครามจาํนวน 400 คน ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และคิดเป็นร้อยละ พบว่า 

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 และเป็นเพศชาย มี

จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
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 อาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ31-40 ปี มีจาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมาคือ 

ช่วงอาย ุ41-50 ปี มีจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ช่วงอาย ุ20-30 ปี มีจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 และ

กลุ่มท่ีมีช่วงอายนุอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพสมรส มีจาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมา 

สถานภาพโสด จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือ สถานภาพหย่า/หมา้ย/แยกกนั

อยู ่จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.30 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ระดบัปริญญาโท จาํนวน 62 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.50 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งหรือพนักงานของรัฐ 

จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ อาชีพลูกจา้งหรือพนักงานเอกชน จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.50 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือ อาชีพอ่ืนๆ 

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามลาํดบั 

 รายไดต่้อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท จาํนวน 183 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.80 รองลงมาคือ มีรายไดต่้อเดือน 30,001-45,000 บาท จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 มีรายไดต่้อ

เดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั15,000 บาท จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ มีรายได้

รายเดือน มากกว่า 45,000 บาท ข้ึนไป จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ตามลาํดบั 

 จาํนวนบตัรเครดิตท่ีใชบ้ริการอยู่ในปัจจุบนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบตัรเครดิตท่ีใชบ้ริการอยู่ 4-5 

ธนาคาร จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 รองลงมา มีบตัรเครดิต 2-3 ธนาคาร จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.80 มีบตัรเครดิต 5 ธนาคารข้ึนไป จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือ มีบตัร

เครดิต 1 ธนาคาร จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลาํดบั 

 จาํนวนคร้ังท่ีใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตโดยเฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจาํนวนคร้ังท่ีใชจ่้าย

ผ่านบตัรเครดิต 2-3 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมา มีจาํนวนคร้ัง 3-4 คร้ังต่อเดือน 

จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 มีจาํนวนคร้ัง 5 คร้ังต่อเดือนข้ึนไป จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ

กลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ มีจาํนวนคร้ังนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 ตามลาํดบั 

 มลูค่าในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมลูค่าในการใชจ่้าย 5,000-

10,000 บาท จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา มีมลูค่าในการใชจ่้ายตํ่ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีมลูค่าในการใชจ่้าย 10,001-15,000 บาท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 มีมูลค่าในการใช้

จ่าย 15,001-20,000 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือ มีมูลค่าในการใชจ่้าย 

20,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ตามลาํดบั 

 เหตุผลการใชบ้ริการบตัรเครดิต ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือประโยชน์ดา้นผ่อนชาํระ

สินคา้ จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 รองลงมาเพ่ือประโยชน์ดา้นส่วนลดเงินคืน (Cash Back) จาํนวน 77 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.30 เพ่ือประโยชน์ดา้นใชแ้ทนเงินสด จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 เพ่ือประโยชน์ดา้นสะสม
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คะแนนแลกสลากออมสิน จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุด คือ เพ่ือประโยชน์ดา้น

การชาํระค่าสาธารณูปโภค จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขา

สมุทรสงครามดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัโดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัความสําคญัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.91 เม่ือวิเคราะห์เป็นดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ บตัรเครดิตท่ีมีบริการอายดับตัร กรณีสูญหายตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ดา้นราคามีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บตัรเครดิตท่ีมีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ฟรี มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.43 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บริการ

รับชาํระค่าใชจ่้ายบตัรเครดิตผ่านแอปพลิเคชนั Mobile Banking (MyMo) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ดา้นการส่งเสริม

การตลาดมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต 30,000 

บาทข้ึนไป ภายใน 60 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีธนาคารอนุมติับตัรรับกระเป๋าเดินทาง Trolley 20 น้ิว 1 ใบ มูลค่า 5,500 บาท 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ดา้นพนักงานมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การตอบ

คาํถามหรือขอ้สงสัยบตัรเครดิต ในการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ดา้นกระบวนการทาํงานมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 และ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.36 และดา้นกายภาพมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสะอาด

ของห้องนํ้าของธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37  

 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัความเต็มใจท่ีจะใช้

บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม ดว้ยค่าสถิติ Multiple Regression พบว่า 

 

ตารางท่ี 2 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.260 0.155 3.021 0.003 

ดา้นราคา 0.179 0.106 1.999 0.046 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.189 0.119 2.356 0.019 

ดา้นส่งเสริมการตลาด -0.318 -0.178 -3.369 0.001 

ดา้นพนกังาน -0.116 -0.071 -1.350 0.178 

ดา้นกระบวนการ 0.182 0.111 2.131 0.034 

ดา้นกายภาพ 0.207 0.123 2.337 0.020 

𝑅2 = 0.102  F = 6.330   

  

 ผลการศึกษาแสดงผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและตวัแปรตามดา้นความ

เต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อ

ความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 938 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

Significance ท่ี 0.003 ดา้นราคา มีค่า Significance ท่ี 0.046 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่า Significance ท่ี 0.019 

ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่า Significance ท่ี 0.001 ดา้นกระบวนการ มีค่า Significance ท่ี 0.034 ดา้นกายภาพ มีค่า 

Significance ท่ี 0.020 และดา้นพนกังานไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R Square = 0.102) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้น

กายภาพ ส่งผลต่อตวัแปรตามคือ ความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม ร้อยละ 

10.2 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 89.8 มาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ และการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 6.330 ค่า Significance มี

ค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบวา่ จากสมมติฐานท่ีตั้งไว ้7 ขอ้ต่อไปน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 

Ho : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

Ha : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน          

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มี

ผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2  

Ho : ปัจจยัดา้นราคาไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

Ha : ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีผลต่อ

ความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3 

Ho : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

Ha : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน คือ ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผล

ต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 4  

Ho : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

Ha : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน คือ ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผล

ต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 5  

Ho : ปัจจยัดา้นพนกังานไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

Ha : ปัจจยัดา้นพนกังานมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ Ha และยอมรับ Ho หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน ไม่มี

ผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 939 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 สมมติฐานท่ี 6  

Ho : ปัจจยัดา้นกระบวนการไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

Ha : ปัจจยัดา้นกระบวนการมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 

มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 7  

Ho : ปัจจยัดา้นกายภาพไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

Ha : ปัจจยัดา้นกายภาพมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพ มีผล

ต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญั

โดยรวมอยู่ในระดบัความสําคญัมาก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิต

ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

พนักงานไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงครามซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขา

สมุทรสงคราม มีประเด็นในการอภิปรายผล ดงัน้ี  

 ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดในเร่ืองบตัรเครดิตท่ีมีบริการอายดับตัร 

กรณีสูญหายตลอด 24 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 49.30 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557) ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

4.06 ในเร่ืองการให้บริการอายดับตัร กรณีสูญหายตลอด 24 ชัว่โมง  

 ดา้นราคาให้ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองบตัรเครดิตท่ีมีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ฟรี คิดเป็นร้อยละ 49.00 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรียานารถ ลายคราม (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิต KTC ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาข้อท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด คือ อัตราดอกเบ้ีย 

ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืนๆ  

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหร้ะดบัความสําคญัมากในเร่ืองบริการรับชาํระค่าใชจ่้ายบตัรเครดิตผ่านแอป

พลิเคชนั Mobile Banking (Mymo) คิดเป็นร้อยละ 43.30 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทนงศกัด์ิ จิรวฒันวิจิตร(2554) ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต 30,000 บาทข้ึน

ไป ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีธนาคารอนุมติับตัรรับกระเป๋าเดินทาง Trolley 20 น้ิว 1 ใบ มูลค่า 5,500 บาท คิดเป็น
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ร้อยละ 46.50 ซ่ึงสอดคล้องกับกนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต

ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น มีส่วนลดท่ีได้รับจาก

ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีการสะสมคะแนน ผา่นบตัรเพ่ือแลกของรางวลั เป็นตน้ มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.19 

 ดา้นพนกังานไม่มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามอาจให้ความสําคัญกบัปัจจยัด้านอ่ืนๆ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัดา้นพนกังานมากท่ีสุดในเร่ืองการตอบคาํถามหรือขอ้สงสัยบตัรเครดิต ในการให้บริการของพนักงาน 

คิดเป็นร้อยละ 49.00  

 ดา้นกระบวนการให้ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองเอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 

48.80 ซ่ึงสอดคล้องกบัทนงศกัด์ิ จิรวฒันวิจิตร (2554) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ภาคกลางสาม ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร-จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นกระบวนการในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 

 ด้านกายภาพให้ระดับความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดของห้องนํ้ าธนาคารออมสินสาขา

สมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 50.20 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทนงศกัด์ิ จิรวฒันวิจิตร (2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร

เครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ภาคกลางสาม ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร-จงัหวดัสมุทรสงคราม 

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษา ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. จากผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายบตัรเครดิตของธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงครามส่วนใหญ่

เป็นผูบ้ริโภควยัทาํงานมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-30,000 บาท รองลงมาคือ รายไดร้ะหว่าง 30,001-45,000 บาท ดงันั้น 

ควรหาช่องทางเพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ของธนาคารท่ีมีรายไดสู้งกว่า 30,001 บาทให้มากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีมี

กาํลงัซ้ือมากกว่า และจากพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ ยงัมีความตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิกบตัร

เครดิตเพ่ิมเติม ดงันั้น ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม ควรหาช่องทางท่ีจะดึงดูดให้ลูกคา้หันมาสมคัรเป็นสมาชิก

บตัรเครดิตของธนาคารออมสินโดยมีการใหบ้ริการท่ีสะดวกสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 2. จากผลการศึกษา พบอีกว่า ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือประโยชน์ดา้นผ่อนชาํระสินคา้ 

ดงันั้น จึงควรสร้างพนัธมิตรทางการคา้กบัร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้ ให้มีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน เช่น จดัทาํเป็น

โปรโมชัน่เพ่ิมส่วนลดให้กับลูกคา้ท่ีใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน หรือบริการผ่อนชาํระสินคา้หรือ

บริการดว้ยอตัราดอกเบ้ียพิเศษ 0% ต่อเดือน นานสูงสุด 20 เดือน เป็นตน้ โดยจดัเป็นช่วงเวลาเพ่ือกระตุน้ยอดการใช้

จ่ายผา่นบตัรเครดิต 

 3. จากผลการศึกษา ยงัพบอีกว่า กระบวนการในการทาํงานดา้นเอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรบตัรเครดิตธนาคาร

ออมสินลูกคา้ไดใ้ห้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรบตัรเครดิตตอ้งสามารถใชส้มคัร

บตัรทุกประเภทท่ีลูกคา้มีความประสงคส์มคัรได ้ซ่ึงเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้และเพ่ิมความรวดเร็วใน

การจดัส่งเอกสารไปยงัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

 เพ่ือให้ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูว้ิจยัจึงขอ

เสนอแนะประเดน็สาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต โดยใชต้วัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าเป็น

ปัจจยัสําคัญเพ่ิมเติม เช่น คุณค่าของผลิตภณัฑ ์ คุณภาพการบริการ เป็นตน้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและเป็น

ประโยชน์ อนัจะนาํมาซ่ึงผลการวิจยัเพ่ือการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด  

 2. ควรมีการติดตาม และประเมินผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสังเกตการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงไป และนาํมาปรับปรุงวิธีการวิจยัให้มีคุณภาพและแม่นยาํมากข้ึน 

 3. การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม จึงไม่สามารถนาํผลท่ีได้

จากการวิจยัไปใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรทัว่ประเทศไดเ้น่ืองจากสภาพแวดลอ้มของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่าง

กนั 
 

เอกสารอ้างองิ 

ธนาคารออมสิน. (2561). ผลิตภณัฑธ์นาคารออมสิน. [ออนไลน์]. ขอ้มลูวนัท่ี 15 มกราคม 2560.จาก

 http://www.gsb.or.th 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). การให้บริการบตัรเครดิตแยกตามประเภทบตัรเครดิต. [ออนไลน์]. ขอ้มลูวนัท่ี 20

 ธนัวาคม 2560. จาก http://www2.bot.or.th 

ธีระพงษ ์กระการดี. (2557). การวดัการกระจาย (Measure of Dispersion). [ออนไลน์]. ขอ้มลูวนัท่ี 20 มกราคม 2561. 

 จาก http://www.stvc.ac.th/elearning/stat/mainstat.html 

ฟิลลิป ค็อตเล่อร์. (2557). 7P’s ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ. [ออนไลน์]. ขอ้มลูวนัท่ี 25 มกราคม 

 2561. จาก https://www.thaihotelbusiness.com/articles/7ps 

กนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์. (2558) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขต

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ทนงศกัด์ิ จิรวฒันวิจิตร. (2554) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จาํกัด(มหาชน) 

 ภาคกลางสาม ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร-จังหวัดสมทุรสงคราม. มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ปรียานารถ ลายคราม. (2558) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บัตรเครดิต KTC ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี.

 มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

พชัร์ทิตา  กะการดี. (2554) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต

 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

รัตนาภรณ์ บุญแต่ง. (2557) การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณี : ประชาชนใน

 เขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมทุรปราการ. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York : John Wiley & Sons. Inc. 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 942 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

http://www.gsb.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.stvc.ac.th/elearning/stat/mainstat.html


 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี 13  ปีการศึกษา 2561 

ความสัมพนัธ์ของประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 

ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาพนุพิน 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EACH GROUP OF DEMOGRAPHIC AND SATISFACTION 

OF MOBILE BANKING SERVICES USERS OF GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB) 

CUSTOMERS, PHUNPHIN 

กิตติพงษ์  ธนกิจบํารุงสกลุ
1
 และ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต2 

1 นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  กลุ่มวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,  pongtel@gmail.com 
2 อาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  กลุ่มวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,  supasan_pre@utcc.ac.th 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ระดบัความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ Mobile 

Banking (MyMo) แบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะ

ประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่มกบัความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้าท่ีใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จาํนวน 400 คน 

และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

แบ่งกลุ่มใชส้ถิติ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means และทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Chi-Square Tests 

ผลการศึกษาพบบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ส่วนระดบัความ 

พึงพอใจใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงลาํดบัจากมาก

ไปหาน้อย คือ ด้านราคาบริการ รองลงมา ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านลักษณะทางภาพ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และสามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ  กลุ่มท่ี 1 ตั้งช่ือกลุ่มว่า “มายโมสะดวกใช”้ มีความพึงพอใจใชบ้ริการดา้นกระบวนการให้บริการ กลุ่มท่ี 2 

ตั้งช่ือกลุ่ม “มายโมถูกใจ” มีความพึงพอใจใชบ้ริการดา้นการส่งเสริมการตลาด และจากการทดสอบพบว่าลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของทั้งสองกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความพึงพอใจใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  ลกัษณะประชากรศาสตร์, ระดบัความพึงพอใจใชบ้ริการ,  ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ (มายโม) 

ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

วนัพฤหสับดทีี ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 943 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

mailto:pongtel@gmail.com


 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี 13  ปีการศึกษา 2561 

 

ABSTRACT 

The objective of this research were to study the demographic characteristics, the satisfaction levels of 

Mobile Banking (My Money My Mobile: MyMo) services users, customer segmentation who used services of 

Mobile Banking, and the relationship between each group of demographic and satisfaction of Mobile Banking 

services users of Government Savings Bank (GSB) customers, Phunphin. The information were collected using 

questionnaire from customers of Government Savings Bank, Phunphin of 400 samples. The data were analyzed by 

Descriptive Statistics and Inferential Statistics. The data were presented through frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and hypothesis testing using Chi-Square Test Statistic.  

The results of the research showed that the most of samples were female in the age of 30 - 40 years old, 

educational level was bachelor’s degree or equivalent, the occupation was working as staff/employee of private 

company, and had average income range between 15,000 to 20,000 Baht. Furthermore, the satisfaction levels of 

Mobile Banking services users as a whole were at the high level. When considering in each aspect of the price, 

distribution, physical characteristic, service procedure, product, personnel, and promotion presented at the high 

level, respectively. The samples were divided in two groups; name of the first group was “easy to used MyMo”, and 

the second group was “happy MyMo”. The first group showed the satisfaction of services users to the service 

procedure. The second group exhibited the satisfaction to the promotion. In addition, after the tests were found that 

the demographic characteristics of both of two groups; sex, age, education, occupation, and average income showed 

the relationship to satisfaction levels of Mobile Banking services users of Government Savings Bank, Phunphin 

with significant at 0.05 level. 

 

Keywords: Demographic Characteristics, Satisfaction Levels of Services Users, Mobile Banking (MyMo : My 

Money My Mobile) of Government Savings Bank (GSB), Phunphin 

 

1. บทนํา 

  จากการพฒันาและเปล่ียนแปลงระบบการเงินของประเทศไทยเขา้สู่ยุคดิจิทลั สถาบนัการเงินมีการแข่งขนั

การให้บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยมี์การเพ่ิมเติมช่องทางการให้บริการ

ของธนาคารผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet banking) และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile banking) เม่ือเทียบในช่วงเวลา 7 ปีท่ี

ผา่นมา (พ.ศ. 2553-2559) ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 ปริมาณรายการธุรกรรมการชาํระเงินผา่น Internet Banking และ Mobile Banking 

ปี พ.ศ. 2553-2559 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
 

 จากภาพท่ี 1 การทาํธุรกรรมใช ้Mobile Banking มียอดการเติบโตสูงกว่า Internet Banking  แสดงให้เห็นว่า

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่นิยมใช ้Mobile Banking อาจเป็นเพราะสามารถใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว ทุกท่ีและทุกเวลา 

และตามกระแสเทคโนโลยแีละการเติบโตของธุรกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ซ่ึงธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉพาะ

ธนาคารออมสินก็เช่นเดียวกนั หลงัจากเปิดให้บริการ  Mobile Banking  ดว้ยผลิตภณัฑ์ "MyMo”  มีลูกคา้สมคัรใช้

บริการแลว้จาํนวน 165,200 ราย จากเป้าหมายตลอดทั้งปี 2558 จาํนวน 500,000 ราย (ธนาคารออมสิน, 2558) หลงัจาก

นั้น ในปี 2560 ทางธนาคารไดพ้ฒันาบริการ MyMo เป็น MyMo Pay และ MyMo My Card แต่อย่างไรตามธนาคาร

ออมสิน สาขาพุนพิน ตั้งอยูต่าํบลท่าขา้ม อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีไดเ้ปิดให้บริการ Mobile Banking ดว้ย

บริการ "MyMo” เหมือนกบัสาขาอ่ืนๆ ของธนาคาร ดว้ยปัจจุบนัปี 2561 ในอาํเภอพุนพินมีธนาคารพาณิชยท่ี์เปิด

ให้บริการ Mobile Banking หลายธนาคาร ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกรรมทางการเงิน ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยผี่าน

แอปพลิเคชนัในแต่ละธนาคารสูงข้ึน ประกอบกบัลูกคา้ของธนาคารไม่เขา้ใจถึงการให้บริการ และไม่มีเวลาท่ีจะเขา้

พบพนักงาน เพ่ือขอคาํแนะนําการบริการ รวมไปถึงสาเหตุสัญญาณการใช้โทรศพัท์มีปัญหาในบางพ้ืนท่ี ทาํให้

ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงความพึงพอใจกลุ่มลูกคา้ ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศทุกวยั และตอบโจทยก์ารบริการไดอ้ย่าง

ทัว่ถึง   

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของประชากรศาสตร์กับความ 

พึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ซ่ึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ 

กบัธนาคารเพ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบโจทยก์ารบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และประชาชนในพ้ืนท่ี

ต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1  เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขา

พุนพิน 

2.2 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

15,885  19,942  36,285  57,199  
109,350  

263,923  

584,983  

60,794  83,841  
125,277  

161,784  188,409  186,237  
240,461  

พ.ศ.2553  พ.ศ.2554  พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ปริมาณรายการธุรกรรมการชาํระเงินผา่น mobile banking และ internet banking  

(หน่วย : พนัรายการ) 

ธุรกรรมการชาํระเงินผ่าน mobile 

banking 

ธุรกรรมการชาํระเงินผ่าน internet 

banking 
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2.3 เพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพินโดยใชค้วามพึง

พอใจผูใ้ชบ้ริการ 

2.4  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่มกับความพึงพอใจใช้บริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีประชากรมาจากลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีใชบ้ริการ Mobile 

Banking (MyMo) สุ่มตวัอย่างกรณีประชากรมีจาํนวนไม่แน่นอน โดยใชสู้ตรของ John T. Roscoe (Roscoe, 2004)  

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่งและเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมาเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

และสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคาบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาค ร้ังใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่งออกเป็น 2  ส่วน คือ ส่วนท่ี  1  ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix’ 7’Ps) ตามแนวคิดของ 

Kotler and Keller (2012) และ Etzel, Walker and Stanton (2007)  โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราอตัราภาคท่ี

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวดัความคิดเห็น 5 ตวัเลือก ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาเกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2561 ดว้ยตนเองดว้ยการลงพ้ืนท่ี และขอความ

อนุเคราะห์จากเพ่ือนทุกฝ่ายในธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน และผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีให้บริการลงทะเบียนตามนโยบาย

รัฐบาลในโครงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย เฟส 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1-28 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีมีผูม้าใชบ้ริการธนาคารจาํนวน

มาก  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์  

หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ Mobile Banking (MyMo) หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ และความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่มกบัความ

พึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ใชส้ถิติ Cluster Analysis ดว้ย

วิธี K-Means (กรณี n > 200 คน)  และทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Chi-Square Tests กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05       
 

วนัพฤหสับดทีี ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2561  หน้า 946 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี 13  ปีการศึกษา 2561 

 

4. ผลการวจิัย 

 ผลการวิจยันาํเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.75  

มีอายอุยูใ่นช่วง 30-40 คิดเป็นร้อยละ 35.50 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 43.00  มีอาชีพ

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

40.50  

 ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจากรายดา้น ทุกดา้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้น

ราคาบริการ รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลดงัตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจใช้บริการ  

ความพึงพอใจใชบ้ริการ  Χ  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.06 0.73 มาก 

2. ดา้นราคาบริการ 4.14 0.72 มาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.13 0.75 มาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.65 0.89 มาก 

5. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 3.82 0.87 มาก 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ   4.06 0.75 มาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.08 0.76 มาก 

รวม 3.99 0.78 มาก 
 

  ส่วนท่ี 3  การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ดว้ยวิธี K-Means เม่ือทาํการแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 2 กลุ่ม แลว้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูก่ลุ่มท่ี 1 จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาอยู่กลุ่มท่ี 

2 จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ดงัตารางท่ี  2 
 

ตารางที ่2 สรุปความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยวธิี K-Means 

กลุ่ม จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

1 246 61.50 

2 154 38.50 

 

 เม่ือหาค่าเฉล่ียกลางแต่ละ Cluster จะมีความแตกต่างกนั กลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียค่ากลางมากกว่ากลุ่มท่ี 2  

ทุกตัวแปร  แสดงไดว้่ากลุ่มท่ี 1 มีความพึงพอใจใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มท่ี 2 และตั้งช่ือกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ตั้งช่ือกลุ่มว่า  

มายโมสะดวกใช้ มีความพึงพอใจใชบ้ริการมากท่ีสุดดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ืองบริการ MyMo มีขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขการใชบ้ริการท่ีเขา้ใจง่ายและไม่ยุง่ยากต่อการปฏิบติั ความแตกต่างค่าเฉล่ียกลางเท่ากบั 0.42 ส่วนกลุ่มท่ี 2 ตั้ง
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ช่ือกลุ่ม มายโมถูกใจ  มีความพึงพอใจใชบ้ริการมากท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาดเร่ืองบริการ MyMo มีคะแนนสะสม 

ส่วนลด ของสมนาคุณพิเศษ  เม่ือใชบ้ริการจาํนวนมาก ความแตกต่างค่าเฉล่ียกลางเท่ากบั -0.16 ซ่ึงค่าเฉล่ียและการจดั

อนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยของแต่ละกลุ่มดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 ความแตกต่างค่าเฉลีย่กลางของตวัแปรแต่ละตวัแปรเมือ่ยู่ต่างกลุ่มกนั 2 กลุ่ม 

 

ความพึงพอใจใชบ้ริการ 

ค่าเฉล่ียกลางของ Cluster 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย อนัดบั ค่าเฉล่ีย อนัดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

1. Zscore บริการ MyMo เขา้ถึงเมนูและฟังกช์ัน่ใชง้านไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น  

และมีความทนัสมยั 0.30 16 -0.48 13 

2. Zscore แอปพลิเคชนั MyMo มีความสะดวก รวมเร็วในการทาํธุรกรรม

การเงินท่ีหลากหลายทั้งเช็คยอด โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงินและจ่ายค่างวด 0.38 7 -0.61 22 

3. Zscore การมีมาตรฐานของระบบการป้องกนัรักษาความปลอดภยัของ

บญัชีและแอปพลิเคชนับริการ MyMo 0.35 12 -0.56 17 

4. Zscore ขอ้มลูการทาํธุรกรรมมีการเก็บขอ้ความไดย้าวนานและมีการแจง้

บริการใหม่ ๆ ผา่น SMS 0.27 18 -0.44 11 

ดา้นราคาบริการ 

5. Zscore การดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัไม่เสียค่าใชจ่้ายบริการ 0.13 25 -0.21 4 

6. Zscore ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเขา้เม่ือสมคัรขอใชบ้ริการ 0.21 21 -0.33 8 

7. Zscore การคิดค่าบริการรายเดือน 10 บาท และค่าบริการโอนเงินชาํระ

สินคา้หรือบริการ รายการละ 10-35 ต่อรายการมีความเหมาะสม 0.36 8 -0.57 18 

8. Zscore บริการ MyMo มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ทาํธุรกรรมการเงินกบัธนาคาร 0.36 9 -0.57 19 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

9. Zscore การเร่ิมตน้ใชง้านสามารถดาวน์โหลดเพ่ือติดตั้งแอปพลิเคชนั

บริการ MyMo ผา่น Google Play หรือ App Store มีความสะดวกและ

รวดเร็ว 0.16 24 -0.25 5 

10. Zscore การลงทะเบียนใชง้านคร้ังแรกสามารถสมคัรบริการท่ีธนาคาร

ทุกสาขาทัว่ประเทศ 0.36 10 -0.57 20 

11. Zscore สามารถทาํธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมงไดส้ะดวกทุกเวลา 0.39 5 -0.63 23 

12. Zscore บริการ MyMo สามารถใชง้านผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดห้ลาย

รุ่นและทุกเครือข่าย 

 

0.34 13 

 

-0.54 16 
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ความพึงพอใจใชบ้ริการ 

ค่าเฉล่ียกลางของ Cluster 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย อนัดบั ค่าเฉล่ีย อนัดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

13. Zscore ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อ Call Center MyMo 1143 ไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง 0.19 22 -0.30 7 

14. Zscore บริการ MyMo มีคะแนนสะสม ส่วนลด ของสมนาคุณพิเศษ  

เม่ือใชบ้ริการจาํนวนมาก 0.10 28 -0.16 1 

15. Zscore การโฆษณาผา่นส่ือสามารถจดจาํในตราสินคา้บริการ MyMo 

และเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ทุกเพศทุกวยั 0.26 19 -0.41 9 

16. Zscore ขอ้มลูข่าวสารบริการ MyMo มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือทาง

อินเทอร์เน็ต ส่ือโซเซียลมีเดีย ตูเ้อทีเอ็ม สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง่้ายและ

ทนัสมยัตลอดเวลา 0.11 26 -0.17 2 

ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 

17. Zscore พนกังานมีความเช่ียวชาญ และความรู้ในการให้คาํแนะนาํ

ผลิตภณัฑบ์ริการ MyMo 0.28 17 -0.45 12 

18. Zscore สามารถติดต่อพนกังานไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 0.11 27 -0.17 3 

19. Zscore พนกังานธนาคารใส่ใจการสมคัรใชบ้ริการ ช้ีแจงขอ้สงสัยของ

ผูใ้ชบ้ริการไดช้ดัเจนและตรงประเด็น 0.41 2 -0.65 26 

20. Zscore พนกังานให้บริการดว้ยความซ่ือสัตย ์มีความรอบคอบ และ

ไวว้างใจในการเก็บความลบัขอ้มลูไดเ้ป็นอยา่งดี 0.18 23 -0.29 6 

ดา้นกระบวนการให้บริการ 

21. Zscore คู่มือการใชง้านบริการ MyMo เขา้ใจง่ายและสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 0.39 6 -0.63 24 

22. Zscore บริการ MyMo มีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการท่ีเขา้ใจ

ง่ายและไม่ยุง่ยากต่อการปฏิบติั 0.42 1 -0.66 28 

23. Zscore บริการ MyMo กาํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพ่ือ

สร้างความมัน่ใจต่อการใชบ้ริการ 0.32 15 -0.51 14 

24. Zscore สามารถแกไ้ข ปรับเปล่ียนใน MyMo Page ไดต้ามตอ้งการ

เหมาะกบัการใชง้าน 0.41 3 -0.65 27 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2561  หน้า 949 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี 13  ปีการศึกษา 2561 

 

ความพึงพอใจใชบ้ริการ 

ค่าเฉล่ียกลางของ Cluster 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย อนัดบั ค่าเฉล่ีย อนัดบั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

25. Zscore ภาพลกัษณ์ของธนาคารและความน่าเช่ือถือสร้างความมัน่คงใจ

ต่อการให้บริการ MyMo 0.36 11 -0.58 21 

26. Zscore บริการ MyMo สามารถตรวจสอบขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตข์อง

ธนาคารเพ่ือสร้างความเช่ือถือและมาตรฐานความปลอดภยัของ

ผูใ้ชบ้ริการ 0.40 4 -0.64 25 

27. Zscore เวบ็ไซตข์องธนาคารอธิบายบริการ MyMo น่าสนใจ ทนัสมยั

ดว้ยรูปภาพ และดึงดูดใจผูเ้ขา้เยีย่มชมบริการ 0.33 14 -0.53 15 

28. Zscore นโยบายแสดงความรับผดิชอบในกรณีท่ีเกิดความผดิพลาดใน

การทาํธุรกรรมทางการเงินของธนาคารต่อการใชบ้ริการ MyMo 0.26 20 -0.42 10 

 

 ส่วนทดสอบความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่ม พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจใชบ้ริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่มกับระดับความพึงพอใจใช้บริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ค่าไคสแควร์ (χ2) P-value 

1.เพศ  14.55 0.00* 

2.อาย ุ 20.38 0.00* 

3.ระดบัการศึกษา  52.00 0.00* 

4.อาชีพ  121.97 0.00* 

5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 28.66 0.00* 

*มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

5. การอภปิรายผล 

การอภิปรายผลอภิปรายตามผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตว้อยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง 30-40 ปี ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท 

สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเร่ืองด้วยกัน อาทิงานวิจยัของพชัริดา ไถ้ทอง (2559) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
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เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,001-

20,000 บาท  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ท่ีว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีช่วยกาํหนดตลาด

บริการ และเป็นตวัแปรท่ีง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ท่ีนิยมใชใ้นการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ นอกจากน้ี

หากธนาคารนาํผลไปใชเ้พ่ือตอ้งการเพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ และทาํให้ธนาคารไดรั้บผลตอบแทนจากการให้บริการ

ธุรกรรมการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเพ่ิมมากข้ึน กค็วรพิจารณาจากลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการมาก

รายและน้อยราย  หรือผูใ้ชบ้ริการทุกเพศทุกวยัและทุกสาขาอาชีพไดเ้ขา้ถึง โดยการประชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง  

และเพ่ิมการนาํเสนอบริการโดยการเขา้ไปทาํตลาดเชิงรุกในพ้ืนท่ีนอกเหนือจากการนาํเสนอภายในธนาคารเพียงอย่าง

เดียว 

 2. จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ภาพรวมและรายดา้นมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นราคาบริการ รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทาง

ภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของชชัฏาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นกระบวนการ 

และด้านส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณารายด้านในแต่ละเร่ืองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการใชบ้ริการ  

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านราคาบริการ และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงในส่วนดา้นราคามีความพึงพอใจ 

การไม่เสียค่าใช้บริการการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และความความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ทาํธุรกรรมการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของพชัริดา ไถ้ทอง (2559) ท่ีพบว่าการใช้บริการทางการเงินผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ช่วยการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ปาณิศา เตียวตระกูล (2559) ท่ีพบว่าลูกค้าเกิดความสะดวก ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เสียเวลาในการรอ 

เพ่ือทาํธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ีธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ศูนยบ์ริการของเครือข่ายโทรศพัท ์ อย่างไรก็ตาม 

ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ียงัมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง 

การบริการ MyMo มีคะแนนสะสม ส่วนลด ของสมนาคุณพิเศษ  เม่ือใชบ้ริการจาํนวนมาก แสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการ

มีความตอ้งการให้ธนาคารตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler and 

Keller (2012) และ Etzel, Walker and Stanton (2007) ท่ีว่าการลด แลก แจก แถม และจดัของสมนาคุณพิเศษแต่ลูกคา้ 

เป็นเคร่ืองมือสําคญัอย่างหน่ึงของการส่งเสริมการตลาดเพ่ือการส่ือสารต่อลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ แต่อย่างไรก็ตามหาก

ธนาคารนาํขอ้มูลน้ีไปใชป้ระโยชน์เพ่ือปรับปรุงการให้บริการผลิตภณัฑ์ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารควรให้

ความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นหรือทั้ง 7P’s โดยเฉพาะท่ีสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้น

บุคลากรให้บริการ ในส่วนของดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคญัจดักิจกรรมโปรโมชัน่ในเร่ืองการให้

ส่วนลด ของสมนาคุณพิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการมากต่อเดือน และประชาสัมพนัธ์การบริการของธนาคาออมสิน

เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ลูกคา้สามารถติดต่อ Call Center ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ติดขดัการบริการ ส่วนดา้นบุคลากร 

ควรสร้างความพึงพอใจในเร่ืองลูกคา้สามารถติดต่อพนักงานไดอ้ย่างรวดเร็วเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บ

ประโยชน์จากการใชบ้ริการให้มากท่ีสุดจากใชบ้ริการผา่น Mobile Banking (MyMo) 

3. จากการแบ่งกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีความพึงพอใจใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) มากกว่ากลุ่มท่ี 2 โดยท่ี

กลุ่มท่ี 1 มีความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ืองบริการ MyMo มีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการท่ี

เขา้ใจง่ายและไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบติั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของธนาคารออมสิน (2561) ท่ีว่าผูใ้ชบ้ริการสามารถใช้
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บริการโดยการยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ผูใ้ชบ้ริการยอมรับไดแ้ละยอมปฏิบติัตามทุกเง่ือนไข กลุ่มท่ี 2 มีความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดเร่ืองบริการ 

MyMo มีคะแนนสะสม ส่วนลด ของสมนาคุณพิเศษ  เม่ือใชบ้ริการจาํนวนมาก สอดคลอ้งแนวคิดของ Kotler and 

Keller (2012) และ Etzel, Walker and Stanton (2007) แต่ก็ควรให้ความสาํคญักบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบ่อยคร้ังในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจใชบ้ริการมากกว่าน้ี 

4. จากการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) 

ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัริดา ไถท้อง (2559) ท่ีพบว่าปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัการใชง้าน

ธุรกรรมการเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี รวมถึงงานวิจยัของรุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2560) ศึกษาความพึงพอใจการใช้

บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี  ท่ีพบว่าตวัแปรเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดับ

รายได้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการ นอกจากน้ีหากธนาคารนําไปใช้ประโยชน์ก็ควรคาํนึง 

ตวัแปรลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการทั้งตวัแปรเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

เพ่ือนาํมาวางแผนต่อยอดธุรกิจพฒันาระบบการให้บริการธุรกรรมการเงินให้เหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการ

ลูกค้าในบริบทพ้ืนท่ีของธนาคารสาขาท่ีมีความแตกต่างกนั รวมถึงเพ่ือความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนักบัธนาคาร

พาณิชยอ่ื์นๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทสรุป  

 การศึกษาไดค้้นพบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)  อยู่ในระดับมาก  

มีความพึงพอใจดา้นราคาบริการมากว่าดา้นอ่ืนๆ และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ  

เม่ือแบ่งกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจใชบ้ริการ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มายโมสะดวกใช ้ มีความพึงพอใจ

ใชบ้ริการดา้นกระบวนการให้บริการ อนัดบัแรกเร่ืองบริการ MyMo มีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการท่ีเขา้ใจ

ง่ายและไม่ยุง่ยากต่อการปฏิบติั และกลุ่มท่ี 2  มายโมถูกใจ  มีความพึงพอใจใช้บริการด้านการส่งเสริมการตลาด 

อนัดบัแรกเร่ืองบริการ MyMo มีคะแนนสะสม ส่วนลด ของสมนาคุณพิเศษ  เม่ือใชบ้ริการจาํนวนมาก นอกจากน้ี 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจใชบ้ริการ Mobile Banking 

(MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

   1.1 ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดช้ี้ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจใช้บริการ 

Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ซ่ึงจากความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัมาก แต่ท่ีสําคัญธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน ควรให้ความสําคญัด้านการส่งเสริม

การตลาดมากท่ีสุด ในเร่ืองจดัโปรโมชัน่สําหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ MyMo เป็นประจาํและบ่อยคร้ัง ตั้งเป็นคะแนน

สะสมเพ่ือให้ส่วนลด หรือของสมนาคุณพิเศษแก่ลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของ
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ผูใ้ชบ้ริการให้มากข้ึน และควรให้ความสาํคญัดา้นบุคลากรให้บริการ รองรับการบริการ  MyMo โดยเฉพาะหากลูกคา้

ท่ีใช้บริการมีปัญหาและขอ้สงสัยต่างๆ สามารถแกไ้ขปัญหาให้ลูกค้าไดร้วดเร็วมากข้ึน นอกจากน้ีธนาคารก็ควร

พิจารณาการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ท่ีกลุ่มท่ี 1 มีความพึงพอใจใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มท่ี 2 และลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ทุกตวัแปรของทั้งสองกลุ่ม ท่ีนาํมาศึกษามีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใชบ้ริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริการ ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนั และแนวโนม้อนาคตขา้งหนา้  

  1.2  ผูท่ี้นําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต้องทาํความเข้าใจของการศึกษาความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ 

Mobile Banking (MyMo) ท่ีใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เพ่ือพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงกบัการแข่งขนัธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร ในรูปแบบดิจิตอลแบงก้ิง (Digital 

Banking) นอกเหนือจากการศึกษาในเชิงปริมาณกบัลูกคา้จาํนวนมากแลว้ ก็ควรจะมีการเก็บขอ้มูลแบบเจาะจงกบั

ผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริการ เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีหลากหลายมากข้ึน    

 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

2.1 ควรทาํการศึกษาความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาพุนพินในเชิงคุณภาพ โดยการใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกบัลูกคา้ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดต้รงจุดตามเป้าหมาย เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ ์  

2.2 ควรทาํการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยันวตักรรมเทคโนโลย ี

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน   

2.3 เน่ืองดว้ยการศึกษาในคร้ังน้ี ไม่ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการ เพราะดว้ยเวลาจาํกดัของการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีจาํนวนมาก ทาํให้การตอบขอ้คาํถามตอ้งใชเ้วลา ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมี

เวลาจาํกดัในการให้ขอ้มลู ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรให้เพ่ิมระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลมากข้ึน เพ่ือจะไดศึ้กษา

ขอ้มลูในหลายประเด็นท่ีตอ้งการต่อไป 
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ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 

GSB prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

The Personal Factors and Attitude of Marketing Mix to Affecting Decision Making 

on Using GSB Prompt Pay of Government Saving Bank ,Chain Yai Nakhon Si Thammara 

นิรมล  สมพร1  
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,  NiramonS1@gsb.or.th 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB prompt 

pay (2) ศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB prompt pay   

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ GSB Prompt payของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ                

ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรของประชาชนท่ีเปิดบญัชีของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช จาํนวน 333 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นบุคคล และ

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัส่วนบุคคลเม่ือเปรียบเทียบพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม มีความสัมพนัธ์กนั

ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

คาํสําคญั:   ปัจจยัส่วนบุคคล  ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด  กระบวนการตดัสินใจ  บริการ GSB Prompt pay   

ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

This research aims to (1) study the personal factors on the decision-making process for the service. GSB prompt 

pay (2) study the attitude of the marketing mix of individuals that affect the decision-making process used GSB prompt 

pay (3) to study the relationship between the individual and the attitude of the marketing mix that influence the decision. 

Service GSB Prompt pay the Bank Chian Yai. Nakhon Sri Thammarat The quantitative research Questionnaires from a 

sample population of the public accounts of the Savings Bank Chian Yai. Province of 333 people showed that the most 

important factor in the market overall service levels.  And the importance of each factor on its side in order from most to 

least. Is the product The price factor Factors Distribution Channels Factors promoting the market Physical factors Human 

factors And the service process Individual comparison showed no difference statistically significant level. 
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05.AndRelationships between personal factors and attitudes that affect the marketing mix decisions.service GSB Prompt 

pay Savings Bank of Chian Yai. Nakhon Sri Thammarat overall The positive relationship between the level 

somewhat.high The statistical significance level. .01 

 

Keywords:  Personal factors  The attitude of the marketing mix  decision process, service GSB Prompt pay                          

savings bank 

 

1. บทนํา 

 โลกในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยแีละอิเลก็ทรอนิกส์ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของประชาชนชาว

ไทยทุกคน รวมทั้งการดาํเนินธุรกรรมทางการเงินท่ีมีแนวโน้มไปในทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ทาํให้ภาครัฐมี

นโยบายในการปรับเปล่ียนระบบการดาํเนินธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจาํวนั โดยการนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือการ

กระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง  เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่งย ัง่ยนืของประชาชนไทย ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ

ในหลกัการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ

แผนงาน National e-Payment ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ตอ้งการผลกัดนัให้ประชาชนทัว่ไป องคก์รเอกชน และภาครัฐ 

มีโอกาสไดใ้ชง้านระบบชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน โดยแผนงานน้ีมีคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ 

National e-Payment เน้นนําเสนอบริการการชาํระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย และเป็นบริการท่ี

สามารถเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง (ธนาคารแห่งชาติ, 2559) 

 ในส่วนของธนาคารออมสิน ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ด้วยการขับเคลื่อนบริการพร้อมเพย ์

(Prompt Pay) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับบริการ

พร้อมเพย ์(Prompt Pay) ของธนาคารออมสิน ตั้ งแต่วนัที่ 15 กรกฎาคม จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่าน

ช่องทางบริการทางการเงินท่ีทนัสมยัของธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ บริการ MyMo (Mobile Banking) ซ่ึงเป็นการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสามารถทาํได้ไม่ว่าจะเดินทางหรืออยู่ในสถานที่ใด , 

บริการ Internet Banking ผ่านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานท่ีบา้นหรือสํานักงาน และบริการ ATM ของธนาคารออมสินทัว่

ประเทศกว่า 7 ,000 เคร่ือง เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกค ้าทุกท่านให้สามารถทาํธุรกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ปรากฏว่ามีผูส้นใจลงทะเบียนในปีท่ีผ่านมา จาํนวน 1.2 ลา้นบญัชี 

จากจาํนวนบญัชี 3,512,248 บญัชี ซ่ึงคิดไดเ้พียง 2.9% จากจาํนวนบญัชีของธนาคารออมสิน ซ่ึงคาดว่า ในปีน้ี จะตอ้ง

มีการลงทะเบียนเพ่ือใชง้านระบบรับ– โอนเงินพร้อมเพย ์(Prompt Pay) เพ่ิมมากข้ึนเป็น 8% จากจาํนวนบญัชีท่ีเปิด

ทั้งหมดกบัธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน, 2559) 

 สถิติการมาใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ในปี 2560 ท่ีผ่านมา 

พบว่ามีผู ้มาใช้บริการทั้ ง ส้ิน จ ํานวน 5,336 บัญชีแต่มีเพียง 2,002 บัญชี   มีการสมัครใช้บริการพร้อมเพย ์                  

(Prompt Pay) ซ่ึงคิดไดเ้พียงร้อยละ 37.52 จากจาํนวนบญัชีธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช

ทั้งหมด (ธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่, 2560) เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารออมสินสาขาอ่ืนๆ ในจังหวัด

นครศรีธรรมราชแลว้ ยงัถือว่าการใชบ้ริการพร้อมเพย ์(Prompt Pay) ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ยงัตอ้งพฒันาในการบริการ GSB Prompt pay ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา้ใจ และมาใชบ้ริการให้มาก
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ข้ึนและเพ่ือให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนต่อไป เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ                 

GSB prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดของบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB prompt pay ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และเป็นแนวทางในการพฒันา ทางบริการ GSB Prompt pay 

ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือให้เกิดผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB Prompt 

pay  ของธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคาร              

ออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 

GSB Prompt pay ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจใชบ้ริการ GSB Prompt payของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีใช้บริการเปิดบญัชีและสมคัรใช้บริการ GSB prompt pay กับธนาคาร             

ออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํนวน  2,002  คน 

กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีใช้บริการเปิดบญัชีและสมคัรใชบ้ริการ GSB prompt pay กบัธนาคาร           

ออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ 

(Yamane, 1973 อา้งในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาด

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถเช่ือถือได ้คือจาํนวน 333 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 333 ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถาม

โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกของผูม้าใช้บริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสิน                         

สาขาเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในช่วงเวลา ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2561 

 

4. ผลการวจิัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ “ปัจจัยส่วนบุคคลและทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช” 

สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 957 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ หรือปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง                 

เม่ือจาํแนกอายุพบว่ามีช่วงอายุระหว่าง 31 - 35 ปี โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท  

 2. ผลการศึกษาข้อมูลทศันคตด้ิานส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใช้บริการ GSB Prompt 

pay  ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ คือ ปัจจยัทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(X =4.52) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมาก

ท่ีสุดในทุก ๆ ขอ้ ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X= 4.40) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในระดบัมากในทุก ๆ ขอ้ปัจจยัทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (X = 4.29) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากในทุกๆ ขอ้ 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.21) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในระดบัมากในทุก ๆ ขอ้ ปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก            

(X = 4.16) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากในทุกๆ ขอ้ ปัจจยัทาง

การตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   (X = 4.15) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสาํคญัในระดบัมากในทุก ๆ ขอ้  ปัจจยัทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(X = 4.21) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในระดบัมากในทุก ๆ ขอ้  
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด N X S.D. 
ระดับ 

ความสําคัญ 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ 333 4.52 0.57 มากท่ีสุด 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา 333 4.40 0.61 มาก 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่าย 333 4.29 0.63 มาก 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 333 4.21 0.68 มาก 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคลากร 333 4.16 0.67 มาก 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ 333 4.15 0.72 มาก 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 333 4.21 0.70 มาก 

รวม 333 4.28 0.65 มาก 
  

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสิน

สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 958 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางท่ี 2 : เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสิน 

สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามเพศ 

เพศ n X S.D. t Sig. 

ชาย 164 4.29 038 -0.482 0.759 

หญิง 169 4.25 0.36 

 

ตารางท่ี 3: เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสิน              

สาขาเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราชจาํแนกตามอาย ุ

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5 1.058 .212 1.541 .176 

ภายในกลุ่ม 324 44.877 .137   

รวม 332 45.935    

 

ตารางท่ี 4: เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราชจาํแนกตามระดบัการศึกษา จาํแนกตามiระดบัการศึกษา 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5 .231 .046 .331 .984 

ภายในกลุ่ม 327 45.704 .140   

รวม 332 45.935    

 

ตารางท่ี 5: เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราชจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4 .160 .040 .287 .886 

ภายในกลุ่ม 328 45.775 .140   

รวม 332 45.935    
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อ

กระบวนการตดัสินใจใช้บริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชพบว่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อกระบวนการตดัสินใจ

ใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม มีความสัมพนัธ์กนั

ในระดบัค่อนขา้งสูงทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติด้าน                

ส่วนประสมทางการตลาดต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 

 

5. การอภปิรายผล 

 ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อกระบวนการตดัสินใจใช้

บริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช” ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผล ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ GSB prompt pay  ของธนาคารออมสิน             

สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เม่ือจาํแนกอายุพบว่ามีช่วงอายุ

ระหว่าง 31-35 ปี มากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

อยู่ระหว่าง10,000-20,000 บาท มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ ภัทรา มหามงคล (2554,หน้า 53)             

ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือธนาคารกสิกร

 

ปัจจัย 

ส่วนบุคคล 

ทศันคตด้ิานส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้น 

ราคา 

ปัจจยัดา้น

ช่องทาง 

การจดั

จาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

ปัจจยัดา้น

บุคลากร 

ปัจจยัดา้น

กระบวนการ

ใหบ้ริการ 

ปัจจยัดา้น

ลกัษณะทาง

กายภาพ 

 

ผลรวม 

ทศันคติดา้น

ส่วนประสม

ทางการตลาด 

เพศ 0.646** 0.475** 0.583** 0.915** 0.666** 0.607** 0.468** 0.715** 

อาย ุ 0.651** 0.478** 0.568** 0.878** 0.646** 0.658** 0.515** 0.702** 

ระดบั

การศึกษา 

0.621** 0.502** 0.602** 0.821** 0.667** 0.630** 0.542** 0.703** 

รายไดเ้ฉล่ีย 

ต่อเดือน 

0.771** 0.565** 0.554** 0.735** 0.700** 0.714** 0.616** 0.171** 

รวมปัจจัย

ส่วนบุคคล  

0.725** 0.558** 0.634** 0.918** 0.738** 0.781** 0.725** 0.558** 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เม่ือจาํแนก

อายุพบว่ามีช่วงอายุระหว่าง 31 - 35 ปี โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงในความ

คิดเห็นของผูว้ิจัยเห็นว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นเพศท่ีมีความละเอียดอ่อนในการใช้บริการด้าน

อิเล็กทรอนิกส์  ดว้ยอายท่ีุอยูใ่นช่วงวยัท่ีมีความพร้อมในดา้นของวุฒิภาวะท่ีเหมาะสมในการพิจารณาเพ่ือวางแผนการ

ดาํรงชีวิต เพ่ือตนเองและครอบครัว และดว้ยกลุ่มผูม้าใชบ้ริการมีการศึกษาในระดบัสูง ประกอบกบัมีความชอบใน        

ความสะดวกสบาย  ค่าใช้จ่ายท่ีประหยดัลงของบริการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ไพฑูรย ์ ใบเจริญ (2551, หน้า 61) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเงินฝากแบบสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ออมสิน สาขาแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง” กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้

เงินฝากแบบสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ออมสิน สาขาแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง จาํนวน 315 ราย พบว่า มีมีรายได ้            

ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัเห็นว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ก็เพียงพอ        

ต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัและสามารถทาํธุรกรรมผา่น ระบบพร้อมเพยไ์ดอ้ยา่งสะดวกและประหยดั 

 2. ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของบุคคลมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ GSB prompt pay  

ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชมีความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอรษา ทิพยเ์ท่ียงแท ้(2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการโดยทาํการศึกษากบัลูกคา้ท่ีใช้

บริการเงินฝากท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวนทั้งส้ิน  400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ดา้นราคา ด้านสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดด้านพนักงานบริการ ด้านภาพลักษณ์องค์กร              

ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศอายสุถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาอาชีพรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดแตกต่างกนั และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมประเภทเงินฝากจาํนวนบญัชีจาํนวนการฝากเงินและเหตุผล             

ท่ีเลือกใชบ้ริการของเงินฝากแตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

 3. จากการวิเคราะห์ขอ้มลูเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสิน

สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 ผูใ้ชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีเพศแตกต่างกนั     

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช

โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อรษา ทิพยเ์ท่ียงแท ้(2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทาง

การตลาดส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ จาํแนกตาม

พฤติกรรมการใชบ้ริการโดยทาํการศึกษากบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวนทั้งส้ิน  400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นพนักงานบริการ              
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 ผูใ้ชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีอายุแตกต่างกนั 

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช

โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรษา ทิพยเ์ท่ียงแท ้

(2558) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการโดยทาํการศึกษากบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี

ข้ึนไป จาํนวนทั้งส้ิน  400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ดา้นพนกังานบริการ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่าง

กนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขา        

เชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  

ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวรรณี ช่างป้ัน และคณะ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

การซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขาวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

วิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน สาขาวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประจาํงวดท่ี 501 

จาํนวน 329 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(one-way ANOVA) แลว้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffeé) ผลการวิจัยพบว่าระดับ

ความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา โดยรวม มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความสําคญัสูงสุด 

คือ ดา้นราคา รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่วนดา้นท่ีมีความสําคญัตํ่าสุด คือ               

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ดา้นระดบัการศึกษา การเป็นลูกคา้

ธนาคาร ออมสิน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของอรษา ทิพยเ์ท่ียงแท ้(2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการโดยทาํการศึกษากบัลูกคา้ท่ีใช้

บริการเงินฝากท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวนทั้งส้ิน  400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นผลิตภัณฑ ์ ด้านราคา              

ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นพนักงานบริการ ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร  ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย          

อยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั และกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมประเภทเงินฝากจาํนวนบญัชีจาํนวนการฝากเงินและเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการของเงินฝาก

แตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 
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 ผูใ้ชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย         

ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ              

วรรณี  ช่างป้ัน และคณะ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคาร

ออมสิน  สาขาวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ี

ธนาคารออมสิน สาขาวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจาํงวดท่ี 501 จาํนวน 329 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั            

เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบ

สมมติฐานด้วยการหาค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) แล้วทดสอบ                     

ความแตกต่างระหว่างคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffeé) ผลการวิจยัพบว่าระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ของการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรวม มีความสําคญัอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความสาํคญัสูงสุด คือ ดา้นราคา รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

และดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนดา้นท่ีมีความสําคญัตํ่าสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบั

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาวงัน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา พบว่า ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 4. วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ GSB Prompt pay  ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่าโดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ซ่ึงเนติกานต ์ พทับุรี ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพทัลุง โดยรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่าภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ GSB Prompt pay ของธนาคาร             

ออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นผูศึ้กษาจึงนาํผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีมาเป็น

ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงแก้ไขและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ GSB Prompt pay ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ให้เหนือคู่แข่งเพ่ือให้ลูกคา้         

เกิดความเช่ือมัน่ในบริการ ดงัน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ธนาคารตอ้งสร้างมาตรฐานการให้บริการGSB Prompt pay  ของธนาคารท่ีมีความถูกตอ้ง 

แม่นยาํ  มีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ช้บริการของธนาคารมีความน่าเช่ือถือและการให้บริการ                          

มีความหลากหลายในการให้บริการ เช่น บริการสอบถามยอดคงเหลือในบญัชี บริการการโอนเงิน บริการการชาํระ         

ค่าสินคา้หรือระบบการบริการดา้นอ่ืนๆ 

 2. ดา้นราคา ธนาคารตอ้งคาํนึงถึงอตัราค่าบริการ GSB Prompt pay  ให้เป็นท่ีพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยไม่

คิดค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมทั้งในระหว่างบญัชีหรือต่างธนาคาร 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ธนาคารตอ้งมีช่องทางการบริการท่ีหลากหลาย เช่น สอบถามจากพนักงาน

ประจาํสาขา โทรศพัทติ์ดต่อพนักงาน Call Center หรือทางเว็บไซต์ของธนาคาร มีความสะดวกในการใชบ้ริการ               
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ไดต้ลอด 24 ชม. ใชบ้ริการไดใ้นทุกท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศพัทค์รอบคลุม และสะดวกในการสมคัรใชบ้ริการเพ่ือรองรับ

การใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ธนาคารตอ้งมีการเผยแพร่ขอ้มลูท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเขา้ใจง่าย มีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ พร้อมทั้งมีบริการแนะนาํให้ความรู้จากพนกังานและมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือแนะนาํ

การใชบ้ริการ GSB Prompt pay ใชบ้ริการไดรั้บทราบขอ้มลู 

 5. ด้านบุคลากร  ธนาคารต้องให้บริการข้อมูลด้วยความถูกต้อง แม่นยาํ มีความรวดเร็ว กระตือรือร้น                    

ในการให้คาํปรึกษาหรือแนะนาํดว้ยนํ้าเสียงท่ีชดัเจนและเต็มใจในการบริการ GSB Prompt pay 

 6. ดา้นกระบวนการให้บริการ ธนาคารตอ้งมีขั้นตอนการบริการ GSB Prompt pay ท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

สามารถสมคัรใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและเช่ือมกบัระบบการให้บริการของธนาคารให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการ 

 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ธนาคารตอ้งนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชอ้าํนวยความสะดวกให้ผูบ้ริการ เช่น 

เวบ็ไซตข์องธนาคาร ให้มีความสวยงาม และอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ พร้อมแสดงรายละเอียดและ

มาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น GSB Prompt pay  

 

กติตกิรรมประกาศ   

 การศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ี สําเร็จได้ดว้ยความกรุณาจาก ดร.รวิดา วิริยกิจจา อาจารยที์ปรึกษา

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ท่ีได้ให้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแก้ไขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลังใจ                                       

ในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ขอขอบคุณบุคลากรธนาคารออมสิน  สาขาเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช

ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและ

ความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารออมสิน และศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของลูกคา้ธนาคารออม

สิน จงัหวดัเชียงราย โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.819 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 390 คน  

                ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี มีรายได้ต่อเดือน 20,001-

25,000 บาท และเป็นพนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ ใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code เพ่ือชาํระสินเช่ือ โดยใชบ้ริการ

ช่วงเวลา 10.01-12.00 น. ในร้านอาหาร วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการเพ่ือจ่ายบิล เหตุผลท่ีตดัสินใจใชบ้ริการเพราะความ

น่าเช่ือถือของธนาคารออมสิน ตดัสินใจบริการชาํระเงินผ่าน QR Code และรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริการ QR Code 

จากพนกังานของธนาคารออมสิน มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code 

ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด อาชีพต่างกันมี

พฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อายุต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อดา้นราคาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 คาํสําคญั: ความพึงพอใจ,  คิวอาร์โคต้,  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the personal factors of customers using the QR Code 

payment service.  Satisfaction with the marketing with payment service via QR Code of the Government Savings 

Bank. And personal factors are different in satisfaction with the marketing payment service through QR Code of the 

customer savings bank, Chiang Rai.  The questionnaire with the reliability of 0.819 was used to collect data from 

390 samples. 
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The study indicated that most respondents were female, aged 26-35, with monthly income 20,001-25,000 

baht and was an employee of state enterprise. They used QR Code to pay off their credit which was available from 

10.01 to 12.00 in the restaurant. The reason for the decision to use the service because of the reliability of the 

savings bank. Deciding how to pay by QR Code and get information about QR Code service from GSB staff. 

Comprehensive marketing mix, QR Code payment, process, price, personalization, and distribution channels were 

at the highest level. Different job behaviors were significantly different at the .05 level. Different age groups were 

satisfied with the price difference at the .05 level of significance and monthly income difference was significantly 

different at the .05 level. 

 

Keywords:  Satisfaction, QR Code, Consumer Behavior 

  

1. บทนํา 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกของประเทศไทยท่ีเปิดให้บริการซ้ือขายสินคา้และบริการผ่าน 

QR Code ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากแอพพลิเคชัน่ MyMo ของเดิม (Mobile Banking Application) โดยเพ่ิมในส่วนของ

การบริการ MyMo Pay เพ่ือให้บริการสาํหรับใชจ่้ายเงินซ้ือสินคา้และบริการผ่าน QR Code ดว้ยการใชส้มาร์ทโฟนส

แกน QR Code โดยไม่ตอ้งบอกเลขบญัชีหรือเบอร์โทรศพัท ์ซ่ึงเน้นในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา พ่อคา้ 

แม่คา้ เป็นหลัก การเปิดให้บริการในคร้ังน้ีสอดคล้องกบันโยบายภาครัฐท่ีตอ้งการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless 

Society) ตามแผนพฒันาระบบการชาํระเงินแห่งชาติ (National e-Payment) (ฐานเศรษฐกิจ, 2560 : ออนไลน์)  

 ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย เปิดให้บริการชาํระเงินผา่น QR Code และไดรั้บความสนใจจากประชาชน

ในจงัหวดัเชียงรายและสมคัรใชบ้ริการ QR Code จาํนวน 15,473 คน (ฐานขอ้มูลธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงราย, 

2560) อย่างไรก็ตาม การเปิดให้บริการดงักล่าวยงัไม่มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ จึงไม่ทราบข้อมูลลูกค้า

เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ และความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการชาํระเงินผ่าน QR Code  

ซ่ึงจะเป็นขอ้มลูสาํคญัต่อการปรับปรุงงานบริการใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ในจงัหวดั

เชียงราย   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวข้างตน้ จึงทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้

บริการชาํระเงินผ่าน QR Code  ของธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย เพ่ือจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงงานบริการของธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงรายต่อไป    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

  1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน จงัหวดัเชียงราย 

   2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย    

  3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย   
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3. การดําเนินการวจิัย  

ประชากร คือ ลูกค้าของธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย ท่ีใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code จาํนวน  

15,473  คน (ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย, 2560) โดยวิธีการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม จาํนวน 390 คน 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการชาํระเงิน

ผา่น QR Code  ของธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของ

ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนการวิเคราะห์

ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ  Chi-Square  สําหรับ

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code โดยใชส้ถิติ

ค่า t-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)    

 

4. ผลการวจิัย 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไป      

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 59.23 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ  45.90 มีรายไดต่้อเดือน 

20,001-25,000 บาท  ร้อยละ 35.90 และประกอบอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 35.13 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code ของลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดั

เชียงราย 

 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code  ของธนาคารออมสินเพ่ือชาํระสินเช่ือ ร้อยละ 

32.05 โดยใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code  ช่วงเวลา 10.01-12.00 น. ร้อยละ 35.13 สถานท่ีท่ีใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน 

QR Code  คือ ร้านอาหาร ร้อยละ 42.31 วตัถุประสงค์ท่ีใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code  เพ่ือจ่ายบิลร้อยละ 32.05 

เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code  เพราะความน่าเช่ือถือของธนาคารออมสินร้อยละ 27.44 พนักงานของ

ธนาคารออมสินมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code  ร้อยละ 47.18 และรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริการ QR 

Code จากพนกังานของธนาคารออมสิน ร้อยละ 71.03  

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน จงัหวดัเชียงราย ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code ของลกูคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

พฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น 

QR Code ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

จงัหวดัเชียงราย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ รายได้

ต่อเดือน 

อาชีพ 

ประเภทการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code เพ่ือการทาํธุรกรรม .096 .960 .701 .416 

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code .662   .543 .493 .081 

สถานท่ีใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code .154 .897 .294 .509 

วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code .229 .365 .505 .253 

เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code .348 .926 .889 .856 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code .544 .964 .559 .031* 

การรับทราบขอ้มลูเก่ียวกบับริการ QR Code .533 .350 .087 .000*** 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, ***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า  อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของลูกคา้

ธนาคารออมสินแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code 

ของธนาคารออมสิน มีค่า Sig เท่ากบั .031  และการรับทราบขอ้มลูเก่ียวกบับริการ QR Code ของธนาคารออมสิน มีค่า 

Sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 

ส่วนท่ี 3  ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ 

 ระดับระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการการชําระเงินผ่าน QR Code ของลูกค้า

ธนาคารออมสิน จังหวดัเชียงราย  ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  ระดบัระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผา่น QR Code ของลกูคา้

ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย   

ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ

การชําระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารออมสิน 
𝒙� S.D 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.11 .410 มาก 

ดา้นราคา 4.29 .493 มากท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.22 .545 มากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.90 .693 มาก 

ดา้นบุคคล 4.25 .514 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการ 4.37 .442 มากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.13 .646 มาก 

ภาพรวม 4.18 .318 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 

4.18  ในรายดา้นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ีย 4.37 ดา้นราคา   ค่าเฉล่ีย 

4.29 ดา้นบุคคล ค่าเฉล่ีย  4.25 และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 4.22 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉล่ีย 4.13 ดา้นผลิตภณัฑ์  ค่าเฉล่ีย  4.11 และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 

3.90 โดยด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  มีความพึงพอใจสูงสุดคือ รูปแบบและหน้าจอแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay ของ

ธนาคารออมสินมีความสวยงามน่าใช ้ค่าเฉล่ีย 4.28 และมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ แอพพลิเคชัน่ MyMo Pay ของ

ธนาคารออมสินมีความสะดวก รวดเร็วในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ค่าเฉล่ีย 3.98 ดา้นราคา (Price) มีความพึงพอใจ

สูงสุดคือ มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัระบบความปลอดภยัท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ 

MyMo Pay สูงสุด ค่าเฉล่ีย 4.34 และความพึงพอใจตํ่าสุดคือ มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปทาํ

ธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารออมสิน ค่าเฉล่ีย 4.27 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  มีความพึงพอใจสูงสุดคือ 

การโอนเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay มีความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35  และมีความ

พึงพอใจตํ่าสุดคือ แอพพลิเคชัน่ MyMo Pay เป็นช่องทางในการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่เคยมีความผิดพลาดใน

การทาํธุรกรรมเปรียบเสมือนการใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินหรือตูเ้อทีเอ็ม ค่าเฉล่ีย 3.90 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  มีความพึงพอใจสูงสุดคือ โฆษณาแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay สามารถสร้างการจดจาํในตราสินคา้เป็น

อยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.34 และมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ธนาคารออมสินมีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างสมํ่าเสมอ 

ค่าเฉล่ีย 3.61 ดา้นบุคคล (People) มีความพึงพอใจสูงสุดคือ พนักงานของธนาคารออมสินสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

การใช้บริการแอพพลิเคชัน่ MyMo Payได้เป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.42 และมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ พนักงานของ

ธนาคารออมสินสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 3.92 ดา้นกระบวนการ (Process) มีความพึงพอใจสูงสุดคือ 

ธนาคารออมสินมีระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลูลูกคา้ท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ MyMo Pay เป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.68 

และมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ขั้นตอนใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay ของธนาคารออมสินมีความสะดวกและ

รวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.19 และดา้นลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความพึงพอใจสูงสุดคือ แอพพลิเคชั่น 

MyMo Pay มีเมนูคาํสั่งท่ีง่ายต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.23 และมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ มีคาํแนะนาํในการบริการ

แอพพลิเคชัน่ MyMo Pay ท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.84  

 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code ของลูกค้า

ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย  

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย ดงัตารางท่ี  3   
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผา่น QR Code ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการชําระเงินผ่าน 

QR Code ของธนาคารออมสิน จังหวดัเชียงราย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ รายได้ 

ต่อเดือน 

อาชีพ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .801 .773 .022* .521 

ดา้นราคา  .883 .049* .829 .721 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  .298 .349 .591 .523 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  .260 .317 .352 .337 

ดา้นบุคคล   .374 .567 .905 .916 

ดา้นกระบวนการ  .829 .283 .598 .903 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   .709 .516 .080 .126 

ภาพรวม .338 .321 .462 .794 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  

 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดบริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี อายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการราคาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.049 และ

รายไดต่้อเดือนต่างกนัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.022 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการการชาํระเงินผา่น QR Code ของลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26-35  ปี มีรายไดต่้อเดือน 20,001-25,000 บาท และอาชีพ

เป็นพนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code  ประเภทชาํระสินเช่ือ โดยใช้

บริการชาํระเงินผา่น QR Code ช่วงเวลา  10.01 – 12.00 น. สถานท่ีท่ีใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code คือ ร้านอาหาร 

วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code เพ่ือจ่ายบิล เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code เพราะความ

น่าเช่ือถือของธนาคารออมสิน  บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code คือพนักงานของธนาคารออม

สิน และรับทราบขอ้มลูเก่ียวกบับริการ QR Code ของธนาคารออมสินจากพนักงานของธนาคารออมสิน  และพบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  ไดแ้ก่ อาชีพมีผลต่อผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR Code ของธนาคารออมสิน  และการ

รับทราบขอ้มลูเก่ียวกบับริการ QR Code ของธนาคารออมสิน  
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ในราย

ดา้นท่ีมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารออมสิน อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สาํหรับปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด โดยดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  มีความพึงพอใจสูงสุดคือ รูปแบบและหน้าจอแอพพลิเคชัน่ MyMo 

Pay ของธนาคารออมสินมีความสวยงามน่าใช ้  ดา้นราคา (Price) มีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบั

ระบบความปลอดภยัท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay สูงสุด  ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย (Place)  มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo Pay มีความสะดวกและ

รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน   ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีความพึงพอใจสูงสุดคือ โฆษณาแอพพลิเคชัน่ 

MyMo Pay สามารถสร้างการจดจาํในตราสินคา้เป็นอยา่งดี  ดา้นบุคคล (People) มีความพึงพอใจสูงสุดคือ พนักงาน

ของธนาคารออมสินสามารถให้ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ MyMo Payไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นกระบวนการ 

(Process) มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ธนาคารออมสินมีระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ 

MyMo Pay เป็นอย่างดี  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความพึงพอใจสูงสุดคือ แอพพลิเคชัน่ 

MyMo Pay มีเมนูคาํสั่งท่ีง่ายต่อการใชง้าน   

ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี อายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการราคา

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    และรายไดต่้อเดือนต่างกนัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ     

 อภิปรายผลการวิจยั 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code ของธนาคารออมสิน จงัหวดั

เชียงราย ผูว้ิจยัจึงอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน จังหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจยัดา้นอาชีพมีพฤติกรรมเก่ียวกบัผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ QR Code ของธนาคารออมสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีอธิบายไว้ว่า ผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดก็ตามเป็นผล

เน่ืองมาจากแรงกระตุน้ของปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ส่วนปัจจัย

ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ วฒันธรรม ชนชั้นสังคม กลุ่มอา้งอิง และครอบครัว (นันทสารี 

สุขโต  2555 : 77-83) จะเห็นว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย ไดรั้บแรงกระตุน้จากปัจจยัภายในและปัจจยั

นอกท่ีแตกต่างจึงทาํให้มีพฤติกรรมการรับทราบขอ้มลูเก่ียวกบับริการ QR Code และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ QR 

Code ของธนาคารออมสินแตกต่างกนั 

วตัถุประสงค ์2 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR 

Code ของลกูคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด โดยดา้น

กระบวนการซ่ึงมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกับมีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าท่ีใช้

แอพพลิเคชัน่ MyMo Pay ทาํให้เห็นว่า การจดัทาํระบบความปลอดภยัของธนาคารออมสินเป็นท่ีน่าพอใจจึงส่งผลให้
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ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงเป็นผลมาจากการทาํความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารออมสิน

จึงส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจมากและมากท่ีสุดทุกดา้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ของ Kotler (Philip ,2003 :.407) ท่ีกล่าวว่า การนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสําคญัในการสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ประสิทธิภาพของการจดัการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบติังานบริการแก่ลูกคา้มี

ความคล่องตวัและสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ  

 วตัถุประสงค ์ 3  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน 

QR Code ของลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย พบว่า อายตุ่างกนัมีความพึงพอใจดา้นราคาแตกต่างกนั  รายได้

ต่อเดือนมีผลต่อดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า  ลูกคา้ธนาคารออมสินมี

ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ QR Code และราคาการใชบ้ริการการชาํระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารออมสินไม่

เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความชอบของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแลว้ทุกช่วงอายุและรายไดมี้ความพึง

พอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละราคาการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code ของธนาคารออมสินอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด แสดง

ว่าธนาคารออมสินให้ความสาํคญัต่อการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดราคาค่าบริการชาํระเงินผา่น QR Code จึง

ส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านบวก สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีอธิบายไวว้่า 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการท่ีมีลกัษณะ คุณภาพ และระดบัการให้บริการตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ และคาํนึงถึงคุณภาพของการนาํเสนอบริการเป็นส่วนสําคญัยิ่งในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจกบั

ลูกคา้ (คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ, 2557 : 54)  

การนาํงานวิจยัไปใชท้างปฏิบติั 

1. การนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ควรพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นการวิจยั และรายงานการวิจยั

อย่างถูกต้อง สามารถนาํไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมกบักลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ของธนาคารออมสิน 

จงัหวดัเชียงราย โดยมีหลกัฐานปรากฏอย่างชดัเจนถึงการนาํไปใช ้จนก่อให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงตามวตัถุประสงค ์

และไดก้ารรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การศึกษาน้ีไดท้าํการศึกษาเฉพาะลูกคา้ของธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย ดงันั้น การนาํขอ้มูลไปใช้

ในทางปฏิบติัควรพิจารณาถึงลกัษณะเฉพาะและสภาพแวดลอ้มของผูใ้ชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของธนาคาร

ออมสิน จงัหวดัเชียงราย หากมีการนาํผลงานวิจยัไปใช้กบัธนาคารออมสิน สาขาอ่ืนๆ นอกพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย 

จะตอ้งทาํการศึกษาขอ้มลูเพ่ิมเติม 

3. การนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยส์ามารถนาํไปใชใ้นดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ

ชาํระเงินผา่น QR Code ของธนาคารออมสิน ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงรายได ้

4 การนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในเชิงการตลาด สามารถวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ

สนบัสนุนร้านคา้ให้เขา้ร่วมการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code ของธนาคารออมสิน  

ขอ้เสนอแนะ 

1. พฤติกรรมการใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code จากการศึกษา พบว่า ลูกค้าธนาคารออมสิน จังหวดั

เชียงราย ใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code ของธนาคารออมสินมากท่ีสุดคือ ร้านอาหาร ใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR 

Code เพ่ือจ่ายบิล เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระเงินผา่น QR Code เพราะความน่าเช่ือถือของธนาคารออมสิน 

พนกังานธนาคารอมสินมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและรับทราบขอ้มลูเก่ียวกบับริการ QR Code ของธนาคาร
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ออมสิน ดงันั้น ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย จึงควรติดต่อร้านอาหารให้เขา้ร่วมการใชบ้ริการ QR Code 

ของธนาคารออมสินมากข้ึนเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพฒันา

ระบบความปลอดภยัในการใชบ้ริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ นอกจากน้ี 

ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน ควรมอบหมายให้พนักงานธนาคารออมสิน เป็นผูดู้แลลูกค้าของธนาคารในการให้

คาํแนะนาํ และเอาใจใส่ลูกคา้อย่างทัว่ถึง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าสนใจใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code ของ

ธนาคารออมสินให้มากยิง่ข้ึน  

 2. ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารออมสิน 

จงัหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้น

กระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดงันั้น ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย 

ควรมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต และปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษาฐานลูกคา้

เดิมและการขยายฐานลูกคา้ใหม่โดยใช ้4 ปัจจยัดงักล่าวเป็นกลยุทธ์นาํร่องของแผนการตลาด เพ่ือกระตุน้การขาย

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย   

3. ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการการชาํระเงินผ่าน QR Code ของลูกค้า

ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบวา่ อายแุละรายไดต่้อเดือนมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการชาํระเงินผา่น QR Code ของธนาคารออมสินแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น ผูบ้ริหาร

ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย ควรให้พนกังานธนาคารออมสินไดส้อบถามถึงความคิดเห็นของลูกคา้ธนาคารออม

สินท่ีมีช่วงอาย ุ26-35 ปี เพ่ือวางแผนในการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาท่ีเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ี ลุกคา้ท่ีมีรายไดต่้อ

เดือน 10,001-15,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด  ผูบ้ริหารธนาคารออมสินจึงตอ้งนาํเสนอ

เร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัของธนาคารออมสินเป็นหลกั เช่น ธนาคารออมสินเป็นธนาคารแห่งแรกท่ีไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานจากธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีอนุญาตให้มีการพฒันาแอพพลิเคชัน่เพ่ือการทาํธุรกรรมทางการเงิน

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัคุณภาพบริการและบริการท่ีไดรั้บจริงของลูกคา้ธนาคารออมสิน

ท่ีใชบ้ริการ QR Code เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานการบริการของธนาคารออมสิน และเป็นแนวทางในการพฒันา

คุณภาพบริการให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน     

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย กบัลูกคา้ธนาคารออมสิน

ในภูมิภาคอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการ QR Code ของธนาคารออมสินให้ตรงกบัลูกคา้

แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมลูกคา้ธนาคารออมสิน จงัหวดัเชียงราย ท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR 

Code เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่ีลูกคา้ยงัไม่ตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินผ่าน QR Code ซ่ึงจะช่วยให้ฝ่าย

การตลาดของธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงรายไดว้างแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในการจูงใจลูกคา้กลุ่มดงักล่าว 

   

กติตกิรรมประกาศ    
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บทคัดยอ 

การวิจยั“ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการ  MyMo ของธนาคารออมสิน 

ในจงัหวดันครศรีธรรมราช”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการ  MyMo โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็น กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ทาํการสุ่มแบบไม่เจาะจง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ONE-WAY ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า  ขอ้มูล

ทัว่ไปของลูกคา้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 25-30 ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ รายไดต่้อเดือน  10,001 - 20,000 บาท  ประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลา 1-3 ปี ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมีผล

ต่อลูกค้าในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน พบว่าระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสิน  6 เดือน- 1 ปี ส่วนใหญ่เคยใช้

บริการ MyMo  มีพนกังานธนาคารแนะนาํ  ใชช่้วงระยะเวลาในการทาํธุรกรรม  ตั้งแต่ 12.00-17.59 น. บา้นคือสถานท่ีใชบ้ริการ 

MyMo ในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชเ้ช็คยอดเงินคงเหลือในบญัชี มีความสะดวกในการทาํธุรกรรมการเงิน

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   ความคาดหวงัในบริการ  MyMo  ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน  ผลการทดสอบ

สมมติฐานระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ  MyMo ดา้นต่างๆ 

พบว่าในภาพรวม มีลักษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการ แตกต่างกนั มีผลต่อความคาดหวงัในบริการ MyMo แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมี

ผลต่อความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม มีผลต่อความคาดหวงัในบริการ MyMo 

คาํสําคญั: ประชากรศาสตร์, พฤติกรรมการใชบ้ริการ, ความคาดหวงั 

ABSTRACT 

Research "The Relationship between Personal Factors, Behavior and Expectations in MyMo Services of Government 

Savings Bank in Nakhon Si Thammarat" The purpose is to study personal factors, behavior and expectations in MyMo services. 

Using the feedback questionnaire there were 400 randomly selected samples. Data were analyzed by percentage, mean, standard 

deviation, ONE-WAY ANOVA and analyze the relationship between personal factors. The results show that the customer's 

general information. Mostly female. Age between 25-30 years old. Bachelor's Degree, Civil servant / state enterprise employee, 

Monthly income 10,001 - 20,000 Baht, 1-3 years’ experience. Information on service behavior affecting customers in service with 

the Government Savings Bank. It was found that the customers were 6 months -1 year. Most used MyMo services. Recommended 

bank employees. Use the transaction period from 12.00-17.59. Home is the place to use MyMo services in most financial 
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transactions. Mostly use check balance in account. Convenient for financial transactions 24 hours a day.  Expectations in various 

aspects of MyMo services are at the highest level. The results of the hypothesis testing between the demographic factors and the 

service behaviors that resulted in the expectation of MyMo services were found in the overall picture. MyMo services differ 

significantly at the 0.05 level of significance, and the hypothesis test between demographic factors and expected service behaviors. 

In MyMo services, the overall effect on service expectations in MyMo. 

Keywords:  Demography, Behavior Service, Expectations.  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อชีวิตประจําว ันของมนุษย ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การประกอบธุรกิจต่างๆ ท่ีมีความซับซอ้นของขอ้มูลและต้องการความรวดเร็วเพ่ือ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่างได้

นาํเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชธุ้รกิจธนาคารก็ เช่นเดียวกนั ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การแข่งขนัอย่างรุนแรงและตอ้งมีการ

พฒันาระบบ IT ให้ตอบรับกบัความ ตอ้งการและอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการทาํธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการ

พฒันารูปแบบ การให้บริการท่ีทนัสมยัเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (ผ่องนภา ล่ิมรัตนา, 2553) ในปี 2557 สํานักงานสถิติ

แห่งชาติ ได้สํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือนปี 2557 พิจารณาแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์มือถือของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2553-2557 พบว่า ผูใ้ช้

คอมพิวเตอร์มี สัดส่วนเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 30.9 (จาํนวน 19.1 ล้านคน) เป็นร้อยละ 38.2 (จาํนวน 23.8ล้านคน) ผูใ้ช ้

อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 22.4 (จาํนวน 13.8 ลา้นคน) เป็นร้อยละ 34.9 (จาํนวน 21.7ลา้นคน) ผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ

เพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 61.8 (จาํนวน 32.8 ลา้นคน) เป็นร้อยละ 77.2 (จาํนวน 48.1 ลา้นคน) (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557 : 1-2)  

ธนาคารเป็นธุรกิจให้บริการอยา่งหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูง และมีแนวโนม้ท่ีจะ แข่งขนัมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

มีสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ ธนาคารเพ่ิมข้ึน นอกจากรายไดห้ลกัท่ีมาจากดอกเบ้ีย

ในการใหสิ้นเช่ือ ยงัมุ่งเนน้การหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบริการมีการขยายบริการทางการเงินให้ครบวงจรมากข้ึน ซ่ึง

เป็นผลมาจากการใช ้บริการลูกคา้ ประกอบกบัปัจจุบนัมีการแข่งขนัในดา้นการบริการ รวมทั้งการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ ทาง

การเงินท่ีมีความหลากหลาย และมีความเฉพาะเจาะจงในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (องัคณา อน้มณี, 2550 : 2)  

ธนาคารออมสิน กาํเนิดข้ึนจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงตอ้งการให้

ราษฎร มีสถานท่ีเกบ็รักษาทรัพยสิ์นอยา่งปลอดภยัและมีการออมเงิน อย่างถูกวิธี ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็น

รัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบนัการเงินเป็นประกนั อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั วิสัยทศัน์ เป็นผูน้าํในการ

ส่งเสริมการออม เพ่ือการ พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื และเสริมสร้างความสุขของประชาชน พนัธกิจ 1. ส่งเสริมการออมและ

สร้างวนิยัทางการเงิน 2. สนบัสนุนการลงทุนและการพฒันา 3.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 4. ให้บริการทางการเงินท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 5.รับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน (ธนาคารออมสิน, 

2557 : 2) 

ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิดรับเทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงความเช่ือมโยงและความ

ซบัซอ้นของระบบเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฒันาการของระบบการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงการชาํระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิการถอนเงินหรือหักเงินจากบญัชีเงินฝากของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีเปิดไวก้บัผูใ้ห้บริการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน (ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า

ดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551) เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชง้านไดโ้ดยง่าย ไม่
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ยุง่ยากซบัซอ้น ลดระยะเวลาลดตน้ทุน ตลอดจนลดความเส่ียงในการดาํเนินการไดต้วัอยา่งของการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผา่นช่องทางใหม่อนัเป็นผลมาจากการพฒันาดา้นอินเทอร์เน็ตและเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet 

Banking)ธนาคารทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Banking) บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Money) ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนนิยมใช้บริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมาก(สาํนกังานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558 : 39) 

MyMo เป็นระบบ Mobile Banking สําหรับธนาคารออมสิน ท่ีให้ คุณทาํธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 

24 ชัว่โมง ผา่น Wifi หรือ 3G ซ่ึงถูกออกแบบมาให้ใชง้าน ง่ายและมีฟังก์ชัน่ครอบคลุมการทาํธุรกรรมการเงินท่ีหลากหลาย 

ดว้ยระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพบริการใน Mobile Banking (MyMo) เช็คยอดเงินและรายการเคล่ือนไหวทั้งบญัชี

เงินฝากและบญัชีสินเช่ือชาํระค่างวดสินเช่ือจดัการรายช่ือผูติ้ดต่อในแอพพลิเคชัน่โอนเงินภายในบญัชีธนาคารออมสินโอน

เงินให้ผูใ้ชง้าน MyMo รายอ่ืนดว้ยเบอร์โทรศพัทมื์อถือไดรั้บการแจง้เตือน (Notification) ในกล่องขอ้ความสามารถเปล่ียน

รายละเอียดท่ีตอ้งการแสดงในหนา้แรก (Landing Page)ไดเ้ปล่ียนรหัสผา่นได ้(ธนาคารออมสิน, 2557) 

ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความคาดหวังในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ตลาดท่ีเหมาะสม และนาํไปใชใ้น

วางแผนทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ดงันั้นการศึกษาเร่ืองน้ีจะช่วยใหท้ราบถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน 

ซ่ึงเป็นการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ โดยนาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปพฒันา และปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือให้ผูใ้ชน้ั้น

เกิดความรู้ท่ีแตกต่างต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินท่ีเป็นอยูเ่ดิม 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการ  MyMo  ของ

ธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช น้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้

มีวิธีการดาํเนินการวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

จาํนวน 400 คน โดยใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย (Taro Yamane. 1997: 886) จากประชากรท่ีมาใชบ้ริการในเดือนมกราคม- กุมภาพนัธ์ 

2561  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2  ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน 

ตอนท่ี 3  ความคาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

เกณฑก์ารให้คะแนนและเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย จะให้เลือกระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทั้งส้ิน5 ระดบั  

คือ  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยเกณฑก์ารให้ คะแนนขอ้คาํตอบมีดงัน้ี 

มากท่ีสุด     ให้ค่านํ้ าหนกัเท่ากบั     5  

มาก     ให้ค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 4 

ปานกลาง     ให้ค่านํ้ าหนกัเท่ากบั     3 

นอ้ย      ให้ค่านํ้ าหนกัเท่ากบั     2 

นอ้ยท่ีสุด    ให้ค่านํ้ าหนกัเท่ากบั     1 

การแปลผลข้อมูล 

ผูท้าํวิจัยได้ก ําหนดค่าอันตรภาคชั้ น   สําหรับการแปลผลข้อมูลโดยคํานวณค่าอันตรภาคชั้ น เพ่ือกําหนด 

ช่วงชั้น ดว้ยการใชสู้ตรคาํนวณและคาํอธิบายสาํหรับแต่ละช่วงชั้นตามแนวคิดของ(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552)  ดงัน้ี   

อนัตรภาคชั้น     =  ค่าสูงสุด  – ค่าตํ่าสุด   

จาํนวนชั้น   = 
5−1
5

 = 0.80 

ช่วงชั้น         คาํอธิบายสาํหรับการแปลผล  

   1.00 – 1.80        ระดบันอ้ยท่ีสุด   

   1.81 – 2.60        ระดบันอ้ย   

   2.61 – 3.40        ระดบัปานกลาง   

   3.41 – 4.20        ระดบัมาก   

   4.21 – 5.00        ระดบัมากท่ีสุด 

การประมวลผลข้อมูล   

เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจนครบแล้ว  ผูว้ิจัยจะทาํการลงรหัสและประมวลผลข้อมูล 

(Processing) โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงัน้ี   

1.  การสํารวจเอกสาร จากการเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีศึกษาวิจัย จากหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจัย  

ซ่ึงสามารถคน้ควา้หาความรู้ไดจ้ากแหล่งต่างๆ เพ่ือนาํมาสร้างแบบสอบถาม 

 2. นําแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และได้ปรับปรุงแบบสอบถามโดยมีการเพ่ิม 
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ขอ้คาํถามให้ครอบคลุมข้ึน  

3. เม่ือปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุง ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 

ชุด โดยให้ทาํแบบสอบถามในระบบออนไลน์ ส่งขอ้ความให้กบัลูกคา้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 

หลงัจากนั้นนาํไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ของครอนบคั (Cronbachs’ 

Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 34-35) เพ่ือทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดย ซ่ึงไดค่้าในภาพรวมเท่ากบั 

.877 และตามค่าตัวแปร 5 ดา้น คือ ด้านความคาดหวงัในประสิทธิภาพ เท่ากบั .874  ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม 

เท่ากบั .871  ดา้นอิทธิพลของสังคม เท่ากบั .881  ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก เท่ากบั .958 และดา้นแรงจูงใจในการใช้

บริการ เท่ากบั .895  แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะนาํไปปฏิบติัจริง 

4. เร่ิมทาํการสํารวจภาคสนาม ผูว้ิจัยได้ติดต่อลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าของธนาคารออมสิน โดยสุ่มอย่างง่ายแบบ 

ไม่เจาะจง จากกลุ่มตวัอยา่ง และส่งขอ้ความขอความร่วมมือลูกคา้ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ (SurveyCan เคร่ืองมือ

แบบสอบถามออนไลน์ https://www.surveycan.com) จาํนวน 400 คน  

 5. เม่ือลูกคา้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ครบแลว้ ก็ตรวจสอบความถูกตอ้งทั้ง 4 ส่วน ของแบบสอบถาม และนาํ

ขอ้มลูไปวิเคราะห์เพ่ือหาขอ้สรุปต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปซ่ึงมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบ ถามวิเคราะห์โดยคาํนวณหา

ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมทัว่ไปของลูกค้าในการใชบ้ริการกับธนาคารออมสินวิเคราะห์โดยคาํนวณหา

ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 3  ความคาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80        ระดบันอ้ยท่ีสุด   

   ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60        ระดบันอ้ย   

   ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40        ระดบัปานกลาง   

   ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20        ระดบัมาก   

ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00        ระดบัมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ แสดงค่าเป็นจาํนวนความถ่ี 

สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Statistical Package for the Social Science for Window (SPSS) 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู 

1.  ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแจกแจงความถ่ีของขอ้มลูพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  ค่าเฉล่ีย(Arithmetic Mean) เพ่ือแปลความของขอ้มลูต่างๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. สถิติ One-way ANOVA โดยใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของตวัแปรท่ีมีมากกว่า 3 กลุ่ม ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ 

0.05 และในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติจะทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
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0.05 ดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

4. วิเคราะห์ความสัมพนัธข์องตวัแปร 2 ตวั ท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ของเพียร์สัน ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 โดยความสัมพนัธ์ของตวัแปรนั่นอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 เกณฑ์การ

แปรความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เพ่ือจดัระดบัความสัมพนัธ์ออกเป็นช่วงดงัน้ี (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2554) 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์   ระดบัความสัมพนัธ์ 

0.80 ข้ึนไป  แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 

0.60-0.79   แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

0.40-0.59   แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

0.20-0.39   แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

0.01-0.19   แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า 

0.00   แสดงว่ามีความสัมพนัธ์กนัเลย 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ มีค่าเป็นลบ (-) หมายถึง ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

5. สาํหรับขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด จะใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์และสรุปเน้ือหา 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการMyMo  

ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่ คือขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 

และประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลา 1 - 3 ปี  ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน ใน

จงัหวดั นครศรีธรรมราช พบว่าระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยส่วนใหญ่ คือ 6 เดือน – 1 ปี   ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ MyMo (ธนาคารทางโทรศพัท)์ โดยมีพนักงานธนาคารเป็นแนะนาํ จะใชช่้วงระยะเวลา 

12.00-17.59 น. ของวนัท่ีใชบ้ริการ MyMo มากท่ีสุด  สถานท่ีใชบ้ริการ MyMo ในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด คือท่ี

บา้น  ส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ MyMo มากท่ีสุด คือ เช็คยอดเงินคงเหลือในบญัชี  สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีพิจารณาการใช้

บริการ MyMo มากท่ีสุด คือ สะดวกในการทาํธุรกรรมการเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 3 ความคาดหวงัในบริการ  MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ คือ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (

X =4.50) ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.49)  ดา้นแรงจูงใจในการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ( X = 4.25) ดา้นอิทธิพลของสังคม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.24) และดา้นความคาดหวงัในความพยายาม อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.21) ตามลาํดบั 
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ตอนท่ี 4  วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ของความคาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

สมมติฐาน รายการ ผลลพัธ์ 

1. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ  MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามเพศ ปฏิเสธ 

2. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ  MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามอาย ุ ยอมรับ 

3. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ  MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ยอมรับ 

4. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ  MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามอาชีพ ยอมรับ 

5. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ  MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน ยอมรับ 

6. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน ยอมรับ 

7. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ  MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามระยะเวลาท่ีเป็น

ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับ 

8. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามการใชบ้ริการ 

MyMo (ธนาคารทางโทรศพัท)์ 

ยอมรับ 

9. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามรู้จกับริการ MyMo 

จากแหล่งขอ้มลู 

ยอมรับ 

10. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามช่วงระยะเวลาของ

วนัท่ีใชบ้ริการ MyMo มากท่ีสุด 

ยอมรับ 

11. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามสถานท่ีใชบ้ริการ 

MyMo ในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด 

ยอมรับ 

12. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามตามใชบ้ริการ 

MyMo ในการทาํธุรกรรมมากท่ีสุด 

ยอมรับ 

13. ความแตกต่างของความคาดหวงัในบริการ MyMo ดา้นต่างๆ จาํแนกตามสาเหตุท่ีพิจารณา

การใชบ้ริการ MyMo มากท่ีสุด 

ยอมรับ 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัภายในท่ีมีผลความตั้งใจใชบ้ริการ  

Mymo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราชดา้นต่างๆ 

ดา้นประชากรศาสตร์/ 

ปัจจยัภายใน 

ความตั้งใจใชบ้ริการ  Mymo ของธนาคารออมสิน 

ดา้นความ

คาดหวงัใน 

ประสิทธิภาพ 

ดา้นความ

คาดหวงัใน

ความพยายาม 

ดา้นอิทธิพล

ของสังคม 

ดา้นสภาพส่ิง

อาํนวยความ

สะดวก 

ดา้นแรงจูงใจ

ในการใช้

บริการ 

เพศ - -    

อาย ุ      

ระดบัการศึกษา    -  

อาชีพ      

รายไดต่้อเดือน      

ประสบการณ์การทาํงาน      

ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน      

การใชบ้ริการ Mymo (ธนาคารทางโทรศพัท)์       

รู้จกับริการ Mymo จากแหล่งขอ้มูล      

ช่วงระยะเวลาของวนัท่ีใชบ้ริการ Mymo มากท่ีสุด      

สถานท่ีใชบ้ริการ Mymo ในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินมากท่ีสุด 

     

การใชบ้ริการ Mymo ในการทาํธุรกรรมมากท่ีสุด      

สาเหตุท่ีพิจารณาการใชบ้ริการ Mymo มากท่ีสุด      

 หมายถึง  มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ  Mymo 

-    หมายถึง  ไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ  Mymo 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ  MyMo ของ

ธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัน้ีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็นว่า ยกเลิกค่าธรรมเนียม app จะดี

มาก รองลงมา ไม่เคยทดลองใชร้ะบบMYMO ของออมสิน อยากให้มีการส่ง Sms เพ่ือยืนยนัรหัสทางโทรศพัท ์จะทาํให้การ

ทาํธุรกรรมมีความมัน่ใจในความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน  อพัเดตนานๆ คร้ัง แต่เป็นแบบถาวรดีกว่า ยกเลิกค่าบริการเดือนละ 10 

บาท ก็จะดี พนกังานแนะนาํดี ตามลาํดบั 
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       ตารางท่ี 2 จาํนวน และร้อยละของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

เพศ  400 100.00 

 - ชาย 148 37.00 

 - หญิง 252 63.00 

อาย ุ  400 100.00 

 - ไม่เกิน 25 ปี 60 15.00 

 - 25-30 ปี 222 55.50 

 - 31-35 ปี 63 15.75 

 - มากกว่า 35 ปี 55 13.75 

ระดบัการศึกษา 400 100.00 

 - ตํ่ากว่าปริญญาตรี 50 12.50 

 - ปริญญาตรี 281 70.25 

 - สูงกว่าปริญญาตรี 69 17.25 

อาชีพ 400 100.00 

 - นกัเรียน/นกัศึกษา 43 10.75 

 - พนกังานบริษทั 129 32.25 

 - ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 163 40.75 

 - เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 47 11.75 

 - ว่างงาน 5 1.25 

 - อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 13 3.25 

รายไดต่้อเดือน 400 100.00 

 - ไม่เกิน 10,000 บาท 31 7.75 

 - 10,001 - 20,000 บาท 127 31.75 

 - 20,001 – 30,000 บาท 101 25.25 

 - มากกว่า 30,000 บาท 80 20.00 
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ตารางท่ี 3  จาํนวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขอ้มลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อลูกคา้ 

ในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน จาํนวน ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 400 100.00 

 - นอ้ยกว่า 6 เดือน 53 13.25 

 - 6 เดือน – 1 ปี 102 25.50 

 - 1-3 ปี 87 21.75 

 - 4 ปีข้ึนไป 26 6.50 

 ท่านเคยใชบ้ริการ MyMo (ธนาคารทางโทรศพัท)์ หรือไม่ 400 100.00 

 - เคย 312 78.00 

 - ไม่เคย 88 22.00 

ท่านรู้จกับริการ MyMo จากแหล่งขอ้มลูใด 400 100.00 

 - พนกังานธนาคารแนะนาํ 156 39.00 

 - ตวัท่านเอง 35 8.75 

 - ครอบครัว 46 11.50 

 - เพ่ือน/คนรู้จกัแนะนาํ 87 21.75 

 - เวบ็ไซตข์องธนาคารออมสิน 42 10.50 

 - โฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ 29 7.25 

 - อ่ืนๆ ระบุ 5 1.25 

ช่วงระยะเวลาใดของวนัท่ีท่านใชบ้ริการ MyMo มากท่ีสุด 400 100.00 

 - เวลา 6.00-11.59 น. 31 7.75 

 - เวลา 12.00-17.59 น. 189 47.25 

 - เวลา 18.00-23.59 น.  180 45.00 

 - เวลา 0.00-05.59 น. 0 0.00 

 

5. การอภปิรายผล 

การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการ  MyMo  ของธนาคาร

ออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ผูว้ิจยัจะไดอ้ภิปรายผลการวิจยัในประเด็นสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.00  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  

25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 70.25 การประกอบอาชีพโดยส่วน

ใหญ่ คือขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.75 รายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

31.75 มีประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลา 1-3 ปี  คิดเป็นร้อยละ 53.25 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถียร 

(2557) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ KTB Netbank ในเขต

กรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 รายสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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และสถิติท่ีไดท้ดสอบสมมติฐานคือ สหสัมพนัธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-33 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001–25,000 บาท โดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน อีกทั้งส่วนใหญ่รู้จกับริการ KTB Netbank จากตวัเอง มกัใชบ้ริการในช่วงเวลา

12.00–17.59 น. ใชบ้ริการท่ีบา้น มีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ คือ สะดวกในการทาํธุรกรรม โดยใชบ้ริการ KTB Netbank ทาํ

ธุรกรรมทางการเงินเพ่ือจ่ายชาํระค่าสินคา้และค่าบริการต่าง ๆ และในอนาคตจะใชบ้ริการ KTB Netbank มากข้ึน ผลการศึกษา

เก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ KTB Netbank ในเขต

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัเห็นว่ามีความสําคญัมากท่ีสุด คือ ดา้น

ราคาค่าบริการ และอยู่ในระดับเห็นว่ามีความสําคญัมากคือ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นผูใ้ห้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อลูกค้าในการใช้บริการกับธนาคารออมสิน  

ในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยส่วนใหญ่ คือ 6 เดือน – 1 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.50  

ส่วนใหญ่ เคยใชบ้ริการ MyMo (ธนาคารทางโทรศพัท)์ คิดเป็นร้อยละ 78.00 โดยมีพนักงานธนาคารแนะนาํ คิดเป็นร้อยละ 

39.00 ใชช่้วงระยะเวลาของวนัท่ีใชบ้ริการ MyMo มากท่ีสุด คือ เวลา 12.00-17.59 น.คิดเป็นร้อยละ 47.25  สถานท่ีใชบ้ริการ 

MyMo ในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด คือท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ 48.75  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ MyMo ในการทาํธุรกรรม

มากท่ีสุด คือ เช็คยอดเงินคงเหลือในบญัชี คิดเป็นร้อยละ 44.00 สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีพิจารณาการใชบ้ริการ MyMo มากท่ีสุด คือ 

สะดวกในการทาํธุรกรรมการเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 43.00  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ภาวิตา หม่อมปลดั 

(2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจดา้นความปลอดภัยของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อเทคโนโลยีการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความไวว้างใจดา้นความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการท่ี

มีต่อเทคโนโลยีการทาํธุรกรรมการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือทาํการประเมินผลดา้นความ

ปลอดภยัของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการให้บริการการทาํธุรกรรมการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้ริการ ผลการศึกษาพบว่า 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยกีารทาํธุรกรรมการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือนั้น อยู่ในระดบัดี และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ผูใ้ชง้านให้ความสําคญัในดา้นขั้นตอนการใชง้าน ดา้นความสะดวกในการใชง้าน และดา้นความ

ปลอดภยัในการใชง้าน และยงัพบอีกว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ชง้านในการไวว้างใจท่ีจะใชก้ารบริการน้ี คือการท่ีผูใ้ห้บริการ

รับประกนัความผดิพลาดท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการเอง จึงส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและไวว้างใจท่ีจะใช้

บริการน้ีต่อไป  

ความคาดหวงัในบริการ  MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นต่างๆ โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ คือ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X

=4.50) ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นแรงจูงใจในการใชบ้ริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 

4.25) ดา้นอิทธิพลของสังคม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.24) และดา้นความคาดหวงัในความพยายาม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (

X = 4.21) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดา  บวัทองสุข (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ใชบ้ริการธนาคารอินเตอร์เน็ต ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ และพฒันารูปแบบการบริการให้ลูกคา้พึงพอใจสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า

ลูกคา้ของธนาคารรู้จกัการบริการบงัหลวงไอแบงค์ก้ิงจากพนักงานแนะนํามากท่ีสุด และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมมากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านกระบวนการ เหตุผลท่ีลูกคา้เลือกใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของความ

สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และลดค่าใชจ่้าย 
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ  

MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราชดา้นต่างๆ พบว่าในภาพรวม มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ลกัษณะพฤติกรรม แตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อความ

คาดหวงัในบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อโนมา แซ่ตั้ง (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และยงัให้ความสําคญักับความสะดวกสบาย โดยเม่ือดูในรายละเอียด จะพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีคุณสมบติั

ทางดา้นประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีผลทาํให้ความถ่ีในการใชบ้ริการแต่งต่างกนั แต่อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและระยะเวลาการเป็นสมาชิกของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการนั้น มีแนวโน้มท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรา มหามงคล (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารผ่านทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายแุละรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทยของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารผ่านทาง

โทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธนาคารผา่นทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

ราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ  MyMo ของ

ธนาคารออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัน้ีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็นว่า ยกเลิกค่าธรรมเนียม app จะดี

มาก รองลงมา ไม่เคยทดลองใชร้ะบบ  MyMo ของออมสิน อยากให้มีการส่ง sms เพ่ือยนืยนัรหัสทางโทรศพัท ์จะทาํให้การทาํ

ธุรกรรมมีความมัน่ใจในความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน  อพัเดตนานๆ คร้ัง แต่เป็นแบบถาวรดีกว่า ยกเลิกค่าบริการเดือนละ 10 บาท 

ก็จะดี พนักงานแนะนาํดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อโนมา แซ่ตั้ง (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยไดข้อ้สรุปจากการศึกษาว่าผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้น

เล็งเห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการใชง้าน ทาํให้เกิดการยอมรับส่ิงน้ีเป็นอย่างมาก ดงันั้นจึงสนับสนุนให้ทุกคนใช้

งานแอพพลิเคชัน่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย ทาํให้เกิดความเคยชินและให้กลายเป็นกิจวตัรประจาํวนัในวนัขา้งหนา้ต่อไป 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวงัในบริการ  MyMo  ของธนาคาร

ออมสิน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสาํคญัของพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความคาดหวงัในบริการ รายดา้น 

เรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ รองลงมาคือดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นแรงจูงใจ
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ในการใชบ้ริการ ดา้นอิทธิพลของสังคม และดา้นความคาดหวงัในความพยายาม ตามลาํดบั แสดงว่าผูใ้ชบ้ริการชอบบริการ

การใชง้านแอพพลิเคชัน่ช่วยให้มีเวลาในการทาํกิจกรรมอ่ืนในชีวิตมากข้ึน การใชง้านบนแอพพลิเคชัน่บรรลุวตัถุประสงค์ใน

การทาํธุรกรรมทางการเงินอยา่งรวดเร็ว การสมคัรใชบ้ริการขั้นตอนไม่ยุง่ยาก  สามารถติดต่อ Call center ของธนาคารไดท้นัที

เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน และการใชง้านของแอพพลิเคชัน่เป็นประโยชน์ต่อตวัเอง สามารถรองรับความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการ และปริมาณการใชง้านท่ีอาจมีมากข้ึนในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดแรงงานท่ีสาขาของธนาคารไดด้ว้ย

บริการผา่น MyMo 

2. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพรายไดต่้อเดือน และประสบการณ์

การทาํงาน สถานภาพจะส่งผลต่อความคาดหวงัในบริการ MyMoของธนาคารออมสิน ในจังหวดันครศรีธรรมราช ดงันั้ น

ผูบ้ริหารควรศึกษา ทาํความเขา้ใจว่าลูกคา้ในแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการบริการดา้นใดเป็นพิเศษ ซ่ึงนาํไปสู่การปฏิบติัต่อลูกคา้

ว่าธนาคารควรมุ่งบริการและนาํเสนอบริการอยา่งไร และควรสร้างความจูงใจอยา่งไรเพ่ือให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ  

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน ท่ีส่งผลต่อความคาดหวงัในบริการ 

MyMo ของธนาคารออมสิน ในระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารโดยส่วนใหญ่แลว้ 6 เดือน- 1 ปี ซ่ึงเป็นเวลาท่ีค่อนขา้งน้อย 

และมีทั้งผูท่ี้เคยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการ ซ่ึงโดยหลกัแลว้จะตอ้งสร้างแรงจูงใจในการให้เขา้ร่วมใชบ้ริการ MyMo โดย

ได้รับการแนะนําการใชบ้ริการน้ีจากแหล่งต่างๆ ดังนั้ นทางธนาคารออมสินจึงควรมีโปรโมชั่น และการอพัเดทข้อมูลท่ี

ทนัสมยั เพ่ือชกัจูงใจให้ลูกคา้ใชบ้ริการ MyMo มากยิง่ข้ึน 

4. ผลการศึกษาความคาดหวงัในบริการ  MyMo ของธนาคารออมสิน ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพส่งผลต่อความคาดหวงัในบริการ ใชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน  ดา้น

การใช้งานแอพพลิเคชั่นช่วยให้มีเวลาในการทาํกิจกรรมอ่ืนในชีวิตมากข้ึน มากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรนําเสนอด้าน

ประสิทธิภาพในการใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทว์่ามีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงขอ้มูล สมคัรใชบ้ริการขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 

สามารถติดต่อ Call center ของธนาคารไดท้นัทีเม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน ให้กบัลูกคา้เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้ใชบ้ริการ 

MyMo 

ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม ส่งผลต่อความคาดหวงัในบริการ ใชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ดา้น

รูปแบบของแอพพลิเคชัน่ช่วยให้ใชง้านไดง่้าย สามารถใชง้านไดค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และเขา้ใจถึงการใชง้านประเภทต่างๆ ใน

แอพพลิเคชัน่เป็นอยา่งดี ดงันั้นผูบ้ริหารควรปรับปรุงแอพพลิเคชัน่ ให้มีขั้นตอนในการใชง่้ายมากยิ่งข้ึน เขา้ใจถึงการใชง้าน

ประเภทต่างๆ เพราะลูกคา้มีความหลากหลาย ทุกเพศทุกวยั 

ดา้นอิทธิพลของสังคม ส่งผลต่อความคาดหวงัในบริการ ใชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ดา้นการรับรู้ขอ้มูล

จากส่ือโทรทศัน์มีผลต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ มากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์ ให้เขา้ใจง่ายและ

จูงใจให้อยากใชบ้ริการ 

ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่งผลต่อความคาดหวงัในบริการ ใชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน  ดา้นการ

ใชแ้อพพลิเคชัน่สะดวกไม่ตอ้งเดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสาขา และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการใชบ้ริการมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรเตรียมความพร้อมให้แอพพลิเคชัน่พร้อมในการให้บริการ MyMo โดยให้สามารถใช้

บริการไดต้ลอดเวลา 

 ด้านแรงจูงใจในการใช้บริการ ส่งผลต่อความคาดหวังในบริการ ใชบ้ริการ MyMo ของธนาคารออมสิน 

ดา้นการให้บริการ MyMo มีระบบแจง้เตือนทุกคร้ังเม่ือมีการถอนเงินจากบญัชีดงันั้นผูบ้ริหารควรทาํระบบแจง้เตือนให้มีความ

เหมาะสม เพ่ือความปลอดภยัในการใชบ้ริการ MyMo 
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กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสําเร็จไดด้้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอาจารย ์ดร.ศุภสัณห์  ปรีดาวิภาต 

อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองท่ีท่านไดก้รุณาแนะนาํให้คาํปรึกษาอนัทรงคุณค่าและดูแลอย่างดีจนกระทัง่การศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสาํเร็จเรียบร้อย รวมทั้งขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางวิชาการและ

ถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงอาจหาไม่ไดจ้ากตาํรา 

อน่ึงผูว้ิจยัหวงัว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดี ทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าคณาจารยท่ี์ไดป้ระ

สิทธิประส าทวิชาจน ทําให้ผลง านวิ จัย เ ป็นปร ะโย ชน์ต่อ ผู ้ท่ี เ ก่ี ยว ข้องและข อมอบควา มกตัญ�ูกต เวทิตาคุ ณ 

แด่บิดา มารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน สาํหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น ผูว้ิจยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียว และยินดี

ท่ีจะรับฟังคาํแนะนาํจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ใน การพฒันางานวิจยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดและระดบัความเห็นใน

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการนกัท่องเท่ียวต่างชาติในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จงัหวดัพงังา 

และศึกษาการแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติโดยใชค้วามสําคญัส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใช้บริการ

โรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จงัหวดัพงังา การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท่ีประชากร คือนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

ท่ีใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จงัหวดัพงังา ผูว้ิจยัทาํการสํารวจเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 330 คน และไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้ารประมวลผลจากโปรแกรมสาํเร็จรูป  ผลการศึกษาพบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัระดบัมากท่ีสุดคือดา้นบุคลากร รองลงมาเป็นดา้นผลิตภณัฑ ์โดยให้ความสําคญั

ระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความสาํคญัระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการขั้นตอนให้บริการ ด้านราคา ดา้นช่องทางจัดจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาระดับ

ความเห็นในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบว่ามีความเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นความ

ตั้งใจในการกลบัมาใช้บริการอีก ดา้นการจดัอนัดบัและความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจ ด้านความตั้งใจในการ

แนะนาํและบอกต่อ งานวิจยัน้ีสามารถแบ่งนกัท่องเท่ียวเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มหลากหลายให้ความสาํคญัทุกดา้นใน

ระดบัใกลเ้คียงกนัและนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน สูงสุดในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นบุคลากร  2) กลุ่มเอาใจใส่ ให้ความสําคญั

สูงสุดดา้นบุคลากรและดา้นผลิตภณัฑ ์3) กลุ่มคุม้ค่า เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด ให้ความสําคญัทุกดา้นมากกว่าทุก

กลุ่ม โดยให้ความสาํคญัสูงสุดดา้นบุคลากรและดา้นผลิตภณัฑ ์ 

คาํสําคญั: กระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว, การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมทางการตลาด 

ABSTRACT 

This study is aimed to explore the importance factors of marketing mix and factors of making decisions of 

the tourists for selecting Chongfah Resort, Phang Nga and to classify foreign tourists to their group based on the 

importance of marketing mix for selecting Chongfah Resort. The quantitative research was analysed by collecting 

data from 330 foreign tourists who stayed at Chongfah Resort. The questionnaire was collected and analysed by 
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using SPSS. The results showed that the important marketing mix factor were the people followed by the product, 

the physical-evidence, the process, the price, the place and lastly the promotion. The results of clustering analysis 

identified three tourist groups, they were: The Variety group, this group concerned about the product and the 

physical-evidence. The Empathized group, this group are caring and finds the people and the product quality very 

important. The Worthiness group, this group has the largest quantity; they care about all the factors unlike the other 

two groups, although this group finds the people and the product the most important. 

Keywords: Factor of decision making, Cluster, Marketing mix 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัธุรกิจการท่องเท่ียว เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย  สร้างรายไดแ้ละการลงทุนอยา่ง

ต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีรายไดร้วมจากการท่องเท่ียว 2,510,779 ลา้นบาท ขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 

ทาํให้ธุรกิจท่องเท่ียวเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนก่อสร้างโรงแรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บความนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ  (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) ซ่ึงรวมถึงจงัหวดัพงังา โดยเฉพาะ

บริเวณเขาหลกั ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวยโุรปเป็นอยา่งมาก ถึงแมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัสึนามิใน

ปี พ.ศ. 2547 แต่สามารถฟ้ืนฟูกลบัมาเติบโตอย่างต่อเน่ืองติดต่อกนัจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2557 ไดรั้บผลกระทบจาก 2 

ปัจจยัหลกัทาํให้เกิดการชะงกัจากวิกฤติทางการเมืองในประเทศและปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรป ทาํให้

จาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลงสอดคลอ้งกบัภาพรวมตลาดท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีมีจาํนวนนักท่องเท่ียวลดลง แต่ใน

ปี พ.ศ. 2558 สามารถกลบัมามีอตัราการเติบโตของนักท่องเท่ียว จากการเขา้มาของนักท่องเท่ียวจีน (Barnett, 2016) 

ในขณะเดียวกนักมี็การลงทุนก่อสร้างโรงแรมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2558 เขาหลกัมีห้องพกัท่ีจดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมาย 7,822 ห้องในปี พ.ศ. 2559 ขยายเพ่ิมข้ึนอีก 700 ห้องและในปี พ.ศ. 2560 ขยายเพ่ิมข้ึนอีก

ประมาณ 400 ห้อง รวมห้องพกัในเขาหลกัมีประมาณ 8,900 ห้อง มีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มการ

ก่อสร้างโรงแรมใหม่และขยายห้องพกัเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเป็นการเพ่ิมข้ึนของโรงแรมท่ีมีเครือข่ายทัว่

โลก ในดา้นตลาดนักท่องเท่ียวของเขาหลกัประกอบดว้ย  5 ประเทศหลัก คือ เยอรมนั สาธารณรัฐประชาชนจีน

ออสเตรีย สวีเดนและองักฤษ ในปี พ.ศ. 2559 นกัท่องเท่ียวเยอรมนัและสวีเดน มีอตัราการเขา้พกัลดลงร้อยละ 7 และ 

13 ตามลาํดบั (Barnett, 2017) 

 โรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท เป็นโรงแรมบูติกขนาด 30 ห้อง เร่ิมเปิดดาํเนินการปี พ.ศ. 2538 ต่อมาไดรั้บความ

เสียหายทั้งหมดจากภยัพิบติัสึนามิในปี พ.ศ. 2547 สามารถกลบัมาฟ้ืนฟูกิจการและเปิดให้บริการไดอี้กคร้ังในปี พ.ศ. 

2550 ธุรกิจสามารถกลบัมาเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามภาพรวมของเขาหลัก กระทัง่ในปี พ.ศ. 2555 โรงแรมไดผ้ล

กระทบจากการกดัเซาะและความรุนแรงของคล่ืน ส่งผลให้ตอ้งปิดปรับปรุงชัว่คราว 3 เดือน เพ่ือสร้างกาํแพงกนัคล่ืน

ใหม่ จากผลกระทบดงักล่าวทาํให้โรงแรมไม่มีชายหาดและนกัท่องเท่ียวไม่สามารถลงเล่นนํ้ าได ้ทาํให้จุดแข็งของ

โรงแรมลดลง ในขณะท่ีตลาดเป้าหมายหลกัซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวเยอรมนัมีแนวโน้มลดลงและการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึน 

ทาํให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โรงแรมไม่สามารถเติบโตทั้งดา้นรายไดแ้ละอตัราการเขา้พกัได ้เหมือนในอดีต ประกอบกบั

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีความต้องการท่ีหลากหลาย สืบเน่ืองจากการพฒันาการของ

เทคโนโลยดิีจิตอลระบบการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีอาํนาจการต่อรอง

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 991 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มากข้ึน (หริรักษ์ จันทิมะ, 2559) สภาพธุรกิจในปัจจุบนัมีความซับซ้อน และความต้องการของผูบ้ริโภคมีความ

ซบัซอ้นมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีซบัซอ้นน้ี ธุรกิจจาํเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง

ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า (กฤษณา วิสมิตะนันทน์, 2559) เพ่ือช่วยผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็กให้มี

ความสามารถในการแข่งขนั สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และสามารถรักษากลุ่มลูกคา้เดิมให้กลบัมาใชบ้ริการอีก

ในอนาคต การศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ รวมถึงการแบ่งกลุ่ม

ของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท โดยใชปั้จจยัส่วนผสมทางการตลาดจะช่วยให้โรงแรมสามารถ

นาํไปปรับปรุง วางแผนการตลาด การนาํเสนอกิจกรรมทางการตลาด พฒันาการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของนักท่องเท่ียวในปัจจุบนั เพ่ือสร้างให้เกิดความพึงพอใจ สร้างให้ลูกคา้มีระดบัความภกัดีต่อโรงแรมในระดบัท่ี

สูงข้ึน 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า  

รีสอร์ท จงัหวดัพงังา ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

 2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จงัหวดัพงังา 

ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

 3. เพ่ือแบ่งกลุ่มลกัษณะนกัท่องเท่ียวต่างชาติตามระดบัความสําคญัส่วนประสมการตลาด ในการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จงัหวดัพงังา 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมช่องฟ้า รี

สอร์ท จงัหวดัพงังา ท่ีมีอาย ุ21 ปีข้ึนไป จากขอ้มลูนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมในปี พ.ศ. 2560 มี

จาํนวนทั้งหมด 1,886 คน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เป็นแนวทางใน

การหาจาํนวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสม โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีอตัราร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 330 

คน ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น เก็บขอ้มลูแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ อาย ุ21 

ปีข้ึนไป ท่ีใชบ้ริการห้องพกัโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Quantitative Research) แบบปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มลูพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

ส่วนท่ี 3 เป็นระดับความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix/7P’s) ท่ีนักท่องเท่ียวใช้ในการ

ตดัสินใจ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) และส่วนท่ี 4 เป็นความคิดเห็นกระบวนการ

ตดัสินใจเขา้เลือกท่ีพกัโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale)   

การวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงสถิติโดยการใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

SPSS แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา โดยการใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 2) สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ Cluster Analysis ประกอบดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) สําหรับ

แบ่งกลุ่มอธิบายดว้ยกราฟ Dendrogram เพ่ือเลือกจาํนวนกลุ่มและวิธี K-Means Cluster Analysis ในการแบ่งกลุ่มเป็น 

3 กลุ่ม ใช ้Chi-SquareและOne Way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มนกัท่องเท่ียว ท่ีระดบันัยสําคญั 

0.05 
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4. ผลการวจิัยและอภปิรายผล 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 

การสรุปขอ้มลูเชิงลกัษณะของประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 180คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.5 อายรุะหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.7 ประกอบอาชีพ

เป็นพนกังานเอกชนหรือลูกจา้งคิดเป็นร้อยละ 50.2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีมากกว่า 64,000 ยโูร (ประมาณ 2,432,000 บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 26.4 สัญชาติเยอรมนั คิดเป็นร้อยละ 55.5  และไม่เคยพกัโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 53.6 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท 

ความสําคัญ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.53  มากท่ีสุด 

-ห้องพกัมีคุณภาพสะดวกสบายและเป็นส่วนตวั 4.71 0.528 มากท่ีสุด 

-ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดีในโรงแรม 4.56 0.636 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา 4.10  มาก 

-คุม้ค่าเงินเหมาะสมกบัคุณภาพและความสะดวกสบายในห้องพกั 4.45 0.660 มาก 

-คุม้ค่าเงินสาํหรับริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 4.21 0.799 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.65  มาก 

-ตั้งอยูติ่ดริมทะเลและมีวิวท่ีสวยงาม 4.55 0.787 มากท่ีสุด 

-ตั้งอยูใ่กลแ้หล่งร้านคา้ ร้านอาหารและสถานท่ีน่าสนใจ 4.27 0.943 มาก 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.54  มาก 

-มีสิทธิพิเศษสาํหรับผูท่ี้เคยเขา้พกั 3.67 1.263 มาก 

-มีส่วนลดราคาค่าห้องพกั สาํหรับการจองห้องพกัล่วงหนา้ 3.63 1.141 มาก 

ดา้นบุคลากร 4.58  มากท่ีสุด 

-พนกังานมีความเป็นมิตร ซ่ือสัตยจ์ริงใจ 4.82 0.465 มากท่ีสุด 

-พนกังานให้บริการท่ีเท่าเทียม 4.72 0.521 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.39  มาก 

-ขั้นตอนถูกตอ้งแม่นยาํตรงตามท่ีตอ้งการและร้องขอ 4.61 0.590 มากท่ีสุด 

-ในการตอ้นรับสามารถสร้างความประทบัใจแรกพบ 4.45 0.740 มาก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.41  มาก 

-ความสะอาดของห้องพกั อาคารและสถานท่ี 4.71 0.530 มากท่ีสุด 

-บรรยากาศท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นและมีความเป็นส่วนตวั 4.63 0.540 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ: *ใชม้าตรวดัแบบ 5-point Likert scale 1 =ไม่สาํคญัอย่างยิ่ง  2 = สาํคญัน้อย  3 = สาํคญัปานกลาง  4 = สาํคญั  

5 =  สาํคญัอย่างยิ่ง 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ช่องฟ้า รีสอร์ทของนกัท่องเท่ียว เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

ดา้นบุคลากร มีความสาํคญัระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.58 ความสําคญัสูงสุดไดแ้ก่พนักงานมีความเป็นมิตร 

ซ่ือสัตยจ์ริงใจและมีความเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ีย 4.82 รองลงมาคือพนกังานให้บริการดว้ยความเท่าเทียมกนัและพนกังาน

มีบุคลิกภาพ ท่าทางและมารยาทท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 4.72  

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสาํคญัระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.53 ความสําคญัสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นห้องพกัท่ีมีคุณภาพ

ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตวั ค่าเฉล่ียท่ี 4.71 รองลงมาคือส่วนของส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดีในโรงแรม 

ค่าฉล่ียท่ี 4.56  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีความสาํคญัระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.41 ความสําคญัสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นความสะอาด

ของห้องพกั อาคารและสถานท่ี ค่าเฉล่ีย 4.71 และบรรยากาศเหมาะแก่การพกัผอ่นและความเป็นส่วนตวัค่าเฉล่ีย 4.63 

ดา้นกระบวนให้บริการ  มีความสาํคญัระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.39 ความสําคญัสูงสุดไดแ้ก่ดา้นขั้นตอนถูกตอ้ง

แม่นยาํตรงตามท่ีตอ้งการและร้องขอ ค่าเฉล่ีย 4.61 และในการตอ้นรับสามารถสร้างความประทบัใจแรกพบ ค่าเฉล่ีย 

4.45 

ดา้นราคา มีความสาํคญัระดบัมากค่าเฉล่ีย 4.10 ความสาํคญัสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นคุม้ค่าเงินเหมาะสมกบัคุณภาพ

และความสะดวกสบายในห้องพกั ค่าเฉล่ีย 4.45 รองมาเป็นคุม้ค่าเงินสาํหรับบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.2 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสาํคญัระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.65 ความสาํคญัสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นตั้งอยูติ่ดริม

ทะเลและมีวิวท่ีสวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.55  และตั้งอยูใ่กลแ้หล่งร้านคา้ ร้านอาหารและสถานท่ีน่าสนใจ ค่าเฉล่ีย 4.27 

ดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสําคัญระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.54 ความสําคญัสูงสุดไดแ้ก่ ด้านมีสิทธิพิเศษ

สาํหรับผูท่ี้เคยเขา้พกั ค่าเฉล่ีย 3.67 และมีส่วนลดราคาค่าห้องพกัสาํหรับการจองห้องพกัล่วงหนา้ ค่าเฉล่ีย 3.63   

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการ

เลือกเขา้พกัโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท 

ความสําคัญ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คดิเห็น 

ขอ้มูลท่ีได้จากการรีวิวหรือแสดงความคิดเห็นออนไลน์มีความ

น่าเช่ือถือมากกว่าขอ้มลูของบริษทัท่องเท่ียว 

3.76 1.031 มาก 

การคน้หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมีเปรียบเทียบระหว่างเว็บไซต์

สังคมออนไลน์และเวบ็ตวัแทนขายออนไลน์ (OTA) 

3.96 0.963 มาก 

การจดัอนัดบัและระดบั การให้คะแนนตามเว็บไซต์ท่องเท่ียวและ

ส่ือสังคมออนไลน์จากผูมี้ประสบการณ์ใชมี้ผลต่อการตดัสินใจ 

4.05 0.881 มาก 

ท่านมีความตั้ งใจในการแนะนาํ บอกต่อ หรือแสดงความคิดเห็น

ทางออนไลน์ต่อการใชบ้ริการ 

4.04 1.016 มาก 

การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการคร้ังต่อไป จะเลือกกลบัมาใชบ้ริการอีก 4.42 0.740 มาก 

หมายเหตุ:* ใชม้าตรวดัแบบ 5-point Likert scale 1 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นดว้ย  3 = เฉยๆ 4 =เห็นดว้ย 5=เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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จากตารางท่ี 2 พบว่ากระบวนการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกเขา้พกัโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท มี

ระดบัความเห็นดว้ยในระดบัมากในทุกดา้น โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการคร้ังต่อไปจะเลือกใช้

บริการอีก ค่าเฉล่ีย 4.42  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74  รองลงมาเป็นการจดัอันดบัและระดบั การให้คะแนนตาม

เว็บไซต์ท่องเท่ียวและส่ือสังคมออนไลน์จากผูมี้ประสบการณ์ใชมี้ผลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.881   

การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 

เร่ืองการแบ่งกลุ่มลกัษณะนักท่องเท่ียวต่างชาติตามระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสมการตลาด ในการ

ตดัสินเลือกใจใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท โดยการทาํ Cluster Analysis เลือกจาํนวนกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical 

(Ward’s Method) กลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งคือ 3 กลุ่มจากการประเมินจดัการกลุ่มดว้ยวิธี K-means สรุปไดด้งัน้ี 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มท่ี 3 จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 กลุ่ม 2 จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

และกลุ่ม1จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9  

 

ตารางท่ี 3 แสดงตารางเปรียบเทียบคาํถามท่ีมีคะแนนสูงสุด 5 อนัดบัแรกของแต่ละ Cluster ตามระดบัความสําคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

คาํถาม Mean S.D คาํถาม Mean S.D คาํถาม Mean S.D 

1.ความสะอาดของ

ห้องพกั อาคารและ

สถานท่ี 

4.43 0.65 1.พนกังานมีความ

เป็นมิตร ซ่ือสัตยแ์ละ

จริงใจ 

4.98 0.31 1.พนกังานมีความ

เป็นมิตร ซ่ือสัตย์

และจริงใจ 

4.95 0.30 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

คาํถาม Mean S.D คาํถาม Mean S.D คาํถาม Mean S.D 

2.พนกังานมีความ

เป็นมิตร ซ่ือสัตย์

และจริงใจ 

4.39 0.69 2.พนกังานมีท่าทาง

บุคลิกภาพ และมาร- 

ยาทท่ีเหมาะสม 

4.93 0.26 2.พนักงานมีความ

กระตือรือร้นเอาใจ

ใส่ในการให้บริการ 

4.92 0.30 

3.ห้องพกัมีคุณภาพ 

สะดวกสบายและ

เป็นส่วนตวั 

4.37 0.66 3.พนักงานให้บริการ

ด้วยความเท่า เทียม

กนั 

4.90 0.30 3.พนักงานมีท่าทาง

และบุคลิกภาพมาร-

ยาทท่ีเหมาะสม 

4.89 0.31 

4.ตั้ งอยู่ติดริมทะเล

และมีวิวสวยงาม 

4.21 0.84 4.พนักง านมีควา ม

กระตือรือร้นเอาใจ

ใส่ในการให้บริการ 

4.89 0.31 4.พนกังานให ้

บริการดว้ยความเท่า

เทียมกนั 

4.88 0.33 

5.บรรยากาศเหมาะ

แก่การพกัผอ่นและ

เป็นส่วนตวั 

4.21 0.64 5.บรรยากาศเหมาะ

แก่การพกัผอ่นและ

เป็นส่วนตวั 

4.87 0.37 5.ความสะอาดของ

ห้องพกัและสถานท่ี 

4.87 0.42 
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จากตารางท่ี  3 คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละกลุ่มตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดได้ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 มี

ความสาํคญัสูงสุดเป็นดา้นลกัษณะกายภาพ ไดแ้ก่ประเด็นความสะอาดของห้องพกั อาคารและสถานท่ีของโรงแรม 

ค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาเป็นดา้นบุคลากร ประเด็นพนักงานมีความเป็นมิตร ซ่ือสัตยแ์ละจริงใจมีความเป็นกนัเอง 

ค่าเฉล่ีย 4.39 กลุ่มท่ี 2 ความสาํคญัสูงสุดเป็นดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ประเด็นพนกังานมีความเป็นมิตร ซ่ือสัตยแ์ละจริงใจ 

และมีความเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ีย 4.98 รองลงมาเป็นประเด็นพนักงานมีบุคลิกภาพ ท่าทางและมารยาทท่ีเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 4.93 กลุ่มท่ี 3 ความสาํคญัสูงสุดเป็นดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ประเด็นพนกังานมีความเป็นมิตร ซ่ือสัตยแ์ละจริงใจ 

และมีความเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ีย 4.95 รองลงมาเป็นพนกังานมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่การให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.90  

 

ตารางท่ี 4 แสดงระดบัความสาํคญัเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า F  และ Sig เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ตามระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความสาํคญัเฉล่ีย / ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F Sig 

กลุ่มหลากหลาย กลุ่มเอาใจใส่ กลุ่มคุม้ค่า 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.06 / 0.476 4.68 / 0.321 4.69 / 0.337 89.24 0.00 

ดา้นราคา 3.61 / 0.500 4.13 / 0.636 4.3 / 0.530 45.77 0.00 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 3.09 / 0.595 3.10 / 0.500 4.22 / 0.525 183.20 0.00 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 2.80 / 0.813 2.90 / 0.915 4.25 / 0.564 151.06 0.00 

ดา้นบุคลากร 3.96 / 0.465 4.80 / 0.300 4.79 / 0.292 181.46 0.00 

ดา้นกระบวนการ 3.69 / 0.551 4.60 / 0.468 4.63 / 0.384 132.41 0.00 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.92 / 0.466 4.49 / 0.415 4.62 / 0.392 79.43 0.00 

 

เร่ืองการประเมินความสําคัญของเกณฑ์การแบ่งกลุ่มและทดสอบความแตกต่างความสําคัญปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มโดยใชส้ถิติ ANOVA ตามตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดใน

ทุกด้าน ปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือด้านบุคลากร ขณะท่ีด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ผูว้ิจยัเรียกกลุ่มน้ีว่า “กลุ่มหลากหลาย” กลุ่มท่ี 2 ค่าเฉล่ียด้านบุคลากรสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้าน

ผลิตภณัฑ ์ขณะท่ีดา้นการส่งเสริมการตลาดค่าเฉล่ียตํ่าสุดเช่นเดียวกบักลุ่ม 1 ผูว้ิจยัเรียกกลุ่มน้ีว่า “กลุ่มเอาใจใส่” และ

กลุ่มท่ี 3 ค่าเฉล่ียรวมทุกปัจจยัสูงสุดยกเวน้ด้านบุคลากรท่ีตํ่ากว่ากลุ่ม 2 เล็กน้อย ค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นด้านบุคลากร 

รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์และค่าเฉล่ียตํ่าสุดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มน้ีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มเอาใจใส่แต่

ให้ความสําคญัดา้นราคาและการส่งเสริมการขายในระดบัมาก จึงเรียกว่า “กลุ่มคุม้ค่า” ในด้านภาพรวมของส่วน

ประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น พบว่ามีค่า Sig = 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดในแต่

ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 5 แสดงระดับความสําคญัเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า F และ Sig  เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ตาม

ความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกเขา้พกัโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท 

กระบวนการตดัสินใจ ระดบัความสาํคญัเฉล่ีย / ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F Sig 

กลุ่มหลากหลาย กลุ่มเอาใจใส่ กลุ่มคุม้ค่า 

ขอ้มูลท่ีได้จากการรีวิวหรือแสดง

คว า มคิ ด เ ห็น อ อ นไ ล น์ มีค ว า ม

น่าเช่ือถือมากกว่าขอ้มูลของบริษทั

ท่องเท่ียว 

3.50 / 0.946 3.58 / 1.164 3.99 / 0.953 8.19 0.00 

การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตมี

เปรียบเทียบระหว่างเว็บไซต์สังคม

ออนไลน์และเว็บตัวแทนขายห้อง

ออนไลน์ 

3.88 / 0.880 3.89 / 0.944 4.21 / 0.820 10.07 0.00 

การจดัอนัดบัและระดบั การให้

คะแนนตามเวบ็ไซต์ท่องเท่ียวและ

ส่ือสังคมออนไลน์จากผูมี้ประสบ- 

การณ์ใชมี้ผลต่อการตดัสินใจ 

3.77 / 0.960 3.69 / 1.041 4.19 / 0.869 5.89 0.00 

ท่านมีความตั้ งใจในการแนะนํา 

บอกต่อ หรือแสดงความคิดเห็น

ทางออนไลน์ต่อการใชบ้ริการ 

3.50 / 1.136 4.10 / 0.952 4.29 / 0.878 18.28 0.00 

การตัดสินใจใช้บริการคร้ังต่อไป

จะกลบัมาใชบ้ริการอีก 

4.02 /  0.889 4.50 / 0.668 4.57 / 0.617 17.26 0.00 

 

ในกระบวนการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม ช่องฟ้า รีสอร์ท ตามตารางท่ี 5 พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม การ

ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการคร้ังต่อไปจะเลือกใชบ้ริการอีกมีความเห็นสูงสุด รองลงมามีเฉพาะ “กลุ่มหลากหลาย”ท่ีการ

คน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตมีเปรียบเทียบระหว่างเว็บไซต์สังคมออนไลน์และเวบ็ตวัแทนขายห้องออนไลน์ ส่วน 

“กลุ่มเอาใจใส่” และ “กลุ่มคุ้มค่า” มีความตั้งใจในการแนะนาํบอกต่อการใชบ้ริการ เป็นลาํดบัรองลงมาเหมือนกนั

ภาพรวมกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเขา้ใชบ้ริการโรงแรม ช่องฟ้า รีสอร์ท พบว่ามีค่า Sig = 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 

0.05 แสดงว่า กระบวนการตดัสินใจในการเลือกท่ีพกัในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 6 ลกัษณะส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ตามระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท 

คุณลกัษณะ 

(อตัราร้อยละ) 

กลุ่มหลากหลาย 

(24.9) 

กลุ่มเอาใจใส่ 

(25.5) 

กลุ่มคุม้ค่า 

(49.7) 

ค่าSig 

เพศ ชาย (50.0) ชาย (51.2) ชาย (58.5) 0.35 

อาย ุ 51-60 ปี, >60 ปี (30.5) 51-60 ปี (38.1) 51-60 ปี (39.6) 0.01 

การศึกษา ปริญญาตรี (24.4) มธัยมศึกษา (36.9) มธัยมศึกษา (33.5) 0.11 

อาชีพ พนกังานเอกชน (50.0) พนกังานเอกชน (45.2) พนกังานเอกชน (54.9) 0.24 

ประเทศ เยอรมนี (51.2) เยอรมนี (67.9) เยอรมนี (61.2) 0.10 

การเขา้พกั คร้ังแรก (56.1) คร้ังแรก (51.2) คร้ังแรก (53.7) 0.47 
 

 จากตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มย่อยส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจยัดา้นบุคคล

โดยใช ้Chi - Square พบว่า มีเพียงลกัษณะช่วงอายุของนักท่องเท่ียว ท่ีมีค่า Sig = 0.01 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  หมายถึงช่วงอายขุองนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 ส่วนลกัษณะของนกัท่องเท่ียวตามลกัษณะเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลาํเนาและจาํนวนคร้ังการเขา้พกัท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีความแตกต่าง ทุกลกัษณะมีค่า Sig สูงกว่า 0.05 

 

5. อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตดัสินใชบ้ริการท่ีพกันักท่องเท่ียวต่างชาติให้ความสําคญัส่วนประสม

ทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยท่ีให้ความสาํคญัแต่ละดา้นแตกต่างกนั เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 

ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั

จาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาความสําคัญส่วนประสมการตลาดในการ

ตดัสินใจเลือกโรงแรมบติูกกลุ่มของปวีณวชั สุภานุสร (2555) บุษรินทร์ ถาอินทร์ (2557) และทชัชญา  สว่างจนัทร์ 

(2560) แต่มีความขดัแยง้กบัผลการศึกษาความสาํคญัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจเลือกโรงแรมบติูกกลุ่มของ 

อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559) และเณริศา สินธุเดช (2557) ท่ีพบว่านักท่องเทียวให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่าดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 ลาํดบัแรกมีดงัน้ี 

ดา้นบุคลากร พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญัท่ีพนักงานมีความเป็นมิตรซ่ือสัตยจ์ริงใจและมีความเป็น

กนัเอง รองลงมาเป็นพนกังานมีบุคลิกภาพท่าทางและมารยาทท่ีเหมาะสม  พนักงานให้บริการดว้ยความเท่าเทียมกนั 

และพนักงานมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ปวีณวชั สุภานุสร (2555) 

อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559) และเณริศา สินธุเดช (2557) ดงันั้นพนักงานเป็นเสมือนสินทรัพยท่ี์สําคญัขององค์กร

เป็นผูส้ร้างมลูค่าเพ่ิมและความสาํเร็จให้แก่องคก์ร 

ดา้นผลิตภัณฑ์ พบว่านกัท่องเท่ียวให้ความสําคัญห้องพกัมีคุณภาพ สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว ด้าน

อาหารเชา้มีคุณภาพเหมาะสมและหลากหลาย  และดา้นช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโรงแรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของบุษรินทร์ ถาอินทร์ (2557) และรสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2558) ความเป็นส่วตวัและสะดวกสบายเป็นลกัษณะเด่นของ

โรงแรมบติูก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่านกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัท่ีความสะอาดของห้องพกั อาคารและสถานท่ี มี

บรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การพกัผอ่นและเป็นส่วนตวั และอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ส่ิงอาํนวนความสะดวกในห้องพกัมี

คุณภาพดีและมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปวีณวชั สุภานุสร (2555) ทชัชญา สว่างจนัทร์ (2560) และ

บุษรินทร์ ถาอินทร์ (2557) ลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงบ่งบอกถึงระดบัและความหรูหราของโรงแรมบติูก 

จากผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ พบว่าการตดัสินใจใชบ้ริการคร้ังต่อไปจะกลบัมาใช้

บริการอีกมีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงเป็นการประเมินหลงัการใชบ้ริการมีความสอดคลอ้ง Kotler และ Keller (2006) ความพึง

พอใจท่ีตรงตามความคาดหวงัจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ าและการบอกต่อผูอ่ื้น ส่วนการจดัอนัดับและระดบัการให้

คะแนนตามเวบ็ไซตท่์องเท่ียวและส่ือสังคมออนไลน์จากผูมี้ประสบการณ์ใชมี้ผลต่อการตดัสินใจและความตั้งใจใน

การแนะนาํ บอกต่อหรือแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ต่อการใชบ้ริการ ท่ีมีระดบัความเห็นใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ Wang (2011) พบว่าในขั้นตอนการคน้หาขอ้มลูโรงแรมท่ีพกัการอ่านรีวิวหรือคาํแนะนาํของลูกคา้ท่ี

เคยมีประสบการณ์การใชบ้ริการท่ีพกัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และสอดคลอ้งกบั ณัฐภรณ์ เหลืองพิพฒัน์ (2555) 

ท่ีพบว่าการอ่านและการแสดงความคิดเห็นออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัราคาประหยดัของ

นกัท่องเท่ียวและในการจองห้องพกัคร้ังต่อไปจะอ่านความคิดเห็นออนไลน์เพ่ิมข้ึน  

จากผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มลักษณะนักท่องเท่ียวต่างชาติตามระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ในการตดัสินเลือกใจใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท พบว่าผลทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย

สถิติ ANOVA มีค่า Sig = 0.00 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มใหค้วามสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มคุม้ค่าให้ความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด และค่าเฉล่ียสูงกว่าทุกกลุ่มโดยเฉพาะดา้น

ราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มน้ีให้ความสําคญัคุณค่าของการ

บริการท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนเสียไป  และดา้นกระบวนการตดัสินใจของกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียการใชแ้หล่งขอ้มูลออนไลน์ใน

การคน้หาขอ้มูล มีการเปรียบเทียบแหล่งขอ้มูล พิจารณาลาํดบัและระดบัคะแนนสูง แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวมี

ตน้ทุนดา้นเวลาเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริการท่ีไดรั้บมีความคุม้ค่า เม่ือกลุ่มน้ีใชแ้หล่งขอ้มูลออนไลน์ส่งผลให้มีความตั้งใจ

ในการแนะนําบอกต่อหรือแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ต่อการใช้บริการ ขณะท่ีกลุ่มเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียด้าน

ช่องทางจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลาง แต่จะให้ความสําคญํกับดา้นบุคลากร ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อย และเม่ือ

พิจารณาประเด็นคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4 ลาํดบัแรกลว้นเป็นด้านบุคลากร ในความเป็นมิตรซ่ือสัตย ์มีมารยาท

ให้บริการท่ีเท่าเทียมกัน และมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ของพนักงาน แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีให้

ความสําคญัการบริการของพนักงาน ดงันั้นโรงแรมตอ้งให้การดูแลเอาใจใส่ ให้บริการท่ีเท่าเทียมมีกระบวนการ

ขั้นตอนท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง และกลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มหลากหลาย มีค่าเฉล่ียความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดใน

ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่ม

อ่ืนในทุกดา้น  และเป็นกลุ่มเดียวท่ีความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์สูงกว่าดา้นบุคลากรแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนแต่ไม่ไดใ้ห้

ความสาํคญัดา้นใดโดดเด่นชดัเจน ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ลาํดบัแรกของกลุ่มน้ีมีความหลากหลาย มีค่าสูงสุด

ประเด็นความสะอาดของอาคารสถานท่ีและห้องพกัซ่ึงเป็นด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาเป็นด้านบุคลากร
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ประเด็นความเป็นมิตรของพนักงาน ดา้นผลิตภณัฑ์ประเด็นคุณภาพ สะดวกสบายและเป็นส่วนตวั ดา้นช่องทางจดั

จาํหน่ายประเด็นตั้งอยู่ติดริมทะเลและมีวิวสวยงาม และดา้นลกัษณะทางกายภาพประเด็นบรรยากาศเหมาะแก่การ

พกัผอ่นและเป็นส่วนตวั  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติตามระดบัความสําคญัส่วนประสมการตลาดและ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จงัหวดัพงังา สรุปไดด้งัน้ี 

ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดมีความสาํคญัมากและแต่ละดา้นมีความสําคญัต่างกนั สามารถ

เรียงลาํดับจากมากไปน้อย ดงัน้ี ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ด้านขั้นตอนกระบวนการ

ให้บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการมีความคิดเห็นในระดบัมาก ความเห็นสูงสุดดา้นการประเมินหลงัการใชท่ี้ 

นักท่องเท่ียวจะกลับมาใชบ้ริการอีกและตั้งใจท่ีจะแนะนําและบอกต่อออนไลน์ ดา้นคน้หาขอ้มูลทางออนไลน์ คาํ 

แนะนาํและบอกต่อจากผูมี้ประสบการณ์ทางส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

 การแบ่งกลุ่มลกัษณะนกัท่องเท่ียวต่างชาติตามระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได ้3 กลุ่ม

ดงัน้ี กลุ่มคุม้ค่าให้ความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดและใชข้อ้มลูและไดรั้บอิทธิพลจากการบอกต่อทางออนไลน์ 

ในระดบัท่ีสูงกว่าทุกกลุ่ม มีสัดส่วนถึงก่ึงหน่ึง ดงันั้นโรงแรมตอ้งให้ความสําคญัสูงสุด รองลงเป็นกลุ่มเอาใจใส่เป็น

กลุ่มท่ีเนน้ความสาํคญัเช่นเดียวกบักลุ่มคุม้ค่าแต่ไม่ให้ความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดนอ้ยกว่า กลุ่มสุดทา้ยเป็น

กลุ่มหลากหลาย เป็นกลุ่มท่ีให้ความสาํคญัส่วนประสมการตลาดทุกดา้นนอ้ยท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 1.กลยุทธ์การตลาดภายใน จากงานวิจัยด้านบุคลกรเป็นปัจจัยสําคัญมากท่ีสุด ดังนั้ นโรงแรมควรให้

ความสาํคญักบัพนกังาน ตั้งแต่การคดัเลือกพนกังาน และปลูกฝังให้พนักงานมีทศันคติท่ีดี รักงานบริการ มีความเป็น

มิตร ให้การฝึกอบรม และพฒันาทกัษะความรู้ในงาน พฒันาบุคลิกภาพ และดูแลเร่ืองสวสัดิการ และค่าตอบแทนของ

พนกังานอยา่งเหมาะสม เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในการทาํงาน และมีอาํนาจการตดัสินใจในระดบัท่ีเหมาะสม 

 2. กลยทุธ์การพฒันาปรับปรุง ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต้องมีการดูแลรักษา และ

พฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้มีความทนัสมยัดูดี รวมถึงการนาํเสนอการบริการใหม่ๆ หรือมีความแตกต่างจากคู่

แข่งขนั รักษาช่ือเสียงท่ีดีไว ้

 3. กลยุทธ์การบริหาร เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า จากการแบ่งกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นกลุ่ม

คุม้ค่า มีการคน้หา  และประเมินทางเลือก การบอกต่อทางส่ือออนไลน์ ดงันั้นทางโรงแรมควรบริหารความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างโรงแรม และลูกคา้ให้เป็นลูกคา้ท่ีย ัง่ยืน เพ่ือพฒันายกระดบัความสัมพนัธ์กลุ่มลูกคา้ให้สู่ระดบัท่ีดีข้ึน 

โดยเช่ือมต่อฐานขอ้มลูของนกัท่องเท่ียวให้มีประสทิธิภาพรวดเร็ว มีการติดตาม รับฟังและตอบสนองต่อความคิดเห็น

หรือ ขอ้เสนอแนะ แมก้ระทัง่คาํติชมตามส่ือออนไลน์ ควบคู่กบักลยทุธ์ในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบักลุ่มลูกคา้ 

(CEM) ทาํให้ลูกคา้มีรู้สึกและความทรงจาํท่ีดีกบัโรงแรม เพ่ือท่ีรักษาลูกคา้เก่าเอาไว ้รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัโรงแรม 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ครอบคลุมทั้งช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวและช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว จากความตอ้งการห้องพกั ราคาห้องพกั 

ลกัษณะภูมิอากาศและกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 

2.ควรเพ่ิมให้มีการเก็บแบบสอบถามรูปแบบอ่ืน เช่น สัมภาษณ์นักท่องเท่ียว หรือเก็บแบบสอบถามชนิด

ปลายเปิด เพ่ือให้ไดข้อ้มลูเชิงลึกมากข้ึน 

3.ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ดา้นคุณภาพการบริการ หรือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียว ความพึงพอใจการให้บริการเพ่ิมเติม เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs โดยผลการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ

บริการ รองลงมาดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดคือตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง รองลงมาคือ

พนกังานให้คาํแนะนาํ สอบถามขอ้มลูจากสถาบนัการเงิน และคน้หาขอ้มลูการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ตามลาํดบั โดย

กลุ่มตวัอยา่งดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ และประเภทการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 

คาํสําคญั:  สินเช่ือธุรกิจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ผูป้ระกอบการ 

ABSTRACT 

This research aims to study factors which affect the decisions of entrepreneurs to use the business loan 

service of Small and Medium Enterprises (SMEs). The purpose of this research is to study the personal factors and 

marketing mix (7Ps) factors affecting the decisions of entrepreneurs to use the business loan service of SMEs. 

Based on the analysis of relationships it was found that the service marketing mix was related to the decision to use 

the business loan service of SMEs. The results show that SMEs entrepreneurs focused on the service marketing mix 

at a very high level. The respondents gave the most importance to the process of service followed by personnel 

price creation and presentation of physical characteristics distribution channels marketing promotion and product 

aspects respectively. The results of the data analysis of decision making on business credit services of SMEs were 
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at the highest level. The highest score is the decision to use the service manually followed by the staff gave advice 

inquiries from financial institutions and find information on using business credit services respectively. The 

demographic characteristics are sex education duration of business and different types of business. There are a 

number of factors that determine the choice of a business loan. 
 

Keywords:  Business Loans, Small and Medium Enterprises, Service Marketing Mix, Entrepreneurs 

 

1. บทนํา 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือท่ีเรียกกนัว่า ธุรกิจ SMEs (Small and medium enterprises) ถือว่า

เป็นกลไกหลกัในในการฟ้ืนฟู และเสริมสร้างความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งสําคญัในการ

สร้างรายไดแ้ละการจา้งงาน ดงันั้นการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างมีศกัยภาพ จึงเป็นท่ีส่ิงจาํเป็นใน

การพฒันาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ธนาคารออมสินไดใ้ห้ความสําคัญกบัการเพ่ิมสัดส่วนการสนับสนุน

วงเงินสินเช่ือธุรกิจ เน่ืองจากเป็นสถาบนัการเงินเพ่ือการพฒันาสังคมสู่ความย ัง่ยนื โดยมุ่งมัน่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ

ผลกัดนัเป้าหมายของรัฐบาลให้ประสบผลสาํเร็จ โดยในปี 2560 - 2564 ธนาคารฯ มีพนัธกิจองคก์รในการเป็นธนาคาร

เพ่ือสังคม เป็นกลไกสาํคญัในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สอดคลอ้ง

กบันโยบายรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจไทย  ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในดา้นการเป็นแหล่งเงินทุนให้ผูป้ระกอบการ 

SMEs มีความสามารถในการแข่งขนั และเติบโตอยา่งมีศกัยภาพ  อีกทั้งการเติบโตของกลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs ท่ี

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั ธนาคารฯ จึงเร่งปล่อยสินเช่ือท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สาํหรับแผนดาํเนินงานปี 2561 (ฝ่าย

ส่ือสารองคก์ร ธนาคารออมสิน, 2560) ธนาคารออมสินตั้งเป้าหมายในการปล่อยสินเช่ือธุรกิจ SMEs เพ่ิมข้ึน วงเงิน

รวมประมาณ 40,000 ลา้นบาท  โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือกลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงมีแนวโน้มการเติบโตสูงข้ึน 

โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ SMEs Start-Up  จากขอ้มลูการจดัตั้งกิจการใหม่ในประเทศไทย (สสว.ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ, 2560) เดือนกรกฎาคม 2560 มีจาํนวน 5,979 ราย ซ่ึงขยายตวัสูงข้ึน 21.5% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั 

โดยการเติบโตของ SMEs ยงัคงขยายตวัต่อเน่ือง จะเห็นไดจ้าก GDP SMEs ปี 2560 ในไตรมาสท่ี 2 มีการขยายตวั 

4.9% ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกว่าการขยายตวัของ GDP ในภาพรวมของประเทศ 3.7%โดย GDP SMEs ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก

การขยายตัวในภาคการค้าและภาคการบริการเป็นหลัก จึงคาดว่า GDP SME จะสามารถเติบโตต่อเน่ือง ตามท่ี

สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ไดป้ระมาณการไวท่ี้ 5% ซ่ึงในปัจจุบนัผูป้ระกอบการ

หลายรายมีปัญหาในการขาดเงินลงทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจ ดงันั้นการให้บริการสินเช่ือของสถาบนัการเงินจึงมี

บทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจต่างๆ จากความต้องการแหล่งสนับสนุนเงินลงทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจท่ี

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงทาํให้เกิดการแข่งขนัของสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือโอกาสในการแสวงหาลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจ  ธนาคารออมสินจึงจาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในการให้บริการและทนัต่อกลยุทธ์การแข่งขนัทาง

การตลาด โดยเฉพาะธุรกิจการเงินการธนาคารท่ีมีการแข่งขนัสูง จึงตอ้งเน้นการให้บริการจากท่ีดีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความประทบัใจและเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาวิจยั

ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ให้มีความสามารถในการแข่งขนั สอดคลอ้งกบั
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ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ SMEs ทาํให้ยอดสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน เป็นไปตามเป้าหมายของ

ธนาคารฯ และเป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้สนใจในการนาํขอ้มลูไปประกอบการคน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) รวบรวมข้อมูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีความสัมพนัธ์และมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs 

 

3.1 กลุ่มตวัอย่าง  

1.  ประชากร  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการ SMEs ทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป 

ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูท่ี้เคยใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินหรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 

2.  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการ SMEs ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีอยู่ใน

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งผูท่ี้เคยใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ซ่ึงมีขนาดใหญ่

และไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของประชากร จึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 

1977 อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2553) เพ่ือกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัสําคญั 0.05 และค่าความคลาดเคล่ือน 5% โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีขนาดตวัอย่างท่ี

คาํนวณได้เท่ากับ 381 ตัวอย่าง และกาํหนดค่าผิดพลาด 5% ซ่ึงเท่ากับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเท่ากับ 

(380.32+5%) ≅ 400 ตวัอยา่ง 

3.  การเลือกสุ่มตวัอยา่ง ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (บงัเอิญ) (Accidental Sampling) โดยการขอความ

ร่วมมือจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นทาํการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัย และให้กลุ่มตวัอย่างกรอก

แบบสอบถาม “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs)” ดว้ยตนเอง 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา    

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)” โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ส่วนท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ 

ส่วนท่ี 3  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs 

ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือนาํไปพฒันา/ปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1.  ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากหนงัสือ บทความวิชาการ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  เพ่ือศึกษาขอ้มลูตวัแปรท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs 

2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง จากนั้ นทาํการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง  โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ 

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ประเภทธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจบริการ ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง 

และธุรกิจการผลิต ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินหรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มลู ตั้งแต่วนัท่ี 10-20 กุมภาพนัธ์ 2561 

โดยให้ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงประชากรกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน แบ่ง

หน่วยพ้ืนท่ีในการเก็บตวัอยา่งออกเป็น 10 หน่วย  ในพ้ืนท่ีอาํเภอต่างๆ ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี รวม 10 อาํเภอ ไดแ้ก่ 

อาํเภอเมือง,  อาํเภอพุนพิน,  อาํเภอท่าฉาง,  อาํเภอไชยา,  อาํเภอวิภาวดี,  อาํเภอบา้นนาสาร, อาํเภอกาญจนดิษฐ,์ 

อาํเภอคีรีรัฐนิคม,  อาํเภอบา้นตาขุน  และอาํเภอพนม โดยเก็บ 10 หน่วย หน่วยละ 40 คน รวมประชากรกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 คน 

 

3.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร ซ่ึงใน

ท่ีน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

2.  สถิติอา้งอิงหรือเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยนาํเสนอผลสรุป

งานวิจยัจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งไปใชอ้า้งอิงประชากรทั้งหมด โดยใชพ้ื้นฐานเร่ืองความน่าจะเป็นในการอนุมาน 

สถิติอ้างอิงทีใชใ้นการประเมินผลแบบมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistic)  โดยการทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ีย        

(t-Test or Z-Test), การทดสอบความแตกต่างความแปรปรวนของประชากร (F-test) 

 

3.5 สมมตฐิานการศึกษา 

ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs 
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4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมูลด้านปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ดา้นเพศ พบว่าเพศชายมากว่าเพศหญิง โดยพบว่าเพศชายจาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และเพศหญิง

จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 

ดา้นอาย ุพบว่าช่วงอาย ุ41 - 50 ปี มากท่ีสุด มีจาํนวน 160 คน เป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาอายุ 50 ปี ข้ึนไป 

จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคืออาย ุ30 - 40 ปี 

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่าสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.00 รองลงมาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี 

ร้อยละ 16.50 และสูงท่ีสุดคือระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 14.50 

ดา้นรายได ้พบว่ารายไดสู้งสุดเฉล่ียต่อเดือน 100,001 - 300,000 บาท ร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ 300,001 - 

500,000 บาท ร้อยละ 26.00 และนอ้ยสุดคือรายไดต้ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 50,000 บาท ร้อยละ 12.00 

ดา้นประเภทธุรกิจส่วนใหญ่คือธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 31.00 รองลงมาธุรกิจคา้ส่ง ร้อยละ 30.00 และธุรกิจ

บริการ ร้อยละ 21.00 นอ้ยสุดคือธุรกิจการผลิต ร้อยละ 18.00 

ดา้นระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 3-5 ปี ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือดาํเนินธุรกิจมากกว่า 5-10 ปี ร้อยละ 30.50 นอ้ย

สุดคือดาํเนินธุรกิจ 10 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 14.25  

ดา้นลกัษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 52.00 รองลงมาคือบริษทัจาํกดั 

ร้อยละ 29.75 และนอ้ยสุดคือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ร้อยละ 18.25 ตามลาํดบั 

 

ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการสินเช่ือธุรกจิ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของสินเช่ือธุรกิจโดยรวมมีค่าเฉล่ีย = 4.31 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.09 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดคือดา้นกระบวนการบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมาคือดา้นบุคลากร, ดา้นราคา, ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั โดยสามารถสรุปผลแยกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี  

1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องสินเช่ือธุรกิจอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.29 โดยผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง

วงเงินใหกู้ย้มืมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ   ( x = 4.87) รองลงมาคือ ประเภทสินเช่ือสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ เช่น วงเงิน O/D, L/T, ระยะเวลากู,้  เง่ือนไขการผ่อนชาํระ ( x = 4.03) และให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองสัดส่วนหลกัประกนัต่อวงเงินกูมี้ความเหมาะสม ( x = 3.49) 

2.  ดา้นราคา พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาของสินเช่ือธุรกิจอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย = 4.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.21 โดยผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง อตัรา

ดอกเบ้ีย และ/หรือค่าธรรมเนียม มีความเหมาะสม ( x = 4.95) รองลงมาคือ มีโครงการอตัราดอกเบ้ียตํ่า ( x = 

4.03) และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดในการไม่จาํเป็นตอ้งสมคัรผลิตภณัฑ์อ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ การจดัทาํประกนัชีวิต, บตัร

เครดิต หรือบตัร ATM ฯลฯ  ( x = 4.02)  
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3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจัด

จาํหน่ายของสินเช่ือธุรกิจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย = 4.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.26 โดยผูป้ระกอบการ 

SMEs ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ ( x = 4.87) รองลงมาคือ        

มีสาขาเปิดให้บริการเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ( x = 4.16)  และให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดในการมีสถานท่ีจอดรถ

เพียงพอ ( x = 3.87) 

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดของสินเช่ือธุรกิจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย = 4.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.38 โดยผูป้ระกอบการ 

SMEs ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ือง การจดักิจกรรมให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ( x = 4.82) รองลงมาคือ 

การให้ข้อมูลข่ายสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น แผ่นพบั, อินเตอร์เน็ต ( x = 4.29) และให้ความสําคัญน้อยท่ีสุดต่อ

โปรโมชัน่การแจกของสมนาคุณ ของท่ีระลึกต่างๆ จากธนาคาร ( x = 3.56)  

5.  ดา้นบุคลากร  พบวา่ผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรของสินเช่ือธุรกิจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย = 4.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.19 โดยผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัมากท่ีสุดใน

เร่ือง บุคลากรมีทกัษะความรู้ และสามารถให้คาํปรึกษา/แนะนาํ ( x = 4.83) รองลงมาคือ บุคลากรมีความสุภาพ

อธัยาศยัดีและเอาใจใส่ในการให้บริการ ( x = 4.25) และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดในการท่ีบุคลากรมีความน่าเช่ือถือ

มีจรรยาบรรณ และความซ่ือสัตย ์( x = 4.08) อาจเน่ืองมาจากปัจจยัดงักล่าว  เป็นลกัษณะภายในของตวับุคคลซ่ึง

พิสูจน์ไดย้าก ต่างจากปัจจยัดา้นทกัษะความรู้ การให้คาํแนะนาํ และดา้นความสุภาพ การเอาใจใส่ในงานบริการ ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถสัมผสัไดอ้ย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามคุณสมบติัของบุคลากรดา้นความน่าเช่ือถือ การมี

จรรยาบรรณ และความซ่ือสัตย ์ยงัคงเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัของบุคลากรทุกสถาบนัการเงินท่ีพึงปฏิบติัอย่างเคร่งครัด

และยงัเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสาํคญัเช่นกนั โดยจะเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ีย 4.08 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

6.  ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น

การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพของสินเช่ือธุรกิจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย = 4.33 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน = 0.23 โดยผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง มีการจดัพ้ืนท่ีสําหรับให้บริการสินเช่ือ

เป็นสัดส่วน ( x = 4.66) รองลงมาคือ สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สวยงาม ทนัสมยั ( x = 4.23) และให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดต่อการมีส่ิงอาํนวยความสะดวก อาทิ นํ้ าด่ืม, ห้องนํ้า, หนงัสือพิมพ ์( x = 4.09) 

7.  ดา้นกระบวนการบริการ พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัต่อปัจจยักระบวนการบริการของ

สินเช่ือธุรกิจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย = 4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.30 โดยผูป้ระกอบการ SMEs ให้

ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง ระยะเวลาในการแจง้ผลอนุมติัมีความเหมาะสม ไม่ล่าชา้ ( x = 4.89) รองลงมาคือ

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใชบ้ริการมีความเหมาะสม ( x = 4.35) และให้ความสาํคญัน้อยท่ีสุดในเร่ือง ขั้นตอน

การติดต่อมีความยดืหยุน่ ไม่ซํ้ าซอ้น สะดวกรวดเร็ว ( x = 4.20) 

 

ส่วนที ่  3 การตดัสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือธุรกจิของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) มีค่าเฉล่ีย 4.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดคือตดัสินใจใช้
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บริการสินเช่ือธุรกิจดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.85 รองลงมาคือพนกังานให้คาํแนะนาํ มีค่าเฉล่ีย 4.41, สอบถามและขอรับ

คาํแนะนาํในการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจจากสถาบนัการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.26 และคน้หาขอ้มูลจากผูมี้ประสบการณ์เม่ือ

ตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.89  

   

4.2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบ : สมมตฐิานที ่1  

ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) แตกต่างกนั   

H0  =  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) แตกต่างกนั   

H1  =  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) แตกต่างกนั   

1. การทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ผลการวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศกับการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs โดยใชส้ถิติทดสอบแบบ T-Test ท่ีระดบันัยสําคญัทาง

สถิติ 0.05 พบว่าค่า t-test=7.295, Sig.=0.000< 0.05   

สรุปผลการทดสอบ ไดว้่าเป็นการยอมรับ H1 หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพศชายจะมีการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจสูงกว่าผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพศหญิง ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุกับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ผลการวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ใชส้ถิติทดสอบแบบ F–Test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า

ค่า F–test = 1.231, Sig. = 0.298 > 0.05   

สรุปผลการทดสอบ ไดว้่าเป็นการยอมรับ H0 หรือปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ผลการวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษากบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ใชส้ถิติทดสอบแบบ F–Test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 พบว่าค่า F–test = 64.117, Sig. = 0.000 < 0.05   

สรุปผลการทดสอบ ไดว้่าเป็นการยอมรับ H1 หรือปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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4. การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ผลการวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEsใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า F –test = 1.040, Sig. = 0.386 > 0.05   

สรุปผลการทดสอบ ไดว้่าเป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ไม่แตกต่างกนั ระดบันัยสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05  

 

ผลการทดสอบ : สมมตฐิานที ่2  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

H0  =  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

H1  =  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ใชส้ถิติทดสอบแบบ Pearson Correlation Test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ในรายดา้น ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจค่า Sig. < 0.05 จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการบริการ 

สรุปผลการทดสอบในภาพรวม พบว่าค่า Pearson Correlation test = 0.271, Sig. = 0.000 < 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้่าเป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs โดยดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี

ความสัมพนัธ์ สูงสุด รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นบุคลากร ตามลาํดบั 

อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้

ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของสินเช่ือธุรกิจระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดคือดา้นกระบวนการ

บริการ, รองลงมาด้านบุคลากร, ดา้นราคา, ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ, ดา้นช่องทางการจัด

จาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2552) ท่ีกล่าวว่าส่วนประสมการตลาดบริการเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือ

สนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1009 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของสินเช่ือธุรกิจมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs  โดยดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี

ความสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นบุคลากร ตามลาํดบั  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ของศาสตราจารย ์     

ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler, 2009) โดยไดใ้ห้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ซ่ึงจาํเป็น

จะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7Ps ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะธุรกิจ

การบริการจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจากการตลาดโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัใน

การดาํเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย หรือเป็นกุญแจนาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริการ  

แนวคิดท่ีได้จากการวิจัยทาํให้ทราบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคัญต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ

บริการมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีการตัดสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจดว้ยตนเอง ดงันั้นธนาคารออมสิน จึงควรให้

ความสาํคญักบักระบวนการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยมีการจดัระบบให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว การ

ติดต่อไม่ซบัซอ้น สามารถติดตามความคืบหน้ากระบวนการขออนุมติัสินเช่ือได ้และควรนาํเสนอขอ้มูลโปรโมชัน่

สินเช่ือธุรกิจให้มากข้ึน เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการ SMEs ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยตนเอง จึงควรสร้างการ

รับรู้ขอ้มลูข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน เพ่ือให้ไดรั้บขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงเป็น

แนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด ให้มีความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ทาํให้ยอดสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารฯ  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

1.  จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมี

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอย่างดา้นเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.00 และเพศหญิง ร้อยละ 37.00, ดา้นอายุ 41 - 50 ปี     

ร้อยละ 40.00 รองลงมาอายุ 50 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 25.00 และน้อยสุดคืออายุตํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 11.00,  ดา้นระดับ

การศึกษา พบว่าสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 69.00 รองลงมาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16.50 และสูงท่ีสุด

คือระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 14.50, ดา้นรายได ้พบว่ารายไดสู้งสุดเฉล่ียต่อเดือน 100,001 - 300,000 บาท ร้อย

ละ 31.00 รองลงมาคือรายได ้300,001 - 500,000 บาท ร้อยละ 26.00 และนอ้ยสุดคือรายไดต้ํ่ากว่า 50,000 บาท ร้อยละ 

12.00, ด้านประเภทธุรกิจส่วนใหญ่คือธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 31.00 รองลงมาธุรกิจค้าส่ง ร้อยละ 30.00 และธุรกิจ

บริการ ร้อยละ 21.00 นอ้ยสุดคือธุรกิจการผลิต ร้อยละ 18.00, ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 3 -5 ปี ร้อยละ 30.50 

รองลงมาคือดาํเนินธุรกิจมากกว่า 5 - 10 ปี  ร้อยละ 30.50 นอ้ยสุดคือดาํเนินธุรกิจ 10 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 14.25 และดา้น

ลกัษณะการประกอบ ธุรกิจ ส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 52.00 รองลงมาคือบริษทัจาํกดั คิดเป็น

ร้อยละ 29.75 และนอ้ยสุดคือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ร้อยละ 18.25 ตามลาํดบั 

2.  จากการศึกษาวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ความสําคญัต่อ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการสินเช่ือธุรกิจระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดในดา้นกระบวนการบริการดงันั้นจึงควรให้

ความสาํคัญกบักระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการจัดระบบให้บริการ ความ

สะดวกรวดเร็วในการติดต่อ การยื่นขออนุมติัสินเช่ือควรมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ระบบการทาํงานถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1010 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตลอดจนพนกังานให้บริการควรมีความรอบรู้ในงาน สามารถให้บริการไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือให้ผูป้ระกอบการ SMEs 

หรือผูใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในการทาํธุรกรรม ตลอดจนสามารถให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นยาํ

ในการให้ขอ้มลูต่างๆ และสามารถตอบคาํถามให้คาํแนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.  จากผลทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการสร้างและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs สูงสุด 

ดงันั้นจึงควรให้ความสาํคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพท่ีลูกคา้พึงพอใจ เช่น มีการจดัพ้ืนท่ีสําหรับให้บริการสินเช่ือเป็นสัดส่วน, มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

ติดต่อ, สถานท่ีให้บริการและพนกังานมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าสนใจติดต่อใชบ้ริการ เป็นตน้ เพ่ือนาํไปสู่การท่ี

ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและยอมรับรูปแบบการให้บริการสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินมากยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของสินเช่ือ

ธุรกิจระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดในดา้นกระบวนการบริการ ดงันั้นจึงควรให้ความสาํคญักบักระบวนการให้บริการท่ีมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการจดัระบบให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ การยื่นสินเช่ือมี

ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ระบบการทาํงานถูกต้องน่าเช่ือถือ ตลอดจนพนักงานให้บริการควรมีความรอบรู้ในงานและ

สามารถปฏิบติังานให้บริการไดอ้ยา่งดี เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในการรับบริการ ตลอดจนสามารถให้บริการ

ไดอ้ยา่งรวดเร็วมีความถูกตอ้งของขอ้มลูการให้บริการและแกไ้ขปัญหาในการให้บริการไดอ้ย่างทนัที  สามารถตอบ

คาํถามและให้คาํแนะนาํ รวมทั้งการให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นตน้ เพ่ือนาํไปสู่การท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและ

ยอมรับรูปแบบการใหบ้ริการสินเช่ือธุรกิจมากยิง่ข้ึน 
 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งในการให้คาํปรึกษา แนะนาํและสนับสนุน

จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข ซ่ึงให้ความกรุณาเป็นท่ีปรึกษาพร้อม

ช้ีแนวทาง ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องให้เสร็จสมบูรณ์ ดว้ยความเอาใจใส่และเป็นกาํลงัใจดว้ยดีเสมอมา และ

ขอขอบคุณประธานกรรมการหลักสูตร รวมทั้ งคณะอาจารย์ทุกท่านท่ีกรุณาช่วยให้ค ําแนะนํา รวมถึงผูต้อบ

แบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียเวลาในการตอบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ

ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ซ่ึงทาํให้การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งให้เกิดหน้ีค้างชาํระของลูกค้าธนาคารออมสินเขต             

สุราษฎร์ธานี 2 และเพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการก่อให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขต  

สุราษฎร์ธานี 2 ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกหน้ีสินเช่ือทุกประเภทของธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 

จาํนวน 400 คน และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมโปรแกรมสถิติ

สาํเร็จรูปเพ่ือศึกษาความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 

 จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 30 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา 

เกษตรกร โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน 20,001 - 30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูใ่นความดูแล จาํนวน 3 – 4 

คน มีค่าใชจ่้ายในการครองชีพเฉล่ียต่อเดือนจาํนวน 15,001-20,000 บาท ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 5,000 -10,000 

บาท ปัจจัยท่ีส่งให้เกิดหน้ีค้างชําระด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยสูงสุด การใช้วงเงินเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ดา้นการบริการอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก โดยสูงสุด ช่องทางการรับชาํระหน้ีหลากหลายผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 มีการเกิดหน้ีคา้งชาํระอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก โดยสูงสุด ประสบปัญหาทางการเงิน

ทาํให้ไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้รงเวลา  

คาํสําคญั: สินเช่ือ, วงเงินกู,้ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ เกณฑก์ารจดัชั้นหน้ี 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to investigate the factors that contributed to the outstanding debt of 

customers of the Government Savings Bank in SuratThani 2 area, and to be a guideline to solve the problem of debt 

owed by the customer of the savings bank in SuratThani 2 area. The data were collected from all 400 creditors of 

the Government Savings Bank in SuratThani 2 area using a questionnaire. The data were analyzed using SPSS 

program to investigate the probability of the unpaid debtors of the Government Savings Bank customers in 

SuratThani 2 area.  

 According to studies, it has been found that for the Government Savings Bank customers in SuratThani 

2 areamost are between 30 and 40 years old, have a marital status, studiedfor a bachelor degree andhave an 

occupation as a private company employee.The second most frequent occupation were farmers. The average 
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income per household is between 20,001 - 30,000 Baht.There are 3 to 4 family members. The average monthly 

living expenses amounted to 15,001-20,000 Baht. Monthly average debt was 5,000 -10,000 baht. The factors that 

lead to outstanding product liability are at a high level. The highest score was ‘the maximum usage limit is based on 

objective’. The service is at a high level. The highest score in various debt payment channels was theLoan service 

users of the Government Savings Bank in SuratThani 2 area had outstanding debts ata high level. The highest score 

in having financial problems was ‘makes it impossible to repay on time’. 

Keywords: Credit Loan, Non-performing Loans, Debt Classification 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยต้องประสบปัญหาทางสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างต่อเน่ืองจาก ปัญหาทางการเมืองท่ีมี

ผลกระทบต่อประชาชน ทั้งในดา้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงข้ึน ทาํให้ค่าครองชีพขยบัสูงตามไปด้วย ทาํให้

ประชาชนท่ีมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างตอ้งกูย้ืมเงิน

จากสถานบนัการเงินต่างๆ ส่งผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีคืนแก่สถาบนัการเงิน ลูกหน้ีเร่ิมผดินดัการชาํระหน้ี

ก่อให้เกิดปัญหาหน้ีคา้งชาํระสะสมจนกลายเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) เพ่ิมมากข้ึน (ธนาคารออมสิน, 

2560) ส่งผลกระทบต่อสถาบนัการเงินเป็นอยา่งมาก เพราะถึงแมร้ายไดข้องประชากรจะเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ค่าใชจ่้ายใน

การครองชีพในชีวิตประจาํวนัสูงตามไปดว้ย 

 แมก้ารให้สินเช่ือหรือการกูย้ืมเงินยงัถือเป็นธุรกรรมท่ีสําคญัท่ีสุดของธนาคารในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีมา

ของรายไดห้ลกั ซ่ึงธนาคารจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินและดอกเบ้ียจาก

การให้สินเช่ือ ดงันั้น ธนาคารส่วนใหญ่จึงยงัคงเร่งการปล่อยสินเช่ือเพ่ือเป็นการสร้างรายไดแ้ละกาํไรให้แก่ธนาคาร 

(ธนาคารออมสิน, 2560) ซ่ึงการเร่งปล่อยสินเช่ือของธนาคารอาจจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธนาคารได้

เช่นเดียวกนั หากการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลกาํไรก็จะสูง ในทางกลบักนัหากการ

พิจารณาสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ การเรียกเก็บหน้ีคืนไม่เป็นไปตามเป้า ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี

สินเช่ือและกลายเป็นปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 

 การปล่อยสินเช่ือท่ีดอ้ยคุณภาพในปริมาณมาก นอกจากจะส่งผลกระทบทาํให้เกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้(NPLs) แลว้ ธนาคารยงัตอ้งกนัเงินสํารองหน้ีสงสัยจะสูญหรือค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน ตามเกณฑ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551) ดงันั้น หากธนาคารมีการกนัสํารองหน้ีสงสัยจะสูญเป็น

จาํนวนมาก ก็จะส่งผลกระทบต่อผลกาํไรของธนาคาร จนผลการดาํเนินงานของธนาคารขาดทุน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อสภาพคล่องและความมัน่คงของธนาคารได ้

 ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดมี้แนวโนม้จะเป็นภาระทางการเงินท่ีสําคญั ธนาคารจึงตอ้งมีมาตรการใน

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อีกทั้งตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีสามารถป้องกนัการเพ่ิมข้ึนของหน้ีคา้งชาํระท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

การให้สินเช่ือ โดยกาํหนดหน่วยงานในสังกดัมีแผนในการติดตามและลดหน้ีคา้งชาํระเพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้NPLs ดงันั้น จากเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจทาํวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้

เกิดหน้ีคา้งชาํระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้มืเงิน, ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการบริการ
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ของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและนาํมากาํหนดเป็นแนวทางในการป้องกนัและ

แกไ้ขไม่ให้เกิดเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 

  2.  เ พ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการก่อให้ เ กิดหน้ีค้างชําระของลูกค้าธนาคารออมสิน                     

เขตสุราษฎร์ธานี 2 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ลูกหน้ีสินเช่ือทุกประเภทของธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 ท่ีไดรั้บ

อนุมติัสินเช่ือ มีประชากรจาํนวน 36,860 ราย (ธนาคารออมสิน, 2559) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงคาํนวณขนาดตวัอย่างโดยใชว้ิธีคาํนวณกรณีทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้

สูตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1970 อา้งถึงใน สุวรรณา  ธุวโชติ, 

2541: 92) 

 จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง คือ 395.71 ทาํการปัดจุดทศนิยมข้ึนจึงกลายเป็น 396 ดงันั้น จึง

ตอ้งการสร้างแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ไม่นอ้ยกว่า 396 ชุด และเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจยัจึงมีการสุ่มตวัอย่างโดย

ใชแ้บบสอบถาม 400 ชุด จากสาขาในสังกดัเขตสุราษฎร์ธานี 2 จาํนวน 12 สาขา ประกอบดว้ย สาขาไชยา จาํนวน 50 

ราย, สาขาชยับุรี จาํนวน 20 ราย, สาขาเคียนซา จาํนวน 20 ราย, สาขาคีรีรัฐนิคม จาํนวน 50 ราย, สาขาท่าฉาง จาํนวน 

30 ราย, สาขาท่าชนะ จาํนวน 20 ราย, สาขาบางสวรรค์ จาํนวน 20 ราย, สาขาบา้นตาขุน จาํนวน 20 ราย, สาขาพนม 

จาํนวน 50 ราย, สาขาพุนพิน จาํนวน 50 ราย, สาขาพระแสง จาํนวน 50 ราย และสาขาวิภาวดี จาํนวน 20 ราย  กาํหนด

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู คือ มกราคม 2561 – กุมภาพนัธ์ 2561 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน โดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี 

ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูต้อบแบบสอบถามนั้นถาม

ตอบดว้ยตนเอง รูปแบบของคาํถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยมีลักษณะ

คาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเลือกคาํตอบในแต่ละขอ้ไดเ้พียงคาํตอบเดียว

ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของตนเอง 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้มืเงินเป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการคา้งชาํระสินเช่ือของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยให้กลุ่มตวัอย่างเลือกคาํตอบใน

แต่ละขอ้ไดเ้พียงคาํตอบเดียวท่ีตรงกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดคา้งชาํระสินเช่ือ 

 โดยใชม้าตรการวดัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความ

แตกต่างโดยใช้ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปโดยใช้สถิติ
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วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis ofvariance : One way  ANOVA) จากสถิติทดสอบแบบ        

F – Test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ Least 

Significant Difference (LSD) testและทดสอบความสัมพนัธ์ของสองตวัแปรโดยใช้สถิติทดสอบแบบ Pearson's 

Correlation Coefficient ประมวลผลขอ้มลูจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 ผูศึ้กษาไดท้าํดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากทั้งขอ้มลูปฐมภูมิ และขอ้มลูทุติยภูมิ โดยมีวิธีการดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดข้อ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วิจยัทั้งจากหนงัสือ บทความ เวบ็ไซต ์และผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 

 2. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งโดยการศึกษาคร้ัง

น้ี ผูศึ้กษาใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) การสุ่มตามสะดวก 

(convenience sampling) จากกลุ่มลูกคา้สินเช่ือท่ีคา้งชาํระทุกประเภทท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือของธนาคารออมสินเขต   

สุราษฎร์ธานี 2 ซ่ึงขอ้มลูลูกหน้ีถือว่าเป็นความลบั โดยผูศึ้กษาจะตอ้งขออนุญาตและอธิบายปัญหาของงานวิจยัจาก    

ผูท่ี้กรอกแบบสอบถามก่อน เพ่ือตอ้งการขอ้มลูของปัญหาท่ีแทจ้ริง แลว้จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด 

 

3.4 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร ซ่ึง

ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน หมายถึง การนําเสนอผลสรุป

งานวิจยัจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งไปใชอ้า้งอิงประชากรทั้งหมด ในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงใน

ท่ีน้ี ไดแ้ก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ทางสถิติร้อยละ 95, การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชว้ิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 95 และการ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ สเปียร์แมน (Spearman Rank 

Correlation Coefficient) 

 

4. ผลการวจิัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน รองลงมา เกษตรกร โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน 20,001 - 30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ใน

ความดูแล จาํนวน 3 – 4 คน มีค่าใชจ่้ายในการครองชีพเฉล่ียต่อเดือนจาํนวน 15,001-20,000 บาท ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อ

เดือน 5,000 -10,000 บาท ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

อาย ุ ไม่เกิน 30  ปี 83 20.75 

 อาย ุ30 - 40 ปี 172 43.00 

 อาย ุ41 - 50 ปี 96 24.00 

 อาย ุ51 - 60 ปี 49 12.25 

 รวม 400 100.00 

สถานภาพสมรส โสด 76 19.00 

 สมรส 236 59.00 

 หยา่ 53 13.25 

 หมา้ย 35 8.75 

 รวม 400 100.00 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 137 34.25 

 ปริญญาตรี 233 58.25 

 ปริญญาโทหรือสูงกว่า 30 7.50 

 รวม 400 100.00 

อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 41 10.25 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 39 9.75 

 พนกังานบริษทัเอกชน 119 29.75 

 เกษตรกร 82 20.50 

 รับจา้งทัว่ไป 47 11.75 

 อาชีพอิสระ 72 18.00 

 รวม 400 100.00 

รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 38 9.50 

 10,000 - 20,000 บาท 95 23.75 

 20,001 - 30,000 บาท 109 27.25 

 30,000 - 50,000 บาท 98 24.50 

 มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 60 15.00 

 รวม 400 100.00 

สมาชิกในครอบครัวท่ีอยูใ่น

ความดูแล 

จาํนวน 1 - 2 คน 70 17.50 

จาํนวน 3 - 4 คน 135 33.75 

 จาํนวน 5 - 6 คน 120 30.00 

 มากกว่า 6 คน 75 18.75 

 รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสิน จาํนวน ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการครองชีพ

เฉล่ียต่อเดือน 

5,000-10,000 บาท 106 26.50 

10,001 - 15,000 บาท 109 27.25 

 15,001-20,000 บาท 114 28.50 

 มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 71 17.75 

 รวม 400 100.00 

ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสิน จาํนวน ร้อยละ 

ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 

5,000 -10,000 บาท 119 29.75 

10,001 - 15,000 บาท 106 26.50 

 15,001-20,000 บาท 72 18.00 

 มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 103 25.75 

 รวม 400 100.00 

  

 2. ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 ดา้นผลิตภณัฑ์

แบ่งเป็นปัจจยัรายดา้น ไดแ้ก่ การใชว้งเงินเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีพึงพอใจ ระยะเวลาในการ

ผ่อนชาํระเหมาะสม จาํนวนเงินงวดในการผ่อนชาํระรายเดือนเป็นไปตามความสามารถท่ีแทจ้ริง หลักประกัน

เหมาะสมคุม้มูลหน้ี ทุกปัจจยัอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และด้านบริการแบ่งเป็นปัจจยัรายดา้น ได้แก่ ช่องทางการรับ

ชาํระหน้ีหลากหลาย รวมทั้งการให้ขอ้มลูข่าวสารครบถว้นรวดเร็วและแม่นยาํ อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก รายละเอียดใน

ตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละปัจจยัท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของกลุ่มตวัอยา่ง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ x  SD. แปลค่า 

การใชว้งเงินเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 3.90 0.89 มาก 

ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีพึงพอใจ 3.67 0.95 มาก 

ระยะเวลาในการผอ่นชาํระเหมาะสม 3.81 0.91 มาก 

จาํนวนเงินงวดในการผอ่นชาํระรายเดือนเป็นไปตามความสามารถท่ีแทจ้ริง 3.88 0.89 มาก 

หลกัประกนัเหมาะสม คุม้มลูหน้ี 3.65 0.96 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.78 0.76 มาก 

ดา้นการบริการ x  SD. แปลค่า 

ช่องทางการรับชาํระหน้ีหลากหลาย 3.83 0.91 มาก 

การให้ขอ้มลูข่าวสารครบถว้นรวดเร็ว แม่นยาํ 3.56 0.80 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.70 0.73 มาก 
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 3. ผลการวิเคราะห์ผูใ้ช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 มีการเกิดหน้ีคา้งชาํระอยู่ใน

เกณฑร์ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 โดยสูงสุด ประสบปัญหาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถ

ชาํระหน้ีไดต้รงเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.79 รองลงมา ไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดีพอทาํให้มีความสามารถในการชาํระ

หน้ีไม่ดีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อภาระหน้ีสินท่ีตอ้งผอ่นชาํระและมีประวติัชาํระหน้ีล่าชา้ ตามลาํดบั 

 

5. การอภปิรายผล 

 จากผลงานวจิยัท่ีคน้พบนาํมาอภิปรายผลงานวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. จากผลวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน 20,001 - 30,000 บาท มีสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีอยูใ่นความดูแล จาํนวน 3 – 4 คน โดยผลทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดับ

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกนั 

โดยผลวิจัยพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีการเกิดหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือธนาคาร   

ออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 สูงกว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีการเกิดหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 สูงกว่า 

กลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี สอดคลอ้งกับงานวิจยั สุภาพร ธรรมรัช-

สุนทร (2552) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษามีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหน้ีสินเช่ือ     

บวัหลวง ศนูยสิ์นเช่ืออุปโภคบริโภคธนาคารกรุงเทพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรายได้

เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีการเกิดหน้ีค้างชาํระสินเช่ือธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 สูงกว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท รายได ้20,001 - 30,000 บาท รายได ้30,000 - 50,000 

บาท และมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีการเกิด

หน้ีคา้งชาํระสินเช่ือธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 สูงกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 

20,000 บาท รายได ้20,001 - 30,000 บาท รายได ้30,000 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั เกรียงไกร จิรกุลพรชยั (2552) ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในแต่ละระดบั 

LTV : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง พบว่า รายไดมี้ผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ทั้งยงั

สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบั วรสิทธิ โนตานนท ์(2543) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งชาํระเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่

อาศัยของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้างชําระหน้ี 

ประกอบดว้ย อาชีพ อาย ุระดบั รายได ้ระยะเวลาในการผ่อนชาํระ และวตัถุประสงค์ในการขอกู ้ดงันั้น  ในการออก

นโยบายสินเช่ือควรให้ความสาํคญัใน การตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้โ้ดยการพิจารณาถึงคุณสมบติัของ  ผูข้อสินเช่ือ

วิเคราะห์ถึงอุปนิสัยและพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือว่ามีความรับผิดชอบในการชําระหน้ีเป็นอย่างไร โดยควร

ตรวจสอบประวติัการชาํระหน้ี ความเส่ียงในกลุ่มอาชีพและคุณสมบติัเฉพาะดา้น เช่น หน้าท่ีการงานรายไดแ้ละ

ประสบการณ์ในอาชีพ  ตลอดจนการพิจารณาวตัถุประสงค์ในการขอกูป้ระเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้

และพิจารณาความเป็นไปไดท้างธุรกิจความสามารถของผูกู้ต้ลอดจนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เป็นตน้ 

 2. จากผลวิเคราะห์ลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2  มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉล่ียต่อเดือน

จาํนวน 15,001 - 20,000 บาท ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท โดยผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและภาระหน้ีสิน มีผลต่อการเกิดหน้ีค้างชาํระของลูกค้าธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1019 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

แตกต่างกนั โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน 

10,001 - 15,000 บาท มีการเกิดหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 ตํ่ากว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสิน พบว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 15,000 

บาท มีการเกิดหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 ตํ่ากว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือภาระหน้ีสินเฉล่ีย

ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป สอดคลอ้งกบังานวิจยั ฉัตรอุมา เอ่ียมอาํนวย (2553) 

ศึกษาท่ีปัจจัยท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาํนกังานใหญ่ พบว่า รายจ่ายในครอบครัวต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) สินเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาํนกังานใหญ่  ดงันั้น ปัจจยัท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั

การเกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2  โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ สูงสุด ดงันั้น

การนาํเสนอรูปแบบสินเช่ือธนาคารออมสินควรมีความเหมาะสม ควรให้ความสําคัญในการกาํหนดกระบวนการ

อาํนวยสินเช่ือไวอ้ย่างชดัเจนโดยครอบคลุมถึงนโยบายสินเช่ือการจดัระดบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้ แต่ละ

กลุ่มท่ีชดัเจน ตลอดจนการกาํหนดเง่ือนไขและอาํนาจในการอนุมติัสินเช่ือเป็นอาํนาจระดบัข้ึนอยู่กบัประเภทธุรกิจ

และหรือขนาดของวงเงิน เป็นตน้ 

 3. จากผลวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งให้เกิดหน้ีค้างชาํระของลูกค้าธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 ด้าน

ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก โดยสูงสุด การใชว้งเงินเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และดา้นการบริการ อยู่ในเกณฑ์

ระดบัมาก โดยสูงสุด ช่องทางการรับชาํระหน้ีหลากหลาย ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2  มี

การเกิดหน้ีคา้งชาํระอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก โดยสูงสุด ประสบปัญหาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้รงเวลา 

รองลงมา ไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดีพอทาํให้มีความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ดีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อภาระ

หน้ีสินท่ีตอ้งผอ่นชาํระและมีประวติัชาํระหน้ีล่าชา้ ตามลาํดบัโดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งให้เกิด

หน้ีคา้งชาํระมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ สูงสุด รองลงมา ดา้นการบริการ ดงันั้น ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสิน มีผลต่อการ

เกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัพฒันา กนัยานนท ์(2543) ได้

ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีไม่ก่อรายไดข้องธนาคารพาณิชยห์น่ึงในจงัหวดัเชียงราย พบว่าปัจจยัท่ีมีผลทาํให้

เกิดหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีจาํนวน 8 ปัจจยั อาชีพ ประสบการณ์ในการทาํงาน ระดบัรายได้ วงเงินกู ้ภาระหน้ี

คงเหลือ ภาระหน้ีในสถาบนัการเงินอ่ืน จาํนวนกิจการของลูกหน้ี และวตัถุประสงค์ในการกู ้ดงันั้นในการพิจารณา

อนุมติัสินเช่ือและวงเงินควรมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละรายจ่ายของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนควรมีตาราง

ผอ่นชาํระสินเช่ือต่องวดท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้การนาํเสนอรูปแบบสินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัคุณสมบติัผูกู้ห้รือกลุ่มลูกคา้ 

เป็นตน้ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 1.  จากผลวิจัยปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการเกิดหน้ีค้างชําระของลูกค้าธนาคารออมสิน                  

เขตสุราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกนั ดงันั้น ในการออกนโยบายสินเช่ือควรให้ความสาํคญัในการตรวจสอบคุณสมบติัของ

ผูกู้ ้โดยการพิจารณาถึงคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ วิเคราะห์ถึงอุปนิสัยและพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือว่ามีความ

รับผิดชอบในการชาํระหน้ีเป็นอย่างไร โดยควรตรวจสอบประวัติการชําระหน้ี ความเส่ียงในกลุ่มอาชีพและ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1020 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

คุณสมบติัเฉพาะดา้น เช่น หนา้ท่ีการงานรายไดแ้ละประสบการณ์ในอาชีพ ตลอดจนการพิจารณาวตัถุประสงค์ในการ

ขอกูป้ระเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกูแ้ละพิจารณาความเป็นไปไดท้างธุรกิจความสามารถของผูกู้ต้ลอดจน

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เป็นตน้ 

 2. จากผลวิจัยปัจจัยท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกค้า

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์สูงสุด ดังนั้ นการนําเสนอรูปแบบสินเช่ือ

ธนาคารออมสินควรมีความเหมาะสม ควรให้ความสําคญัในการกาํหนดกระบวนการอาํนวยสินเช่ือไวอ้ยา่งชดัเจน

โดยครอบคลุมถึงนโยบายสินเช่ือการจดัระดับความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้แต่ละกลุ่มท่ีชัดเจน ตลอดจนการ

กาํหนดเง่ือนไขและอาํนาจในการอนุมติัสินเช่ือเป็นอาํนาจระดบัข้ึนอยู่กบัประเภทธุรกิจและหรือขนาดของวงเงิน   

เป็นตน้ 

 3. จากผลวิจยัปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสิน มีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

เขตสุราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกนั ดงันั้นในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือและวงเงินควรมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกบั

รายไดแ้ละรายจ่ายของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนควรมีตารางผ่อนชาํระสินเช่ือต่องวดท่ีสามารถยืดหยุ่นได ้การนาํเสนอ

รูปแบบสินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัคุณสมบติัผูกู้ห้รือกลุ่มลูกคา้ เป็นตน้ 

  

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งให้เกิดหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 

2 จาํแนกตามประเภทกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัเพ่ือเป็นประโยชน์นาํไปสู่แผนการบริหารจดัการ

ปัญหาการแกไ้ขหน้ีคา้งชาํระของลูกคา้และเป็นแนวทางในการวางแผนจดัทาํนโยบายอนุมติัสินเช่ือไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดหน้ีค้างชําระของลูกค้าธนาคารออมสินเขต               

สุราษฎร์ธานี 2 เพ่ือผลการศึกษาจะใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และป้องกนัปัญหาหน้ีคา้งชาํระของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กติตกิรรมประกาศ  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิง่ในการให้คาํปรึกษา แนะนาํและสนับสนุน

จากผูท่ี้เก่ียวข้องหลายฝ่าย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข ซ่ึงให้ความกรุณาเป็นท่ี

ปรึกษาพร้อมช้ีแนวทาง ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ดว้ยความเอา

ใจใส่และเป็นกาลังใจดว้ยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณประธานกรรมการหลกัสูตร รวมทั้งคณะอาจารยห์ลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ทุกท่านท่ีกรุณาช่วยให้คาแนะนาํ รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ี

เสียเวลาในการตอบแบบสอบถามจึงทาให้การศึกษาดว้ยตนเองในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ผลต่อความภกัดีการใชบ้ริการ MYMO โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติทดสอบไคสแควร์ One-Way ANOVA กบั Multiple regression  

ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าธนาคารออมสินให้ความสําคญักบั MYMO สามารถให้บริการตรวจสอบความ

เคล่ือนไหวของบญัชีไดทุ้กบญัชี มีความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO ดา้นการกระทาํโดยเคยแนะนาํให้ญาติ พ่ีน้อง 

เพ่ือน และคนรู้จกัมาใชบ้ริการ MYMO ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ 

MYMO แตกต่างกนั และมีความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO แตกต่างกนั ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลักษณะทาง

กายภาพ มีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO ดงันั้นธนาคารออมสินควรออกแบบและพฒันาการให้บริการ ให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการและรูปแบบในการดาํเนินชีวิตของลูกคา้แต่ละกลุ่มจนทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการ MYMO นาํไปสู่การเขา้ใชบ้ริการ MYMO เป็นประจาํสมํ่าเสมอและใชบ้ริการตลอดไปอีกยาวนาน  

คาํสําคญั: ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด, ความภกัดี, บริการ MYMO 

ABSTRACT 

The research aimed to study the correlation between the satisfaction of the marketing mix and the 

Government Saving Bank Head Office’s customers’ loyalty to MYMO service.  The samples of the study were 400 

Government Saving Bank Head Office’s customers.  The data was analyzed by using descriptive statics including 

frequency, percentage, average scoring, standard deviation, Chi-square, one-way ANOVA and multiple regression. 

 The findings were as follows :The Government Saving Bank Head Office’s customers were satisfied in 

the highest level with the Bank’s products particularly on the MYMO service which could help check all the 

account movements. The Government Saving Bank Head Office’s customers were loyal in the highest level  to the 
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MYMO service as proven by introducing and persuading relatives, friends and familiar people to use the MYMO 

service. Personal factors, age, status, occupation, education, and income affected different satisfaction with the 

marketing mix on the MYMO service. Personal factors, age, status, occupation, education, and income affected 

different loyalty to the MYMO service. The satisfaction with the marketing mix, price, place, promotion, process 

and physical affected the loyalty to the MYMO service. The Government Savings Bank should design and develop 

the products appropriately, mainly to needs and lifestyle of each customer’s satisfaction. Access to MYMO service 

regularly and use the service forever. 

 

Keywords: Satisfaction of the marketing mix,  Loyalty, MYMO service   

 

1. บทนํา 

การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการทาํธุรกรรมทางการเงิน ก่อให้เกิดช่องทางใน

การให้บริการทางการเงินมากมาย เช่น การทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือการทาํธุรกรรมผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงในปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างสูง ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถท่ีจะโอนเงินชาํระค่าบริการ

ต่างๆ ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดเ้ลยไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน ซ่ึงช่องทางเหล่าน้ีทาํให้เกิดความสะดวก สบายต่อผูใ้ชบ้ริการ 

และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ทางธนาคารออมสินไดมี้ช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ 

ในช่ือว่า “MYMO” ท่ีให้ลูกคา้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินไดต้ลอด24 ชัว่โมงและมีฟังก์ชัน่ครอบคลุมการทาํ

ธุรกรรมการเงินท่ีหลากหลาย แต่จาํนวนลูกค้าท่ีสมคัรใช้บริการ MYMO มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีน้อยมาก 

(ประมาณร้อยละ 5, ธนาคารออมสิน รายงานประจาํปี พ.ศ. 2558 – 2559) เม่ือเทียบกบัจาํนวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการการทาํ

ธุรกรรมผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทั้งหมด                                                                                                                             

  ดงันั้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ

ความภกัดีต่อการใชบ้ริการ MYMO ของลูกค้าธนาคารออมสิน  สํานักงานใหญ่เพ่ือนาํผลการวิจยัศึกษาไปใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ หรือ “MYMO” เพ่ือขยายฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกใชเ้คร่ืองมือ

ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม สามารถจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจเห็นประโยชน์ รู้สึกคุม้ค่าและตดัสินใจใช้

บริการดงักล่าวมากยิง่ข้ึน          

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อ 

การใชบ้ริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  สาํนกังานใหญ่ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน  สาํนกังานใหญ่ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความภกัดีการใช้

บริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ 
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สมมตฐิานการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชบ้ริการ MYMO 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  สาํนกังานใหญ่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการ MYMO ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

3. ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการMYMOของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน สาํนกังานใหญ่ 

ขอบเขตการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ท่ีใชบ้ริการ MYMO จาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ ระดบั

การศึกษารายไดต่้อเดือน อาชีพ เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ี

ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ลกัษณะด้านจิตวิทยา สังคมและวฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมาย ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 
 

ทฤษฎคีวามพึงพอใจ 

 เกษมสันต์ พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ (2552, อา้งในธัชพล ใยบวัเทศ, 2556) สรุปว่า ความพึงพอใจ คือ สัมผสัท่ีดีเม่ือ

ลูกคา้พบว่า สินคา้นั้นใชง้านไดจ้ริงเกินกว่าความคาดหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงส่ิงท่ีไดต้ามมาคือความภกัดี 

 Kotler & Keller (2006) สรุปว่า ความพึงพอใจ คือ ระดบัของความรู้สึกเม่ือมีการเทียบระหว่างบริการท่ีรับรู้

กบัส่ิงท่ีคาดหมายของบุคคลนั้ น โดยลูกค้าสามารถรู้สึกถึงระดับความพึงพอใจได ้ ถา้ผลงานท่ีรับรู้ตํ่ากว่าความ

คาดหวงัจะรู้สึกไม่พึงพอใจ ถา้ผลงานท่ีรับรู้เท่ากบัความคาดหวงัจะรู้สึกพึงพอใจ และถา้ผลงานท่ีรับรู้นั้นสูงกว่าท่ี

ความคาดหวงัจะรู้สึกพึงพอใจมาก 

 ซ่ึงจากแนวความคิดดงักล่าวพบว่าความพึงพอใจของบุคคลจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง

ในระดบัหน่ึงและเม่ือบุคคลนั้นเกิดความตอ้งการจึงจะตั้งเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุความตอ้งการโดยความพึงพอใจของ

บุคคลจะแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มและลกัษณะส่วนบุคคล 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 Payne Adrian (1933 อา้งถึงใน อินทิรา ศุขสวสัดิ ณ อยุธยา, 2554 : 27-32) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

หมายถึง ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเพ่ือกาํหนดตาํแหน่งการบริการและกาํหนดส่วนการตลาดของธุรกิจ ส่วนประกอบแต่

ละส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกันและกนั และตอ้งสอดคล้องกนั เพ่ือให้การดาํเนินงานดา้น

การตลาดประสบความสําเร็จ มีทั้งหมด 7 ด้าน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความภกัด ี

 Gronroos (2000 อา้งในณฐัพร ดิสนีเวทย,์ 2559) สรุปว่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ คือ การสนับสนุนอย่าง

เต็มใจหรือมอบผลประโยชน์ให้กบักิจการในระยะยาวของลูกคา้ โดยการซ้ือซํ้ าหรือใชบ้ริการอยา่งอยา่สมํ่าเสมอ หรือ

แนะนาํบุคคลอ่ืนถึงขอ้ดีขององคก์าร เกิดบนพ้ืนฐานของความรู้สึกท่ีลูกคา้ช่ืนชอบในองคก์ารท่ีเลือกมากกว่าองค์การ

อ่ืนๆ แต่ยงัหมายรวมไปถึงความรู้สึกในแง่บวกต่างๆ ซ่ึงความจงรักภกัดีนั้นจะคงอยู่ตราบเท่าท่ีลูกคา้รู้สึกว่าไดรั้บใน

คุณค่าท่ีดีกว่าท่ีไดรั้บจากองคก์ารอ่ืนๆ 

 Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996 อา้งในณัฐนนท ์โชครัศมีศิริ, 2558) แบ่งองค์ประกอบของความ

จงรักภกัดีออกเป็น 1 ความตั้งใจซ้ือหรือใชบ้ริการ 2 พฤติกรรมการบอกต่อ 3 ความอ่อนไหวดา้นราคา 4 พฤติกรรม

การร้องเรียน 

ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์(2549 อา้งในณฐันนท ์โชครัศมีศิริ, 2558) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการวดัความจงรักภกัดี

สามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ 1) การวดัมิติด้านพฤติกรรม 2) การวดัมิติด้านทศันคติ และ 3) การวดัมิติแบบ

ผสมผสาน โดยการวดัความจงรักภักดีด้านพฤติกรรมสามารถมองเห็นได้ จากพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าเป็นประจํา

สมํ่าเสมอ ซ่ึงอาจเกิดจากหลายสาเหตุโดยไม่ไดเ้กิดจากความจงรักภกัดีเพียงอยา่งเดียว ส่วนการวดัมิติดา้นทศันคตินั้น 

เป็นการวดัอารมณ์ความรู้สึกของลูกคา้ว่ามีความผกูพนั หรือมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ แมว้่าจะวดัได้

ยาก แต่ยงัสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมบางอย่างท่ีลูกคา้แสดงออก เช่น การออกปากปกป้องเม่ือผูอ่ื้นกาํลงัต่อว่า

ตราสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้ามีความจงรักภักดีนั้น และการวดัมิติแบบผสมผสาน โดยรวมแนวคิดการวดัทั้งสอง      

มิติแรก 

 สรุปไดว้่า การวดัความจงรักภกัดีการบริการ ซ่ึงองค์ประกอบของความจงรักภกัดีประกอบดว้ยการวดั 4 

ระดบั คือ 1) การวดัความเขา้ใจซ่ึงลูกคา้มีต่อขีดความสามารถในการบริการ 2) การวดัความรู้สึก คือ ความรู้สึกชอบผู้

ให้บริการ ซ่ึงอยูใ่นสภาพการมีขอ้ผกูมดัต่อผูใ้ห้บริการ 3) การวดัพฤติกรรม คือ แรงจูงใจท่ีจะซ้ือซํ้ า มีความตั้งใจท่ีจะ

ใชบ้ริการ การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีจดัข้ึนและไม่เปล่ียนไปใชบ้ริการของท่ีอ่ืนๆ 4) การวดัการกระทาํ คือ ระดบั

ความตั้งใจร่วมกบัการจูงใจท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีแข็งแกร่ง การท่ีลูกคา้ไม่ใชบ้ริการจากท่ีอ่ืนเลย แต่มีการเขา้

ใชบ้ริการเป็นประจาํสมํ่าเสมอและใชบ้ริการตลอดไปอีกยาวนาน 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 พรพรรณ ชา้งงาเนียม (2553: 125-128) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพบริการของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และมีระดบัความพึงพอใจน้อย 

ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา ดงันั้ น เพ่ือความอยู่รอดด้านธุรกิจธนาคารควรปรับปรุงการบริการโดยพิจารณาถึงปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดให้เหมาะสม  

 รัตน์ธิดา พุฒตาล (2556: 102-105) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร

อินเทอร์เน็ต (E-Banking) ของผูบ้ริโภค จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในดา้นการบญัชีดา้นบตัรเครดิต ดา้นสินเช่ือบา้นและ

สินเช่ืออ่ืนๆ ดา้นการโอนเงิน ดา้นเร่ืองเช็ค และดา้นการชาํระค่าสินคา้และบริการ 
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3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร คือ ลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ท่ีใชบ้ริการ MYMO 

กลุ่มตวัอย่าง  คือ ผูใ้ชบ้ริการMobile Banking ผลิตภณัฑ ์MYMO ของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ จาก

สูตรของ Yamane (1973) ไดต้วัอยา่งท่ีเหมาะสมสาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 400 คน 

วธิีการสุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ของธนาคาร

ออมสิน สาํนกังานใหญ่ โดยมีประสบการณ์การใชบ้ริการ Mobile Banking และผลิตภณัฑ์ MYMO ของธนาคารออมสิน 

ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม มี 3 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม, ความ

พึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด, ความภกัดีในการใช้บริการ MYMO ของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน 

สาํนกังานใหญ่  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัให้ลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนักงานใหญ่ท่ีใชบ้ริการ MYMO สแกน QR-Code 

เพ่ือตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ระยะเวลา 1 เดือน คือ กุมภาพนัธ์ 2561  

การวิเคราะห์ข้อมูล 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 2. สถิติเชิงอา้งอิง ใชส้ถิติ Chi-Square, ANOVA และ Multiple regression 

 

4. ผลการวจิัย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 เป็นผูท่ี้มีอาย ุ34-41 ปี จาํนวน 142 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.5 สถานภาพสมรส จาํนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 236 คน คิด

เป็นร้อยละ 59.0 อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 

149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 รองลงมาคือ ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

เท่ากบั 3.56 

ระดับความภักดี โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความภกัดีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย ความภกัดีดา้นการกระทาํ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

เท่ากบั 4.15 รองลงมาคือ ดา้นความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ดา้นพฤติกรรม และดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุด เท่ากบั 4.10 
 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้

บริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่แตกต่างกนั โดยดูจากตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ MYMO 

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. 

                    เพศ 0.639   0.425 

                   อาย ุ 3.403 0.005* 

                    สถานภาพ 10.825 0.000* 

                   ระดบัการศึกษา 23.648  0.000* 

                   อาชีพ 7.524  0.000* 

                   รายไดต่้อเดือน 12.059 0.000* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ MYMO แตกต่าง

กนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ เพศ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

การใชบ้ริการ MYMO ไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ  MYMO แตกต่างกนั แต่ เพศ แตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ MYMO ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่2 สรุปผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี 

                 ต่อการใชบ้ริการ  MYMO 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ  MYMO 

ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการ

ใชบ้ริการ 

การส่งเสริม

การตลาด 

บุคลากร กระบวนการ

ให้บริการ 

ลกัษณะ

กายภาพ 

อาย ุ34-41 ปี / / / x / x / 

สถานภาพสมรส / x / / / / / 

การศึกษาปริญญาตรี / / / / x / x 

อาชีพพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
/ / / / / / / 

รายได2้0,001-30,000

บาทต่อเดือน 
/ / / / / / x 

หมายเหตุ      /    หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 X    หมายความวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอายุ 34-41 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ  MYMO อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมตฐิานที ่2  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคารออมสิน

สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั โดยดูจากตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO 

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. 

                   เพศ 0.038   0.845 

                  อาย ุ 2.523 0.029* 

                   สถานภาพ 8.507 0.000* 

                  ระดบัการศึกษา 22.231  0.000* 

                  อาชีพ 8.150  0.000* 

                  รายไดต่้อเดือน 12.978  0.000* 

 * มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  

 ตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แต่ เพศ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการ MYMO ไม่แตกต่างกนั 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน แตกต่างกนั มีความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO แตกต่าง แต่ เพศ แตกต่างกนั มีความภกัดีในการใชบ้ริการ 

MYMO ไม่แตกต่างกนั 
 

 ตารางที ่4 สรุปผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO 

ความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรม การกระทาํ 

อาย ุ34-41 ปี / / / / 

สถานภาพสมรส / / / / 

การศึกษาปริญญาตรี / / / / 

อาชีพพนักงานรัฐวสิาหกิจ / / / / 

รายได2้0,001-30,000บาทต่อเดอืน / / / / 

หมายเหตุ      /     หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

    X    หมายความวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอายุ 34-41 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมตฐิานที ่3  ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการMYMO       

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ โดยดูจากตารางท่ี 5-6 
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       ตารางที ่5 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO 

 

ตารางท่ี 5 พบว่า ค่า Sig ท่ีไดจ้ากการคาํนวณ เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ีตั้งไว ้0.05 ดงันั้น 

สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระสามารถนาํมาใชห้าความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมได ้

และไดว้ิเคราะห์อิสระตวัใดท่ีเหมาะสมจะนาํมาใชห้าความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรม 

ดงัตารางท่ี 6 

        ตารางที ่6 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO 

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.001 .171  5.861 .000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .047 .037 .056 1.264 .207 

ดา้นราคา .111 .029 .181 3.810    .000* 

ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ .084 .040 .101 2.092   .037* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .109 .036 .147 3.053  .002* 

ดา้นบุคลากร .082 .045 .096 1.821 .069 

ดา้นกระบวนการให้บริการ .127 .042 .167 3.057  .002* 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .192 .044 .228 4.325  .000* 

a. Dependent Variableความภกัดีในการใชบ้ริการ MyMo 

  

ตารางท่ี 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านราคา ด้านช่องทางการใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้าน

กระบวนการ ให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความภกัดีในการใช้

บริการ MYMO โดยเฉพาะความพึงพอใจด้านราคา ด้านช่องทางการใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้าน

กระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 485.766 7 69.395 101.910 .000b 

Residual 266.931 392 .681   

Total 752.697 399    

a. Dependent Variable: ความภกัดีในการใชบ้ริการ MyMo 

b. Predictors: (Constant), physical, price, promotion, product, process, place, person 
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5. การอภปิรายผล  

จากสรุปผลการศึกษาสามารถอภิปราย ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีในการ

ใชบ้ริการ MYMO พิจารณาไดด้งัน้ี 

ด้านราคา ในการทาํธุรกรรมทางการเงินวงเงินท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับผลวิจัยของ (พรชนก 

พลาบลูย,์ 2558) พบว่า การยอมรับถึงคุณค่าดา้นราคาในระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ท่ีรัฐบาลนาํเสนอ มีการเน้นย ํ้า

ถึงความน่าเช่ือถือของเทคโนโลย ีและประโยชน์จากคุณค่าดา้นราคาให้ประชาชนรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้

ประชาชนใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ของรัฐบาลไทย ส่วนการบริการท่ีตอ้งการ

เจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงเนน้ราคาค่อนขา้งตํ่า ตอ้งอาศยัการการลด แลก แจก แถม 

ดา้นช่องทางการใช้บริการ ลูกคา้สามารถติดต่อธนาคารไดห้ลายช่องทาง เช่น สาขาของธนาคาร, GSB 

Contact Center, MyMo Call Center สอดคลอ้งกับผลวิจัย (ณัฐนนท์ โชครัศมีศิริ, 2558) พบว่า ผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบัทาํเลท่ีตั้งสะดวกในการรับบริการและเป็นทางผา่นในการไปทาํงานต่อ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

เลิฟล็อคและเวิธ์ซ (Lovelock and Wirtz, 2007: 15) ท่ีกล่าวว่า สถานท่ี (Place) คือ โครงสร้างของช่องทางท่ีมีส่วนใน

การจดัการเก่ียวกบัการอาํนวยความสะดวกในการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด การให้ข่าวและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือดิจิทัลต่าง ๆ มีความ

หลากหลายและทนัสมยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ของธุรกิจบริการจะมีความคลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํ

ไดใ้นหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์การให้ข่าว การตลาดทางตรงผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงการ

บริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบัสูงตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ ์

ดา้นกระบวนการให้บริการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั (อาริตา จินดา, 2553) ท่ีพบว่า กระบวนการบริการท่ี

แตกต่างกนัจะสร้างความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรมท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั (สุจิตรา 

งามใจ, 2555) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในการให้บริการมีความสัมพนัธ์ทิศทาง

เดียวกนักบัความจงรักภกัดีต่อบริษทั อีซูซุพระนคร จาํกดั สาขาคลองหลวง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั (ชยัสมพล 

ชาวประเสริฐ,  2552) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัมาก ตอ้งอาศยั

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการทาํให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความปลอดภยัจากการยืนยนัตวัตนในการทาํธุรกรรมผ่าน MYMO การปรับปรุง

และพฒันาเวอร์ชัน่ของแอพพลิเคชัน่ MYMO  อย่างสมํ่าเสมอ เป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้จากการรักษา

ขอ้มลูทางการเงินเป็นความลบั และการป้องกนัการถูกโจรกรรมจากรูปแบบต่างๆ ซ่ึงแสดงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ท่ีธนาคารปฏิบติัอยูต่ลอดเวลาจนสามารถสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้นาํไปสู่ความภกัดีต่อการใชบ้ริการ MYMO 

ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิด (Kotler 2011,  434-438) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะทางกายภาพ จะส่งผลกระทบต่อความประทบัใจ

ของลูกคา้ในรูปแบบท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของการให้บริการท่ีไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มของการบริการ ส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ต่อประสบการณ์บริการ เป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมการตลาดแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของ

ธนาคาร เพ่ือช่วยลดความกงัวลของลูกคา้ในเร่ืองของเงินฝากและการทาํธุรกรรมทางการเงิน และความพึงพอใจดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภักดีในการใชบ้ริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ และ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1031 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั (สุจิตรา งามใจ, 2555) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัอีซูซุพระนคร จาํกดั สาขาคลองหลวง 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีผลต่อความ

จงรักภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั (พฒัน์

ชาญานนัท ์วงศช์มพ,ู 2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในกลุ่มบา้นท่ี

อยูอ่าศยัท่ีซ้ือตรงกบับริษทัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจยับุคคลดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัแตกต่างกนั 

สถานภาพสมรสต่างกนัมีความจงรักภกัดีในการเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (อาริตา 

จินดา, 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ

โรงแรมระดบั 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพทัยา พบว่า สถานภาพสมรสจะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการ

จากโรงแรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูผลการวิจยัสรุปประเด็นสาํคญั ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 34–41 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

2. ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกบั MYMO 

สามารถให้บริการตรวจสอบความเคล่ือนไหวของบญัชีได้ทุกบญัชี วงเงินในการทาํธุรกรรมทางการเงินมีความ

เหมาะสม สามารถติดต่อธนาคารไดห้ลายช่องทาง เช่น สาขาของธนาคาร, GSB Contact Center, MyMo Call Center 

การให้ข่าวและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลัต่าง ๆ มีความหลากหลายและทนัสมยั การแต่งกายของ

พนกังาน มีความสวยงาม ทนัสมยั กระบวนการให้บริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํจากขอ้ความแจง้เตือนท่ีไดรั้บ และ

ไดรั้บความปลอดภยัจากการยนืยนัตวัตนในการทาํธุรกรรมผา่น MYMO 

3. ความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั MYMO เป็นผูน้าํราย

แรกท่ีเปิดให้บริการในรูปแบบ  Mobile Banking เม่ือคิดถึงประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการ MYMO ลูกคา้จะมีความรู้สึก

มัน่ใจและปลอดภยัอยูเ่สมอ โดยจะแนะนาํให้ญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน และคนรู้จกัมาใชบ้ริการ MYMO และเคยแนะนาํให้

ญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน และคนรู้จกัมาใชบ้ริการ MYMO  

4. ลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ ท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  

5. ลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั 

มีความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO ท่ีแตกต่างกนั  

6. ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

กระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO ของลูกคา้ธนาคาร

ออมสินสาํนกังานใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ MYMO 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่  และเพ่ือเป็นการพฒันาการให้บริการของธนาคารออมสินให้สามารถ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนๆ  ธนาคารออมสินและผูบ้ริหารดา้นกลยทุธ์ขององคก์รควรให้ความสาํคญักบั

ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นราคา จากการศึกษาพบว่า เป็นดา้นท่ีลูกคา้ใหค้วามพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ ธนาคาร

ออมสินจึงควรให้ความสําคญักบัอตัราค่าธรรมเนียมรายเดือนในการใชบ้ริการ MYMO เน้นการประชาสัมพนัธ์ให้

ลูกคา้ทราบถึงความเหมาะสม ความคุม้ค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ จากการใชบ้ริการ MYMO การสร้างการรับรู้ใน

ขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง เห็นภาพชดัเจน เพ่ือเป็นการปรับเปล่ียนทศันคติไปในแนวทางท่ีดีและสนใจสมคัรใชบ้ริการ 

 2. ดา้นช่องทางการให้บริการ ธนาคารออมสินควรเตรียมความพร้อมการใช้งานท่ีรองรับการให้บริการ 

MYMO เช่น จาํนวนตูเ้อทีเอ็มเพียงพอต่อการเบิกถอนเงินสดผา่น MYMO ตูเ้อทีเอ็มท่ีพร้อมใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด การท่ีธนาคารออมสินจัดให้มีการแถลงข่าวและสนับสนุนการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลัต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายและทนัสมยั ทาํให้กลุ่มเป้าหมายท่ีใชส่ื้อดิจิทลัเป็นประจาํ 

รู้จักกบัธนาคารออมสินและคุ้นชินกบัช่ือตราสินค้ามากข้ึน แต่หากจะให้แข่งขันกับธนาคารอ่ืนๆ ได้มากกว่าน้ี 

ธนาคารออมสินควรยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ MYMO เพ่ือส่งผลให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ MYMO มีความพึง

พอใจเพ่ิมข้ึน หรือสร้างบริษทัพนัธมิตรให้มีเครือข่ายท่ีครอบคลุมในหลายๆ พ้ืนท่ี อีกทั้งการจดักิจกรรมให้ลูกคา้ชั้นดี

เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพซ่ึงสามารถสร้างรายไดจ้ากใชบ้ริการของธนาคารออมสินให้เกิดความประทบัใจจาก

การบริการ เกิดการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าและแนะนาํต่อๆ กนัไป ก่อให้เกิดเป็นความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 4. ด้านบุคลากร แต่ละหน่วยงานภายในองค์กรของธนาคารออมสินควรกระตุ้นพนักงานให้มีความ

กระตือรือร้นในการให้บริการมากกว่าน้ี เม่ือลูกคา้เกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยตอ้งช่วยแกปั้ญหาหรือแจง้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

แม่นยาํให้ลูกคา้ทราบ และให้บริการเหมือนกนัทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบติั การอบรมใหพ้นกังานมีการแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ไดดี้และช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดกบัลูกคา้ 

5. ด้านกระบวนการให้บริการ ธนาคารออมสินควรปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา เพ่ือให้ธนาคารอยูร่อดและสามารถแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนๆ ได ้จนเกิดการเปล่ียนแปลงการรับรู้ท่ีมีต่อตรา

สินคา้ของธนาคารออมสินให้กลายเป็นธนาคารในยุคดิจิทลัท่ีทนัสมยั เป็นส่ิงท่ีสามารถกระตุน้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่

กลบัมาใชบ้ริการธนาคารออมสินมากข้ึน 

 6. การนาํขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุสถานภาพการแต่งงาน อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 

มาใชใ้นการออกแบบและพฒันาการใชบ้ริการMYMO ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและรูปแบบในการดาํเนินชีวิต

ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ในการใชบ้ริการธนาคาร

ออมสิน  สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออม

สิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี โดยมีสถิติในการใชบ้ริการเฉล่ียวนัละ 20 คน 

จาํนวนทั้งส้ิน 440 คน (สถิติเดือนตุลาคม 2560)  โดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ได้

จาํนวนตวัอยา่ง 210 ราย  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y หาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารออมสิน การ

ทดสอบเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลแลพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ในการใชบ้ริการธนาคารออมสินกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกใชบ้ริการของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง 

จงัหวดั    สุราษฎร์ธานี โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในขณะท่ีดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนการศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ 

เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั พบว่า 

พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ท่ีมีเหตุผลสําคัญท่ีเลือกใช้บริการจากธนาคารออมสิน พฤติกรรมความถ่ี         

ในการใชบ้ริการต่อเดือน และพฤติกรรมช่วงเวลาในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี    

ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ เจนเนเรชัน่ y 

ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

คาํสําคญั:  พฤติกรรมของลกูคา้, Generation Y, ธนาคารออมสิน  
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ABSTRACT 

This descriptive study of behavioral factors of the generation Y customers in using the service of the 

Government Savings Bank, Amphur Muang Branch, Surat Thani province. The research population was 440 

customers, aged 15-30, of the GSB Amphur Muang Branch, Surat Thani province (as in October 2017). The sample 

size of 210 was determined based on Yamane's formula. The research data were collected by means of 

questionnaires and calculated for percentage and mean of the personal and behavioral factors of the research sample 

and for mean and standard deviation of the market mix factors. An independent sample t-test and One-Way 

ANOVA were performed to analyze the relationship between personal and behavioral factors of the generation Y 

customers and the marketing mix factors in making decision to use the service of GSB, Amphur Muang Branch, 

Surat Thani province.   

The results showed that all marketing mix factors were at a high level. The factor with the highest average 

was service, followed by distribution channel; while the least averaged factor was product. Analyses of behavioral 

factors of the customers that affected the marketing mix factors in making a decision to use GSB service showed 

that the customers’ behavioral factors of having a significant reason to choose the service of GSB, frequency of 

service usage per month and the periods of time spent using the service significantly affected their decision to use 

the service of GSB, Amphur Muang Branch, Surat Thani province. 

 

Keywords:  Customer behavior, Generation Y, The Government Savings Bank 

 

1. บทนํา 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีการพฒันาองคก์ร ผลิตภณัฑท์างการเงินรูปแบบการให้บริการ

และศกัยภาพของพนกังาน เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง  จึงไดรั้บความเช่ือมัน่และ

ศรัทธาจากประชาชนโดยธนาคารจะตอ้งทราบพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ และปัจจยัทางการตลาดดา้นบริการ

ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า จะทาํให้การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ 

ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการเดิมท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของกลุ่มลูกคา้ ตรง

ตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

ปัจจุบนัธนาคารออมสินตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ในการช่วงชิงกลุ่มลูกคา้

ในช่วงอายปุระมาณ 15-30 ทั้งในเร่ืองการมุ่งเน้นปรับตวัดา้นการบริการและการสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง การนาํ

รูปแบบเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรับใช ้ให้ลูกคา้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินไดห้ลากหลาย ณ จุดบริการเดียว การเพ่ิม

ช่องทางการตลาด เช่น การขยายสาขายอ่ยในบริเวณศนูยก์ารคา้ระบบ Internet Banking ระบบ Mobile Banking ส่งผล

ให้ลูกคา้ในกลุ่มอายรุะหว่าง 15-30 มีทางเลือกในการใชบ้ริการกบัธนาคารเพ่ิมข้ึน ธนาคารออมสินจะทาํอยา่งไรจึงจะ

สามารถดึงส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y นั้นมาได ้ทั้งท่ีผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสินในปัจจุบนั

ก็แทบจะไม่แตกต่างกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  
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นอกจากน้ีธนาคารออมสิน ยงัพบว่า ธนาคารมีลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าปกติ  จึงทาํให้

ธนาคารต้องเร่ิมปรับตัวเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย  “New Era”  ซ่ึงเป็นยุคของ Digital Banking ทาํให้ธนาคารออมสิน              

มีเป้าหมายว่าภายใน 3 ปี สัดส่วนของลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชั่น y  ท่ีหายไปควรกับมาอยู่กับธนาคารออมสิน                    

คิดเป็น 10% หรือประมาณ 2 ลา้นราย แต่ปัจจุบนัพบว่าธนาคารมีลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y ท่ีมีอายุระหว่า 15 – 30 ปี                

อยูป่ระมาณ  4 – 6 % ซ่ึงต่างจากลูกคา้กลุ่มใหญ่ของธนาคารท่ีมีอายมุากกว่า 30 ปี โดยมีจาํนวนถึง 70 % (ธนาคาร

ออมสิน, 2560) การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ในการใชบ้ริการธนาคาร

ออมสิน  สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ความถ่ีใน

การใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ประเภทบริการ และลกัษณะการใชบ้ริการท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและ     

กลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารออมสินต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าเจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั        

สุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลูกคา้ เจนเนเรชัน่ y ธนาคาร

ออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า        

เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้

บริการท่ีแตกต่างกนั 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

 ตวัอยา่ง  

 ประชากรเป้าหมายท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร   ออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี ท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี โดยมีสถิติในการใช้บริการเฉล่ียวนัละ 20 คน จาํนวนทั้งส้ิน 440 คน         

(สถิติเดือนตุลาคม, 2560)โดยคาํนวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540)      

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 210 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 

และการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)   

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของกลุ่มลกูคา้เจนเนเรชัน่ y ในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน  สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารออมสิน  สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
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ดา้นกระบวนการให้บริการ เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) “มากท่ีสุด” ถึง “นอ้ย

ท่ีสุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบ

เดียว โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

 มากท่ีสุด หมายถึง  เห็นดว้ยอมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

 ปานกลาง หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

 นอ้ย  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

 นอ้ยท่ีสุด หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 210 ชุด 

จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี ซ่ึงผูว้ิจยั

ดาํเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกตอ้งสมบูรณ์เพ่ือทาํการวิเคราะห์ต่อไป และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) โดยการศึกษาค้นควา้และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารงานวิจัย บทความ ตาํรา และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้ความถ่ี และร้อยละในปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y 

หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธนาคาร

ออมสิน  สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การทดสอบเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่ม

ลูกคา้เจนเนเรชัน่ y กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกใชบ้ริการของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ธนาคาร

ออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 

 

4. ผลการวจิัย 

ผูศึ้กษาขอนาํเสนอผล ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 1  จาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้เจนเนเรชัน่ y 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เหตุผลสําคญัทีคุ่ณเลอืกใช้บริการจากธนาคารออมสิน    

- ช่ือเสียง ความมัน่คง ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ  83 39.5 

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน   

- จาํนวน 1 – 4 คร้ัง 169 80.5 

ช่วงเวลาในการใช้บริการธนาคารออมสิน   

- 08.00 - 10.00 น. 76 36.2 

ประเภทของบริการทีท่่านเลอืกใช้มากทีสุ่ด   

- ฝาก ถอน โอน 117 55.7 
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 จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่ระบุเหตุผลสําคญัท่ีเลือกใช้

บริการจากธนาคารออมสิน เพราะช่ือเสียง ความมัน่คง ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีความถ่ี

ในการใชบ้ริการต่อเดือนจาํนวน 1 – 4 คร้ัง ร้อยละ 80.5 เลือกใชบ้ริการธนาคารออมสินช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น. ร้อย

ละ 36.2 และลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั   สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่

เลือกใชบ้ริการประเภทฝาก ถอน โอน ร้อยละ 55.7  

ตารางที ่2  คะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าเจนเนเรชั่น y ธนาคารออมสิน สาขาอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี            

ในภาพรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  3.67 0.798 มาก 

ดา้นราคา 3.87 0.756 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.40 0.691 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.00 0.726 มาก 

ดา้นบุคลากร  4.36 0.682 มาก 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.29 0.666 มาก 

ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.44 0.625 มาก 

รวม 4.15 0.706 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้

เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ          

มีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.40 ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ      

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 3.67 

X
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ตารางที ่3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ของลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล N X  S.D. t/F เปรียบเทยีบรายคู่ 

อาย ุ    F = 1.842  

- อายไุม่เกิน 10 ปี 25 4.08 0.411 

- อาย ุ11- 20 ปี 71 4.11 0.432 

- อาย ุ21 – 30 ปี 114 4.21 0.396 

เพศ    t = 1.336  

- ชาย 90 4.21 0.420 

- หญิง 120 4.13 0.405 

สถานภาพ    F = 2.064  

- โสด 98 4.19 0.388 

- สมรส 90 4.10 0.428 

- หมา้ย/หยา่ร้าง 22 4.26 0.428 

ระดับการศึกษา    F = 0.491  

- ตํ่ากว่าปริญญาตรี 105 4.14 0.389 

- ปริญญาตรี 89 4.19 0.433 

- สูงปริญญาตรี 16 4.11 0.451 

อาชีพ    F = 0.581  

- นกัเรียน/นกัศึกษา  35 4.10 0.393 

- ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 49 4.17 0.478 

- พนกังานบริษทั/ห้างร้าน  49 4.24 0.348 

- เกษตรกรรม 22 4.12 0.352 

- กิจการส่วนตวั/คา้ขาย     30 4.15 0.464 

- รับจา้งอิสระ/ลูกจา้ง 25 4.14 0.412 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน    F = 0.994  

- ตํ่ากว่า 10,000 บาท 57 4.15 0.376 

- 10,000 – 20,000 บาท  90 4.12 0.430 

- 20,001 – 30,000 บาท 48 4.24 0.372 

- 30,001 บาทข้ึนไป 15 4.22 0.536 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y  ในการใชบ้ริการธนาคาร

ออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั   สุราษฎร์ธานี ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ตารางที ่4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจใชบ้ริการ

ของลูกคา้ เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีพฤติกรรมการใช้

บริการท่ีแตกต่างกนั 

พฤตกิรรมการใช้บริการ N X  S.D. t/F เปรียบเทยีบรายคู่ 

เหตุผลสาํคญัท่ีเลือกใชบ้ริการจาก

ธนาคารออมสิน  

   F= 4.685*** คู่ท่ีแตกต่าง คือ  

- ช่ือเสียง ความมัน่คง ความ

ปลอดภยัในการใชบ้ริการกบั

บญัชีเงินเดือนผา่นธนาคารน้ี 

- ช่ือเสียง ความมัน่คง ความ

ปลอดภยัในการใชบ้ริการกบั

ใชบ้ริการมานานแลว้ 

- คุณภาพและความ

หลากหลายในการบริการกบั

บญัชีเงินเดือนผา่นธนาคารน้ี 

- คุณภาพและความ

หลากหลายในการบริการกบั

ใชบ้ริการมานานแลว้ 

- คุณภาพและความ

หลากหลายในการบริการกบั

การคุน้เคยกบัพนกังาน 

- ความสะดวก เช่น ใกลบ้า้น/ท่ี

ทาํงาน/ท่ีจอดรถสะดวก  

8 4.15 0.448 

- ช่ือเสียง ความมัน่คง ความ

ปลอดภยัในการใชบ้ริการ 

83 4.26 0.380 

- คุณภาพและความหลากหลาย

ในการบริการ 

21 4.38 0.371 

- บญัชีเงินเดือนผา่นธนาคารน้ี 55 4.03 0.360 

- ใชบ้ริการมานานแลว้ 14 3.94 0.545 

- การคุน้เคยกบัพนกังาน 29 4.08 0.418 

- อ่ืนๆ  - - - 

ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน    F= 3.133* คู่ท่ีแตกต่าง คือ  

- จาํนวน 1 – 4 คร้ังกบั

จาํนวน 10 – 14 คร้ัง 

- จาํนวน 5 – 9 คร้ังกบั

จาํนวน 10 – 14 คร้ัง 

- จาํนวน 10 – 14 คร้ังกบั

จาํนวน 15 คร้ังข้ึนไป 

- จาํนวน 1 – 4 คร้ัง 169 4.15 0.394 

- จาํนวน 5 – 9 คร้ัง 27 4.23 0.440 

- จาํนวน 10 – 14 คร้ัง 6 3.81 0.455 

- จาํนวน 15 คร้ังข้ึนไป 8 4.45 0.498 

ช่วงเวลาในการใชบ้ริการธนาคาร

ออมสิน 

   t = 3.054* คู่ท่ีแตกต่าง คือ  

- 08.00 - 10.00 น.กบั

10.01 - 12.00 น. 

- 08.00 - 10.00 น.กบั

14.01 - 15.30 น. 

 

- 08.00 - 10.00 น. 76 4.07 0.383 

- 10.01 - 12.00 น. 61 4.25 0.373 

- 12.01 - 14.00 น. 66 4.18 0.461 

- 14.01 - 15.30 น. 7 4.39 0.351 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ N X  S.D. t/F เปรียบเทยีบรายคู่ 

ประเภทของบริการท่ีท่านเลือกใช้

มากท่ีสุด 

 F = 1.382 

- ฝาก ถอน โอน 117 4.12 0.452 

- ชาํระสินคา้, ค่าบริการ 47 4.25 0.339 

- ปรึกษาบริการทางการเงิน 36 4.18 0.367 

- ซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ ของธนาคาร 

เช่น กองทุน, บตัรเครดิต หรือ

ประกนัสังคม 

10 4.19 0.333 

* p < 0.05, ***p < 0.001 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ท่ีมีเหตุผลสําคญัท่ีเลือกใชบ้ริการจากธนาคาร

ออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พฤติกรรมความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน และพฤติกรรมช่วงเวลาใน

การใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี บ่อยท่ีสุด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเจนเนเรชั่น y ท่ีมีพฤติกรรมในการ

เลือกใชป้ระเภทของบริการมากท่ีสุด ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการของลูกคา้ เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ธนาคาร

ออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน อยู่ในระดับมาก       

และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในขณะท่ีดา้น

ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรีวิตา ฟักสังข์ (2548) ศึกษาปัจจัย

ทางการตลาดด้านบริการท่ีสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) เขตนนทบุรี 

การศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านพนักงาน และกระบวนการให้บริการ ของผูใ้ช้บริการธนาคารทหารไทย จาํกัด 

(มหาชน) เขตนนทบุรี ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกค้า       

เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของลูกค้ากลุ่มเจนเนเรชั่น y ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในการให้บริการของธนาคาร

ออมสิน ไม่ไดจ้าํกดัในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั โดยไม่ไดม้องในเร่ืองของเพศ อาย ุรายได ้ฯลฯ ในการ

ให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับการศึกษาของปิยนนัท ์ประยงค์ (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องประชาชน ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

บริการธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจ ปัจจยัส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ  

3. ผลการศึกษาการความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ 

เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั พบว่า 

พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ท่ีมีเหตุผลสําคญัท่ีเลือกใชบ้ริการจากธนาคารออมสิน พฤติกรรมความถ่ีใน

การใชบ้ริการต่อเดือน และพฤติกรรมช่วงเวลาในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ เจนเนเรชัน่ y 

ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการจาํนวนมากคร้ัง อาจ

ก่อให้เกิดความผูกพนั ความเช่ือถือ หรือความไวว้างใจกบัธนาคารออมสิน ส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกค้า เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ปิยนันท ์ประยงค์ (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องประชาชน ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

บริการธนาคารพาณิชย ์ได้แก่ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ     บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ปัจจยัส่งเสริม

การตลาดและปัจจัยดา้นการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ในขณะท่ีพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเจนเนเรชั่น y ท่ีมี

พฤติกรรมในการเลือกใชป้ระเภทของบริการมากท่ีสุด ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี       

      

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ธนาคาร

ออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน อยู่ในระดับมาก        

และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในขณะท่ีดา้น

ท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์

 2. การศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ เจน

เนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 3. การศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ เจน

เนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั พบว่า 

พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ท่ีมีเหตุผลสําคญัท่ีเลือกใชบ้ริการจากธนาคารออมสิน พฤติกรรมความถ่ีใน

การใชบ้ริการต่อเดือน และพฤติกรรมช่วงเวลาในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

บ่อยท่ีสุด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของลูกคา้ เจน

เนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในขณะท่ีพฤติกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่มลูกคา้เจนเนเรชัน่ y    

ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้เจนเนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน 

สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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 ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเจนเนเรชั่น y ในการใช้บริการธนาคารออมสิน            

สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. เหตุผลสาํคญัท่ีเลือกใชบ้ริการจากธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกใชบ้ริการ เพราะช่ือเสียง ความมัน่คง ความปลอดภัยในการใชบ้ริการ เห็นด้วยกบัปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มาก

ท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารออมสิน ควรมีการวางรากฐานในการสร้างธนาคารเป็นธนาคารชั้นนาํทางดา้นการเงิน ไม่ว่าจะ

เป็นธุรกรรมทางการเงิน ดา้นสินเช่ือ สลากออมสิน ฯลฯ เพ่ือดึงดูดลูกคา้นกลุ่มเจนเนเรชัน่ y ให้มาใชบ้ริการธนาคาร

ออมสิน  สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพ่ิมมากข้ึน 

2. ความถ่ีในการใช้บริการต่อเดือน  พบว่า ลูกคา้กลุ่มเจนเนเรชั่น y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน จาํนวน 15 คร้ังข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใช้

บริการของธนาคารออมสินในภาพรวม มากท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารออมสิน ควรมีส่ิงจูงใจให้กบัลูกคา้ลูกคา้กลุ่มเจน

เนเรชัน่ y ในการใชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีต่อเดือน เช่น การมอบกระปุก

ออมสิน กระเป๋า หรือของรางวลัอ่ืนๆ ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมากกว่า 15 คร้ัง/เดือน  

3. ช่วงเวลาในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ลูกคา้กลุ่มเจน

เนเรชัน่ y ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีใชบ้ริการธนาคารออมสิน ช่วงเวลา 14.01 - 15.30 

น. มีความคิดเห็นในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารออมสินมากท่ีสุด 

ดงันั้น ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ควรมีการวางกลยุทธ์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการให้บริการลูกคา้ในช่วงเวลาดงักล่าว เช่น การเพ่ิมพนักงานในการองรับการให้บริการท่ีมากข้ึน เป็น

ตน้  

4.  ความคิดเห็นของลกูคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการของธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดงันั้น ธนาคารออมสินควรมีการให้บริการโดยการจดัรถบริการเคล่ือนท่ีไปประจาํตามจุดต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้

กลุ่มเจนเนเรชัน่ y และให้รถเคล่ือนท่ีสามารถบริการแบบ One Stop Service (ส้ินสุดในเวลาและสถานท่ีเดียวกนั) 

เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และควรมีการอธิบายขั้นตอนในการใชบ้ริการท่ีไม่ยุ่งยาก และมีความถูกตอ้ง 

ชดัเจนกบัลูกคา้อีกดว้ย   

5.  ความคิดเห็นของลกูคา้กลุ่มเจนเนเรชัน่ y ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการของธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียมากเป็น

อนัดบัสอง ดงันั้น ธนาคารออมสินควรบริการสถานท่ีจอดรถท่ีมีปริมาณท่ีเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ หรือการ

ออกบูท๊ให้เจา้หนา้ท่ีของธนาคารไปให้บริการตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ สถานท่ีราชการ เป็นตน้ 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใชบ้ริการของลูกคา้   
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นนวตักรรมของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สํานักงานใหญ่ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านนวตักรรม 3)

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการด้านนวตักรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการของลูกค้า

ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 361 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน Chi-Square และ ANOVA 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด เป็นผูท่ี้ทาํงาน

ในรัฐวิสาหกิจ/ราชการ ระดบัรายไดต่้อเดือน สูงกว่า 50,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นนวตักรรม 2-4 คร้ัง

ต่อเดือน ในช่วงเวลา 18.01 น.-24.00น.เป็นส่วนใหญ่ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเช็คยอดเงินคงเหลือและเช็ครายการ

เคล่ือนไหวเป็นหลกั เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมของธนาคารออมสิน เน่ืองจากสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ได ้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการดา้นนวตักรรม และพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมแตกต่างกนั ลูกคา้มีการรับรู้ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะต่อธนาคาร คือควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการ

ตอบสนองความตอ้งการกลุ่มลูกคา้เดิมของธนาคารออมสิน  ท่ีไม่ไดส้มคัรใชบ้ริการดา้นนวตักรรม  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ควรสร้างสรรคแ์คมเปญโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้เขา้ถึง

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีใชส่ื้อเหล่านั้นเป็นประจาํ   

คาํสําคญั: การรับรู้, พฤติกรรม, นวตักรรม 

ABSTRACT 

The research aimed to study 1) the customers’  behaviors of the Government Savings Bank Head Office 

in innovation service selection  2) the correlation between the demographic factors and the customers’ behaviors of 

the Government Savings Bank Head Office in innovation service selection, and 3) the correlate by their perception 

of the innovation marketing mix.  The samples of the study were 361 Government Saving Bank Head Office’s 
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customers.  The data was analyzed by using descriptive statics including frequency, percentage, mean, standard 

deviation, Pearson Chi-Square and one-way ANOVA.   

The findings were as follows : The majority of the questionnaire respondents were female aged between 

31-40 years working as government officials or state enterprise employees with an income of more than 50,000 

baht/month.  Their behaviors in innovation service selection were 2-4 times/month during 06.01 p.m. – 12.00 p.m. 

with the main aims of checking the account balance and movements.  Their main reason in innovation service 

selection of the Government Savings Bank Head Office was because it could support their financial needs. 

Demographic factors of the Government Savings Bank Head Office customers correlated with their 

innovation service selection and their perception of the innovation marketing mix in different dimensions.  

Therefore, the Government Savings Bank should develop its products appropriately to serve particularly the current 

customers who have not yet applied for innovation services.  Marketing promotions should create advertising 

campaigns and public relation information through a variety of median channels to reach the target customers 

regularly using those media in order to convey them to the perception of the innovation services and marketing 

promotions and finally subscription. 
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1. บทนํา 

ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา         

 ปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ไดก่้อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงต่อการใชชี้วิตของมนุษย ์อีกทั้งในวงการธุรกิจมีการนําเอาเทคโนโลยีเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน ทาํให้การแข่งขนัมีความรุนแรงมากข้ึนเพ่ือให้สินคา้และบริการขององคก์รเป็นผูน้าํทางการตลาด องคก์รต่างๆ 

จึงตอ้งแสวงหาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพ่ือนาํมาใชง้านและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ี

สาํคญัขององคก์ร   ธุรกิจบริการท่ีทราบถึงความตอ้งการ การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการของลูกคา้ จะช่วยสร้างความโดดเด่นทางดา้นสินคา้และบริการได ้รวมถึงการนาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชส้ร้าง

ความแตกต่างในการแข่งขนั โดยเฉพาะธุรกิจการเงิน (ณฐัพล ชวนสมสุข, 2553) เพ่ือมุ่งสู่การเป็นธนาคารท่ีอยู่ในใจ

ของผูรั้บบริการ โดยคาดหวงัว่าผลการศึกษาน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ ์

การตลาด และลูกคา้บุคคล ฝ่ายพฒันากลุ่มลูกค้าบุคคล ท่ีจะเข้าใจในพฤติกรรมและรับรู้การเลือกใช้บริการดา้น

นวตักรรม ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมท่ีมีผลต่อปัจจยัการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ และฝ่ายส่ือสารองค์กรสามารถ นําไปเป็นแนวทางการทาํโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในการส่ือสารไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการและขยายส่วนแบ่งของตลาดของลูกคา้ธนาคารออมสินให้มากข้ึน  
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 

 การรับรู้เป็นการทาํความเขา้ใจและตีความจากส่ิงเร้าจากภายนอกให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย โดยผูรั้บแต่ละ

คนอาจแปลไดเ้หมือนกนัหรือแตกต่างกนัได ้ตามแนวคิดของ Assael  (1998) กระบวนการรับรู้ ประกอบดว้ย การเลือก

การรับรู้ (Perceptual Selection) บุคคลจะเลือกเฉพาะส่ิงเร้าท่ีตรงกบัความรู้สึกและความตอ้งการจากทศันคติของตน 

ดงันั้นแมว้่าบุคคลจะเจอส่ิงเร้าส่ิงเดียวกนัแต่การรับรู้ในคนแต่ละคนอาจตีความหมายไดแ้ตกต่างกนั 

ทฤษฎพีฤตกิรรมของผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อย

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา แสดงให้เห็นว่า การท่ีบุคคลแสดงส่ิงใดจะตอ้งมีส่ิงท่ี

เป็นสาเหตุหรือตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม 

Schiffman & Kanuk (2000) Kotler (2006 : 16) ไดอ้ธิบายว่า ผูบ้ริโภคจะตอ้งทาํการตดัสินใจซ้ือมากมายใน

แต่ละวนั ส่งผลให้กิจการขนาดใหญ่ส่วนมากจะทาํการศึกษาการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างละเอียดเพ่ือตอบ

คาํถามให้ไดว้่าผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออย่างไรและซ้ือเท่าใด (How and much) ซ้ือเม่ือใด 

(When) และซ้ือทาํไม (Why) ซ่ึงพบว่า การจะรู้ว่าผูบ้ริโภคซ้ืออะไรไม่ใช่เร่ืองง่าย คาํตอบเหล่าน้ีมกัจะซ่อนอยู่ใน

ความคิดของผูบ้ริโภคอยา่งมิดชิด ดงันั้น คาํถามสาํคญัของนกัการตลาด คือ ผูบ้ริโภคตอบสนองต่อความพยายามทาง

การตลาดต่างๆ ท่ีกิจการอาจจะใชอ้ยา่งไร กิจการสามารถเขา้ใจถึงวิธีกาตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ราคา และโฆษณาท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งถ่องแท ้

แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 อา้งใน เกศวิท ูทิพยศ, 2557) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Mix) หรือ 7Psในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1.ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 2.

ดา้นราคา (Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4.ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.ดา้นบุคลากร (People) 

6.ดา้นกระบวนการ (Process) 7.ดา้นกายภาพ (Physical Environment) 

แนวคดิและทฤษฏด้ีานนวตักรรม 

 คุณลกัษณะของนวตักรรม (Rogers, 1995) มี 5 ขอ้ คือ 1) คุณลกัษณะในประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ 2) 

คุณลักษณะความเข้ากนัได้ 3) คุณลักษณะความซับซ้อน 4) คุณลกัษณะความสามารถในการนาํไปทดลองใช ้5) 

คุณลกัษณะการสังเกตได ้   

Rogers  (อา้งถึงในหทยักาญจน์ วรรธนสิทธิโชค, 2551) กล่าวว่า ลกัษณะของบุคคลท่ีส่งผลต่อระยะเวลาใน

การยอมรับนวตักรรมเร็วหรือช้ามี 3 ประการดังน้ี 1.สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมผูมี้การศึกษาสูงมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและทางสังคมและนวตักรรมนั้นสอดคลอ้งกบัชีวิตจะเกิดการยอมรับสูงกว่าและเร็วกว่าผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา

และมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า  2.บุคลิกภาพกลุ่มท่ียอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วและรับไดม้ากมกัจะเป็นผูไ้ม่ยึดติด

กบัส่ิงเดิมๆมีความสามารถ เอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าเป็นผูมี้เหตุผลและทศันคติดีสามารถคิดและเขา้ใจนามธรรม

ดีกว่าเป็นผูช้อบเส่ียงภยัมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงมากกว่า  3.พฤติกรรมในการส่ือสารถา้บุคคลมีส่วนร่วมใน

สังคมและทาํตัวเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมไดดี้มีการเดินทางบ่อยคร้ังมีโอกาสติดต่อกับผูน้ําในการเผยแพร่

นวตักรรมมีโอกาสเปิดรับส่ือมวลชนหรือส่ือระหว่างบุคคลเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมมากเพราะมีโอกาส

แสวงหาข่าวสารมากและเป็นผูท่ี้มีระดบัการเป็นผูน้าํทางความคิดสูง   
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องค์ประกอบของการยอมรับนวตักรรมท่ีสําคญัมี 4 ประการคือ 1.ลกัษณะของนวตักรรมทาํให้เกิดการ

ยอมรับ 2.ผูน้าํการเปล่ียนแปลงการชกันาํให้เกิดการยอมรับนวตักรรมอยา่งรวดเร็ว  3.กลุ่มบุคคลหรือองคก์รเป้าหมาย

มีอัตราการยอมรับนวตักรรมในกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันออกไป 4.สถานการณ์และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น 

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ความหนาแน่นของประชากร การเมือง เป็นตน้ 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 ณฐัดนยั ใจชน (2555) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้งินเดือนท่ีแตกต่างกนัจะให้ความสําคญักบัปัจจยัทางการตลาดต่างกนั และปัจจยั

ดา้นอาย ุอาชีพ รายได ้เหตุผลท่ีใชธ้นาคารพาณิชย ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 

 สุวิมล มธุรส (2556) การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย พบว่า ปัจจยั

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดมีเพียงดา้นผลิตภณัฑ ์สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพมี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้โฆษณา ดา้นธนาคารให้บริการการฝาก – ถอน เงินต่างสาขามีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้

โฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 เขมจิรา บุญชู (2559) ศึกษาถึงปัจจยัเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเกี่ยวกบั

การยอมรับนวตักรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทม์ือถือ ของธนาคารออมสิน เขต

ปทุมธานี 2 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ และการ

รับรู้ถึงความสะดวก มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย   

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นนวตักรรมของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่  

2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรม  

3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมต่อการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ 

 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในด้านต่างๆ ของธนาคารออมสิน 

สาํนกังานใหญ่ ท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking หรือ Internet Banking ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 กลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก

การคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ Yamane (1973) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูล

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมของลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ และขอ้มลูการรับรู้ส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสินสํานักงาน

ใหญ่  ในระหว่างวนัท่ี 1 – 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดแ้บบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ์ จาํนวน 361 ตวัอย่าง คิดเป็นอตัรา

ตอบกลบัร้อยละ 90.25 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี อตัราร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทั้งน้ีมีการแปลค่าผลคะแนน ค่าเฉล่ียมี 5 ช่วง คือ 

1.00-1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด, 1.81-2.60 หมายถึง นอ้ย, 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มาก และ 

4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 2 สมมติฐาน  โดยใช้สถิติ Chi-Square ทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ และพฤติกรรม ใชส้ถิติ F-test (ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉล่ียท่ีมีประชากร 2 กลุ่มใช ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 
 

 

4. ผลการวจิัย 

ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 222 คน (61.5%)  มีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 

105 คน (29.1%) อาชีพรัฐวิสาหกิจ/ราชการ จาํนวน 139 คน (38.5%) และรายไดต่้อเดือน สูงกว่า 50,000 บาท จาํนวน 100 

คน (27.7%) เป็นผูใ้ชบ้ริการดา้นนวตักรรม จาํนวน 209 คน (57.9%) แสดงดงัตารางท่ี 1 - 2  

ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการ Mobile Banking จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 และใชบ้ริการ Internet 

Banking จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 แสดงดงัตารางท่ี 3 
 

                ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม   

ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ   

      ชาย 139 38.5 

      หญิง 222 61.5 

2. อาย ุ   

      ตํ่ากวา่ 20 ปี  11  3.0 

      21-30 ปี  63 17.5 

      31-40 ปี 105 29.1 

      41-50 ปี  73 20.2 

      51-60 ปี  59 16.3 

      มากกวา่ 61 ปี ขึ้นไป  50 13.9 

3. อาชีพ   

      นักเรียน/นักศึกษา 15 4.2 

      พนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 66 18.3 

      รัฐวสิาหกิจ/ราชการ 139 38.5 

      ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 31 8.6 

      พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณ 63 17.5 

      แพทย/์ทนัตแพทย ์ 44 12.2 

      อื่นๆไม่ระบ ุ 3   0.8 

4.  ระดบัรายไดต่้อเดือน   

      ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 23   6.4 

      10,001-20,000 บาท 54 15.0 

      20,001-30,000 บาท 80 22.2 

      30,001-40,000 บาท 56 15.5 
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ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

      40,001-50,000 บาท 48 13.3 

      สูงกวา่ 50,000 บาท 100 27.7 

 

                ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกการใชบ้ริการดา้นนวตักรรม 

การใช้บริการด้านนวัตกรรม จํานวน ร้อยละ 

     ใชบ้ริการ  209 57.9 

     ไม่ไดใ้ชบ้ริการ 152 42.1 

รวม 361 100.0 
 

 

             ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกประเภทการใชบ้ริการ ดา้นนวตักรรม 

 

   
 

 

 

การวิเคราะห์ต่อไปน้ี ไดน้าํแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการดา้นนวตักรรม จาํนวน 209  ฉบบั  

มาวิเคราะห์ขอ้มลู ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการด้านนวตักรรมของลูกค้าธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ พบว่า ดา้นเหตุผลในการ

เลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ให้ความสําคญักบัการให้บริการดา้นนวตักรรมของธนาคารออม

สิน เพราะเห็นว่า สามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงินได ้อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 

รองลงมา คือ ดา้นวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการดา้นนวตักรรม ลูกคา้ใชบ้ริการดา้นนวตักรรมเพ่ือเช็คยอดเงินคงเหลือ

และเช็ครายการเคล่ือนไหว โดยใช้ 5-7 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 และดา้นช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ

ดา้นนวตักรรม ลูกคา้ใชบ้ริการดา้นนวตักรรมในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น. ใช ้2-4 คร้ังต่อเดือน มีจาํนวน 85 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.7  

การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ต่ีอการเลอืกใช้บริการด้านนวตักรรม  ผลการวิเคราะห์ โดยรวม 

มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 ซ่ึงในแต่ละขอ้พบ กลุ่มตวัอย่าง

ระบุว่า มีการรับรู้ในระดบัมากทุกขอ้ โดยดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมา

คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 และด้านการส่งเสริม

การตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 แสดงผลดงัตารางท่ี 4 

 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงในแต่ละดา้นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า 

ผลิตภณัฑมี์ประโยชน์ต่อการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.03)  ดา้นราคา พบว่า ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการดา้นนวตักรรมทาํให้มี

ค่าใชจ่้ายตํ่ากว่าการเดินทาง เขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาขา (ค่าเฉล่ีย 3.86) ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ พบว่า ลูกคา้สามารถติดต่อ

ธนาคารไดห้ลายช่องทาง เช่น สาขา,  Internet Banking, Call Center (ค่าเฉล่ีย 3.96)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า 

ลูกคา้รับรู้ว่ามีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ โทรทศัน์ วิทยุและ นิตยสาร, วารสารการเงินธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

การใช้บริการด้านนวัตกรรม จํานวน ร้อยละ 

    ใชบ้ริการ Mobile Banking 186 89.0 

    ใชบ้ริการ Internet Banking   23 11.0 

รวม 209 100.0 
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ดา้นบุคลากร พบว่า พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจให้คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.86) ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า 

การใชบ้ริการดา้นนวตักรรมสามารถทาํธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.07) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า 

ระบบมีการยนืยนัความถูกตอ้งทุกคร้ังก่อนดาํเนินการ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด MEAN S.D. ระดับการรับรู้ ประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

   ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.95 0.66 มาก มีประโยชน์ต่อการใชง้าน 

   ดา้นราคา 3.79 0.80 มาก ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการดา้นนวตักรรมทาํ

ให้มีค่าใชจ่้าย ต ํ่ากวา่การเดนิทางเขา้ไปใช้

บริการที่สาขา 

   ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ 3.90 0.66 มาก สามารถติดต่อธนาคารได ้

หลายช่องทาง เช่น สาขา,   

Internet Banking, Call Center 

   ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.58 0.74 มาก รับรู้วา่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ - 

โทรทศัน์ เช่น ช่อง 3,5,7,9, GMM25, 

MONO29 

          - วทิยุ เช่น คลื่นกรีนเวฟ106.5 คลื่น

88.5EDS,คลื่น102 เพื่อนคนทาํงาน 

          - นิตยสารออมสุข โดยธนาคารออมสิน, 

วารสารการเงินธนาคาร 

   ดา้นบุคลากร 3.85 0.63 มาก พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจ  

ให้คาํแนะนาํที่ถูกตอ้ง 

   ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.06 0.67 มาก ทาํธุรกรรมการเงนิไดถ้กูตอ้ง 

   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.03 0.63 มาก ระบบมีการยืนยนัความถูกตอ้งทุกคร้ังก่อน

ดาํเนินการ 

รวม 3.88 0.68 มาก  

ท่ีมา:  สรุปโดยคณะผูว้ิจยั, พ.ค. 2561.  

 

ภาพรวม จากการสอบถามว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ว่าพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมมี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการอยา่งไร   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่ามีผลในระดบั 

“มาก”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

ดา้นนวตักรรม แสดงผลดงัตารางท่ี 6 
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            ตารางท่ี 6  แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรม 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรม 

Pearson Chi-Square 

Value Asymp. Sig.(2-sided) 

เพศ  ช่วงเวลา 12.164 .593 

วตัถุประสงค ์ 33.286 .043* 

เหตุผล 20.569 .008* 

อาย ุ ช่วงเวลา 80.601 .181 

วตัถุประสงค ์ 222.448 .000* 

เหตุผล 107.038 .000* 

อาชีพ ช่วงเวลา 97.694 .000* 

วตัถุประสงค ์ 145.172 .000* 

เหตุผล 58.132 .003* 

รายได ้ ช่วงเวลา 123.897 .000* 

วตัถุประสงค ์ 143.980 .007* 

เหตุผล 67.657 .004* 

*ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

ดา้นนวตักรรม พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงค์และเหตุผล แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมด้านช่วงเวลา อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงค์และเหตุผล แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมด้านช่วงเวลา อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมด้านช่วงเวลาวัตถุประสงค์และเหตุผล รายได้มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้นช่วงเวลา วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมแตกต่างกนั ลูกคา้มีการรับรู้ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการแตกต่างกนั แสดงผลดงัตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 แสดงการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมกบัการรับรู้

ส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ 

การรับรู้ส่วนประสม 

ทางการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการเลอืกใชบ้ริการดา้นนวตักรรม 

ช่วงเวลา วตัถุประสงค ์ เหตุผล 

F Sig. F Sig. F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.81 .000 6.59  .000 10.06  .000 

ดา้นราคา 5.79  .000 7.27  .000 9.53  .000 

ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ 4.98  .000 5.62  .000 11.44  .000 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.70  .000 4.75  .000 6.78  .000 

ดา้นบุคลากร 8.22  .000 7.76  .000 11.0  .000 

ดา้นกระบวนการให้บริการ 2.46  .008 2.34  .012 7.36  .000 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.97  .000 5.13  .000 9.06  .000 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมแตกต่างกนั ลูกคา้มีการรับรู้ส่วน

ประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกนั พบว่า พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมดา้นช่วงเวลา วตัถุประสงค ์

และเหตุผลท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ของลูกคา้ธนาคารออม

สินสาํนกังานใหญ่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาํนกังานใหญ่ มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ / ราชการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐานนัดร วิจิตตอุ์ดม (ปี พ.ศ.2553) พบว่า 

กลุ่มประชากรท่ีเป็นลกูคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ และขา้ราชการ  

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการดา้นนวตักรรม พบว่า เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ให้ความสําคญัเป็น

หลัก คือ การสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินได ้ส่วนการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการ

เลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรม พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ ให้ความสาํคญักบัระบบมีการยืนยนัความ

ถูกตอ้งทุกคร้ังก่อนดาํเนินการ ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การทาํธุรกรรมการเงินได้ถูกตอ้ง 

นอกจากนั้นแลว้ยงัมีผลการวิเคราะห์ 3 ดา้นท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมาในอดีต คือ การรับรู้ดา้นช่องทางการใช้

บริการ พบว่า การท่ีลูกคา้สามารถติดต่อธนาคารไดห้ลายช่องทาง มีจาํนวนสาขาท่ีเพียงพอต่อการลงทะเบียนเปิดใช้

บริการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจริยา เรือนแกว้ (ปี พ.ศ.2550 อา้งในณฐัดนยั ใจชน, ปี พ.ศ.2555) ท่ีพบว่า การท่ี

ธนาคารมีสาขามาก สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเพียงพอ การรับรู้ดา้นบุคลากร พบว่า พนักงานมี

ความรู้ ความเขา้ใจ ให้คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมของลูกคา้ สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของวีระยทุธ พนัธุ์สวสัด์ิ (ปี พ.ศ.2551 อา้งในณฐัดนยั ใจชน, ปี พ.ศ.2555) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ ธ.ก.ส. 

สาขาวงันอ้ย มีความพึงพอใจต่อพนกังานท่ีให้คาํปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี การรับรู้ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ พบว่า ลูกคา้มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากระบบมีการยืนยนัความ

ถูกตอ้งทุกคร้ังก่อนดาํเนินการ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของอภิญญา ภทัราพรพิสิฐ (ปี พ.ศ.2553 อา้งในณัฐดนัย     

ใจชน, ปี พ.ศ.2555) คือ การใชบ้ริการของธนาคารท่ีมีคุณภาพและมีความถูกตอ้งของขอ้มลู ถือเป็นเร่ืองสาํคญั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ31-40 ปี เป็นผูท่ี้มีอาชีพ

รัฐวิสาหกิจ / ราชการ ระดบัรายไดต่้อเดือน สูงกว่า 50,000 บาท และใชบ้ริการ Mobile Banking มากท่ีสุด  พฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมของลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ พบว่า ลูกคา้ใชบ้ริการดา้นนวตักรรม 2-4 

คร้ังต่อเดือน ในช่วงเวลา 18.01 น.-24.00น.เป็นส่วนใหญ่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช็คยอดเงินคงเหลือและเช็ครายการ

เคล่ือนไหวเป็นหลกั เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมของธนาคารออมสิน เน่ืองจากสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ได ้การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้ธนาคารออมสินสํานักงาน

ใหญ่ พบว่า ผลิตภณัฑมี์ประโยชน์ต่อการใชง้าน ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการดา้นนวตักรรม ทาํให้มีค่าใชจ่้ายตํ่ากว่า

การเดินทางเขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาขา ลูกคา้สามารถติดต่อธนาคารไดห้ลายช่องทาง เช่น สาขา Internet Banking, Call 
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Center มีการรับรู้จากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทางโทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร วารสารการเงินธนาคาร 

พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ ให้คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง กระบวนการให้บริการสามารถทาํธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้ง 

และระบบมีการยนืยนัความถูกตอ้งทุกคร้ังก่อนดาํเนินการ 

ภาพรวมของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการดา้นนวตักรรมต่อการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานธนาคารออมสินท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการนวตักรรมทางการเงิน ท่ีไดจ้ากผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นราคา  ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ ์การตลาด และลกูคา้บุคคล ควรพิจารณาการกาํหนดราคา หรือ

ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ  

2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี 2 หน่วยงานท่ีควรพิจารณาการทาํงานร่วมกนั คือ ฝ่ายพฒันากลุ่มลูกคา้

บุคคล และ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

     2.1 ฝ่ายพฒันากลุ่มลูกคา้บุคคล ควรทาํการส่งเสริมการตลาดร่วมกบัห้างสรรพสินคา้ หรือ ร้านคา้ต่างๆ 

ในโปรแกรม”โปรโมชัน่พิเศษ”  เช่น ห้างร้านท่ีรับชาํระการใชจ่้ายผา่นบริการนวตักรรมทางการเงินของธนาคารออมสิน

จะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ และไดรั้บดอกเบ้ียกระแสรายวนั 0.5% ส่วนลูกคา้ท่ีใชจ่้ายผ่านบริการ

นวตักรรมทางการเงินของธนาคารออมสินจะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียม และทุกๆ ยอดการใชจ่้ายสามารถสะสม

เป็นคะแนน เพ่ือรับสิทธิพิเศษจากกิจกรรมท่ีธนาคารกาํหนด  

     2.2 ฝ่ายส่ือสารองคก์ร ควรวางและปรับแผนกลยุทธ์ในการทาํโฆษณา ประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่ือสาร ไปยงั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธนาคารออมสินทุก 2 – 3 เดือน เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด จะช่วยรักษา

ลูกคา้เดิม และเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ใหม่ในการขยายส่วนแบ่งของตลาดให้มากข้ึน 

3. ด้านบุคลากร ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล ควรจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้ นใหม่ ๆ ในหัวข้อการ

สร้างการรับรู้เก่ียวกบัการบริการดา้นนวตักรรมให้กบัพนักงานในตาํแหน่งหลกัๆ ในองค์กรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 

และอาจมีบททดสอบก่อนหรือหลงัการอบรม ท่ีประเมินความสามารถในถ่ายทอดประสบการณ์ ไปสู่พนักงานท่ี

เก่ียวขอ้งกลุ่มอ่ืนๆ หรือเชิญพนกังานบริการลูกคา้ท่ีทาํยอดไดสู้งท่ีสุดในหน่ึงปีของแต่ละสายงานกิจการสาขามาเป็น

วิทยากรการบรรยายและแบ่งกลุ่มทาํกิจกรรมสถานการณ์จาํลองจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง ในรูปแบบการให้

คาํแนะนาํในการใชง้าน การตอบขอ้คาํถาม และการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีไหวพริบ 

4. ดา้นกระบวนการให้บริการ ฝ่ายพฒันาช่องทางบริการธุรกิจและอิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความสําคญักบั

ระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มลูทางการเงินของลูกคา้ในการใชบ้ริการดา้นนวตักรรมมากท่ีสุด เพราะจะเป็นการสร้าง

ความน่าเช่ือถือในระยะยาว  

5. ดา้นผลิตภณัฑ ์ฝ่ายยทุธศาสตร์ธนาคาร ฝ่ายบริหารแผนงาน ฝ่ายวจิยัและบริหารขอ้มูลลูกคา้ ควรร่วมมือ

กนั เพ่ือเร่งพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดในดา้นต่างๆ ให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม ท่ีมีพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการดา้นนวตักรรมแตกต่างกนั 
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6. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ฝ่ายส่ือสารองค์กร ควรจดัทาํโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ คลิปวิดีโอสั้ นๆ ใหม่ๆ 

เผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีเป็นช่องทางยอดนิยมในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีใชส่ื้อเหล่าน้ีในแต่ละช่องทาง

เป็นประจาํ จนเกิดการรับรู้ถึงบริการนวตักรรมทางการเงินน้ี และนาํไปสู่การสมคัรใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืนๆ อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจจากการใช้บริการ

นวตักรรมทางการเงินระหว่างธนาคารออมสินกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ เพ่ือนาํขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาระบบให้

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จนนาํไปสู่ความพึงพอใจและใชบ้ริการอ่ืนๆ ของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึนได ้

2. การเพ่ิมตวัแปรในการศึกษา  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดับการศึกษา สถานภาพโสด/สมรส/หย่าร้าง 

ปัจจัยดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ค่านิยม ทศันคติ แรงจูงใจ ความภกัดี และปัจจยัทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว 

อาํนาจในการตดัสินใจ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการดา้นนวตักรรมท่ีเน้นรายละเอียดมากยิ่งข้ึน 

โดยนาํผลท่ีไดไ้ปพฒันาระบบการให้บริการดา้นนวตักรรมของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ และตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 

3. การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ควรวางแผนการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเท่ากนั เช่น กลุ่มอาย ุ

กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มรายได ้เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัไดช้ดัเจนมาก

ยิง่ข้ึน จะทาํให้สามารถวางกลยทุธ์การตลาดในดา้นกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการMymo Pay 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจาก

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 280  คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่

ค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-

Way Analysis of Variance : ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression)   ผลการศึกษาพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

พนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ รายได ้15,001-30,000 บาท ผลการศึกษาส่วนประสมการส่ือสารการตลาดบรูณาการมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay พบว่า มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริการลูกคา้ ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจ

ใชบ้ริการ Mymo Pay พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงรายให้ความสําคญัต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay อยู่ในระดบัสําคญัมากทุกขั้นตอนคือ ขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการแสวงหาขอ้มูล 

ขั้นการประเมินผลทางเลือก ขั้นการตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผลการศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบรูณาการของการใชบ้ริการ Mymo Pay ต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการบริการ Mymo Pay พบว่า 

ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นการใชพ้นกังานขาย ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการบริการลูกคา้มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ร้อยละ 76.00 นอกจากน้ียงัพบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือนให้ความสาํคญัต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ  Mymo Pay  ของธนาคารออมสินแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั: การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ, กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the influence of integrated marketing communication for Process 

of decision making to use the Mymo Pay service of Government Saving Bank customers in Mae Suai district, 

Chiang Rai, by using the survey to collect data on a sample of 280 persons.  This study was analyzed with 

frequency, percentage, mean, and standard division to examine the hypothesis of the study by using t-test, one-way 

ANOVA, and multi regression. The mostly of respondent are single female, aged 26-35 years old.Who’s graduated 

in bachelor degree, they are the officer or employee of state enterprises which have the salary around 15,000 – 

30,000 Baht.Although the average on decision making to use Mymo Pay service are high percentage in several 

parts but the highest percent of average that important is the part of customer service.The respondents give 

precedence on decision making to use Mymo Pay service of Government Saving Bank customers in Mae Suai 

district. They are much realize in each section on making decision in order; problem recognition, information 

seeking, alternative evaluation and making decision.As researching, the influence of integrated marketing 

communication was affected on decision making to use Mymo Pay service. There is advertising, public relation, 

salesclerk service, direct marketing and customer service which influence 76%.In addition this study found that 

there are several demographic characteristics that influence integrated marketing communication of Government 

Saving Bank customers in Mae Suai branch are different in statistical significant such as gender, ages, status, 

education, profession, and income.  

 

Keywords: Integrated Marketing Communication-IMC, Process of decision making 

 

1.บทนํา 

 กระแสบนโลกดิจิตอลท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจคือ “การทาํธุรกรรมการชาํระเงินผ่านเครือข่ายของระบบ

โทรศพัท ์มือถือ” หรือท่ีเรียกว่า Mobile Payments ท่ีเร่ิมมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน และกาํลงัก่อให้เกิดการทาํธุรกรรม

การชาํระเงินยคุใหม่ ท่ีจะทาํให้การชาํระเงินค่าสินคา้และบริการในรูปแบบเดิมๆ เร่ิมหยดุชะงกัลงไป ยิ่งไปกว่านั้นยงั

มีปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นแรงกระตุน้สาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัมากข้ึน ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ คือ 1) การ

เติบโตของจาํนวนผูใ้ช ้“สมาร์ทโฟน” และรูปแบบการใชชี้วิตดิจิตอลท่ีเพ่ิมมากข้ึน 2) โครงข่ายโทรคมนาคมและ

กระบวนการทาํธุรกรรมทางดา้นการเงินท่ีดีข้ึน และ 3) การผลกัดนัการใช ้National e-payment หรือระบบการชาํระ

เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

(National e-Payment Master Plan) (รัฐศาสตร์ กรสูต, 2560 : ออนไลน์) ทาํให้เกิดการเปล่ียนผา่นจากการชาํระเงินดว้ย

เงินสดไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรมในปลาย ปี พ.ศ. 2560 ไม่ว่าจะเป็น ‘การ์ด’(Card) และระบบ

ออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Internet Banking, Mobile Banking การหักบญัชีอตัโนมติั และ e-Money  เป็นตน้ จากการเก็บ

ขอ้มูลสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า การชาํระเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มมีปริมาณมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการชาํระผ่านเคร่ืองรับบตัร 1 7(EDC/EFTPOS) ระบบอินเตอร์เน็ตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเคาน์เตอร์สาขา การ

โอนเงินหรือชาํระเงินผา่นเครือข่ายส่ือสารเฉพาะท่ีเช่ือมต่อระหว่างจุดท่ีมีความเร็วสูง เพ่ือรับส่งขอ้มูล(Liased Line)

โทรศพัทพ้ื์นฐานและอ่ืนๆ ตามลาํดบั (กระทรวงการคลงั, 2560 : ออนไลน์) 
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 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications: IMC) เป็นการส่ือสารทาง

การตลาดท่ีสามารถติดต่อกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัลูกคา้ โดยการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการทาํธุรกิจเพ่ือสร้างคุณค่าในการซ้ือ

สินคา้และบริการ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้าเพ่ือให้ลูกคา้มีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้และองค์กรโดยใช้

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใชพ้นักงาน

ขาย การตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย  ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวทาํให้เกิดการส่ือสารเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (อรสุธีเหล่าปาสี, 2558 : 3) นอกจากน้ียงัพบวา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการมีความสัมพนัธ์

กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ยกตวัอยา่งงานวิจยัของ ดรุวรรณ กูโน (2558 : 10)ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภณัฑ ์

Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคพบว่า การส่ือสาร

การตลาดแบบบรูณาการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  Payment SCB Easy Pay  ของชุดผลิตภณัฑ ์

Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.01 ทุกดา้น 

 ขอ้มลูการใชง้านของแอบพลิคเคชัน่ Mymo ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาแม่สรวยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  มี

ผูส้มคัรใชบ้ริการ จาํนวน 320 คน เน่ืองจากเป็นช่วงมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในเขตอาํเภอแม่สรวย จึงมี

ประชาชนให้ความสนใจและสมคัรใชบ้ริการเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีผูส้มคัรใชบ้ริการลดลงเหลือ 

จาํนวน 222 คน เน่ืองจากธนาคารออมสินไดเ้ชิญชวนเฉพาะลูกคา้ของธนาคารท่ีเขา้มารับบริการภายในสาขา  และใน

ปี พ.ศ. 2560 มีจาํนวนผูส้มคัรใชบ้ริการจาํนวน 413 ราย(ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2560) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ซ่ึงไม่เป็น

ตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย แสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพนัธ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะ

เขา้ถึงลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการต่อกระบวณการตดัสินใจใชบ้ริการ 

Mymo Pay ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย เพ่ือนาํผลการศึกษามาวางแผนเชิงกลยุทธ์ทาง

การตลาดในการสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั และนาํขอ้มลูดงักล่าวไปปรับใชแ้ละพฒันาดา้นการส่ือสาร

ทางการตลาดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสร้างการรับรู้แก่ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสินให้

ไดม้ากท่ีสุดรวมถึงผูท่ี้ใชบ้ริการ Mymo Payไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของการใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดั

เชียงราย 

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของการใช้บริการ Mymo Pay ต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 
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3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจใช ้บริการ Mymo  Pay ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยั

เชิงสาํรวจ (Survey Research Method)  

ประชากร คือ ผูท่ี้ลงทะเบียนใชบ้ริการแอพพลิเคชนั MyMo เพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  

จาํนวน 926 คน (ขอ้มลูสถิติลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาอาํเภอแม่สรวย ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560) 

 กลุ่มตวัอย่าง การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีของ Taro Yamane  และเน่ืองจากทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงกาํหนดวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่ง ในกรณีท่ีทราบจาํนวน

ประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 280  คน และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยให้กลุ่ม

ตวัอยา่งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอาํเภอแม่สรวย 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  คือ แบบสอบถามขอ้มลูอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ดา้นการใชพ้นักงานขาย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการจดักิจกรรมพิเศษ และดา้นการบริการลูกคา้ แบบสอบถาม

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ประกอบดว้ย ขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ขั้นการประเมิล

ผลทางเลือก ขั้นการตดัสินใจ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือโดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบการประเมินค่า  

(Rating Scale) 5 ระดบั และขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิด ให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการ  Mymo Pay  ของธนาคารออมสิน เพ่ือเป็นประโยชน์สาํหรับธนาคารออมสินในการปรับปรุงการบริการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การจดัเก็บขอ้มลูตามสถานท่ีราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,ธ.ก.ส. และ

ลูกค้าท่ีเขา้มาใช้บริการท่ีธนาคารออมสินสาขาแม่สรวยในช่วงเวลาทาํงาน ท่ีลงทะเบียนใช้บริการแอพพลิเคชัน 

Mymo รวมทั้งหมด  4 สัปดาห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) สาํหรับ

ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูในคร้ังน้ี กาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05  

 

4.ผลการวจิัย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 52.14 อาย ุ26-35 ปี จาํนวน 124 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.29 สถานภาพโสด จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79 จบการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 142 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.71 มีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 28.93 และมีรายไดต่้อ

เดือน 15,001-30,000 บาท จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 
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การศึกษาส่วนประสมการส่ือสารการตลาดบรูณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย พบว่าภาพรวมส่วนประสมการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  Mymo Pay  ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย อยู่ในระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.69 ในราย

ดา้น มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียน้อย ดงัน้ี 

ดา้นการบริการลูกคา้ค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการใชพ้นักงานขายค่าเฉล่ีย 3.85 ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ค่าเฉล่ีย 3.73 ดา้นการจดักิจกรรมพิเศษค่าเฉล่ีย 3.71 ดา้นการตลาดทางตรงค่าเฉล่ีย 3.67 ดา้นการโฆษณาค่าเฉล่ีย 3.50 

และดา้นการประชาสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย 3.45 

การศึกษากระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย พบว่า

ภาพรวมมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ในแต่ละ

ขั้นตอนการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขั้นตอน เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ีย

นอ้ย ดงัน้ี พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ขั้นการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ขั้นการรับรู้ปัญหามี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ขั้นการประเมิลผลทางเลือกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และขั้นการแสวงหาขอ้มลูมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู้ปัญหา ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัสูงสุด คือ ไดรั้บคาํแนะนาํจากพนักงาน

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัตํ่าสุด คือ การเห็น

โฆษณา Mymo Pay จากส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์  Line , Facebook มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61  

ขั้นท่ี 2 ขั้นการแสวงหาขอ้มลู ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัสูงสุด คือ สอบถามขอ้มูลจากพนักงาน

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัตํ่าสุด คือ สอบถาม

ขอ้มลูจากบุคคลในครอบครัวท่ีใชบ้ริการ  Mymo Pay มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการประเมินผลทางเลือก ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัสูงสุด คือ ระบบปฏิบติัการท่ีใชมี้

ความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัตํ่าสุด คือ บุคคลใกลชิ้ด

สนบัสนุนให้ใชบ้ริการ Mymo Pay มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการตดัสินใจ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคัญสูงสุด คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.01 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัตํ่าสุด คือ บุคคลในครอบครัว/เพ่ือนมี

ส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 

 ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคัญสูงสุด คือ สนใจท่ีจะใช้บริการ 

Mymo Pay ต่อไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความสําคญัตํ่าสุด คือ สนใจท่ีจะใชบ้ริการ 

Mymo Pay เพ่ิมเติม เช่น My Card ถอนเงินสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 

 การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของการใช้บริการ Mymo Pay ต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการบริการ Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การวิเคราะห์อิทธิพลของการส่ือสารแบบบรูณาการท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay  

การส่ือสารแบบบรูณาการ B Std. Error Beta t Sig 

ค่าคงท่ี (Constant)  .097 .128  .755 .451 

ดา้นการโฆษณา(X1)  -.165 .060 -.169 -2.763 .006* 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์(X2)  -.363 .055 -.404 -6.589 .000*** 

ดา้นการส่งเสริมการขาย(X3)  -.088 .056 -.101 -1.589 .113 

ดา้นการใชพ้นกังานขาย(X4)  -.216 .055 -.301 -3.897 .000*** 

ดา้นการตลาดทางตรง(X5)  -.147 .061 -.153 -2.419 .016* 

ดา้นการจดักิจกรรมพิเศษ(X6)  -.059 .078 -.062 -.751 .453 

ดา้นการบริการลูกคา้(X7)  2.013 .286 1.777 7.050 .000*** 

R = .877R2 = .769      

 Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ในภาพรวม 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การส่ือสารแบบบรูณาการ มีความสัมพนัธ์ต่อการอธิบายการมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ในภาพรวมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติโดยมีค่า R เท่ากบั 0.877 ซ่ึงการส่ือสารแบบ

บูรณาการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการอธิบายการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ในภาพรวม

ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา(X1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์(X2) ดา้นการใชพ้นักงานขาย(X4) ดา้นการตลาดทางตรง(X5) 

และดา้นการบริการลูกคา้(X7) โดยมีค่า R2 หรือ ค่าทาํนายอิทธิพลของการส่ือสารแบบบรูณาการเท่ากบั 0.769 แสดงว่า

สามารถอธิบายการมีอิทธิพลของการส่ือสารแบบบูรณาการต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ใน

ภาพรวมร้อยละ 76.00  

 สมการท่ีใชใ้นการอธิบายการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ในภาพรวมสามารถ

เขียนเป็นสมการดงัน้ี 

 กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการMymo Pay = 0.097 + (-0.165)(X1) + (-0.363)(X2) + (-0.216) (X4) + 

 (-0.147) (X5) + 2.013(X7) 

 

5. การอภปิรายผล 

 1. การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของการใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดบูรณาการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ     

Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น แสดงให้เห็นว่าการจดัทาํแผนการตลาด

ของธนาคารออมสิน จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดหลายๆดา้น ผสมผสานกนัจึงจะเกิดประสิทธิผล

มากยิง่ข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ของธนาคารออมสินมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั ดงันั้นการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทาง

การตลาด จาํเป็นตอ้งมีหลากหลาย เพ่ือให้เขา้กลุ่มลูกคา้ของธนาคารออมสิน ไดอ้ยา่งทัว่ถึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Kotler และ Keller (2009 อา้งถึงในดารา ทีปะปาล, 2553 : 8-17) ไดอ้ธิบายไวว้่า การติดต่อส่ือสารเพ่ือให้เกิดผลดีมี

ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามตอ้งการ จาํเป็นจะตอ้งใช้เคร่ืองมือส่ือสารหลายๆอย่างร่วมกัน 
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดรุวรรณ กโูน (2555, บทคดัยอ่) การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคาร

ไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร พบว่าความคิดเห็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด

แบบบรูณาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ยการส่งเสริมการขายการโฆษณา 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ และการประชาสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งการศึกษาของศิริวรรณ    

พิชิตชาตรี (2555, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการคลินิกความงามและผวิพรรณ “วฒิุ-ศกัด์ิคลินิก” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ท่ีมาใช้บริการให้ระดับความสําคญัต่อการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร โดยรวมอยู่ในระดับมากใน      

รายดา้น ดา้นท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในระดบัมากคือดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการขายโดยใช้

พนักงานขาย ด้านการประชาสัมพนัธ์ และด้านการตลาดทางตรง แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารทางการตลาดแบบ    

บูรณาการไม่ว่าจะนาํไปประยุกต์ในการวางแผนการตลาดสําหรับธุรกิจใดๆก็ตาม จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการ

ส่ือสารการตลาดหลายๆอยา่งร่วมกนั จึงจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. การศึกษากระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ  Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย  

ผลการศึกษาพบว่ามีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay อยูใ่นระดบัมาก คือ ขั้นการรับรู้

ปัญหา ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ขั้นการประเมิลผลทางเลือก ขั้นการตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังการซ้ือโดยลูกค้า

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย ให้ความสําคญักบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมากเป็นลาํดบัแรกและสนใจท่ีจะใช้

บริการ Mymo Pay ต่อไปนอกจากน้ียงัพบว่า เพศ อายุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ให้ความสําคัญต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ของธนาคารออมสินแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบั

แนวคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2547 : 168-173) ปัจจยัส่วนบุคคล 

(Personal Factor) เป็นปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ การตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่างๆไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดาํเนินชีวิต

บุคลิกภาพ และมโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเองเป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดรุวรรณ กูโน (2555, บทคดัย่อ) การ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Payment SCB Easy Pay ของชุด

ผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ํากัด (มหาชน) ของผูใ้ช้บริการใน

กรุงเทพมหานครพบว่าการประเมินทางเลือกการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการรับรู้ถึงความตอ้งการพฤติกรรมหลงัการ

ซ้ือและการคน้หาขอ้มูลข่าวสารมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และพบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ สมรส อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 และ 0.05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเพียงเพญ็ ปวนซุย้ (2558, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการสมคัรใชบ้ริการระบบ Mymo ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาอุม้ผาง จงัหวดัตาก ผล

การศึกษาพบว่าเพศ อายุรายได ้และการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติเช่นเดียวกบัการศึกษาของวราภรณ์ สระบวั (2558, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้

บริการระบบMymo ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จังหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการระบบ Mymo ท่ีแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติแสดงให้เห็นว่าลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารออมสินในแต่ละสาขาแต่ละจงัหวดัมี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay แตกต่างกนั 

3. การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของการใช้บริการ Mymo Pay ต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ  Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

ผลการศึกษาพบว่าการส่ือสารแบบบรูณาการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการอธิบายการมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ประกอบดว้ยดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นการ

ใช้พนักงานขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้านกิจกรรมพิเศษ จะเห็นว่าการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย จึงเป็นเคร่ืองมือท่ี

สามารถจะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ของธนาคารออมสิน ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay หากมีการมีวางแผนการใช้

ส่ือท่ีดีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ของธนาคารไดอ้ยา่งทัว่ถึง และสามารถเลือกการส่ือสารทางตลาดท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2003 : 583) กล่าวว่าการวางแผนการ

ส่ือสารทางการตลาดอยา่งครอบคลุมรวมถึงการวางแผนประเมินกลยทุธ์ของการส่ือสารประเภทต่างๆ ตอ้งสร้างความ

ชดัเจน ความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการผสมผสานการส่ือสารสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงการทาํการตลาดให้ประสบความสําเร็จ จึงตอ้งมองลูกคา้แต่ละคนมีลกัษณะของ

ตนเองนัน่คือแต่ละคนมีความตอ้งการและความพึงพอใจต่อส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัรวมทั้งมีวิธีการมองโลกท่ีแตกต่าง

กนั (ธเนศ ยคุนัตวนิชชยั (2553 : 102) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Larasati Prawitasari และ Herry Hudrasyah (2012) 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผูใ้ช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา

ธนาคาร XYZ ซ่ึงพบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็งผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้แก่ การจดักิจกรรมการส่ือสารส่วนบุคคล การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการ

ประชาสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ (2558, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งขนาดเล็กของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ

พบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ไดแ้ก่ การตลาดทางตรง การประชาสัมพนัธ ์การบริการ การโฆษณา การขายโดยพนักงานการส่งเสริมการขาย

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบการจดัการแสดงสินคา้ จดัว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสูงสุด 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของการใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จังหวดัเชียงราย พบว่า ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดบูรณาการมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นแสดงให้เห็นว่า 

การจดัทาํแผนการส่ือสารการตลาดของธนาคารออมสินจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดหลายๆ ดา้น

ผสมผสานกนัจึงจะเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ของธนาคารออมสินมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั

ดงันั้น การใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดจาํเป็นตอ้งมีหลากหลายเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ของธนาคารออมสิน

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
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2. การศึกษากระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย พบว่า มี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขั้นตอน คือ ขั้น

การรับรู้ปัญหา ขั้นการแสวงหาขอ้มลู ขั้นการประเมินผลทางเลือก ขั้นการตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดย

ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย ให้ความสาํคญักบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมากเป็นลาํดบัแรกและสนใจท่ีจะใช้

บริการ Mymo Pay ต่อไปนอกจากน้ียงัพบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนให้ความสําคัญต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ  Mymo Pay ของธนาคารออมสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3. การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของการใช้บริการ Mymo Pay ต่อ

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการบริการ Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย พบว่า การส่ือสารแบบ

บูรณาการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการอธิบายการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ Mymo Payในภาพรวม

ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง  และดา้นการบริการลูกคา้

จะเห็นว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกบริการของลูกค้า

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย  จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถจะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ของธนาคารออมสินตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการ Mymo Pay หากมีการวางแผนการใชส่ื้อท่ีดี สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ของธนาคารไดอ้ย่างทัว่ถึง และ

สามารถเลือกการส่ือสารทางตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ขอ้เสนอแนะ 

1. การส่ือสารการตลาดบรูณาการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay อยู่

ในระดบัปานกลางดังนั้น ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน และฝ่ายการตลาดควรพิจารณาเลือกส่ือการตลาดสําหรับการ

โฆษณาบริการ Mymo ของธนาคารออมสินท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของธนาคารออมสินไดม้ากท่ีสุดเช่น การ

โฆษณาผา่นช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น LINE,Facebook และ IG เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีมีช่วงอาย ุ

15-25 ปี และกลุ่มลูกคา้ท่ีมีช่วงอาย ุ46-55 ปี มีความสนใจการโฆษณาผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียมากกว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีมี

ช่วงอาย ุ26-35 ปีช่วงอาย ุ36-45 ปี และช่วงอาย ุ56 ปีข้ึนไป 

2. เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ ทั้ง 7 ประเภท มีระดบัอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ    

Mymo Pay ของธนาคารออมสินแตกต่างกนั ดงันั้น  ผูบ้ริหารธนาคารออมสินและฝ่ายตลาดควรเลือกเคร่ืองมือการ

ส่ือสารตามลาํดบัของการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดงัน้ีลาํดบัท่ี 1 ดา้นการบริการลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ลาํดบัท่ี 2 ดา้นการใชพ้นกังานขายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

Mymo Pay มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ท่ีผา่นมากของธนาคารออมสินอยู่ในระดบัมากซ่ึง

ลูกคา้มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการบริการจากพนักงานของธนาคารเป็นอย่างดี เพ่ือช่วยเหลือและแนะนาํวิธีการใช้

บริการ Mymo Pay ทุกคร้ังท่ีลูกคา้ไดเ้ขา้มาติดต่อท่ีธนาคารออมสิน นอกจากน้ีลูกคา้ยงัตอ้งการให้พนักงานของ

ธนาคารออกเยีย่มร้านคา้และลูกคา้แนะนาํการใชบ้ริการ Mymo Pay หรือให้คาํแนะนาํผ่านทางโทรศพัทแ์ละตามบูธ

แสดงสินค้าของธนาคารออมสิน ลาํดับท่ี 3 ด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ     

Mymo Pay ท่ีผา่นมากของธนาคารออมสินอยู่ในระดบัมากทุกรูปแบบ ไดแ้ก่  แจกของแถม การจบัฉลากรางวลั ลด

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และแจง้ข่าวสารให้ลูกของธนาคารรับทราบขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง ลาํดบัท่ี 4 ดา้นการจดักิจกรรม

พิเศษมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Payในระดบัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดักิจกรรมพิเศษให้กบั

ลูกคา้เน่ืองในเทศกาลสาํคญัๆ  จึงเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับธนาคารออมสินท่ีจะมอบโอกาสพิเศษให้กบัลูกคา้ชั้นดีเพ่ือ
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สร้างแรงจูงใจในการใชบ้ริการของธนาคารออมสินอยา่งต่อเน่ือง ลาํดบัท่ี 5 ดา้นการตลาดทางตรงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay มากท่ีสุดคือ การออกให้บริการตามชุมชน เช่น ตลาดสด สถานท่ีทาํการวิสาหกิจ

ชุมชน เป็นตน้ นอกจากน้ี การออกให้บริการตามหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน และบา้นพกัอาศยัทัว่ไปของ

ลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากดว้ยเช่นกนั ดงันั้น จึงควรทาํการตลาดทางตรงทุกๆ รูปแบบเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่ม

ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง ลาํดบัท่ี 6 ดา้นการโฆษณา การโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay คือ 

การโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น LINE, Facebook, IG ส่วนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสารมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง ลาํดบัท่ี 7 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ช่องทางการประชาสัมพนัธ์สําหรับลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย ไดแ้ก่ การส่งขอ้ความทางโทรศพัท ์และการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์หน้าธนาคาร 

ส่วนการประชาสัมพนัธ์โดยการออกบูธ และส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการ Mymo Payในระดบัปานกลางดังนั้น ผูบ้ริหารจึงควรปรับเปล่ียนวิธีการโฆษณาและวางแผนการ

เลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

3. ลกัษณะของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย มีอิทธิพลต่อเคร่ืองมือการส่ือสารแบบ

บรูณาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันั้นผูบ้ริหารธนาคารออมสินและฝ่ายการตลาดควรเลือกเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมกบัลกัษณะของลูกคา้แต่ละกลุ่มดงัน้ี 

3.1 ดา้นการโฆษณา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุ 46-55 ปี 

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา เกษตรกร กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได ้ 50,001 บาทข้ึนไป 

และกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่มีรายได ้(มีอิทธิพลต่ออาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุด) 

3.2 ดา้นการประชาสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาย ุ  

15-25 ปี การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้น/ปวช. ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

เกษตรกร  

3.3 ดา้นการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Mymo Payในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาย ุ  

15-25 ปี อาย ุ46-55 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ปริญญาตรี 

3.4 ดา้นการใชพ้นักงานขายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาย ุ    

15-25 ปี อาย ุ 26-35 ปี อาย ุ46-55 ปี 

3.5 ดา้นการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ในกลุ่มลูกคา้เพศชาย อาย ุ

46-55 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/

ปวส. อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน เกษตรกร กลุ่มคา้ท่ีมีรายไดน้้อยกว่า 5,000 บาท มีรายได ้

10,001 –15,000 บาท  มีรายได ้ 50,001 บาทข้ึนไป และกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่มีรายได ้(มีอิทธิพลต่ออาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา) 

3.6 ดา้นการจดักิจกรรมพิเศษมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาย ุ

15-25 ปี อาย ุ26-35 ปี อาย ุ46-55 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 

3.7 ดา้นการบริการลูกคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ในกลุ่มลูกคา้เพศชายอาย ุ

15-25 ปี อาย ุ26-35 ปี อาย ุ46-55 ปี มีอิทธิพลมากต่อทุกกลุ่มอาชีพ ยกเวน้ เกษตรกร  

4. การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Pay ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงรายพบว่า

ลูกคา้ของธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย ให้ความสาํคญักบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Mymo Payในระดบั
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มากทุกขั้นตอนซ่ึงลูกคา้ให้ความสาํคญักบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือสูงท่ีสุด และท่ีน่าสนใจคือ ลูกคา้มีความสนใจท่ี

จะใชบ้ริการ Mymo Pay อย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นบริการท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ี ยงัจะช่วยแนะนาํ

ผูอ่ื้นให้ใชบ้ริการ Mymo Pay อีกดว้ย  ดงันั้นผูบ้ริหารธนาคารออมสินจึงควรมอบหมายให้ฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑ ์

Mymo Pay และนักพฒันาแอพพลิเคชั่นเลือกเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความ

ปลอดภยัและน่าเช่ือถือให้มากยิง่ข้ึน   

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษา “อิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ     

Mymo pay ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย” สําเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือ 

แนะนาํจากอาจารย ์ดร.สิริพนัธ์ วงศอ์นัทวงั อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั รวมทั้งอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยั

หอการคา้ทุกท่านท่ีคอยให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการทาํการวิจยัตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาโดยตลอด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณภาพการบริการ 

และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking (MYMO) ของธนาคาร

ออมสิน กรณีศึกษา : จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชคื้อ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารออมสินจาํนวน 

399 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติเชิงพรรณาท่ีใชไ้ดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชไ้ดแ้ก่การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ และ

การวิเคราะห์ผ่านค่าความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-

Banking ของธนาคารออมสินอย่างมีนัยสําคญัในทิศทางเดียวกนั ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ ไม่ส่งผลอย่างมี

นัยสําคญัต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ปัจจยัคุณภาพการบริการดา้น

ลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง และความมัน่ใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม ดา้นความใส่ใจ ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัการยอมรับ

เทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน และดา้นทศันคติ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ 

M-Banking ของธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดา้นอิทธิพลทางสังคม และดา้นการรับรู้

ถึงความง่ายของการใชง้านนั้ น ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคญัต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของ

ธนาคารออมสิน 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, ผูใ้ห้บริการ, M-Banking (MyMo) 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to study the Marketing Mix Factor, Service Quality Factor and 

Technology Acceptance Factor affected the satisfaction of M-Banking service by GSB (MYMO). The sample size 

of 399 respondents were customers of GSB in Pra Nakhon Si Ayutthaya Province by using Questionnaire to collect 

the data. The data was analyzed using Description Statistics consisted of percentage, frequency, average (X-bar) 

and standard deviation, Inferential Statistics consisted of multiple linear regression and analysis of variance 

(ANOVA). In a study, the researcher found that Product in marking mix factor affected the satisfaction of M-

Banking service by GSB significantly in the opposite direction. Price, Place and Physical and presentation affected 

the satisfaction of M-Banking service by GSB significantly in the same direction. Person and Process did not 

significantly affect the satisfaction of M-Banking service by GSB. Physical, Reliability, Responsibility and 

Assurance in service quality factor affected the satisfaction of M-Banking service by GSB significantly in the 

opporsite direction. Empathy affected the satisfaction of M-Banking service by GSB significantly in the same 

direction. Perceived Usefulness and Attitude in technology acceptance factor affected the satisfaction of M-Banking 

service by GSB significantly in the opposite direction. At last, Social Influence and Perceived Ease of Use did not 

significantly affect the satisfaction of M-Banking service by GSB. 

 

Keywords:  satisfaction, service provider, M-Banking (MyMo) 

 

1. บทนํา 

จากภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนัของธุรกิจธนาคาร  ทุกธนาคารต่างพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิม

และขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพ่ือนาํไปต่อยอดจากธุรกิจท่ีลงทุนไปก่อนหน้าให้ไดม้ากท่ีสุด การเขา้สู่ยุคดิจิทลั ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ อาทิ ดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารออมสินจึงมีการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินและการให้บริการท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้ใชบ้ริการกบัธนาคาร 

สาํหรับการบริการของธนาคารท่ีน่าจบัตามองในช่วง 1-2 ปีมาน้ี คือ Mobile Banking   

 ปัจจุบนัถือเป็นยคุแห่งการกา้วลํ้าของเทคโนโลยีท่ีมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใช้

กบัการดาํเนินการดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการนาํเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใชก้บัการทาํธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือ

ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้การทาํธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Digital 

เช่น Mobile Banking และ Internet Banking เติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามาแทนท่ีการทาํธุรกรรมผ่านสาขาของ

ธนาคาร เน่ืองจากธุรกรรมในสาขาส่วนใหญ่ประมาณ 70% เป็นธุรกรรมฝาก ถอน โอนเงิน และชาํระเงิน ปัจ จุ บัน

การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking มีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ือง และมีอตัราการเติบโต มากกว่าการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น Internet Banking โดยจากขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า จาํนวนบญัชี ลูกคา้ท่ี

ใชบ้ริการ Mobile Banking ณ ส้ินปี 2559 มีจา้นวน 20.88 ลา้นบญัชี เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 50.00 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2558 

และปริมาณการทาํธุรกรรมการชาํระเงินผา่นบริการ Mobile Banking ในปี 2559 มีจาํนวน 584.98 ลา้นรายการ เพ่ิมข้ึน
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ถึงร้อยละ 121.65 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ในขณะท่ี จาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Internet Banking ณ ส้ินปี 2559 มี

จาํนวน 15.10 ลา้นบญัชี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.89 เม่ือเทียบกบั ส้ินปี 2558 และปริมาณการทาํธุรกรรมการชาํระเงินผ่าน

บริการ Internet Banking ในปี 2559 มีจาํนวน 240.46 ลา้นรายการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.11 เม่ือเทียบกบัปี 2558 แสดงให้

เห็นว่าการใชบ้ริการผา่น Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าการใช ้บริการผ่าน Internet Banking  จากการใช้

เทคโนโลยเีพ่ือการให้บริการตามท่ีกล่าวนั้นจะทาํให้สถาบนัการเงินเขา้ถึงฐานลูกคา้ไดก้วา้งขวางข้ึน ให้บริการแก่

ลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน สามารถลดค่าใชจ่้ายในระยะยาวและเป็นการสร้างรายไดค่้าธรรมเนียมไดอี้กทางหน่ึง ดงันั้น การ

ปรับปรุงระบบ Mobile Banking เพ่ือให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด จึงเป็นเร่ืองท่ี

ธนาคารควรให้ความสาํคญั (ศนูยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, พฤกษภาคม 2560)  

 ปัจจุบนัการใช ้Mobile Banking เป็นการใชง้านผา่น Application ในโทรศพัทมื์อถือ หรือแทบ็เล็ต (Tablet) 

โดยธนาคารออมสิน ได้นํานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ เป็นบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Mobile Banking) เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบเล็ต อนัเป็นการพฒันาบริการของธนาคารให้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยปัีจจุบนัและอนาคต ภายใตช่ื้อ "MyMo" MyMo สามารถใชไ้ดก้บั Smartphone 

หรือ Tablet ทุกรุ่นท่ีเป็นระบบปฏิบติัการ iOS7 ข้ึนไป หรือ Android 4.1 ข้ึนไป e หรือ Tablet เช่ือมต่อผ่านเครือข่าย 

3G หรือ WIFI โดยบริการพ้ืนฐานท่ีลูกคา้จะไดพ้บใน MyMo ไดแ้ก่ เช็คยอดเงินไดทุ้กบญัชี, ตรวจสอบขอ้มูลบญัชี

เงินฝาก สลากออมสิน หรือสินเช่ือ, โอนเงินภายในบญัชีธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร, โอนเงินดว้ยเบอร์โทรศพัท ์

หรือจะจ่ายบิลด้วยบาร์โค้ด และเติมเงินมือถือ อีกทั้งยงัพร้อมด้วยบริการท่ีเหนือกว่า ดว้ยการแสดงข้อมูลบญัชี 

(Account Detail) ไดม้ากกว่า เช่น ผลรางวลัสลากออมสินพิเศษ, เรียกดู Statement ยอ้นหลงัได ้5 ปี, ระบบแจง้เตือน 

(Message Alert) ธุรกรรมการเงินทุกบญัชีทุกช่องทางในรูปแบบ Push Notification และสามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทัว่

โลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G และ WIFI พร้อมทั้งเลือกธีมพ้ืนหลงัของแอปไดต้ามใจชอบตามไลฟ์สไตล์ของ

ตวัเอง บริการ MyMo ไดพ้ฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือมีบริการ MyMo My Card ท่ีสามารถถอนเงินสด

ไดท่ี้ตู ้ATM ตู ้ADM ของธนาคารออมสิน โดยไม่ตอ้งมีบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปลอดภยัจากการ Skimming ขอ้มูล

บตัรและการลกัลอบดูรหัสบตัร ATM จากพวกมิจฉาชีพ ทาํให้ธนาคารฯมัน่ใจในความมัน่คงปลอดภยั ซ่ึงก่อนเปิด

ให้บริการน้ี ธนาคารฯไดรั้บใบประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 ดา้นระบบบริหารจดัการความ

มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ โดยไดรั้บการตรวจประเมินรับรองในคร้ังน้ีครอบคลุมบริการโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มาตรการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการให้บริการธุรกรรม

ทางการเงินแก่ลูกคา้ของธนาคารออมสินผ่าน MyMo ซ่ึงดาํเนินการตรวจประเมินรับรองโดย บริษทั บูโรเวอริทสั 

เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (สมชาย อาภรณ์พงษ,์ฝ่ายบริหารและพฒันาหน้ีนอกระบบ, 2560)  

 จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-

Banking ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยักาํหนดคุณภาพการ และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ของ

ธนาคารออมสิน กรณีตวัอย่าง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได ้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พฒันาแผนการดาํเนินงานและปัจจยัทางการตลาด รวมถึงแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดของธนาคารออมสินให้มีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และตรงกบั ความต้องการของลูกคา้และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

อยา่งแทจ้ริง  
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แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

1. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมดา้นจิตวิทยา คือ ความรู้สึกของผูท่ี้มารับบริการ

ต่อสถานบริการตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ความพึงพอใจเป็นส่ิง

ท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น  

 2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจเก่ียวกบัการบริการ 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจเก่ียวกบัการบริการ หมายถึง ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้

ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและทาํให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี ระบบบริการ สภาพแวดลอ้ม  คุณภาพ

การให้บริการ  ระยะเวลาบริการ  ความสะดวกในการให้บริการ (ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ : 2558 : 10)  

 3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ 

 Aaker (2004) คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถโดยทัว่ไป ในการส่ือสารหรือส่ง

มอบการบริการในระดบัท่ีลูกคา้คาดหวงัจะไดรั้บ ความคาดหวงัน้ีลูกคา้ไดมี้การแบ่งตามระดบัต่าง ๆ ระหว่างความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยคิดหลงัจากการรับบริการนั้นไปแลว้  

 ดงันั้นอาจสรุปไดว้่า การให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้นความพึงพอใจต่อการบริการจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั

การทาํให้เป็นไปตามความคาดหวงัหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั (Confirm or Disconfirm Expectation) ของ

ผูบ้ริโภคนัน่เอง 

 4. การวดัคุณภาพบริการ (SERVQUAL) 

 ในกระบวนการของการให้บริการส่ิงท่ีธุรกิจคาดหวงั คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ

บริการท่ีไดรั้บ ดงันั้นเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงคุณภาพของการบริการ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988 : 12-

40) ไดมี้การพฒันาปัจจยักาํหนดพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการกาํหนดคุณภาพบริการ ทาํให้มีปัจจยักาํหนดคุณภาพ

บริการเหลือเพียง 5 ดงัน้ี  ลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนอง 

(Responsiveness) ความมัน่ใจได ้(Assurance) ความใส่ใจ (Empathy)  

 ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1. ทฤษฏีการแพร่กระจายของนวตักรรม 

 Everett Roger (1995) เช่ือว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรมเกิดข้ึนจากการ

แพร่กระจายของส่ิงใหม่ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง และมีการยอมรับนวตักรรมใหม่นั้น อาจจะเป็นความรู้ ความคิด 

เทคนิค หรือเทคโนโลย ี 

 2. การยอมรับนวตักรรม 

 การยอมรับว่าเป็นกระบวนการ (Process) ท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคล เร่ิมจากไดย้นิใน

เร่ืองวิทยาการนั้นๆ จนกระทัง่ยอมรับนาํไปใชใ้นท่ีสุด การยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซ่ึงจะยอมรับ

หรือไม่นั้นเป็นการตดัสินใจดว้ยตวัเขาเอง  

 3. ทฤษฎีโมเดลการยอมรับเทคโนโลย ีTechnology Acceptance Model (TAM) 
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 แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TheTechnology Acceptance Model - TAM) จะเนน้

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ ซ่ึงปัจจยั

หลกัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรมของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ มีทั้งส้ิน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  “ตวัแปร

ภายนอก” (External Variables) “การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน” (PerceivedEase of Use) “การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิด

จากการใช”้ (Perceived Usefulness) “ทศันคติ” (Attitude)  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

  (Philip Kotler : 1997) ไดใ้ห้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service 

Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภค

ทัว่ไป จาํเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ในการกาหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึง

ประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  

 4. ดา้นการส่งเสริม (Promotions)  

 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee)    

 6. ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation)  

 7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพ่ือศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในการใหบ้ริการแบบ M-Banking (MyMo) ของธนาคารออม

สิน กรณีศึกษา : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2.เพ่ือศึกษา ปัจจยัคุณภาพการบริการ ในการให้บริการแบบ M-Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน 

กรณีศึกษา : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3.เพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีในการให้บริการแบบ M-Banking (MyMo) ของธนาคาร

ออมสิน กรณีศึกษา : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. เพ่ือศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking 

ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

5. เพ่ือศึกษา คุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคาร

ออมสิน กรณีศึกษา : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6. เพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking 

ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1074 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ใชบ้ริการระบบ M-Banking ของธนาคารออมสินในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 19 สาขา เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น

ขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา : 2549 : 74) เม่ือแทนค่าแลว้ ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั 384.16 ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 399 ตวัอย่างเน่ืองจากจะทาํให้สามารถกาํหนดโควตา้

ของแต่ละสาขาไดเ้ท่าๆกนัพอดี ทั้ง 19 สาขา สาขาละ 21 คน ซ่ึงถือไดว้่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขกาํหนด คือไม่น้อย

กว่า 384.16 ตวัอยา่ง  
การเลือกตัวอย่างสําหรับงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยได้ก ําหนดการเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น

(Nonprobability Sampling) ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งดว้ยเทคนิควิธีการสุ่มแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดย

เป็นการสุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชบ้ริการจาํนวนเท่าๆกนัทั้ง 19 สาขา สาขาละ 21 คน จาํนวน 399  ชุด ดงัน้ี สาขาคลองสวน

พลู สาขาท่าเรือ(อยธุยา) สาขานครหลวง สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สาขาบางปะหัน สาขาบางปะอิน สาขา

บา้นแพรก สาขาประตูนํ้ าพระอินทร์ สาขาผกัไห่ ขาพระนครศรีอยุธยา สาขาภาชี สาขามหาราช สาขาลาดบวัหลวง 

สาขาวงันอ้ย สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ สาขาอยธยาพาร์ค สาขาอุทยั สาขาเจา้พรหม และสาขาเสนา  ดว้ยการ

เลือกแจกแบบสอบถามให้กบัผูท่ี้ใชบ้ริการ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

การวิเคราะห์ขอ้มลู  

สถิติเชิงพรรณนา ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาสาํหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

คือ ตัวแปรปัจจัยด้านประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สถิติท่ีเหมาะสมคือ 

ค่าความถ่ี (จาํนวน) และค่าร้อยละ ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการ 

และ ตวัแปรปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Hair et al., 2010) 

สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา คือ การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปร

อิสระหลายตวั ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคกบัตวัแปรตามหน่ึงตวัเพ่ือทดสอบถึงความความสัมพนัธ์ระหว่างสองตวัแปร

ท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตามดงันั้น สถิติท่ีใชคื้อการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุและการวิเคราะห์ผ่าน

ค่าความแปรปรวน (Multiple Regression, ANOVA) (Pearson, 1908) 
 

4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาสรุปว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.9 อาย ุ 30 – 39 ปี คิด

เป็นร้อยละ 38.1 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.4 ประกอบอาชีพขา้ราชการพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิด

เป็นร้อยละ 49.2 และมีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6 ตามลาํดบั  

ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-

Banking ของธนาคารออมสิน  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( X =   4.45 (  โดยมี

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ม่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียท่ีระดบัเห็นดว้ย (
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X =  4.67 ) รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ( X =  4.57 ) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ( X =   4.53 ) ดา้นช่ิงทางการจดั

จาํหน่าย ( X =  4.52 ) ดา้นผลิตภณัฑ ์( X =  4.43 ) และปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ( X =  3.94 )  

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยกาํหนดคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-

Banking ของธนาคารออมสิน  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ( X = 4.55) โดยมี

ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการ ความมัน่ใจได ้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียท่ีระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ( X = 4.67) 

รองลงมาคือ ลกัษณะทางกายภาพ ( X = 4.60) ความใส่ใจ ( X = 4.56) ความน่าเช่ือถือ ( X = 4.51)  และปัจจยัทางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด การตอบสนอง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดคือ เห็นดว้ย ( X = 4.43) 

ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-

Banking ของธนาคารออมสิน  ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( X = 4.47) โดยมีปัจจยั

ดา้นทศันคติ ม่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียท่ีระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ( X = 4.63) รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์

ของการใชง้าน ( X = 4.62) การรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน ( X = 4.51) และปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี

ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดคืออิทธิพลทางสังคม ( X = 4.13) 

ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน  ในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ( X = 4.58) โดยมีปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ม่ีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียท่ีระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( X = 4.62) ความสะดวกในการให้บริการ  ( X = 4.60) และระบบ

บริการ ( X = 4.57) ตาลาํดบั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 

   (model) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) .716 .423  1.695 .091 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ -.063 .022 -.127 -2.839 .005 

ดา้นราคา .120 .018 .294 6.847 .000 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .354 .030 .577 11.859 .000 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .156 .018 .341 8.671 .000 

ดา้นบุคคล .043 .024 .087 1.785 .075 

ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ .205 .028 .343 7.351 .000 

ดา้นกระบวนการ .048 .029 .087 1.652 .099 

 *นยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 Adjusted R2 = 0.436, F = 43.195, p 0.000 <0.05 
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พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 และมีค่า (ß = -

.127) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงลบ อย่างมี

นยัสาํคญั ดา้นราคา ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß = .294) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าสถิติ 

t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß = .577) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – 

Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.00 และมีค่า (ß = .341) มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน 

ในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคญั ดา้นบุคคล ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.075 ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß = .343) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคาร

ออมสิน ในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคญั ดา้นกระบวนการ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.099 ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน  

 

ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 และมีค่า 

(ß = -.127) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงลบ 

อย่างมีนัยสําคญั ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß = -.229) มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจัยความพึงพอใจในการใช้บริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงลบ อย่างมีนัยสําคญั ด้านการ

ตอบสนอง ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß = -.214) มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงลบ อย่างมีนัยสําคญั ดา้นความมัน่ใจได ้ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß =- .223) มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคาร

ออมสิน ในเชิงลบ อย่างมีนัยสําคญั ดา้นความใส่ใจ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 และมีค่า (ß = .155) มี

ความสัมพนัธก์บัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญั  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน กบัปัจจยัดา้นปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการ 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 

ลกัษณะทางกายภาพ 

ความน่าเช่ือถือ 

การตอบสนอง 

ความมัน่ใจได ้

ความใส่ใจ 

6.187 .276  22.400 .000 

-.054 .023 -.127 -2.392 .017 

-.129 .028 -.229 -4.613 .000 

-.097 .024 -.214 -4.055 .000 

-.160 .036 -.233 -4.481 .000 

.089 .030 .155 3.017 .003 

 *นยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 Adjusted R2 = 0.140, F = 12.802, p 0.000 <0.05 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน กบัปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 

อิทธิพลทางสังคม 

การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน 

การรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน 

ทศันคติ 

6.521 .263  24.806 .000 

-.012 .025 -.023 -.474 .636 

-.217 .036 -.291 -5.990 .000 

-.016 .029 -.028 -.542 .588 

-.177 .047 -.192 -3.745 .000 

*นยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 Adjusted R2 = 0.141, F = 16.184, p 0.000 <0.05 

 
 

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีดา้นอิทธิพลทางสังคม ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.636 ไม่มี

ความสัมพนัธก์บัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์

ของการใชง้าน t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß = -.291) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงลบ อยา่งมีนยัสาํคญั ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน t-test มี

ค่า Sig. เท่ากบั 0.588 ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ M – Banking ของธนาคารออมสิน 

ดา้นทศันคติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และมีค่า (ß = .192) มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

M – Banking ของธนาคารออมสิน ในเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญั  

 

5. บทสรุป 

ผลสรุปขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ 

 ผลการศึกษาสรุปว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.9 อายุ 30 – 

39 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.4 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 49.2 และมีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6 ตามลาดบั 

1. สมมติฐานดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 1.1 และมีค่า (ß = -.127) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ส่งผลต่อความพึงพอใจในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดดา้นราคา ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 

1.2 และมีค่า (ß = .294) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางเดียวกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.3 และมีค่า (ß = .577) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน 

ในทิศทางเดียวกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.3 และมีค่า (ß = .341) ซ่ึงสามารถตีความไดว้า่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทาง

เดียวกนั   

 สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นดา้นบุคคล ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.075 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสษ

สมมติฐานท่ี 1.5 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน  

 สมมติฐานท่ี 1.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.6 และมีค่า (ß = .343) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออม

สิน ในทิศทางเดียวกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นกระบวนการ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.099 ซ่ึงมีค่ามากว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสษ

สมมติฐานท่ี 1.7 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ไม่ต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-

Banking ของธนาคารออมสิน  

2. สมมติฐานดา้นปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการ 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปัจจยักาํหนด

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1079 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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คุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.1 และมีค่า (ß = -.127) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยักาํหนด

คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 2.2 และมีค่า (ß = -.229) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นความ

น่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยักาํหนด

คุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 2.3 และมีค่า (ß = -.214) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นดา้นการ

ตอบสนอง ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นความมัน่ใจได ้ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยักาํหนด

คุณภาพการบริการดา้นดา้นความมัน่ใจได ้ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.4 และมีค่า (ß = -.233) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นความ

มัน่ใจได ้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นความใส่ใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยกาํหนด

คุณภาพการบริการดา้นดา้นความใส่ใจ ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 2.5 และมีค่า (ß = .155) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการดา้นความใส่ใจ 

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางเดียวกนั 

3. สมมติฐานดา้นปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี

 สมมติฐานท่ี 3.1 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีด้านอิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า ปัจจยัดา้น

การยอมรับเทคโนโลยดีา้นอิทธิพลทางสังคม ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.636 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 

0.05 จึงปฏิเสษสมมติฐานท่ี 3.1 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีดา้นอิทธิพลทางสังคม ไม่

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน  

 สมมติฐานท่ี 3.2 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน 

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่า

นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.2 และมีค่า (ß = -.291) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1080 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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ยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking 

ของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงกนัขา้ม   

 สมมติฐานท่ี 3.3 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน 

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.588 ซ่ึงมีค่า

มากกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสษสมมติฐานท่ี 3.3 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงความง่าย

ของการใชง้าน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน  

 สมมติฐานท่ี 3.4 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยดีา้นทศันคติ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับ

เทคโนโลยีดา้นทศันคติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 

3.4 และมีค่า (ß = -.192) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีดา้นทศันคติ ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงขา้มกนั 

 

6. การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน 

กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากเพศ

หญิงอาจจะเป็นเพศท่ีให้ความสาํคญักบัส่ิงอาํนวยความสะดวกมาก เพ่ือการประหยดัเวลาและลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น 

ในส่วนของช่วงอายสุ่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะอยู่ในช่วงอายุ 30- 39 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเร่ิมสร้างครอบครัว

และมีความจาํเป็นในการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร เช่น การชาํระสินเช่ือ การฝากเงินประกนัชีวติเป็นตน้ โดย

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีเช่ือมัน่ในการใช้

เทคโนโลยทีางการเงินผา่นระบบมือถือ 

ในการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ 

M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในทิศทางตรงกยัขา้มและส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ส่งผลต่อความพึงพอใจในทิศทาง

เดียวกนั และ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ไม่ส่งผลความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคาร

ออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงสอดตลอ้งกบั (จุฑาภรณ์ ไร่วอน : 2558) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิงในระดับมาก โดยเฉพาะด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นพนกังานท่ีให้บริการ มีความสาํคญัในระดบัมาก ส่วนดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสําคัญในระดับปานกลางเท่านั้ น ดงันั้น ธนาคารควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนัโดยเฉพาะการทาํโปรโมชัน่เพ่ือดึงดูดความสนใจ 

การวิเคราะห์สมมติฐาน ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ 

M-Banking ของธนาคารอมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัะระนครศรีอยุธยา ในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบว่า ปัจจยักาํหนดคุณภาพ

การบริการลกัษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความมัน่ใจได ้ความใส่ใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
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การให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสินในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กนกวรรณ 

นาสมปอง : 2555) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงสาคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่า

คู่แข่งขนัได ้การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระทาผูรั้บบริการจะ

พอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ 

การวิเคราะห์สมมติฐาน ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ 

M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับ

เทคโนโลยีด้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน และทศันคติต่อการใชง้าน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสินในทิศทางตรงกันข้าม และการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน 

อิทธิพลทางสังคม ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (ชัญญาพทัธ์ จงทวี : 2558) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัการรับรู้ถึง

ประโยชน์และความง่ายของการใชง้านเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking  การใช้

งานและการหาขอ้มูลใน Mobile Banking ท่ีง่าย และภาษาท่ีใชแ้ละการแสดงผลลพัธ์ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ ทั้งน้ี อาจ

เป็นเพราะหากลูกคา้ทราบประโยชน์ของการใชง้าน Mobile Banking ท่ีดีกว่าช่องทางอ่ืนๆ และไดท้ดลองใชแ้ลว้

พบว่า ดีกว่าจริง อีกทั้งยงัมีการใชง้านท่ีง่าย จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษา ธนาคารสามารถนาํข้อมูลท่ีได้จากผลการวิจยัมาเป็นแนวทาง ในการ

กาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ Mobile Banking ธนาคารควรให้ความสําคญักบัดา้น

ช่องทางการจัดจาํหน่ายส่ือกลางในการส่งสินคา้ หรือบริการให้ลูกค้า การอาํนวยความสะดวกของการใช้บริการ 

MobileBanking ให้สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีและทุกเวลา เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ

มากท่ีสุด  
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บทคัดย่อ 

             การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดของ

ผูป้ระกอบการส่งออกขา้วหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 6 ราย โดยเป็นผูป้ระกอบการไทย

ทั้งหมด เก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี

และร้อยละ (Frequency and Percentage) ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตลาดของผูป้ระกอบการท่ีสามารถทาํให้คู่คา้

ตดัสินใจนาํเขา้ผลิตภณัฑข์า้วหอมมะลิไทย คือ กลยุทธ์ดา้นราคา (Pricing Strategy) กลยุทธ์ดา้นราคามีความยืดหยุ่น

และสามารถกาํหนดไดห้ลายวิธี โดยแบ่งเป็น การกาํหนดราคาเพ่ือสร้างรายได ้การกาํหนดราคาเพ่ือสร้างยอดขาย การ

กาํหนดราคาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ ผลการวิจยันาํไปใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการเจาะและ

ขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกงโดยทั้งผูป้ระกอบการรายเก่าและรายใหม่ควรให้ความสําคญัในการ

นาํเสนอราคาและการส่งมอบสินคา้ให้มีความแม่นยาํ เน่ืองจากผูน้าํเขา้ในฮ่องกงจะศึกษาความสามารถของผูส่้งออก

รายนั้น หากทาํไดดี้กจ็ะเพ่ิมจาํนวนการสั่งซ้ือมากข้ึน 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาด, ผูป้ระกอบการไทย, ขา้วหอมมะลิไทย 

ABSTRACT 

This research is Qualitative Research. This research objective is to examine marketing 

strategies of Thai entrepreneurs exporting Thai Hom Mali Rice to Hong Kong by using a sample of 

six Thai entrepreneurs. Statically analyzed by descriptive statistics, frequency and percentage 

methods. The result showed that the price strategy has play an important role on driving the decision 

of Hong Kong's importers to import Thai Hom Mali Rice. The price strategy is flexible and can be 

determine in various ways including pricing for revenue, pricing for sale volume and pricing for 

image. The result of this research will be a guidance for new entrepreneurs who wish to enter into 

hom mali rice market in Hong Kong. However, both existing and new entrepreneurs should place an 

important on price quotation and the delivery process as Hong Kong importers will study the 

potentials of Thai exporters before deciding to import the jasmine rice. If the exporters have a good 

performance, the Hong Kong importers will likely to increase their import volume. 

Keywords: Marketing Strategy, Thai Entrepreneurs, Thai Hom Mali Rice   
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1. บทนํา 

ขา้วหอมมะลิไทยเป็นท่ีนิยมอยา่งต่อเน่ืองในตลาดฮ่องกง เคยมีสัดส่วนการส่งออกเชิงมูลค่าในตลาดฮ่องกง

สูงถึงร้อยละ 80 ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ทาํให้ผูบ้ริโภคนิยมและคุน้เคยกบัช่ือขา้วหอมมะลิไทยเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงฮ่องกงถือ

เป็นตลาดหลักของการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย ชาวฮ่องกงเร่ิมนาํเข้าข้าวจากไทยมานานกว่า 60 ปี ทาํให้

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูน้าํเขา้ชาวฮ่องกงและผูส่้งออกไทยมีมาอย่างแน่นแฟ้น ในแต่ละปีฮ่องกงจะนาํเขา้ขา้วเฉล่ีย

ประมาณ 350,000 ตัน โดยนาํเข้าข้าวหอมมะลิประมาณร้อยละ 90 ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมบริโภคข้าวใหม่เป็นหลัก 

(สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง, 2559) 

เม่ือยอ้นกลบัไปในช่วง 3-4 ปี (ปี พ.ศ.2555-2556) ท่ีผ่านมาราคาขา้วหอมมะลิไทยมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้

ผูน้าํเขา้จากฮ่องกง ไม่สามารถขายขา้วหอมมะลิไทยได ้ผนวกกบัเป็นช่วงท่ีประเทศเวียดนามไดเ้ร่ิมการส่งออกขา้วไป

ยงัประเทศต่างๆ ทาํให้ฮ่องกงเร่ิมมีการนาํเขา้ขา้วจากประเทศเวียดนาม แต่เน่ืองจากคุณภาพนั้นยงัแตกต่างจากขา้ว

หอมมะลิไทยและผูบ้ริโภคไม่คุน้เคยกบัรสชาติของขา้วเวียดนามเท่าใดนัก จึงทาํให้ผูน้าํเขา้บางกลุ่ม นาํขา้วไทยและ

เวียดนามมาผสมและบรรจุถุงใหม่ เพ่ือขายให้ร้านคา้ในราคาถูกลง โดยเฉพาะตลาดขา้วสาํหรับร้านอาหาร/โรงแรม ท่ี

ส่วนใหญ่ไม่สามารถซ้ือขา้วหอมมะลิไทย 100% ได ้ดว้ยสาเหตุดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาการปลอมขา้วปนขา้วไทยใน

ตลาดฮ่องกง ซ่ึงต่อมาศุลกากรฮ่องกงได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าวปลอมและบรรจุภัณฑ์ปลอม โดยได้

ดาํเนินการตรวจจบัอยา่งเขม้งวดต่อเน่ืองมาโดยตลอด ทาํให้อตัราการกระทาํผดิลดลงอยา่งมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2557-

2559 การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยงัฮ่องกงปรับตัวดีข้ึนมาเป็นร้อยละ 48 , 56 และ 60 ตามลาํดบั เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคเร่ิมกลบัมามีความเช่ือมัน่ในคุณภาพขา้วหอมมะลิไทยมากข้ึน (สํานักงานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ 

เมืองฮ่องกง, 2560) 

ปัจจุบนัจึงมีผูส่้งออกรายใหม่หลายรายให้ความสนใจเขา้มาในตลาดน้ีอย่างมาก เน่ืองจากว่า ขา้วหอมมะลิ

ไทยในตลาดฮ่องกง ไดรั้บการยอมรับมาอย่างยาวนาน และกลุ่มผูบ้ริโภคชาวฮ่องกงมีความช่ืนชอบในรสชาติขา้ว

หอมมะลิไทยเป็นอยา่งมาก โอกาสการเจริญเติบโตของตลาดยงัมีสูง เน่ืองจากเป็นสินคา้คุณภาพ ท่ีไดรั้บการยอมรับ

จากทัว่โลกและเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัของไทย ประกอบกบัภาครัฐให้การสนับสนุนและฮ่องกงเป็นหน่ึงในตลาด

ท่ีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชยใ์ห้ความสําคญัในการส่งเสริมศกัยภาพดา้นการส่งออก

เน่ืองจากฮ่องกงเป็นตลาดท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัคุณภาพมากกว่าราคา โดยปัจจัย

สาํคญัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึง คือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคหลกัๆ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มภตัตราคารร้านอาหาร และกลุ่มครัวเรือน ซ่ึง

การส่งออกขา้วหอมมะลิไทยไปยงัฮ่องกงในปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมามีปริมาณสูงถึง 206,153 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปริมาณ 

187,092 ตนัของปี พ.ศ. 2559 หรือขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.18 นับเป็นคร้ังแรกในรอบ 10 ปีท่ียอดการส่งออกขา้ว

หอมมะลิไปยงัฮ่องกงมากกว่า 200,000 ตนั หลงัจากคร้ังสุดทา้ยท่ีไทยเคยทาํไดใ้นปี พ.ศ.2550 ดว้ยปริมาณ 202,858 

ตนั (สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง, 2561) 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถทาํให้ผลิตภณัฑ์

ขา้วหอมมะลิไทยครองใจผูบ้ริโภคในตลาดฮ่องกงไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้พ่ือ
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พฒันาสินคา้และบริการ รวมถึงเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินคา้ขา้วหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง

และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการขา้วหอมมะลิส่งออกรายใหม่ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คือ ผูป้ระกอบการส่งออกขา้วหอมมะลิของไทยในตลาดฮ่องกง กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในการ

วิจยั คือ ผูป้ระกอบการขา้วหอมมะลิส่งออกและตวัแทนจาํหน่ายขา้วหอมมะลิในตลาดฮ่องกง จาํนวน 6 ราย โดยใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจยัเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี คือ บทสัมภาษณ์ (Interview) โดย

แบ่งโครงสร้างคาํถามออกเป็น 3 ส่วน คือ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ กลยุทธ์การตลาดของผูป้ระกอบการขา้ว

หอมมะลิส่งออกในตลาดฮ่องกง และ พฤติกรรมการซ้ือของธุรกิจหรือคู่คา้ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 เก็บขอ้มลูดว้ยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์นกัธุรกิจ ดงัน้ี 

 ขอ้มลูดา้นเอกสาร รวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารและรายงานวิจยัต่าง ๆ ขอ้มูลจาก

หนังสือ วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดย

แหล่งข้อมูลท่ีสําคญั ได้แก่ สํานักงานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Depth interview) 

ผูป้ระกอบการ จาํนวน 6 ราย คาํถามสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured Interview) เพ่ือให้ได้

ขอ้มลูเชิงลึกตามทศัคติหรือมุมมองการตลาดของผูป้ระกอบการขา้วหอมมะลิไทยรายนั้นๆ โดยผูว้ิจยัไดท้าํการติดต่อ

ขอข้อมูลผูป้ระกอบการผ่านผูช่้วยผูอ้าํนวยการส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ทาํการขอสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการผา่นทางโทรศพัทด์ว้ยตวัเองทั้งหมด ระหว่างเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ท่ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมี 6 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 1) อ่านข้อมูล (Reading) ท่ีได้จากการรวบรวมจากเอกสาร ข้อมูลเชิงวิชาการ และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการ 2) แปลความหมาย (Interpreting) 3) จบักลุ่ม (Categorize) โดยทาํการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล 4) ใส่

รหัส (Coding) 5) ป้อนรหัสเขา้โปรแกรม (Input data) เพ่ือประมวลผล 6) หาค่าความถ่ีและร้อยละ (Frequency and 

Percentage) 

 

4. ผลการวจิัย 

 ผลการศึกษา ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ พบว่า ผูป้ระกอบการส่งออกขา้วหอม

มะลิไทยในตลาดฮ่องกงซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ทั้ง 6 คน เป็นเพศหญิง 4 คน และเพศชาย 2 คน ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ทั้ง 6 คน จบปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท 3 คน สถานภาพการสมรส โสด 4 คน สมรส 2 คน ประสบการณ์
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ในการทาํงาน พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีมีอายุการทาํงานน้อยกว่า 5 ปีมีจาํนวน 3 คน อีก 2 คน เป็นผูมี้ประสบการณ์

ทาํงานระหว่าง 5 – 10 ปี และมี 1 คนมีประสบการณ์ทาํงานมากกว่า 10 ปี หากแบ่งตามระดบัการบริหารและความ

รับผดิชอบงาน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการ 2 คน และพนกังานระดบัปฏิบติัการ 4 คน 

 ผลการศึกษากลยทุธ์การตลาดในการส่งออกขา้วหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง แยกตามกลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาด (4 Ps) คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดนาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย และ

พฤติกรรมการซ้ือของธุรกิจ พบประเด็นสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑข์า้วสารเพ่ือส่งออก แยกพิจารณาตามขนาดของบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ 

พบว่า ใชก้ลยทุธ์การนาํขา้วหอมมะลิบรรจุถุง ขนาด 2 – 8 กิโลกรัม โดยผลิตภายใตแ้บรนด์ของตนเอง (Store Brand) 

ทั้งหมด 4 ราย รองลงมา คือ บรรจุขา้วถุงตามขนาดผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค เป็นขา้วสารบรรจุถุง

ขนาด 2 – 5 กิโลกรัม และอีก 2 ราย ส่งออกขา้วสารบรรจุถุงขนาดใหญ่ โดยท่ีขา้วสารจะถูกนาํไป Rebrand โดย

ผูป้ระกอบการในฮ่องกงท่ีมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 

 กลยทุธ์ดา้นราคา จากผลการศึกษา พบว่า กลยทุธ์ท่ีผูส่้งออกเลือกใชม้ากท่ีสุด คือ กลยุทธ์การกาํหนดราคา

เพ่ือสร้างยอดขาย กลยทุธ์ดงักล่าวทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถกระตุน้ยอดขายไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งขา้วเป็นสินคา้ท่ีมี

ราคาค่อนขา้งผนัผวน โดยการใชก้ลยุทธ์น้ีราคาสินคา้จะมีแนวโน้มตํ่าลง ปริมาณการสั่งซ้ือก็จะมากข้ึน และทาํให้

สามารถต่อรองคู่ค้าไดง่้าย รองลงมา คือ กลยุทธ์การกาํหนดราคาเพ่ือสร้างรายได ้โดยกลยุทธ์น้ีผูป้ระกอบการจะ

กาํหนดราคาผลิตภณัฑค่์อนขา้งสูงเน่ืองจากคาํนึงถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากโครงสร้างการกระจายสินคา้ท่ีมีหลาย

ขั้นตอนกว่าจะถึงมือผูบ้ริโภคตอ้งผา่นตวัแทนนาํเขา้ ตวัแทนจาํหน่าย รวมถึงการนาํสินคา้เขา้ห้าง Modern Trade ตอ้ง

มีค่าใชจ่้ายอีกหลายประการ และกลยทุธ์การกาํหนดราคาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ มีผูป้ระกอบการ 1 รายจากกลุ่มตวัอย่าง

เลือกใชก้ลยทุธ์น้ี เพ่ือรักษาความรู้สึกและทศันคติของลูกคา้ว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ เพราะในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคสินคา้นาํเขา้มกัจะมีราคาท่ีสูงอยูแ่ลว้ 

 กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าผูป้ระกอบการส่วนมาก ผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของตนเอง (Store 

Brand) สินคา้จะถูกกระจายไปยงัห้าง Modern Trade โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ กลุ่มครัวเรือน ส่วนผูป้ระกอบการ

ท่ีส่งออกในลกัษณะเป็นขา้วสารบรรจุถุงขนาดใหญ่ สินคา้ท่ีส่งออกนั้น ผูป้ระกอบการท่ีมีตราสินคา้เป็นของตนเองใน

ฮ่องกง จะนาํไปบรรจุถุง Rebrand ภายใตแ้บรนดข์องตนเองและจะกระจายสินคา้ไปยงั ห้าง Modern Trade ภตัตาคาร/

โรงแรม ตลาดสด ชุมชน รวมถึงตามเมืองอ่ืนๆดว้ย 

 กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย โดยแบ่งตามประเภทการประชาสัมพนัธ์ มี 3 ประเภท ซ่ึงผูป้ระกอบการ 2 รายแรก 

เลือกการทาํกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (In Store Promotion) อีก 2 รายเลือกการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ

สาธารณะ (Mass Media) และ 2 รายท่ีเหลือ เลือกการประชาสัมพนัธ์ ณ จุดขาย (In Store Media) โดยผูป้ระกอบการ

แต่ละรายต่างให้ขอ้มลูท่ีคลา้ยกนัว่า ในส่วนของการทาํการตลาดนั้นทางผูป้ระกอบการไทยจะไม่ค่อยไดมี้ส่วนร่วม

เท่าใดนกั ทางผูน้าํเขา้และตวัแทนจาํหน่ายจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางเป็นส่วนใหญ่ 

 พฤติกรรมการซ้ือของธุรกิจ พบว่า กลยทุธ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของคู่คา้ คือ กลยุทธ์ดา้นราคา (Price 

strategy) โดยผูป้ระกอบการไทยมีแนวทางในการกาํหนดราคาท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่คู่คา้และสามารถ

ยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์หรือตามท่ีไดท้าํขอ้ตกลงกนั 
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5. การอภปิรายผล 

 สรุปผลการวิจยั 

 กลยุทธ์หลกัท่ีสามารถทาํให้คู่คา้ตดัสินใจนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิไทยของผูป้ระกอบการ พบว่ากล

ยทุธ์หลกัท่ีทาํให้คู่คา้ตดัสินใจนาํเขา้นั้น คือ กลยุทธ์ดา้นราคา (Price strategy) ซ่ึงมีความสําคญัมากในการตดัสินใจ

ของผูน้าํเขา้ เน่ืองจากราคาขา้วไทยมีความผนัผวนอยูม่าก โดยถา้หากทางผูป้ระกอบการให้ขอ้เสนอในดา้นของราคาท่ี

น่าสนใจ ผูน้าํเขา้จะตดัสินใจนาํเขา้อยา่งไม่ลงัเล เน่ืองจากคุณภาพของขา้วไทยนั้นดีอยูแ่ลว้ ส่วนสําคญัของการนาํเขา้

หลกัๆ คือ การแข่งขนัดา้นราคา นอกจากขอ้เสนอในดา้นของราคาแลว้ ผูป้ระกอบการส่งออกจะตอ้งคาํนึงถึงการส่ง

มอบสินคา้ใหแ้ม่นยาํ ถูกตอ้งตามจาํนวนท่ีตกลงกบัคู่คา้ดว้ย 

 อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษา เร่ือง การศึกษากลยทุธ์และการตลาดของผูป้ระกอบการส่งออกขา้วหอมมะลิไทยในตลาด

ฮ่องกง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษา กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิษณุ เหรียญมหาสาร (2558) กล่าวคือ 

ผูป้ระกอบการไทยควรเน้นขา้วหอมมะลิไทยแทส้ําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง โดยจาก ผลการศึกษาจากการ

วิจยัคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการไทยท่ีส่งออกขา้วไปฮ่องกงทาํการผลิตและส่งออกขา้วหอมมะลิไทยแทท้ั้งหมด ทั้งใน

รูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุถุงขนาดใหญ่ 

 ผลการศึกษา กลยุทธ์ในดา้นการกาํหนดราคา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของราคาส่งออกขา้วไทยและประเทศคู่แข่งท่ีมีต่อ

ความตอ้งการนาํเขา้ขา้วจากไทย โดยผลการศึกษาช้ีชดัให้เห็นว่า ในเกือบทุกตลาดส่งออกขา้วท่ีสําคญัของไทย ราคา

ส่งออกขา้วไทยมีผลต่อความตอ้งการนาํเขา้ขา้วไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม สอดคลอ้งกบักฎของอุปสงค์ท่ีว่าปริมาณ

สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในขณะใดขณะหน่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัราคาสินคา้ชนิดนั้น 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการส่งออกสินคา้ขา้วหอมมะลิไทยสู่ตลาดฮ่องกง จากผลการศึกษาพบว่า กล

ยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด กลยทุธ์หลกัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัและมีผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจนาํเขา้ของ

ผูป้ระกอบการฮ่องกง คือ กลยุทธ์ดา้นราคา ดงันั้น ผูป้ระกอบการไทยควรยืนยนัราคา ในระยะสั้ น ไม่เกิน 3 เดือน 

เน่ืองจากราคาของขา้วนั้นค่อนขา้งผนัผวน หากยนืยนัราคาในระยะยาว (เกิน 3 เดือน) อาจทาํให้เกิดความเสียหายเม่ือ

มีการส่งมอบสินคา้ไดแ้ละอาจทาํให้เกิดปัญหาในการสั่งซ้ือคร้ังต่อไปของผูน้าํเขา้ในฮ่องกงได ้การกาํหนดราคาในแต่

ละแนวทางไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดราคาเพ่ือสร้างยอดขาย กาํหนดราคาเพ่ือสร้างรายได ้และกาํหนดราคาเพ่ือสร้าง

ภาพลกัษณ์นั้น ผูป้ระกอบการควรจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุน อตัราแลกเปล่ียน ภาระค่าใชจ่้ายในการกระจายสินคา้ รวมถึง

ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์แบรนดผ์า่นช่องทางต่างๆ ก่อนสินคา้สู่มือผูบ้ริโภคดว้ย เพราะราคาท่ีเหมาะสมจะเป็น

ปัจจยัสะทอ้นการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ ของคุณภาพขา้ว จะมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงคุณภาพและระดบัของ

สินคา้เม่ือเทียบกบัราคาข้าวจากผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ นอกจากกลยุทธ์ในการกาํหนดราคาแลว้ ผูป้ระกอบการควร

จะตอ้งให้ความสาํคญักบัคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละให้ความสาํคญัในเร่ืองของบรรจุภณัฑ์ดว้ยเช่นกนั โดยจะตอ้งมีความ

เขา้ใจในลกัษณะภูมิอากาศของฮ่องกงท่ีมีความช้ืนสูง เพ่ือนาํไปปรับปรุงหรือปรับในบรรจุภณัฑ์ของแบรนด์ตนเอง 

และควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความนิยมซ้ือบรรจุภณัฑข์า้วแต่ละขนาดไปพร้อมกนัดว้ย 
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ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

 การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํเขา้ขา้วหอมมะลิของไทยในตลาดฮ่องกง โดย

อาจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํเขา้ขา้วไทยของผูน้าํเขา้ในตลาดฮ่องกง รวมถึงศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคชาวฮ่องกงเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผูส่้งออกขา้วหอมมะลิไทยทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในการปรับตวัให้ทนัต่อ

สถานการณ์ขา้วในปัจจุบนั 

 

กติตกิรรมประกาศ   

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ผุสดี พลสารัมย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีเสร็จส้ินสมบรูณ์ 

 ขอขอบคุณคณาจารยใ์นหลักสูตรทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารยใ์นกลุ่มวิชาการตลาด ผูป้ระสิทธ์ิ

ประสาทองค์ความรู้ อุทิศแรงกายและแรงใจในการอบรมสั่งสอนทั้งในดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และการ

นาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต จนกระทัง่สาํเร็จการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีมหาบณัฑิตวิทยาลยัทุก

ท่าน ท่ีอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในระหว่างการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ี รวมถึงขอขอบคุณผูป้ระกอบการทุก

ท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลในการตอบแบบสัมภาษณ์ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ  นายสถาวร ทรัพยสุ์นทร หัวหน้ากลุ่มมาตรการทางการคา้ 3 กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 

และนายนิติ ประทุมวงษ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ท่ีไดใ้ห้ความ

ช่วยเหลือในการติดต่อประสานผูป้ระกอบการเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการวิจัยตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ และพ่ีๆ เพ่ือน

นกัศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application 

ของผู้ใช้บริการในจังหวัดลพบุรี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application 

ของผูใ้ช้บริการในจังหวดัลพบุรี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application พร้อมทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 4P’s) และ ปัจจยัทาง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีทาํการศึกษาคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการทาง

การเงินผา่น Mobile Banking Application ของธนาคารในประเทศไทย ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัลพบุรี โดยทาํการสํารวจ

ผา่นแบบสอบถาม และไดรั้บขอ้มลูแบบสอบถามตอบกลบัท่ีมีความสมบรูณ์รวมทั้งส้ิน 418 ชุด 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการทางการเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด โดยส่วน

ใหญ่ใช้บริการมากกว่า 5 คร้ังต่อเดือน และมีเหตุผลแรกท่ีตัดสินใจใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application คือ ความสะดวกสบายเพราะสามารถทาํ ธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลาซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงใช้

บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ในการทาํธุรกรรมโอนเงินระหว่างบญัชี และพบว่า ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด ในส่วนการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า อายแุละระดบัรายได้

ท่ีต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั โดยประชากรท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป จะมีความเช่ือมัน่ใน

การใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application มากกว่ากลุ่มอ่ืน และประชากรท่ีมีระดบัรายไดต้ํ่ากว่า 

20,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่มากนกั อาจมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางการ

เงินผา่น Mobile Banking Application จึงมีความเช่ือมัน่นอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนและพบว่า เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ท่ีแตกต่างกนั 

คาํสําคญั: โมบาย แบงก้ิง แอฟพลิเคชัน่, ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 
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ABSTRACT 

The studying factors affecting confidence in using financial services via mobile banking application of 

users in Lopburi. The purpose were to study the behavior of using financial services via mobile banking application 

together with study on the relationship of marketing mix (4P's) and demographic factors affecting the confidence in 

using financial services via mobile banking application. This study is quantitative research and population is 

consumers who have used financial services through the bank's mobile banking application in Thailand and living 

in Lopburi. The survey was conducted through questionnaires. A total of 418 questionnaires were received.  

The research found that most of the samples used financial services through Kasikorn’s bank. Most of 

them use the service more than 5 times a month. The first reason to decide to use financial services through mobile 

banking application is convenience because transactions can be made anywhere, anytime. More than half of the 

sample used financial services via mobile banking application for transfer money between accounts and found that 

factors influencing confidence in using financial services through mobile banking application include 4 factors sort 

by descending order. Product factor, Service channel factor, Price factor and marketing promotion factors. In the 

test of hypothesis about the demographic characteristics found that different age and income levels are affects 

confidence in using services different. Population over 31 years old. There is more confidence in using financial 

services through Mobile Banking Application than other groups and those with income below 20,000 baht per 

month are not very income earners may be concerned about the security of financial transactions via mobile 

banking application. Therefore, there is less confidence than other groups. It was found that sex, education and 

occupation were different and there is no affect on confidence in using financial services through mobile banking 

application. 
 

Keywords:  Mobile banking in Thailand, Confidence in mobile banking   

 

1. บทนํา 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยโดยภาพรวมมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด                  

อนัเน่ืองมาจากความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายพ้ืนฐาน 3G ท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการโทรคมนาคมและการ

ส่ือสารต่างเร่งพฒันาและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศประกอบกบักระแสนิยมในการให้สมาร์ท

โฟน เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามท่ีตอ้งการ ราคาสมาร์ทโฟนเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัตํ่าลง และฐานะผูใ้ชง้านมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบนั ธนาคารพาณิชยมุ่์งเน้นการพฒันาการ

ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ไดแ้ก่ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet banking) และธนาคารทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

(Mobile banking) เพ่ิมข้ึนอยา่งมาก โดยขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2561) พบว่า 

ธุรกรรมการชาํระเงินผ่าน Mobile banking มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในแต่ละเดือน อย่างไรก็ตาม ยงัคงมี

ลูกคา้จาํนวนมากท่ีทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ทาํให้ธนาคารมีตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีสูง

มากกว่าท่ีควรจะเป็น มีค่าใช้จ่ายในการจา้งงานเพ่ิมข้ึน เพราะต้องจา้งพนักงานประจาํเคาน์เตอร์สาขาเพ่ือรองรับ
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ปริมาณลูกคา้ สูญเสียโอกาสในการรับรายไดค่้าธรรมเนียมในการให้บริการจากความถ่ีในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ของลูกคา้ เพราะมีระยะเวลา เปิด-ปิดสาขา ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การให้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application เป็นช่องทางท่ีสามารถลดขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี เพราะสามารถให้บริการไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

มีความถ่ีในการทาํธุรกรรมมากข้ึน ก่อให้เกิดรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน ความสะดวกสบายจาก

บริการของสถาบนัการเงิน ดว้ยระบบท่ีเขา้ถึงง่ายดว้ยช่องทางออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ  แมว้่าการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Banking Application)จะมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว แต่หลายคนเช่ือว่า

การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีความเส่ียง เพราะอาจถูกโจรกรรมขอ้มลูส่วนตวัไดง่้าย ซ่ึงจากการ

สาํรวจของ Celent (2013) พบว่า เหตุผลหลกัท่ีคนยงัไม่กลา้ใช ้Mobile Banking เน่ืองจากยงัไม่เช่ือมัน่ในระบบการ

รักษาความปลอดภัย ดังนั้ น หากทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application จะทาํให้ผูป้ระกอบการธนาคารนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา

เทคโนโลยี รูปแบบ หรือฟังก์ชั่นการใชบ้ริการ Mobile Application ของธนาคาร ท่ีสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการและสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ของธนาคารไดม้ากยิง่ข้ึน    

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการใน

จงัหวดัลพบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ของการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของ

ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบการสํารวจ 

(Survey Research) โดยการเก็บขอ้มลูทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคาร

ในประเทศไทย ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี  

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดให้มีขนาดตวัอยา่ง โดยการใชต้ารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

และค่าความคลาดเคล่ือน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามไม่ถูกตอ้งครบถว้น จึงไดจ้ดัทาํแบบสอบถาม จาํนวน 450 ชุด และสามารถเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมด 450 

ชุด แต่ไดท้าํการตดัแบบสอบถามท่ีมีการเลือกตอบ “ไม่ใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application” ออก

จาํนวน 30 ชุด นอกจากน้ียงัดาํเนินการตดัแบบสอบถามท่ีมีการตอบขอ้มลูไม่ครบถว้นออกอีกจาํนวน 2 ชุด ดงันั้น จึง
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มีแบบสอบถามคงเหลือจาํนวนทั้ งส้ิน 418 ชุด โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) คือเลือกเฉพาะคนท่ีเคยใชบ้ริการทางการเงินผา่น M-Banking Application และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษาวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application เป็น

แบบสอบถามท่ีมีให้เลือกหลายคาํตอบ (Multiple choices) ลกัษณะแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัระดบัความเช่ือมัน่และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี โดยใช้

เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า(Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั จากนอ้ยไปมาก (Likert 

Scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี เก็บขอ้มลูจาก ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้โดยในท่ีน้ีจะให้กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามท่ีเป็นชุดกระดาษ  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ใชอ้ธิบายขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยอธิบายและนาํเสนอค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชเ้คร่ืองมือ ดงัน้ี 

- การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีไดก้าํหนดไว ้

- การวิเคราะห์ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบระหว่าง 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระกนั 

- การวิเคราะห์ One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า   2 ตวั 

 

4. ผลการวจิัย 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามมาประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มลูผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดย

สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยเพศหญิง 270 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.59 และเพศชาย 148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.41 มีอายุระหว่าง 23-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.20 ระดบัการศึกษาส่วน

ใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.42 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 

30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 32.06 และอยูใ่นกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของ

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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4.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการ

ในจังหวดัลพบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เคยใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคารกสิกร

ไทย จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 33.73 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกรุงเทพจาํนวน 146 คน และ

122 คน คิดเป็นร้อยละ 21.53 และ 17.46 ตามลาํดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application มากกว่า 5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.63 รองลงมาใชบ้ริการ3-5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

35.41 และใชบ้ริการนอ้ยกว่า 3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 22.97 

เหตุผลแรกท่ีกลุ่มตวัอย่างตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application คือ ความ

สะดวกสบายเพราะสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา คิดเป็นร้อยละ 89 ของกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคือ ไดรั้บการ

ชกัชวนหรือแนะนาํจากเจา้หน้าท่ีธนาคารและรู้สึกเป็นคนทนัสมยัจากการใช ้Mobile Banking Application คิดเป็น

ร้อยละ 5.74 และ 2.87 ตามลาํดบั ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application ในการทาํธุรกรรมโอนเงินระหว่างบญัชี คิดเป็นร้อยละ 61.72 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

4.3 คะแนนเฉลีย่ระดับความคดิเห็นต่อตวัวดัปัจจัยทีม่ผีลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน 

Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในจังหวัดลพบุรี 

เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 18 ปัจจยั พบว่า ปัจจัยอิสระท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 

อนัดบัแรก โดยเรียงลาํดบัมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการจาํนวน 1 ปัจจยัในเร่ือง สามารถใชง้าน

ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.56: มากท่ีสุด)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์าํนวน 4 ปัจจยั ในเร่ือง Application ทาํงานไดถู้กตอ้ง 

(ค่าเฉล่ีย 4.40: มากท่ีสุด) Application ใชง้านไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.35: มากท่ีสุด) ธนาคารผูใ้ห้บริการมีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉล่ีย4.31: มากท่ีสุด) และApplication มีบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.26: มากท่ีสุด) และเม่ือพิจารณา

ในระดบัความคิดเห็นต่อตวัวดัของตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านช่องทางการ

ให้บริการและปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.94 และ 3.61 ตามลาํดบั มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นระดบัมาก ส่วนปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 3.36 ซ่ึงเป็นความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในเร่ือง Application ทาํงานไดถู้กตอ้งมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40: มากท่ีสุด) รองลงมาคือ Application ใชง้านไดง่้าย(ค่าเฉล่ีย 4.35: มากท่ีสุด) ปัจจยัดา้นราคา กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นในเร่ืองค่าธรรมเนียมในการใช้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.75: มาก) 

รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่อคร้ังตํ่ากว่าช่องทางอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.59: มาก) ปัจจัยด้านช่องทางการ

ให้บริการ กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในเร่ืองสามารถใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.56: มากท่ีสุด) 

รองลงมาเป็น มีร้านคา้จาํนวนมากท่ีรองรับการทาํรายการผ่าน Mobile Banking Application (ค่าเฉล่ีย 3.78: มาก) ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ถึงระบบการรักษาความ

ปลอดภยัของบริการอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.64: มาก) และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ท่ีน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.50: มาก) 

ตัวแปรตามของงานวิจัยน้ี คือ ความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application พบว่าโดยเฉล่ียแลว้ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
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4.4 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงิน

ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในจังหวดัลพบุรี 

ปัจจยั (Factor Score) ของ 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัความเช่ือมัน่ในการใช้

บริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์

กบัความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี ปัจจยั

ด้านช่องทางการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือมัน่ใน

การใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี ทาํการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงเส้นเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน 

Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี โดยใชว้ิธีแบบ Enter Multiple Regression ซ่ึงใชเ้ฉพาะ

แบบสอบถามท่ีมีการตอบข้อมูลอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทั้ง 418 ชุด ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ไดผ้ลการวิเคราะห์

พบว่าพบว่าสัมประสิทธ์ิตวักาํหนด (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.37 ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 ตวัแบบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .616a .379 .373 .498 1.865 

 

จากตารางท่ี 1 อธิบายไดว้่า อาํนาจรวมของปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยั สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ

เช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ได ้37.90% ซ่ึงหากหักความผดิพลาดต่างๆ ออก

จะสามารถอธิบายความแปรปรวนได ้37.30% 

 

ตารางที ่2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตวัแบบ (ANOVA) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

62.528 

102.314 

164.842 

4 

413 

417 

15.632 

.248 

63.101 .000b 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าการทดสอบ F-Test มีค่าเท่ากบั 63.101 และมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 หมายความว่ามีอย่าง

นอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application  
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่

ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางให้บริการ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

4.053 

.316 

.115 

.160 

.106 

.024 

.024 

.024 

.024 

.024 

 

.503 

.183 

.254 

.169 

166.469 

12.968 

4.715 

6.556 

4.363 

0.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

 

จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปไดว้่า ทุกปัจจยัมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์สามารถ

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด โดยสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สมการถดถอยมาตอบสมมติฐานทั้ง 4 ขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1  สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลในทางบวกต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงิน

ผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี ผูใ้ชบ้ริการเช่ือว่าการมี Application ทาํงานไดง่้าย 

ถูกตอ้งและสามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา จะสามารถทาํธุรกรรมไดส้าํเร็จตามความคาดหวงั สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยั

ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กับความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของ

ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นราคามีผลในทางบวกต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทาง

การเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี เน่ืองจากมีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม

ในการทาํธุรกรรมต่อคร้ังของผูใ้ช้บริการดังนั้ นหากมีการคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราท่ีเหมาะสม 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน 

Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการมี

ผลในทางบวกต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการใน

จงัหวดัลพบุรี เพราะการมีฟังก์ชั่นการใชง้านสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของผูใ้ชบ้ริการได ้

รวมถึงการมีร้านคา้จาํนวนมากท่ีรองรับการทาํรายการผ่าน Mobile Banking Application และมีช่องทางในการแจง้

ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจต่อการทาํธุรกรรมทางการเงิน และสมมติฐานท่ี 4 ปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลในทางบวกต่อ

ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี เน่ืองจาก

การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เก่ียวกบัระบบการรักษาความปลอดภยัของบริการอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเปิด

ใจรับขอ้มลู นาํไปสู่ความเช่ือในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application  
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4.5 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ) กับความเช่ือมั่นในการใช้

บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในจังหวดัลพบุรี 

4.5.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application ของผู้ใช้บริการในจังหวดัลพบุรี 
 

      ตารางที ่4  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นเพศต่อระดบัความเช่ือมัน่ 
 

 

จากตารางท่ี 4  พบว่า t = -1.938  มีค่า Sig = 0.054 พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้

บริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปไดว้่าในปัจจุบนั

เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมท่ีคลา้ยกนัมากข้ึน มีความเท่าเทียมกนัในทุกดา้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใชง้านและ

ความเช่ือมัน่ในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ไม่มีความแตกต่างกนั  

 

4.5.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบัความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application ของผู้ใช้บริการในจังหวดัลพบุรี 
 

ตารางที ่5  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นอายตุ่อระดบัความเช่ือมัน่ 

อายุ n Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

23 – 30 ปี 218 3.97 .604 -2.725 0.007 

31 ปีข้ึนไป 200 4.14 .650 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า t = -2.725 มีSig = 0.007 พบวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ

ทางการเงินผา่น Mobile Banking Application อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีอายุ 31 ข้ึนไป มีความเช่ือมัน่ใน

การใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application มากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 23 – 30 ปี เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

อาย ุ23- 30 ปีจะอยู่ในช่วงวยัทาํงานตอนตน้ อาจมีการทาํธุรกรรมทางการเงินไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงท่ีมี

อาย ุ31 ปีข้ึนไป ท่ีอาจมีความถ่ีในการทาํธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมข้ึน เช่น การโอนเงินระหว่างบญัชี การเช็คยอดเงิน

คงเหลือ หรือการชาํระค่าสินคา้และบริการ เป็นผลให้เกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ  

  

เพศ n Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

ชาย 148 3.97 .617 -1.938 0.054 

หญิง 270 4.10 .632 
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4.5.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการการศึกษากับความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน 

Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในจังหวดัลพบุรี 
 

ตารางที ่6 ผลการวิเคราะห์ระดบัการศึกษากบัระดบัความเช่ือมัน่ 

การศึกษา n Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 252 4.01 .662 -1.795 0.073 

สูงกว่าปริญญาตรี 166 4.12 .570 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า t = -1.795 มีค่า Sig = 0.073 พบว่าการระดบัศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่

ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก

การให้บริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ถูกออกแบบมาให้ใชง่้ายไม่ซับซ้อน ผูใ้ชบ้ริการสามารถ

ศึกษาวิธีการต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองผา่นส่ือออนไลน์ไดอ้ยา่งง่ายดาย ทาํให้ไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของการศึกษาต่อการใช้

บริการทางการเงินรูปแบบใหม่  
 

4.5.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application ของผู้ใช้บริการในจังหวดัลพบุรี 
 

ตารางที ่7  ผลการวิเคราะห์รายไดก้บัระดบัความเช่ือมัน่ 

ระดับรายได้ (เฉลีย่ต่อเดือน) n Mean Std. Deviation 

ตํ่ากว่า 20,000 บาท 96 3.88 .729 

20,001 – 30,000 บาท 134 4.11 .661 

30,001 – 40,000 บาท 74 4.05 .521 

มากกว่า 40,0001 114 4.12 .534 
 

จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน มี

แนวโนม้ท่ีจะมีความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application นอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน 
 

ตารางที ่8  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นรายไดต่้อระดบัความเช่ือมัน่ 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.188 3 1.396 3.598 .014 

Within Groups 160.654 414 .388 

Total 164.842 417  
 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ระดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่9  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นรายไดต่้อระดบัความเช่ือมัน่คร้ังละคู่ 

ระดับรายได้ (เฉลีย่ต่อเดือน) 

Mean 

Difference  

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ตํ่ากว่า 20,000 บาท 20,001-30,000 บาท -.244* .083 .004 -.41 -.08 

30,001-40,000 บาท -.179 .096 .064 -.37 .01 

มากกว่า 40,000 บาท -.248* .086 .004 -.42 -.08 

20,001-30, 0 0 0 

บาท 

ตํ่ากว่า 20,000 บาท .244* .083 .004 .08 .41 

30,001-40,000 บาท .065 .090 .469 -.11 .24 

มากกว่า 40,000 บาท -.003 .079 .966 -.16 .15 

3 0 , 0 0 1 -4 0 , 0 0 0 

บาท 

ตํ่ากว่า 20,000 บาท .179 .096 .064 -.01 .37 

20,001-30,000 บาท -.065 .090 .469 -.24 .11 

มากกว่า 40,000 บาท -.069 .093 .460 -.25 .11 

มา ก ก ว่ า  4 0 , 0 0 0 

บาท 

ตํ่ากว่า 20,000 บาท .248* .086 .004 .08 .42 

20,001-30,000 บาท .003 .079 .966 -.15 .16 

30,001-40,000 บาท .069 .093 .460 -.11 .25 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียประชากรคร้ังละคู่  โดยวิธี Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน พบว่า บุคคลท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาทต่อ

เดือน เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่มากนัก อาจไม่ไดมี้ความรู้เก่ียวกบั Mobile Banking Application และอาจมีความกงัวล

เก่ียวกบัความปลอดภยัของการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application จึงทาํให้มีความเช่ือมัน่น้อย

กว่ากลุ่มอ่ืน 
 

4.5.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application ของผู้ใช้บริการในจังหวดัลพบุรี 
 

ตารางที ่10 ผลการวิเคราะห์อาชีพกบัระดบัความเช่ือมัน่ 

อาชีพ n Mean Std. Deviation 

พนกังานบริษทัเอกชน 198 3.99 .579 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 166 4.10 .672 

ธุรกิจส่วนตวั/รับจา้งทัว่ไป/อ่ืนๆ 54 4.15 .656 
 

จากตารางท่ี 10 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มี

แนวโนม้ท่ีจะมีความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน แต่โดย

ภาพรวมแลว้มีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนัมาก 
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ตารางที ่11 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นอาชีพต่อระดบัความเช่ือมัน่ 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.590 2 .795 2.021 0.134 

Within Groups 163.252 415 .393 

Total 164.842 417  
 

จากตารางท่ี 11 ค่าสถิติ F = 2.021 มีค่า Sig =  0.134 พบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการ

ใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติอาจ

อธิบายไดว้่าในปัจจุบนั การเข้าถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นไปไดง่้ายอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีรองรับการใชง้านมี

ราคาไม่แพง ทาํให้เกิดความคุน้เคยในการทาํธุรกรรมผา่น Mobile Banking Application  
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1.1  ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 64.59 และเพศชาย ร้อยละ 

35.41 โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 23-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.20 โดยระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คือ

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ57.42 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 20,001 

– 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.06 และส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.37 ของกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 

5.1.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการ

ในจงัหวดัลพบุรี พบว่ากลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application บ่อยท่ีสุดผ่านธนาคาร

กสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 33.73 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application 

มากกว่า 5 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 41.63 โดยเหตุผลแรกท่ีกลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application คือ ความสะดวกสบายเพราะสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา คิดเป็นร้อยละ 89 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งมากกว่าคร่ึงหน่ึงใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ในการทาํธุรกรรม

โอนเงินระหว่างบญัชี คิดเป็นร้อยละ 61.72 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

5.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยสามารถเรียงลาํดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

เช่ือมัน่จากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลในทางบวกต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจังหวดัลพบุรีมากท่ีสุด เน่ืองจากความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการจะทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความรู้สึกปลอดภยัทางการเงิน รวมถึงการมี Application ทาํงานไดง่้าย และถูกตอ้ง สามารถใชง้านได้

ทุกท่ี ทุกเวลา ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application จะสามารถทาํธุรกรรมไดส้าํเร็จตามความคาดหวงั 

2) ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ มีผลในทางบวกต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงิน

ผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี เน่ืองจากฟังกช์ัน่การใชง้านสามารถตอบสนองต่อ
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ความต้องการท่ีหลากหลายของผูใ้ชบ้ริการได ้รวมถึงการมีร้านคา้จาํนวนมากท่ีรองรับการทาํรายการผ่าน Mobile 

Banking Application และมีช่องทางในการแจง้ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจต่อการ

ทาํธุรกรรมทางการเงิน 

3) ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัลพบุรี เน่ืองจากมีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่อคร้ังของ

ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นหากมีการคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการในอตัราท่ีเหมาะสม ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ

เกิดความเช่ือมัน่ในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking Application 

4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงิน

ผ่าน Mobile Banking Application เน่ืองจากว่าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เก่ียวกบัระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของบริการอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ผูใ้ช้บริการเปิดใจรับข้อมูลนําไปสู่ความเช่ือในการใช้บริการ แต่ใน

ขณะเดียวกนั การให้ส่วนลด ของกาํนลั หรือการใชด้ารานกัแสดงในการส่งเสริมการตลาด อาจยงัไม่เพียงพอต่อการ

เกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการเน่ืองจากว่ามีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

และในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายแุละระดบัรายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการ

ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป จะมีความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile 

Banking Application มากกว่ากลุ่มอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีอายุ 23-30 ปี จะอยู่ในช่วงตน้ของวยัทาํงาน อาจมีการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินไม่มากนกั  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายมุากข้ึนอาจมีความถ่ีในการทาํธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมข้ึน เช่น การ

โอนเงินระหว่างบญัชี หรือการชาํระค่าสินคา้และบริการเป็นผลให้เกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ และกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีระดบัรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน จะมีความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 

Application นอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่มากนัก อาจมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking Application และพบว่าเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มี

ผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ท่ีแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ธนาคารควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ ์การออกแบบ Application ให้ดูดี ทนัสมยั มีฟังกช์ัน่

การใชง้านท่ีหลากหลาย ใชง้านไดง่้าย มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ดึงดูดให้มีการใชง้านผ่าน Mobile Banking 

Application ของธนาคารเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในบริการเพ่ิมข้ึน 

2.  ธนาคารควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบัดา้นช่องทางการให้บริการ โดยหาพนัธมิตรท่ีสามารถทาํธุรกรรม

ผา่นช่องทาง Mobile Application ไดเ้ช่น ชาํระบิลตามใบแจง้หน้ี ชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆ ให้กวา้งขวางและ

ครอบคลุมมากยิง่ข้ึนจะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ในใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application 

3.  ธนาคารควรให้ความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองการคิดค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมผ่าน Mobile 

Application ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีเหมาะสมใกลเ้คียง หรือตํ่ากว่าช่องทางอ่ืน เน่ืองจากการทาํ ธุรกรรม

ผ่าน Mobile Application จะช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินการของผูป้ระกอบการได ้ทาํให้เกิดความรู้สึกยุติธรรมใน

สายตาของผูใ้ชบ้ริการ และเกิดความเช่ือมัน่ในใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application 
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4.  ธนาคารควรให้ความสาํคญัในเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยั มีการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ถึง

ระบบการรักษาความปลอดภยัของบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูใ้ช้บริการเกิดความเช่ือมัน่ว่าเงินจะไม่สูญหาย 

สามารถทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ และความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีพกั

โรงแรมกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดันครราชสีมา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมระยะเวลาในการเขา้พกัเฉล่ีย 2 คืน จาํนวนคร้ัง

เฉล่ียในการกลบัมาเขา้พกัโรงแรมเดิม 2 คร้ัง  นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดรายดา้น ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

ดา้นท่ีพกัและบริการ ดา้นพนกังานให้บริการ ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการ

จาํหน่าย อยู่ในระดบัมากทุกดา้น พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเขา้พกัโรงแรม จาํนวนคร้ังท่ีมาพกัโรงแรมไม่มี

ความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดบริการ และส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพนัธ์ระดับ

ปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั  

คาํสําคญั: พฤติกรรมผูบ้ริโภค, กระบวนการตดัสินใจ, นกัท่องเท่ียว 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the relationship between tourist behavior on service 

marketing mix and the relationship between service marketing mix and hotel decision making process. The sample 

of this research was the tourists who came to Nakhon Ratchasima. The research instrument was a questionnaire. 

The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis testing is Pearson's 

correlation analysis use of simple correlation statistics. The results indicated that, the tourists’ behavior average 
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length of using service was at 2 day average number of times to return to the hotel twice. The tourists focus on the 

overall of service marketing mix at a high level. The importance of all of the marketing mixes at a high level: 

Process, Promotion, Product and Service, People, Price, Physical Evidence and Place or Distribution aspect. The 

tourists focused on the decision making in Process of service of the hotel at high level. The results of hypothesis 

testing showed that time behavior of hotel stays had not related with the service marketing mix. The service 

marketing mix had significantly related to the decision making in process of service of the hotel at level .01, and 

moderate relationship in the same direction making process. 
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1. บทนํา 

การท่องเท่ียวจดัว่าเป็นธุรกิจหลกัท่ีทาํให้ประเทศมีรายได ้รวมทั้งทาํให้เกิดประโยชน์กบัธุรกิจหลากหลาย

ประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม เช่น ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจนาํเท่ียว

และการขนส่ง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการจาํหน่ายของท่ีระลึก ธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม ตลอด

จนถึงการผลิตสินคา้ทั้งสินคา้เกษตร สินคา้ OTOP สินคา้หตัถกรรมและสินคา้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น บทบาทท่ี

สําคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคือ ทาํให้เกิดรายได ้และทาํให้เกิดอาชีพ ทาํให้ประชาชนมีงานทาํ ส่งผลให้

เ กิดผลในทิศทางท่ีดีในแง่เศรษฐกิจและสังคม  จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี 

20,493.964  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร่ เป็นจังหวดั3 1ท่ีมีพ้ืนท่ีมาก3 1ท่ีสุดในประเทศไทย และมี

ประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ3 1 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

นครราชสีมา,  2559) จงัหวดันครราชสีมามีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวในปี 2558 จาํนวน 115,818.21  ลา้น

บาท และในปี 2559 จาํนวน 17,418.4 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่ามีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ในปี 

2559 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในจังหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 98.23 ชาว

ต่างประเทศร้อยละ 1.77 รวมจาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จาํนวน 8,321,239 คน (สํานักงาน

การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมา, 2560) การเดินทางมายงัจงัหวดันครราชสีมาของนักท่องเท่ียว เน่ืองจาก

เป็นจังหวดัใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและการท่องเท่ียวทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดั เช่น วดัศาลาลอย  อนุสาวรียท์า้วสุรนารี ปราสาทหินพิมาย อีกทั้งทาง

ธรรมชาติมากมายหลายแห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วงันํ้ าเขียว เป็นตน้  ธุรกิจโรงแรมถือว่ามีความสัมพนัธ์กบั

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพท่ีสําคญั ซ่ึงราคาท่ีพกัโรงแรมมีหลายระดบั

ราคาต่างกนัตามขนาดของท่ีพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการ ความปลอดภยั ความสะดวกในการเดินทาง การท่ี

นกัท่องเท่ียวจะเลือกท่ีพกัแบบใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น รายได ้รสนิยมส่วนตวั ดงันั้น การท่ีธุรกิจโรงแรม

จะประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้ งไว ้ตอ้งมีการดาํเนินกลยุทธ์ทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคคลากรผูใ้ห้บริการ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ตอ้งมีการผสมผสานกนัของกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถดาํเนินธุรกิจ

โรงแรมได้ประสบความสําเร็จและเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผูป้ระกอบการในการประกอบการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางให้

ผูป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวผูใ้ชบ้ริการท่ีพกั                                        
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

     1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

โรงแรม 

 

    กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการเขา้พกัโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา 

     2. กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั เน่ืองจากกลุ่มประชากรไม่ทราบจาํนวนและไม่สามารถนบัจาํนวนนักท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีแน่นอนได ้ ดงันั้นการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจึงใชว้ิธีการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัสูตรการคาํนวณ

แบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2553 น, 74) โดยยอมให้มีค่าความคลาดเคล่ือนได ้5% และระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน และเพ่ือป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการตอบ

แบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการสาํรองกลุ่มตวัอยา่งไว ้15 คน (ประมาณ 4% ของกลุ่มตวัอย่าง) เท่ากบัการวิจยัคร้ังน้ี

จะใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

- ระยะเวลาในการเขา้พกั 

- จาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการพกัโรงแรม 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นท่ีพกัและบริการ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นพนกังานให้บริการ 

- ดา้นกระบวนการให้บริการ 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม 
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 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี  

    ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง

หรือแบบใชว้ิจารณญาณ เก็บขอ้มลูผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้พกัโรงแรมเรียบร้อยแลว้หรือขณะนั่งรออยู่ท่ีห้องโถงรับแขก ซ่ึง

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจากโรงแรมในอาํเภอเมือง นครราชสีมา จาํนวน 20 แห่ง โดยเลือกโรงแรมประเภทท่ี 3  จาํนวน 10 

แห่งและประเภทท่ี 4 จาํนวน 10 แห่ง (กฎกระทรวงกาํหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 

2551, 2559) จากโรงแรมทั้งหมด 66 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองจงัหวดันครราชสีมา, 2558)  

     ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยกาํหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดย

กาํหนดสัดส่วนเท่าๆ กนั แบ่งออกเป็นแห่งละ 20 ตวัอยา่ง จากโรงแรม 20 แห่ง รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดต้าม

วตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการออกแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1

ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม จาํนวน 3 ขอ้

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ จาํนวน 32 ขอ้ ส่วนท่ี 4 กระบวนการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงแรม จาํนวน 7 ขอ้   

    การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบไปทาํการทดลองใช ้(Try Out)

กบักลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 30 ราย เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการไดค่้าความเช่ือมัน่ .965 และกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรมไดค่้าความ

เช่ือมัน่ .865 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) เพ่ือหาค่า

ความสอดคลอ้งภายใน ซ่ึงควรมีค่าเกินกว่า 0.7 (Cronbach, 1951 p.299)  

    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงสํารวจ โดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการเขา้พกัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยผูว้ิจยัเลือกเก็บจากโรงแรมประเภทท่ี 3 และ

ประเภทท่ี 4 จาํนวน 20 แห่ง ไดข้ออนุญาตก่อนเขา้ทาํการเก็บขอ้มูล นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ์ใน

การกรอก แบบสอบถาม และนับจาํนวนให้ครบตามท่ีไดว้างแผนไว ้หากไม่ครบจะทาํการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมให้

สมบรูณ์ต่อไป นาํใบแบบสอบถามมาแปลงเป็นค่าทางสถิติเบ้ืองตน้ ขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติต่อไป 

    2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วารสารวิชาการ 

    สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม ส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ และกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรม ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

พรรณา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ีเป็นอิสระต่อกันหรือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มลู 2 ชุดท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการวจิัย 

ขอ้มลูดา้นลกัษณะส่วนบุคคล นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.25 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.75 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.75 อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 30.75 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.75 รายได ้20,001–30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 30 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการ นกัท่องเท่ียวมีระยะเวลาท่ีเขา้พกัต่อคร้ัง เท่ากบั 2.44 คร้ัง ประมาณ 2 

คืน นกัท่องเท่ียวกลบัเขา้พกัท่ีโรงแรมท่ีเคยพกั เท่ากบั 2.10 คร้ัง ประมาณ 2 คร้ัง อตัราค่าห้องพกัต่อคืน 1,001 – 2,000 

บาท วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัโรงแรมของนกัท่องเท่ียวเพ่ือประชุม/สัมมนา วิธีการจองห้องพกัของนกัท่องเท่ียวจอง

ดว้ยตนเองท่ีเคาน์เตอร์โรงแรม 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการของนกัท่องเท่ียว 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ �̅� S.D. ระดับความสําคญั 

ท่ีพกัและบริการ 4.05 .549 มาก 

ราคา 4.02 .542 มาก 

สถานท่ีหรือช่องทางการจาํหน่าย 3.93 .539 มาก 

การส่งเสริมการตลาด 4.08 .506 มาก 

พนกังานให้บริการ 4.04 .503 มาก 

กระบวนการให้บริการ 4.10 .522 มาก 

ลกัษณะทางกายภาพ 4.01 .520 มาก 

      รวม  4.03 .395 มาก 
 

    จากตารางท่ี 1 พบว่านกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดบั

มาก (�̅�= 4.03) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญั   ดา้นกระบวนการให้บริการ (�̅�= 4.10)

รองลงมาดา้นการส่งเสริมการตลาด (�̅�= 4.08) และดา้นท่ีพกัและบริการ (�̅�= 4.05) ตามลาํดบั 

   การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่านกัท่องเท่ียว

ให้ความสาํคญั ดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมาดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั

4.08 และดา้นท่ีพกัและบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

   นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นท่ีพกัและบริการโดยรวมมีระดบัความสําคญั

มากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญัระดบัมากมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ภายในห้องพกัท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียวเท่ากบั 4.11 รองลงมา มีห้องพกัหลายระดบัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และช่ือเสียง

ของโรงแรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบับ 4.04 

    นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคาโดยรวมมีระดบัความสําคญัมาก

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญัระดับมาก มีวิธีการชาํระเงินไดห้ลาย
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ช่องทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมา มีการแสดงราคาห้องพกัอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และห้องพกัมี

ความเหมาะสมกบัราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 

 นักท่องเท่ียวให้ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจาํหน่าย

โดยรวมมีระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญัระดบั

มาก ความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 รองลงมา ความสะดวกในการจองห้องพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.02 และมีขอ้มลูเก่ียวกบัโรงแรมท่ีพกัให้นกัท่องเท่ียวหลายช่องทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88  

 นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีระดบั

ความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญัระดบัมากมีการโฆษณา

ตามส่ือต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 รองลงมาส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีมีประจาํมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และมีการลดราคาท่ี

พกัในช่วงนอกฤดูท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 

 นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นพนักงานให้บริการโดยรวมมีระดบั

ความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าพนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหามีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.12 รองลงมาพนักงานให้บริการดว้ยความรวดเร็วมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และพนักงานอธัยาศยัดี สุภาพเป็น

กนัเองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 

 นักท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมมี

ระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่ามีวิธีการในการสํารองท่ีพกัและชาํระค่าท่ีพกั

ค่าบริการต่าง ๆ ไดห้ลายวิธี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 รองลงมามีขั้นตอนการให้บริการท่ีถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 

และมีขั้นตอนการจดัการให้บริการท่ีรวดเร็วมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 

 นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมีระดบั

ความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าความแขง็แรงและระบบความปลอดภยัของโรงแรมมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมาบรรยากาศรอบบริเวณสถานท่ีพกัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และบรรยากาศในห้องพกัมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

กระบวนการตดัสินใจเลอืกใช้บริการโรงแรม �̅� S.D. ระดับความสําคญั 

มีการรับรู้ถึงความชอบความตอ้งการในการเลือกท่ีพกัโรงแรม 3.95 .734 มาก 

ทาํการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีพกัโรงแรมอยา่งดีก่อนทาํการ

ตดัสินใจเลือกท่ีพกั 

4.00 .703 มาก 

นาํขอ้มลูท่ีหามาทาํการเปรียบเทียบท่ีพกัโรงแรมแต่ละแห่ง           

ก่อนทาํการตดัสินใจเลือก 

4.02 .722 มาก 

ตดัสินใจเลือกท่ีพกัโรงแรมท่ีท่านคิดว่ามีความเหมาะสมท่ีสุด 4.12 .753 มาก 

เลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีท่านไดต้ดัสินใจเลือกไว ้ 4.01 .662 มาก 

หากมีโอกาสกลบัมาท่ีเดิมท่านจะกลบัไปพกัโรงแรมเดิมท่ีเคยพกั 4.09 .692 มาก 

หากมีโอกาสท่านจะแนะนาํโรงแรมท่ีท่านเคยพกัให้กบัผูอ่ื้น 3.98 .711 มาก 

      รวม 4.02 .411 มาก 
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  จากตารางท่ี 2 พบว่านกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมโดยรวมมี

ระดบัความสาํคญัมาก (�̅� = 4.02) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าตดัสินใจเลือกโรงแรมท่ีคิดว่ามีความเหมาะสมท่ีสุด (�̅� = 

4.12) รองลงมาหากมีโอกาสกลบัมาท่ีเดิมจะกลบัไปพกัโรงแรมเดิมท่ีเคยพกั (�̅� = 4.09) และนาํขอ้มูลท่ีหามาทาํการ

เปรียบเทียบโรงแรมแต่ละแห่งก่อนการตดัสินใจเลือก (�̅� = 4.02) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมใชบ้ริการกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Pearson 

Correlation (r) 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดบัความ 

สัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

ระยะเวลาในการเขา้พกัโรงแรม -.059 .236 ไม่มีความสัมพนัธ์ ตรงกนัขา้ม 

จาํนวนคร้ังท่ีกลบัมาพกัท่ีโรงแรมเดิม -.017 .728 ไม่มีความสัมพนัธ์ ตรงกนัขา้ม 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นระยะเวลาในการเขา้

พกัโรงแรม และดา้นจาํนวนคร้ังท่ีกลบัมาพกัท่ีโรงแรมเดิมไม่มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงแรม 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

Pearson 

Correlation (r) 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดบัความ 

สัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

ดา้นท่ีพกัและบริการ .730** .000 สูง เดียวกนั 

ดา้นราคา .538** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจาํหน่าย .738** .000 สูง เดียวกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .805** .000 สูง เดียวกนั 

ดา้นพนกังานให้บริการ .756** .000 สูง เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการให้บริการ .703** .000 สูง เดียวกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .736** .000 สูง เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ .401** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
      

จากตารางท่ี 4 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสัมพนัธ์ปานกลางมีค่าความสัมพนัธ์ (r = .401) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
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กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม เรียงลาํดบัแรกคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (r = .805) รองลงมาคือ

ดา้นพนักงานให้บริการ (r = .756) ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจาํหน่าย (r = .738) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (r = 

.736) ดา้นท่ีพกัและบริการ (r = .730) และดา้นกระบวนการให้บริการ (r = .736) ตามลาํดบั และส่วนประสมทางการ

บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

คือ ดา้นราคา (r = .538) 

 

5. การอภปิรายผล 

     ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความสาํคญัดา้นกระบวนการให้บริการ 

รองลงมาดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นท่ีพกัและบริการ ดา้นพนกังานให้บริการ ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และสถานท่ีหรือช่องทางการจาํหน่าย สอดคลอ้งกบั นิยม  เจริญศิริ (2558) พบว่า นักท่องเท่ียวให้ความสําคญัส่วน

ประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก พิจารณารายดา้นพบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญัดา้นราคา

มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์และมีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัเท่ากนัคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และสอดคลอ้งกบั จนัทิมา รักมัน่เจริญ (2558) พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการและส่ิงอาํนวย ความ

สะดวกในห้องพกั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละทศันียภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการส่งเสริมทาง การตลาด ปัจจยัดา้น

ราคาและความสะอาดเรียบร้อยของห้องพกั และปัจจยัดา้นสถานท่ี และสอดคลอ้งกบั หทยัชนก  นิรันดรไชย (2554) 

พบว่าปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการมีระดบัวามสาํคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด      

 ดา้นกระบวนการตัดสินใจนักท่องเท่ียวให้ความสําคญักบักระบวนการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม

โดยรวมมีระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าตดัสินใจเลือกท่ีพกัโรงแรมท่ีคิดว่ามีความเหมาะสมท่ีสุด 

รองลงมาหากมีโอกาสกลบัมาท่ีเดิมจะกลับไปพกัโรงแรมเดิมท่ีเคยพกั และนาํข้อมูลท่ีหามาทาํการเปรียบเทียบ

โรงแรมแต่ละแห่งก่อนการตดัสินใจเลือก แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัทุกขั้นตอนในกระบวนการ

ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากทางเลือกหลายทาง มีการนําเหตุผลมาพิจารณาเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุด สอดคล้องกับ 

Schiffman & Kanuk (1994) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่า หมายถึง การท่ีผูซ้ื้อตดัสินใจและมีตวัเลือกหลายๆ

ทาง และนาํตวัเลือกเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกนัก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตวัเลือกเหล่านั้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

ดนุชา  ฐานะ, อินทิรา  เจริญชยัชนะวงศ,์ และรชานนท ์ ทวีผล (2559) พบว่า ดา้นกระบวนการตดัสินใจสุภาพสตรีวยั

ทาํงานเดินทางเพ่ือมาพกัผอ่น โดยเลือกท่ีพกัแรมระดบั 5 ดาวท่ีตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กดา้น คน้หาขอ้มูลจาก

ระบบอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากมีความรวดเร็ว และไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ให้ความสําคญักบัประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใช้

บริการมาแลว้ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ พิจารณาจากทาํเลท่ีใกลแ้หล่งท่องเท่ียวเดินทางได้

สะดวก พฤติกรรมหลังการซ้ือจะมีการกลบัมาใชบ้ริการท่ีพกัแรมเดิมอีกในคร้ังถดัไป เน่ืองจากประทบัใจในการ

บริการคร้ังก่อน และสอดคลอ้งกบั วริศรา  วาริช และวฒันะ กุลเชษฐ ์(2556) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญั

ของขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การท่ีรับรู้ถึงความชอบ

ส่วนตวัในการเลือกประเภทท่ีพกัแรม รองลงมาคือการเปรียบเทียบท่ีพกัแรมแต่ละแห่งก่อนทาํการเลือกทุกคร้ัง และ

ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือการท่ีมีความคิดท่ีจะกลบัไปพกัซํ้ าในท่ีพกัแรมเดิมท่ีเคยพกัในโอกาสต่อ ๆ ไป   
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   พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นระยะเวลาในการเขา้พกัโรงแรม และดา้นจาํนวนคร้ังท่ีกลบัมาพกัท่ีโรงแรมเดิม

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อาจเน่ืองจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้พกัโรงแรมมีการ

ตดัสินใจกาํหนดระยะในการพกัท่ีแน่นอนจึงไม่มีการคาํนึงถึงส่วนประสมทางการตลาด  สอดคลอ้งกบั ชยัวฒัน์  รุ่ง

น่ิม (2557) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้น

ระยะเวลาท่ีเขา้พกั และไม่สอดคลอ้งกบั การะเกด  แกว้มรกต (2554) พบว่า ระยะเวลาในการเขา้พกั ผูมี้ส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ วิธีในการจองห้องพกั ประเภทห้องพกั และอตัราห้องพกั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี  

ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรม ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ส่วนประสมการตลาด

บริการมีการเปล่ียนแปลงจะทาํให้มีนกัท่องเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม

ตามไปดว้ย อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กระบวนการตดัสินใจมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 

การรับรู้ปัญหา เป็นขั้นตอนแรกซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีการรับรู้ถึงปัญหาแลว้จึงทาํให้ทราบถึงความจาํเป็น และความตอ้งการ 

เกิดการคน้หาขอ้มลูเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นาํสู่การประเมินผลทางเลือกเพ่ือตดัสินใจ หลงัจากประเมินผลทางเลือก 

ขั้นต่อมาซ้ือหรือตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นการตอบสนอง ต่อส่ิงกระตุน้ต่างๆ รวมถึงส่ิงกระตุน้จากส่วนประสมการตลาด 

และขั้นตอนสุดทา้ยคือ การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ โดยการประเมินผลหลงัการซ้ือจะใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือการซ้ือซํ้ า

ในอนาคตสอดคลอ้งกบั วริศรา  วาริชวฒันะ (2556) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นท่ีประกอบดว้ย

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรม  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

      ผลการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ระยะเวลาในการเขา้พกัและจาํนวน

คร้ังท่ีกลบัมาพกัโรงแรมเดิมของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกท่ีพกั

โรงแรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

โรงแรม โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพกัโรงแรม ดังนั้ นผูป้ระกอบการท่ีพักโรงแรมควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด 

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เพราะถา้นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบั

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านพนักงานให้บริการ ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการ

จาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นท่ีพกัและบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน จะทาํให้มีพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรม เพ่ิมข้ึนในระดบัสูง และถา้นักท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นราคาเพ่ิมมากข้ึน จะทาํให้มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรม เพ่ิมข้ึนในระดบั

ปานกลาง     

กติตกิรรมประกาศ    

ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารยด์ร.สุวฒันา  ตุง้สวสัด์ิ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผูใ้ห้การสนบัสนุนในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการส่ังอาหารส่งถงึบ้าน โดยใช้รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้บริการ

ส่ังอาหารส่งถึงบ้าน ในพืน้ที่จังหวดัสมทุรสาคร กรณศึีกษา พอร์โต้ ชิโน่ 

CLUSTER OF FOOD DELIVERED CONSUMER BY LIFESTYLE AND BEHAVIOR 

FOR USING FOOD DELIVERED IN SAMUT SAKHON:   

CASE STUDY OF PORTO CHINO SHOPPING MALL 

พรประภา จิตต์วารี 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, pornprapajitwaree@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารของ

ผูบ้ริโภค และแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใชรู้ปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเป็น

เกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการ

พอร์โต ้ชิโน่ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มดว้ยเทคนิค K-Means และ Hierarchical  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับส่ิงท่ีต้องการซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ขั้ นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ วตัถุประสงค ์ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และโอกาสในการซ้ือ ตามลาํดบั 2) กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ชอบทาํคือเล่นอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ มีความสนใจในการเล่นโซเชียลมีเดีย และมีความเห็นว่าอาหารเป็นส่ิง

สาํคญัต่อชีวิต 3) แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคญัในทุกๆเร่ือง กลุ่มท่ี 2 เป็น

กลุ่มท่ีให้ความสาํคญักบัการใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีให้ความสําคญักบัรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตดา้นกิจกรรม  

คาํสําคญั: การแบ่งกลุ่ม รูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study consumer lifestyle, behavior for using food delivered and 

clustering consumer by lifestyle and behavior for using food delivered. Using questionnaire as research tool to 

collect data from 400 Porto Chino’s consumers in Samut Sakhon. The statistics used in data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, K-Means Cluster Analysis and Hierarchical Cluster Analysis. 

The research found that 1) Consumer focus on Things to buy (What), Purchase channel (Where), Buying 

Decision Process (How), Objective (Why), Participants in decision making (Whom) and Time to buy (When), 

respectively. 2) Most of the consumers like to play internet / computer, interested in social media and think that food is 

important to life. 3) The consumers could be segmented into 3 segments. Segment 1 focuses on behavior and lifestyle, 

Segment 2 focuses on behavior for using food delivered and Segment 3 focused on Lifestyle activities. 

Keywords:  Clustering, Lifestyle, Behavior, Food delivered  
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1. บทนํา 

แนวโนม้การสั่งอาหารออนไลน์ท่ีเติบโตข้ึน ซ่ึงขอ้มลูจากธนาคารกสิกรไทยคาดการณ์ว่าเดลิเวอร่ีในปี 2560 

มีมลูค่า 26,000-27,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโต 11-15% จากปีท่ีผา่นมา เม่ือเทียบกบัอตัราการเติบโตของธุรกิจ

ร้านอาหารพบว่ามีเพียง 2-4% นบัเป็นแนวโนม้ท่ีน่าสนใจ เป็นท่ีมาสาํคญัท่ีธุรกิจร้านอาหารควรให้ความสนใจหันมา

เลือกใชช่้องทางส่งถึงบา้นในการช่วยเพ่ิมยอดขาย ประกอบกบัขอ้จาํกดัในการเดินทางเพ่ือไปทานอาหารท่ีร้านอาหาร 

ไดแ้ก่ การรอทานอาหารในห้างร้าน การหาท่ีจอดรถ การจราจรท่ีติดขดั อากาศร้อน เวลาท่ีมีจาํกดั ซ่ึงในปัจจุบนัมีการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นทางออนไลน์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการรับ-ส่งสินคา้หลายแบรนด์ อาทิ Line Man, 

SCG Express, Kerry เป็นตน้ ทาํให้ลูกคา้จาํนวนไม่น้อยท่ีมองหาบริการท่ีสะดวกข้ึนเพ่ือช่วยบริหารจดัการเวลาใน

ชีวิตให้คุม้ค่ามากท่ีสุด ดงันั้นการให้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น จึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่ม

น้ีมากยิง่ข้ึน (ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2559) 

พอร์โต ้ชิโน่ เป็นศนูยก์ารคา้ท่ีตอบโจทยก์ารใชชี้วิตแห่งแรกในจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีทาํเลท่ีตั้งโครงการ

อยูใ่นพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีตาํแหน่งท่ีตั้งติดถนนพระราม 2 ก่อนถึงทางเขา้อาํเภอเมือง

มหาชยั โดยรูปแบบโครงการเป็นศูนยก์ารคา้สําหรับชุมชนเมืองในลกัษณะอาคารแบบเปิดโล่ง ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ย

โครงการหมู่บา้นจดัสรรและแหล่งสาธารณูปโภคท่ีสําคญั อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน บริษทัห้างร้านและตั้งอยู่บน

เส้นทางหลกัในการคมนาคมขนส่งและเดินทางสู่ภาคใต ้บนพ้ืนท่ี 15 ไร่ มีพ้ืนท่ีขายรวมทั้งส้ินกว่า 10,000 ตารางเมตร 

และพ้ืนท่ีจอดรถทั้งส้ิน 800 คนั โดยจากขอ้มลูกลุ่มพ้ืนท่ีอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นมีร้านคา้ท่ีให้บริการในลกัษณะของ

บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น ไดแ้ก่ ร้านเดอะพิซซ่าคอมปะนี ร้านแมคโดนลัด ์และร้านเอ็มเคสุก้ี โดยคิดเป็น 7.5% ของ

ร้านคา้กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในศนูย ์ซ่ึงมีร้านอาหารอีก 92.5% ท่ียงัไม่มีบริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น ซ่ึงร้านคา้

กลุ่มดงักล่าวต่างมีความหลากหลายในเร่ืองของประเภทอาหารและเมนูท่ีสามารถทาํและจดัส่งในรูปแบบเดลิเวอร่ีได ้

อีกทั้งในปัจจุบนัหลายร้านก็เร่ิมตอบสนองความตอ้งการและอาํนวยความสะดวกลูกค้ามากข้ึนด้วยการให้บริการ

เจา้หนา้ท่ีมาส่งบริเวณดา้นหนา้ศนูย ์หรือนดัรับตามจุดต่าง ๆ ในตวัเมืองมหาชยั 

เน่ืองจากปัจจุบนัพอร์โต ้ชิโน่ ไม่มีบริการส่งอาหารถึงบา้น แต่มองเห็นความสําคญัและเห็นถึงโอกาสใน

การเพ่ิมจุดเด่นผ่านการบริการรูปแบบใหม่ จึงมีนโยบายท่ีจะให้มีบริการส่งอาหารถึงบา้น เพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนอง

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไปของลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างสูงสุด จึงตอ้งการศึกษากลุ่ม

ผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรสาครท่ีเคยใช้บริการพอร์โต้ ชิโน่ โดยใช้ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตและ

พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารส่งถึงบ้าน เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นพ้ืนฐานในการทาํความเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นข้อมูลในการเลือกกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกับลกัษณะการบริการ รวมถึงนํา

รายละเอียดมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องและตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

ตลอดจนสามารถนาํขอ้มลูไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจสั่งอาหารส่งถึงบา้นในอนาคต  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสมุทรสาครท่ีเคยใชบ้ริการพอร์โต ้ชิโน่ 

2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 

2.3 เพ่ือแบ่งกลุ่มผูต้อ้งการใชบ้ริการสั่งอาหารถึงบา้นโดยใชรู้ปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้

บริการส่งอาหารถึงบา้น กรณีศึกษาพอร์โต ้ชิโน่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษามา สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้รูปแบบการดาํเนินชีวติและพฤติกรรมการซ้ือ ดงัน้ี 

 

 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครท่ีเคยใชบ้ริการพอร์โต ้ 

ชิโน่ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครท่ีเคยใชบ้ริการพอร์โต ้ชิโน่ ใน

กรณีน้ีไม่ทราบขนาดของประชากรและไม่ทราบขนาดของสัดส่วนประชากรท่ีแน่นอน จึงเลือกใชสู้ตรคาํนวณหา

ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Cochran (Cochran, 1953) โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ 95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 

384.16 คน และเพ่ือให้ขอ้มลูมีความน่าเช่ือถือและมีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดจึงวางแผนเก็บขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงจะแบ่งจาํนวนการเก็บกลุ่มตวัอย่าง

ออกตามเขตอาํเภอท่ีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการพอร์โต้ ชิโน่ อยู่อาศยั โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 

อาํเภอเมืองมหาชยั จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อาํเภอกระทุ่มแบน จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ

อาํเภอบา้นแพว้ จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
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 3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัลาํดบัเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน 

ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง เป็นคาํถามประเภทเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เคยใช้

บริการพอร์โตชิ้โน่ พกัอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัสมุทรสาคร และเคยใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นคาํถามประเภทเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก จาํนวน 21 ขอ้  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามประเภท

มาตรวดั Likert scale จาํนวน 22 ขอ้  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลรูปแบบการดาํเนินชีวิต เป็นคาํถามประเภทมาตรวดั Likert scale แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม จาํนวน 20 ขอ้ ดา้นความสนใจ จาํนวน 9 ขอ้ และดา้นความคิดเห็น จาํนวน 7 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.3.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มกบัปัจจยัส่วนบุคคลดว้ยเพียร์สัน

ไคร์สแควร์ วิเคราะห์หาจาํนวนกลุ่มของผูบ้ริโภคดว้ยเทคนิค Hierarchical Cluster Analysis และแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค

ดว้ยเทคนิค K-Means Cluster Analysis 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

เป็นพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ใชง้บประมาณในการสั่งอาหารส่งถึงบา้นโดยเฉล่ีย 

301 - 600 บาท/คร้ัง สั่งอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ ดส์ ผ่านทางโทรศพัท ์โดยให้ส่งท่ีบา้น ทราบข่าวสารโปรโมชัน่หรือ

สินคา้ท่ีให้บริการส่งถึงบา้นจากส่ือสังคมออนไลน์ ใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ในช่วง

วนัหยดุ (เสาร์ - อาทิตย)์ ในเวลา 18.01 - 22.00 น. โดยใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น เพราะไม่สะดวกเดินทางออกจาก

บา้น ในโอกาสท่ีมีงานสังสรรคใ์นบา้น รวมญาติ หรือไม่มีโอกาสพิเศษ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านท่ีให้บริการ

สั่งอาหารส่งถึงบา้นของผูบ้ริโภคคือ ความน่าสนใจของโปรโมชัน่ ผูด้าํเนินการสั่งอาหารส่งถึงบา้นคือตวัเอง และ

ตดัสินใจสั่งอาหารดว้ยตวัเอง ทั้งน้ีเลือกชาํระเงินโดยชาํระเงินสดกบัพนกังาน  

4.2 พฤตกิรรมการใช้บริการส่ังอาหาร  

 ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด (What) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.901 รองลงมาคือ 

ช่องทางในการซ้ือ (Where) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.808 ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (How) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.738 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือและใชบ้ริการ (Why) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.455 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.404 และให้ความสําคญักบัโอกาสในการซ้ือ (When) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.373 ตามลาํดบั สามารถ

อธิบายในแต่ละหัวขอ้ไดด้งัน้ี 
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What พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีระบบการจัดส่งท่ีมีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.002 รองลงมาเลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.873 และเลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีการ

ให้บริการส่งตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.828 ตามลาํดบั 

Where พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทราบข่าวบริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.863 รองลงมาสามารถสั่งอาหารส่งถึงบา้นไดจ้ากแอปพลิเคชนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.828 และการ

ประชาสัมพนัธ์ของร้านคา้ทาํให้ตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.735 ตามลาํดบั 

When พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเม่ือมีการทาํโปรโมชัน่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.685 รองลงมา

ทุกคร้ังท่ีฝนตกจะเลือกใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.295 และสั่งอาหารส่งถึงบา้นมากกว่าเดือนละ 

1 คร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.140 ตามลาํดบั 

Why พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ราคาค่าบริการจดัส่งอาหารส่งถึงบา้นมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.762 รองลงมาการโฆษณาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านในการสั่งอาหารส่งถึงบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.703 เลือกสั่งสินคา้จากร้านท่ีเคยใชบ้ริการ เพราะมัน่ใจว่าจะไดรั้บสินคา้แน่นอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.662 เลือกใช้

บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นกบัร้านท่ีเคยใชบ้ริการเท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.385 และเลือกใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึง

บา้นเพราะทาํให้ดูเป็นคนทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.763 ตามลาํดบั 

Whom พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเพราะเคยรับประทานท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.508 รองลงมาใช้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเพราะมีคนรู้จกัเคยใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.425 และใช้

บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเพราะเห็นเพ่ือนโพสทใ์นเฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.280 ตามลาํดบั 

How พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หากสินคา้ท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะไม่สั่งซ้ืออีกในอนาคต มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.925 รองลงมาตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเม่ือไม่อยากออกไปขา้งนอก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.863 เปรียบเทียบขอ้มลูราคาอาหารก่อนการสั่งทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.717 ทาํการเปรียบเทียบขอ้มูลเมนูอาหาร

ก่อนการสั่งทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.630 และตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเม่ือหิว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.553 

ตามลาํดบั 

4.3 รูปแบบการดําเนินชีวติ 

 ดา้นกิจกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบเล่นอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.362 

รองลงมาชอบดูคอนเสิร์ต/ดูหนัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.668 ชอบเดินเล่นตามห้างสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.615 

ชอบท่องเท่ียวกบัครอบครัว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.602 ชอบทาํอาหารทานเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.510 ชอบดูโทรทศัน์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.430 ชอบฟังวิทยุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.015 ชอบเล้ียงสัตว ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.992 ชอบเล่นฟิตเนส มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.985 ชอบเล่นเกมส์ออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.878 ชอบตกแต่งดูแลบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.870 

ชอบอ่านการ์ตูน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.860 ชอบปลูกตน้ไมท่ี้บา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.850 ชอบดูสารคดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.825 ชอบทาํบุญ/เขา้วดัฟังธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.808 ชอบเท่ียวกลางคืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.690 ชอบออกกาํลงักาย

กลางแจง้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.675 ชอบสะสมของเก่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.538 ชอบอ่านหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.222 และชอบเล่นหุ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.910 ตามลาํดบั 

 ดา้นความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบเล่นโซเชียลมีเดีย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.958 รองลงมาชอบ

ตกแต่งดูแลบา้นให้สวยงามดว้ยตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.432 ชอบซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.375 ชอบ

ทาํอาหารเยน็ทานในครอบครัว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.285 มกัจะทาํงานเลิกดึกเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.145 ไม่ชอบกิน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1117 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

อาหารแช่แข็ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.980 มกัจะดูละครหลงัข่าวทุกวนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.945 สนใจถ่ายทอดสดฟุตบอล มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.920 และรู้จกัและติดตามศิลปินดาราทุกคน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.714 ตามลาํดบั 

 ดา้นความคิดเห็น พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าอาหารเป็นส่ิงสําคญัต่อชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.425 

รองลงมาคิดว่าครอบครัวต้องมาเป็นท่ีหน่ึง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.407 คิดว่าการบริหารเวลาได้ดีจะทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จในชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.335 คิดว่าโฆษณามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.832 

คิดว่าเพ่ือนมีบทบาทต่อชีวิตเป็นอยา่งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.730 ยินดีจ่ายแพงกว่า ถา้ทาํให้มีเวลามากข้ึน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.693 และคิดวา่การประชุมต่อเน่ืองเป็นประจาํเป็นเร่ืองธรรมดา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.012 ตามลาํดบั 

4.4 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคในเขตจังหวดัสมุทรสาครทีเ่คยใช้บริการพอร์โต้ ชิโน่  

 การคาํนวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และรวบกลุ่มย่อยท่ีมีขอ้มูลหลายรายการจดัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกัน 

โดยใชร้ะยะห่างเป็นเกณฑ์ จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างจะพิจารณาจาํนวนกลุ่มในขั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไดก้ลุ่มท่ี

เหมาะสม จาํนวน 3 กลุ่ม เพ่ือความละเอียดในการศึกษาชุดขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง แต่ละกลุ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีให้ความสาํคญัในทุกๆเร่ือง  

- ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด รับทราบขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่หรือ

สินคา้ท่ีให้บริการส่งถึงบา้นจากส่ือสังคมออนไลน์ ใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น 1 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลา 18.01-

22.00 น. ใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเน่ืองจากไม่สะดวกเดินทางออกจากบา้น และความน่าสนใจของโปรโมชัน่

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านท่ีให้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น  

- พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหาร พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ เลือกใชบ้ริการ

ร้านท่ีมีระบบการจดัส่งท่ีมีมาตรฐาน เลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และทราบข่าวบริการสั่งอาหารส่งถึง

บา้นผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ ตามลาํดบั 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ผูบ้ริโภคชอบอ่านหนังสือพิมพ/์นิตยสารมากท่ีสุด และชอบ

เล่นอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์นอ้ยท่ีสุด 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตด้านความสนใจ ผูบ้ริโภคสนใจถ่ายทอดสดฟุตบอลมากท่ีสุด และให้

ความสาํคญัต่อการไม่ชอบกินอาหารแช่แข็งนอ้ยท่ีสุด 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัความคิดท่ีว่าการประชุมต่อเน่ือง

เป็นเร่ืองธรรมดามากท่ีสุด และคิดว่าโฆษณามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นอ้ยท่ีสุด 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีให้ความสาํคญักบัการใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น 

- ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด รับทราบขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่หรือ

สินคา้ท่ีให้บริการส่งถึงบา้นจากส่ือสังคมออนไลน์ ใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลา 

10.01-14.00 น. ใช้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเน่ืองจากไม่สะดวกเดินทางออกจากบา้น และความน่าสนใจของ

โปรโมชัน่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านท่ีให้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น 

- พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหาร พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ เลือกใชบ้ริการ

ร้านท่ีมีระบบการจดัส่งท่ีมีมาตรฐาน หากสินคา้ท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะไม่สั่งซ้ืออีกในอนาคต และเลือกใช้

บริการร้านท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั ตามลาํดบั 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1118 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ผูบ้ริโภคชอบเล่นอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด และ

ชอบอ่านหนงัสือพิมพ/์นิตยสารนอ้ยท่ีสุด 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตด้านความสนใจ ผูบ้ริโภคชอบเล่นโซเชียลมีเดียมากท่ีสุด และสนใจ

ถ่ายทอดสดฟุตบอลนอ้ยท่ีสุด 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น ผูบ้ริโภคคิดว่าโฆษณามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้มากท่ีสุด และให้ความสาํคญัต่อความคิดท่ีว่าการประชุมต่อเน่ืองเป็นเร่ืองธรรมดานอ้ยท่ีสุด 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีให้ความสาํคญัดา้นกิจกรรม 

- ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด รับทราบขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่หรือ

สินคา้ท่ีให้บริการส่งถึงบา้นจากส่ือสังคมออนไลน์ ใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลา 

18.01-22.00 น. ใช้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเน่ืองจากไม่สะดวกเดินทางออกจากบา้น และความน่าสนใจของ

โปรโมชัน่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านท่ีให้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น 

- พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหาร พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ตดัสินใจใช้

บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นเม่ือไม่อยากออกไปขา้งนอก เลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีระบบการจดัส่งท่ีมีมาตรฐาน และหาก

สินคา้ท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะไม่สั่งซ้ืออีกในอนาคต ตามลาํดบั 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติดา้นกิจกรรม ผูบ้ริโภคชอบเล่นหุ้นมากท่ีสุด และชอบเล่นเกมส์ออนไลน์

นอ้ยท่ีสุด 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความสนใจ ผูบ้ริโภคชอบทาํอาหารเยน็ทานในครอบครัวมากท่ีสุด 

และรู้จกัและติดตามศิลปินดาราทุกคนนอ้ยท่ีสุด 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัความคิดท่ีว่าการประชุมต่อเน่ือง

เป็นเร่ืองธรรมดามากท่ีสุด และให้ความสาํคญัต่อความคิดท่ีว่ายนิดีจ่ายแพงกว่าถา้ทาํให้มีเวลามากข้ึนนอ้ยท่ีสุด 

 

5. การอภปิรายผล 

กลุ่มท่ี 1 มีลูกค้าท่ีมีระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. ในสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ประกอบกับมีผูบ้ริโภคท่ีมี

งบประมาณสั่งอาหารสูงมากกว่า 1,500 บาทต่อคร้ัง เป็นสัดส่วนท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และมีการสั่งอาหารส่งถึงบา้นใน

ช่องทางใหม่ๆ ไดแ้ก่ อินสตาร์แกรม และแอปพลิเคชนั ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอาจเป็นกลุ่มพนักงานโรงงาน โดยสั่งอาหาร

ไปกินร่วมกันในปริมาณมาก อีกคร้ังยงัเป็นกลุ่มท่ีกล้าทดลองสั่งอาหารในช่องทางใหม่ ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แบบจาํลองการจาํแนกแบบของการใชชี้วิตตามแนวคิดแบบ VALS (Value And Life Style System) ของอดุลย ์จาตุรง

คกุล (2550) ท่ีว่ากลุ่มผูช้อบทดลอง (Experiences) เป็นกลุ่มท่ีชอบทดลองสินคา้หรือบริการรูปแบบใหม่ ไม่ยึดติดกบั

กฎเกณฑ ์ส่วนใหญ่จะเป็นคนวยัหนุ่ม – สาว 

กลุ่มท่ี 2 มีลูกคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสดัส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน สั่งอาหารส่งถึงบา้นในช่องทางท่ี

หลากหลาย ให้ความสําคัญด้านกิจกรรมน้อย ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มคนทาํงานท่ีไม่ค่อยมีเวลามากนัก จึงไม่ได้ให้

ความสาํคญัในทุก ๆ เร่ือง และนิยมสั่งอาหารส่งถึงบา้นเพ่ือประหยดัเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุราภรณ์ เรือง

วชัรินทร์ (2555) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดและอาหารสุขภาพในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา พบวา่เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคชอบรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ ดมากท่ีสุด คือ สะดวก รวดเร็ว และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ ดท่ีมีความสําคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะดวก รสชาติ คุณภาพ บรรยากาศ การ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1119 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

บริการ สถานท่ี ราคา ลกัษณะปรากฏ สังสรรค์ และโฆษณา และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนรัตน์ ศรีสําอางค ์

(2558) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านเว็บไซต์ พบว่าส่ิงท่ี

พิจารณาในการสั่งอาหารคือแบรนดช์ั้นนาํเป็นท่ีรู้จกั และเลือกสั่งผา่นช่องทางเวบ็ไซตเ์พราะมีความสะดวกรวดเร็ว 

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคมีสถานภาพหย่าร้างในสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ชอบใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึง

บา้นช่วงเชา้ ในช่องทางโทรศพัท ์และความปลอดภยัในการชาํระเงินเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้าน เป็นกลุ่มท่ี

ชอบกิจกรรมท่ีทาํไดด้ว้ยตวัเอง การสั่งอาหารส่งถึงบา้นจึงมาจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริง นัน่คือหิว ไม่สะดวกเดินทาง 

ติดประชุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) ว่า

เป็นพฤติกรรมในลักษณะเดียวกบัคนในแต่ละกลุ่มท่ีแสดงออกมา จนเกิดเป็นแบบแผนของคนในสังคมและ

วฒันธรรมหรือชนชั้นเดียวกนัใหก้ารยอมรับ ซ่ึงแบบการใชชี้วิตต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัท่ีเปล่ียน 

โดยมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากมาย รูปแบบของการใชชี้วิตอาจเกิดข้ึนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได ้ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น

แบบไม่รู้ตวั รูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแบบกะทนัหัน เช่น การเกิด การตาย การสมรส การหยา่ร้าง การเปล่ียนงาน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

6.1.1 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสมุทรสาครท่ีเคยใชบ้ริการพอร์โต ้ชิโน่ พบว่า 

ดา้นกิจกรรม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบเล่นอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ดา้นความสนใจ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชอบ

เล่นโซเชียลมีเดีย และดา้นความคิดเห็น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าอาหารเป็นส่ิงสาํคญัต่อชีวิต 

6.1.2 พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร ผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด (What) รองลงมาคือ ช่องทางในการซ้ือ (Where) ขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ (How) วตัถุประสงค์ในการซ้ือและใชบ้ริการ (Why) ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) และให้

ความสาํคญักบัโอกาสในการซ้ือ (When) ตามลาํดบั 

6.1.3 การแบ่งกลุ่มผูต้อ้งการใชบ้ริการสั่งอาหารถึงบา้นโดยใชรู้ปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการส่งอาหารถึงบา้น กรณีศึกษาพอร์โต ้ชิโน่ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในทุกๆเร่ือง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีให้ความสําคญักบัการใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น และ

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีให้ความสาํคญัดา้นกิจกรรม 

6.2 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

1) พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหาร ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัสินคา้และบริการเป็นลาํดบั

แรก โดยดูแลและจดัการสินคา้บริการให้มีคุณภาพ คุม้ค่ากบัเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

โดยจดัตั้งราคาอาหารหรือสินคา้ให้อยูใ่นช่วง 600 บาท หรือหากตอ้งการเพ่ิมยอดขายก็ควรเพ่ิมในระดบัท่ีผูบ้ริโภคยงั

มีความสามารถท่ีจะจ่ายได ้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ ดหรือประเภทอ่ืน ๆ สามารถจดัเซ็ตอาหารให้

ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกหลาย ๆ แบบ โดยให้ราคาอยูใ่นช่วงดงักล่าว นอกจากน้ีควรเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากร 

อุปกรณ์ วตัถุดิบ รถสาํหรับจดัส่งอาหาร เพ่ือให้การจดัส่งอาหารเป็นไปอยา่งราบร่ืนและเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นช่วงวนัหยดุ และช่วงเวลา 10.00-14.00 น. และ 

18.00-22.00 น.  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1120 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

2) รูปแบบการดาํเนินชีวิต ผูป้ระกอบการควรนาํเสนอสินคา้/ผลิตภณัฑ์ท่ีง่าย สะดวก รวดเร็วต่อการ

บริโภค โปรโมทให้ใชช่้องทางเวบ็ไซต ์เฟซบุก๊หรือโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ ให้มากข้ึน เพ่ือช่วยสร้างการรับรู้ไปจนถึงการ

ไดลู้กคา้ใหม่ ควรกระตุน้โดยให้คูปองหรือรหัสส่วนลดพิเศษแก่คาํสั่งซ้ือผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์นอกจากน้ีการนาํเสนอ

วิธีใชง้านให้แสดงถึงความง่าย สะดวกรวดเร็ว และประโยชน์อ่ืน ๆ ก็จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเห็นภาพมากยิ่งข้ึน และควร

สนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคสั่งอาหารไปทานกบัครอบครัว เช่น ให้ส่วนลดหากสั่งเซ็ตครอบครัว เป็นตน้  

3) กลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม มีขอ้เสนอแนะเฉพาะดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัพบเจอระหว่างทาํกิจกรรม นั่นคือหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร และการ

ถ่ายทอดสดฟุตบอล นอกจากน้ียงัสามารถกระตุน้การซ้ือดว้ยโปรโมชัน่ต่าง ๆ เช่น ซ้ือครบ 5 คร้ัง แถมคูปอง 100 

บาท สาํหรับใชใ้นคร้ังต่อไป เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีซ้ือบ่อย รวมไปถึงให้ชิมสินคา้ออกใหม่เม่ือซ้ือขั้นตํ่า

ครบ 700 บาท เพ่ือเพ่ิมยอดซ้ือ เป็นตน้ โดยลูกคา้กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีซ้ือบ่อยสามารถสร้างความสัมพนัธ์และสร้าง

กาํไรไดดี้กว่ากลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ดงันั้นจึงเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีให้ความสาํคญัต่อการ

ใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นในทุก ๆ เร่ือง 

กลุ่มท่ี 2 ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยทุธ์ดา้นบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และการสร้างและ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแ้ก่ จดัระบบการจดัส่งอาหารให้มีมาตรฐาน ในท่ีน้ีตั้งแต่ระบบ

การรับคาํสั่งซ้ือ ยนืยนัคาํสั่งซ้ือ การจดัส่งท่ีถูกตอ้งครบถว้น และการชาํระเงินท่ีปลอดภยั หรือหากมีเหตุการณ์ท่ีอาจ

ส่งผลให้ลูกคา้ไม่พึงพอใจกต็อ้งรีบตอบสนองแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้อยา่งทนัท่วงที สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้น

กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การ

เจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

กลุ่มท่ี 3 ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) และดา้นราคา (Price) โดยนาํเสนอความ

สะดวกรวดเร็วประหยดัเวลาเม่ือใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้น และอาจนาํเสนออาหารในรูปแบบท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

นาํไปปรุงแต่งเพ่ือทานร่วมกนักบัครอบครัว แนะนาํเบอร์/สาขาอ่ืน ๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกหากผูบ้ริโภคตอ้งการ

ทานอาหารขณะไปเท่ียวกบัครอบครัวในจงัหวดัอ่ืน ๆ โดยแสดงถึงความคุม้ค่าเงินและเวลาในการใชบ้ริการสั่งอาหาร

ส่งถึงบา้น 

6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสั่งอาหารส่งถึงบา้นให้ครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีแสดงถึงกลุ่ม

ประชากรของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และสามารถนาํผลมาเปรียบเทียบกนัจะไดเ้ห็นความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง

ชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการสั่งอาหารส่งถึงบา้น เช่น ส่วนประสมทางการตลาด การ

รับรู้ต่อตวัสินคา้และบริการ ความพึงพอใจต่อการจดัส่ง เป็นตน้ 

3. ควรศึกษากาํหนดเฉพาะเจาะจงไปถึงผูบ้ริโภคท่ีสั่งอาหารส่งถึงบา้นบ่อยคร้ัง อยา่งน้อยควรเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีสั่งอาหารทุกเดือน เพ่ือให้ไดข้อ้มลูของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสั่งอาหารส่งถึงบา้นท่ีแทจ้ริง 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือ อุปกรณ์แบดมินตัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

 และทัศนคติต่อส่วนประสมร้านค้าปลกี 

Customer Segmentation by decision making process of badminton equipment 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือ อุปกรณ์แบดมินตนั จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานีและทศันคติต่อส่วนประสมร้านค้าปลีก มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมร้านค้าปลีก ศึกษา

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผูท้าํวิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม Cluster โดย K-

Mean และหา Chi-Square วิเคราะห์โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) คือ K-Mean แบ่งลูกคา้ไดเ้ป็น 

3 กลุ่ม โดยให้ความสําคญัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 “บริการดี ราคาเหมาะสม” กลุ่มน้ีตดัสินใจซ้ือสินคา้เพราะมี

ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีทศันคติท่ีดีท่ีสุด ดา้นการให้บริการลูกคา้ท่ีเป็นมิตร กลุ่มท่ี 2 “ร้านคา้เดินทางง่าย 

พร้อมให้ขอ้มลูคนสนใจ” กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือโดยให้ขอ้มลูสินคา้แก่ผูท่ี้สนใจ และมีทศันคติท่ีดีท่ีสุด ดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง สาํหรับร้านคา้ท่ีเดินทางไดส้ะดวก และ กลุ่มท่ี 3 “เล่นประจาํ ขอทดลองก่อนซ้ือ” กลุ่มน้ีมีให้ความสําคญั

ดา้นตระหนกัถึงปัญหา ซ้ืออุปกรณ์แบดมินตนัเพราะใชเ้ล่นเป็นงานอดิเรก และมีทศันคติท่ีดีท่ีสุด ดา้นบริการลูกคา้ 

สาํหรับร้านคา้ท่ีให้ทดลองสินคา้ก่อนซ้ือ 

คาํสําคญั: ทศันคติ, ส่วนประสมร้านคา้ปลีก, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ABSTRACT 

This research was divided into Customer Segmentation according to the decision making process of 

badminton equipment in Surat Thani and attitude towards the Retailing mix. The purpose is study the Retailing 

mix. Study the buying decision process  and collected data from 400 questionnaires. The data analyzed was using 

Cluster analysis for make customer segmentation by K-Mean method divided into 3 groups. Group 1 “Good service 

and good price” in this group the most agree is the decision to buy about the price is reasonable and the best attitude 

about customer service is friendly in this group. Group 2 “Comfortable travel and information for people 

interested” in this group the most agree is the behavior after purchase to inform product to people that interested 

and the best attitude about Location is comfortable in this group. Group 3 “Play for hobby and experiment before 

buying” in this group the most agree is awareness issues about buy badminton equipment for play in hobby and the 

best attitude about retailing mix is Customer service for experiment before buying. 

Keywords: Attitude, Retailing mix, Decision making process  
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1. บทนํา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นหน่ึงจังหวดัท่ีมีการเติบโตด้านธุรกิจกีฬาแบดมินตัน ในช่วง 3 ปีมาน้ี ไดมี้ร้านค้า

อุปกรณ์แบดมินตันเปิดใหม่เพ่ิมมากข้ึน 5 ร้าน ด้วยกัน ปัจจุบนั จังหวดัสุราษฏร์ธานี มีร้านจาํหน่ายอุปกรณ์

แบดมินตนั อยู ่9 ร้าน ทาํให้ธุรกิจร้านคา้อุปกรณ์แบดมินตนัมีการแข่งขนัภายในจงัหวดัท่ีสูง โดยร้านคา้ท่ีมียอดขายดี

ท่ีสุดภายในจังหวดัสุราษฏร์ธานี คือ ร้านหน้าธร ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอเกาะสมุย และอนัดบัท่ีสอง คือ ร้าน สุราษฏร์ธานี

สรรพสินคา้ อนัดบั สาม มียอดขายเท่ากนั คือ ร้าน NG9 SPORT และร้านป่ินสุภา (การสอบถามเจา้ของร้านคา้ปลีก, 

2560)  และอีกกว่า 6 ร้านคา้ 

เน่ืองจากร้านคา้อุปกรณ์แบดมินตนัเป็นหน่ึงธุรกิจท่ีมีการเติบโตและมีการแข่งขนั เน่ืองจากร้านคา้ปลีกท่ีอยู่ใน

จงัหวดัสุราษฏร์ธานีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน การเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับผูบ้ริโภคจึงหาซ้ือไดง่้าย ทาํให้มีการแข่งขนัแยง่ชิง

ยอดขายในตลาด แยง่ชิงลูกคา้ และมีส่วนประสมร้านคา้ปลีกท่ีแตกต่างกนั มีการดาํเนินดูแลธุรกิจท่ีแตกต่างกนั กล

ยทุธ์ต่างๆในธุรกิจ โดยพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีกก็มีความแตกต่างกนั อีกทั้งผูป้ระกอบการ

ไม่สามารถแบ่งแยกลูกคา้เป็นกลุ่มหรือลกัษณะพิเศษได ้ทาํให้ผูป้ระกอบการเสียขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ หากทราบถึง

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าและปัจจยัสําคญัส่วนประสมร้านค้าปลีกท่ีลูกคา้ พึงพอใจก็จะสามารถสร้าง

ยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

งานวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํข้อมูลไปปรับใช้เพ่ือพฒันาธุรกิจกิจการของผูป้ระกอบการ เพ่ือสามารถจดัการส่วน

ประสมร้านคา้ปลีกของร้านคา้อุปกรณ์แบดมินตนั และบริหารร้านคา้ปลีกไดดี้ยิ่งข้ึน รู้จกักลุ่มลูกคา้ของร้านคา้ปลีก

มากยิง่ข้ึน ทั้งเป็นแนวทางพฒันาการจดัการสินคา้ภายในร้าน และลูกคา้ภายในร้านรวมไปถึงคู่คา้ท่ีทาํธุรกิจอีกดว้ย 

เพ่ือทาํให้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัการตลาดมากข้ึนของร้านคา้อุปกรณ์แบดมินตนั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมร้านคา้ปลีกร้านอุปกรณ์แบดมินตนัใน จงัหวดั สุราษฏร์ธานี โดยเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ ร้านคา้จาํหน่ายอุปกรณ์แบดมินตนั จงัหวดั 

สุราษฏร์ธานี  

3. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือและทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีก 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือ อุปกรณ์แบดมินตัน จังหวัด 

สุราษฏร์ธานี และทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีก เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชรู้ปแบบการวิเคราะห์ โดยใชก้าร

เก็บขอ้มลูแบบสาํรวจ (Exploratory research) 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาผูว้ิจยัจะศึกษาจาก ลกูคา้ท่ีเคยมีประสบการณ์ซ้ืออุปกรณ์แบดมินตนั ทั้งชายและ

หญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-60 ปีข้ึนไป ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี แต่เน่ืองจากผูว้จิยัไม่สามารถทราบถึงจาํนวนประชากรของ

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีแน่นอนได ้จึงตอ้งคาํนวณโดยใชสู้ตรของคอแครน (Cocharn, 1977) ไดจ้าํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

400 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมด 400 ชุด จากการเก็บแบบสอบถาม จะนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

วิเคราะห์ขอ้มูลสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงได้ทาํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละส่วน 

จาํนวน 30 ชุดและนํามาทาํการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ

ประชากรศาสตร์ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ไดแ้ก่ การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ดว้ยวิธี K-Means วิธี One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทดสอบ

แบบ Chi-Square test 

การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้น (Multi-Stage sampling) โดยขอบเขตของการสุ่มตวัอย่าง

ในวิจยัน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การซ้ือสินคา้อุปกรณ์แบดมินตนั ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดย

เขตท่ีมีร้านคา้จาํหน่ายอุปกรณ์แบดมินตนั มีทั้งหมด 4 อาํเภอ 9 ร้านคา้  

จาํนวนร้าน ร้านคา้ อาํเภอ 

4 NG9 SPORT, ร้าน วนัอรุณ, ร้าน สุราษฏร์สรรพสินคา้, ร้าน สุราษฏร์ สปอร์ต เมือง 

1 ร้าน ท่าขา้ม พุนพิน 

2 ร้าน สวนสุข แบดมินตนั, ร้าน พ่ีหน่ึง  ไชยา 

2 ร้าน หนา้ธร แบดมินตนั, ร้าน ป่ินสุภา เกาะสมุย 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งหมด 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอ

พุนพิน อาํเภอไชยา อาํเภอเกาะสมุย 

 ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) ทาํการสุ่มร้านคา้ภายในอาํเภอทั้ง 4 อาํเภอโดยจะ

แบ่งสัดส่วนในการเก็บขอ้มลูเท่ากนั โดยผูว้ิจยัจะแบ่งอาํเภอละ 100 ตวัอยา่ง เพ่ือกระจายการสุ่มตวัอยา่งท่ีเท่ากนั 

 ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ใชบ้ริการหน้า

ร้านคา้อุปกรณ์แบดมินตนั 

 

 

4. ผลการวจิัย 

การศึกษาวิจยั ทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ จากการวิจยัสามารถ

สรุปการวิจยัออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 30 - 39 ปี ส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีกจาํหน่ายอุปกรณ์แบดมินตนั จงัหวดั สุ

ราษฎร์ธานี  

ดา้นทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีกจาํหน่ายอุปกรณ์แบดมินตนั นั้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ความพึง

พอใจมาก รายละเอียดมีดงัน้ี ดา้นทาํเลท่ีตั้ง มีระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเร่ืองร้านคา้ตั้งอยู่

ในพ้ืนท่ีเดินทางไดส้ะดวก มากท่ีสุด ดา้นคดัสรรสินคา้ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญั

เร่ืองร้านคา้มีประเภทสินคา้ตรงตามความตอ้งการ มากท่ีสุด ดา้นบริหารราคา อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ผูบ้ริโภค

ให้ความสาํคญัเร่ือง สินคา้ลดราคาตามเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ มากท่ีสุด ดา้นออกแบบร้านคา้และจดัวางสินคา้ อยู่

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1125 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัเร่ือง ร้านคา้จดัเตรียมสถานท่ีอาํนวยความสะดวกต่อการซ้ือ 

มากท่ีสุด ดา้นบริการลูกคา้ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเร่ือง พนักงานรบริการอย่าง

เป็นมิตร มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์แบดมินตนั จงัหวดั สุราษฏร์ธานี 

ดา้นความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์แบดมินตนั นั้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็น 

เห็นด้วย รายละเอียดมีดงัน้ี ดา้นตระหนักถึงปัญหา มีระดับความคิดเห็นว่า เห็นด้วย โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือ

อุปกรณ์แบดมินตนัเพ่ือนาํไปเล่นกีฬาเป็นงานอดิเรก ดา้นคน้หาขอ้มลู มีระดบัความคิดเห็นว่า เห็นดว้ย โดยส่วนใหญ่

ผูบ้ริโภคคน้ขอ้มลูอุปกรณ์แบดมินตนัผ่านอินเทอร์เน็ต ดา้นประเมินผลขอ้มูล มีระดบัความคิดเห็นว่า เห็นดว้ย โดย

ส่วนใหญ่ช่ือเสียงของร้านคา้ มีผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีระดบัความคิดเห็นว่า เห็นดว้ย 

โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือเพราะตรงกับความชอบส่วนบุคคล ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ อยู่ในระดับ

ความคิดเห็นว่า เห็นดว้ย โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพตามตอ้งการ 

ส่วนท่ี 4 การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ร้านคา้จาํหน่ายอุปกรณ์แบดมินตนัคา้ปลีก จงัหวดั สุราษฏร์ธานี 

กลุ่มท่ี 1 บริการดี ราคาเหมาะสม กลุ่มน้ี พบว่ามีอาย ุ30-39 ปี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายได ้20,001-

30,000 บาท กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ของกลุ่มน้ี ให้ความสาํคญักบัการซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมาก

ท่ีสุด และพนกังานในร้านบริการอยา่งเป็นมิตร โดยกลุ่มน้ีซ้ืออุปกรณ์แบดมินตนัเพราะใชเ้ล่นเป็นงานอดิเรก จะ

สอบถามขอ้มลูสินคา้จากคนใกลชิ้ด ประเมินผลการซ้ือจากการให้บริการของพนกังานอยา่งเป็นมิตร และมีความ

พอใจกบัสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพ ในดา้นทาํเลท่ีตั้ง จะชอบร้านคา้ท่ีอยูใ่นเส้นทางเดินทางสะดวก ชอบสินคา้มีคุณภาพ

ทนัสมยั และร้านคา้ตั้งราคาท่ีเหมาะสม และมีการจดัวางประเภทสินคา้อยา่งเป็นหมวดหมู่  

กลุ่มท่ี 2  ร้านคา้เดินทางง่าย พร้อมให้ขอ้มูลคนสนใจ กลุ่มน้ี พบว่ามีอายุ 30-39 ปี ประกอบอาชีพ ธุรกิจ

ส่วนตวั รายได้ 20,001-30,000 บาท กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ของกลุ่มน้ี ให้ความสําคญักบัร้านคา้ท่ีเดินทางได้

สะดวก พร้อมทั้งยินดีให้ข้อมูลคนท่ีสนใจซ้ืออุปกรณ์แบดมินตนัมากท่ีสุด โดยกลุ่มน้ีซ้ืออุปกรณ์แบดมินตันเพ่ือ

ป้องกันการบาดเจ็บ จะสอบถามข้อมูลสินค้าจากคนใกล้ชิด และประเมินผลการซ้ือจากการจัดวางของร้านค้า 

ตดัสินใจซ้ือเพราะตรงกับความชอบส่วนตัว ในด้านทาํเลท่ีตั้ง จะชอบร้านคา้ท่ีอยู่ในเส้นทางเดินทางสะดวก ชอบ

ร้านคา้ท่ีรับประกนัคุณภาพของสินคา้ ชอบร้านคา้ท่ีลดราคา และมีบริการส่งสินคา้ผา่นไปรษณีย ์

กลุ่มท่ี 3 เล่นประจาํ ขอทดลองก่อนซ้ือ กลุ่มน้ี พบว่ามีอายุ 30-39 ปี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายได ้

20,001-30,000 บาท กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ของกลุ่มน้ี ให้ความสาํคญักบัร้านท่ีมีบริการทดลองสินคา้ก่อนซ้ือ และ

จะซ้ือสินคา้เพราะเล่นประจาํเป็นงานอดิเรกมากท่ีสุด จะศึกษาขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ต ประเมินผลการซ้ือจากช่ือเสียง

และความน่าเช่ือถือ ตดัสินใจซ้ือเพราะตรงกบัความชอบส่วนตวั และมีความพอใจกบัสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพ ในดา้นทาํเล

ท่ีตั้ ง จะชอบร้านค้าท่ีมีท่ีจอดรถ ชอบร้านค้าท่ีมีสินค้าท่ีต้องการ และชอบร้านคา้ท่ีลดราคา และร้านค้าจดัเตรียม

สถานท่ีอาํนวยความสะดวก 

   

5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหพ้บความสอดคลอ้งกบังานวิจยัอา้งและทฤษฎีดงัน้ี 

ผลการศึกษาดา้นส่วนประสมร้านคา้ปลีก พบว่ามีความสอดคลอ้ง งานวิจยั นัฐฐาพร รัตนอร่าม (2558) ท่ี

พบว่า ส่วนประสมร้านคา้ปลีกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสําคญักบั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1126 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ส่วนประสมร้านคา้ปลีก ในดา้นต่างๆ เพ่ือธุรกิจจะดาํเนินต่อไป และพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมร้านคา้ปลีกต่อไปเพ่ือ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และมีความสอดคลอ้งกบั งานวิจยั ปัทมวรรณ  เก้ือโกมลเดช (2554) ท่ีพบว่า ส่วน

ประสมร้านคา้ปลีก ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นคดัสรรสินคา้ ลูกคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยั วิภาค 

สุภาราญ และ บุษกร จารุวชิราธนากุล (2557) พบว่า การออกแบบหรือตกแต่งร้านคา้ปลีก เป็นหน่ึงในการยกระดบั

ร้านคา้ได ้ทั้งน้ีการออกแบบและตกแต่งร้านคา้ปลีกควรศึกษาวิเคราะห์กิจการและกลยุทธ์เสียก่อน และดาํเนินการ

อยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้ง เพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกนั 

 ผลการศึกษาดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด Kotler (2016) และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยั สุขสันต์ิ สุสันทตั(2554) และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ไตรรงค ์ทองหัตถา (2559) ท่ีพบว่าในดา้นตระหนกัถึง

ปัญหา ดา้นคน้หาขอ้มลู ดา้นประเมินผลขอ้มูล และดา้นตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั มีเพียงดา้นพฤติกรรม

หลงัการซ้ือท่ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเชิงการตลาด 

1. เจา้ของกิจการ ควรให้ความสําคญักบักลุ่มลูกค้า ท่ีไดท้าํการแบ่งกลุ่มไวท้ั้ง 3 กลุ่ม ท่ีมีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือและทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีกท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2. เจา้ของกิจการ ควรพฒันาดา้นบริการลูกคา้ เน่ืองจากทั้ง 3 กลุ่ม ดา้นบริการลูกคา้ เร่ืองของบริการรับ

บตัรเครดิต ไดค่้าน้อยท่ีสุด ทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือเป็นการพฒันาส่วนประสมร้านคา้ปลีก ของร้านจาํหน่าย

อุปกรณ์แบดมินตนั 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 สาํหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือ อุปกรณ์

แบดมินตนั จงัหวดั สุราษฏร์ธานี และทศันคติต่อส่วนประสมร้านคา้ปลีก ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบังานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอ

เสนอแนะประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาคร้ังต่อไป ผูท้าํการวิจยัควรทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการ

สัมภาษณ์กลุ่ม ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ขอ้มูลเชิงลึกและรายละเอียดกว่าขอ้มูลเชิง

ปริมาณ ดงันั้นในดา้นการนาํมาปรับใชจ้ะไดผ้ลท่ีดีกวา่ 

2. การศึกษาคร้ังต่อไป ผูท้าํการวิจยัควรทาํการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ืออุปกรณ์แบดมินตนั เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจและใชว้างแผนกลยทุธ์ธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ความสาํคญัของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อ

ตราสินค้าอาหารเสริมคอลลาเจน ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเสริมคอลลาเจนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 365 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอา้งอิง ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้อาหารเสริมคอลลา

เจนในระดบัท่ีมาก ทั้งในดา้นของการตระหนักถึงตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงกบั

ตราสินคา้ และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารเสริมคอลลาเจน 

ทั้งดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในแต่ละดา้นส่งผล

ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นทศันคติท่ีแตกต่างกนั โดยการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้มีผล

มาก และการรับรู้คุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นส่งผลต่อความภกัดีดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้มีผลมากท่ีสุด  

คาํสําคญั: คุณค่าตราสินคา้, ความภกัดีของผูบ้ริโภค, ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 

ABSTRACT 

This objective of this study was to analyses the importance of perceive brand equity affecting customer 

loyalty in collagen supplements products.  

The sample in this study were people who have consumed collagen supplements in Bangkok. A purposive 

sampling method was used to collect the data from 365 samples. The statistical methods used for data analysis were 

descriptive statistics included percentage, mean, standard deviation and multiple regression method in hypothesis 

testing at level of 0.05. 

The result of this study was founded that the opinion of respondents about perceived brand equity include 

brand awareness, brand perceive quality and brand associations were at high level. Furthermore, the opinion of 
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respondents about customers ‘loyalty of collagen supplements included attitude and behavior aspect were at high 

level. According to the result of hypothesis testing was found that perceived brand equity in each aspect affects the 

customers ‘loyalty in attitudes and behaviors differently. The perceived brand equity in brand associations aspect 

affected the most.  
 

Keywords: Brand Equity, Customer Loyalty, Collagen supplements products. 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัตลาดอาหารเสริมความงามในประเทศไทยมีมูลค่าราว 1.4 หม่ืนลา้นบาท หรือคิดเป็น 21% ของ

สัดส่วนตลาดอาหารเสริมทั้งหมด ในช่วงปี 2554-2558 ตลาดอาหารเสริมความงามโดยเฉพาะอาหารเสริมบาํรุงผิว

และอาหารเสริมลดนํ้าหนกั มีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมถึง 12% ต่อปี โดยมีสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมอยู่ในกลุ่มของ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิและผลิตภณัฑล์ดนํ้าหนกั  

“คอลลาเจน” (Collagen) เป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ทั้งในดา้นของความงามและ

สุขภาพ ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแคปซูล ผงชงด่ืม ขวดพร้อมด่ืม หรือการนําไปเป็น

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงตลาดคอลลาเจนในประเทศไทยมีมลูค่าตลาดรวม 4,500 ลา้นบาท แบ่งเป็นแบบผง 50% แบบ

เมด็ 45% และแบบพร้อมด่ืม 5% ตลาดคอลลาเจนมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ีย 10-30% ต่อปี อนัเน่ืองมากจาก

การท่ีผูบ้ริโภคในไทยหันมาใส่ใจในสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณเพ่ิมมากข้ึน เป็นการผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ

รายใหม่ๆ เขา้มาชิงส่วนแบ่งในตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย และรูปแบบของตวัแทนนาํเขา้

จากต่างประเทศ ทาํให้มีการแข่งขนัสูงมากในตลาดอาหารเสริมความงาม ซ่ึงสวนทางกับแนวโนม้ของตลาดเสริม

ความงามท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีลดลง ในขณะผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมชอบลองสินคา้ใหม่ๆ ทาํให้ผูป้ระกอบตอ้งมีการ

สร้างคุณค่าตราสินคา้ให้เกิดการรับรู้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือให้ลูกคา้สามารถจดจาํตราสินคา้ได ้และเกิดความภกัดีต่อตรา

สินคา้ นอกจากน้ียงัไม่มีการวิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนในดา้นของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และใน

ดา้นของความภกัดี ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นขอ้มลูในการนาํไปใชใ้นธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนความภกัดีต่อตราสินคา้

อาหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภค 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ทาํการศึกษาและรวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ยกนั 2 ส่วน คือ ขอ้มูล

ปฐมภมิู เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสร้างแบบสอบถามของผูว้ิจยัและทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนาํมาวิเคราะห์

และขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆท่ีมีเน้ือเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและมีความน่าเช่ือถือ 

เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรท่ีบริโภค หรือเคยบริโภค

อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ18-29 ปี จาํนวน 365 คน โดยกาํหนดขนาดของตวัอย่างจาก

การคาํนวณดว้ยสมการ Cochran (1977) ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับงานวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอย่าง

การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่  การตระหนักถึงตราสินคา้ การ

เช่ือมโยงตราสินคา้ และการรับรู้คุณภาพ ตวัแปรตาม คือ ความภกัดี ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรม 

ผูว้ิจยัทาํการรวมรวบขอ้มลูท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 2 รูปแบบคือ  

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการลาํดบัความคิดเห็น จากคะแนนค่าเฉล่ีย 

2. สถิติเชิงอา้งอิงหรือเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างไปอา้งอิง

ลกัษณะของประชากรทั้งหมด ดงันั้นสถิติท่ีใช ้ตอ้งอาศยัการทดสอบทางสถิติ ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้อบแบบสอบจาํนวน 365 คน โดยส่วนใหญ่ของผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจาํนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 86 อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 18 - 28 ปี มีจาํนวน 365 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจาํนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนมาก มีจาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 มีสถานภาพโสด มีจาํนวน 358 คน คิดเป็น

ร้อยละ 98.1 มีรายได ้15,001-25,000 บาท มีจาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รับประทานอาหารเสริมคอลลาเจน

ตราสินคา้ Meji เป็นส่วนมากมีจาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 

ผลการศึกษาคุณค่าตราสินคา้อาหารเสริมคออลลาเจนพบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

คุณค่าตราสินค้า โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านการตระหนักถึงตราสินค้ามีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

รองลงมาคือดา้นการรับรู้คุณภาพ และการเช่ือมโยงตราสินคา้ตามลาํดบั ตามตารางท่ี 1 2 และ 3  
 

ตารางท่ี  1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างดา้นการตระหนักถึงตราสินคา้อาหาร

เสริมคอลลาเจน 

การตระหนกัถึง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 

1. ดา้นจดจาํตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีรับประทานได ้ 4.10 0.52 มาก 

2. ดา้นการพบเห็นอาหารเสริมคอลลาเจนท่ีรับประทานจาก              

ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ 
4.06 0.57 มาก 

3. ดา้นความสามารถในการระลึกถึงตราสินคา้ของอาหารเสริม

คอลลาเจนท่ีรับประทานอยู ่
4.19 0.79 มาก 

4. ดา้นการแยกแยกความแตกต่างของอาหารเสริมคอลลาเจน           

ท่ีรับประทานจากตราสินคา้อ่ืนๆได ้
3.78 0.88 มาก 

5. ดา้นการไดรั้บความนิยมและไดรั้บการยอมรับ 4.12 0.51 มาก 

รวมทั้งหมด 4.05 0.65 มาก 
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ตารางท่ี  2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างการรับรู้คุณภาพตราสินคา้อาหารเสริม

คอลลาเจน 

ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 

1. ดา้นการคดัสรรวตัถุดิบ 3.87 0.68 มาก 

2. ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สะดวกในการรับประทาน 3.75 0.75 มาก 

3. ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สวยงามและทนัสมยั 4.17 0.72 มาก 

4. ดา้นความปลอดภยัต่อร่างกาย 4.18 0.55 มาก 

5. ดา้นการไดรั้บคุณประโยชน์อยา่งครบถว้น 3.94 0.61 มาก 

6. ดา้นกระบวนการผลิตท่ีดี และนวตักรรมท่ีทนัสมยั 3.98 0.67 มาก 

รวมทั้งหมด 3.98 0.66 มาก 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้อาหาร

เสริมคอลลาเจน 

ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 

1. ดา้นการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคท่ีรักและใส่ใจใน

สุขภาพ 
3.88 0.59 มาก 

2. ดา้นการนึกถึงตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีคุณภาพ 4.11 0.53 มาก 

3. ดา้นราคาท่ีสมเหตุสมผลของอาหารเสริมคอลลาเจน 3.60 0.81 มาก 

4. ดา้นสุขภาพผวิท่ีดีข้ึน 3.73 0.69 มาก 

5. ดา้นทางเลือกท่ีจาํเป็นสาํหรับผูท่ี้ไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอ 3.98 0.51 มาก 

รวมทั้งหมด 3.86 0.75 มาก 

 

ผลการศึกษาความภกัดีต่อตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนพบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยความภกัดีในดา้นทศันคติมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก รองลงมา

คือดา้นพฤติกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั ตามตารางท่ี 4 และ 5 

 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1132 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้อาหารเสริม

คอลลาเจนในดา้นทศันคติ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจน 

ในดา้นทศันคติ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 

1. เม่ือนึกถึงตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนจะนึกถึงตรา

สินคา้คอลลาเจนท่ีรับประทานอยูเ่ป็นอนัดบัแรก 
3.80 0.59 มาก 

2. มกัพูดถึงส่ิงดีๆเก่ียวกับตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนท่ี

รับประทานอยูใ่ห้ผูอ่ื้นฟังเสมอ 
3.90 0.63 มาก 

3. มีความรู้สึกดีในการเลือกซ้ืออาหารเสริมคอลลาเจนตราสินคา้

ท่ีรับประทานอยู ่
3.86 0.56 มาก 

4. มีความรู้สึกว่าอาหารเสริมคอลลาเจนของตราสินคา้ท่ี

รับประทานอยู ่มีคุณภาพดีท่ีสุด 
4.04 0.74 มาก 

5. มีความรู้สึกว่าอาหารเสริมคอลลาเจนของตราสินคา้ท่ีท่าน

รับประทานอยูมี่คุณภาพดีกว่าอาหารเสริมคอลลาเจนจาก 

ตราสินคา้อ่ืนๆ 

4.06 0.63 มาก 

รวมทั้งหมด 3.93 0.63 มาก 

 

ตารางท่ี  5  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้อาหารเสริม

คอลลาเจนในดา้นพฤติกรรม 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจน 

ในดา้นพฤติกรรม 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 

1.มีการแนะนาํให้สมาชิกในครอบครัว และคนรอบตวัเลือกซ้ือ

ตราสินคา้คอลลาเจนท่ีรับประทานอยู ่
3.87 0.62 มาก 

2. เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากตราสินคา้เดิมเม่ือมี ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ

ออกสู่ตลาด 
3.92 0.69 มาก 

3. ยงัคงเลือกซ้ืออาหารเสริมคอลลาเจนจากตราสินคา้เดิม            

แมว้่าตราสินคา้อ่ืนจะลดราคา 
3.42 0.91 ปานกลาง 

4. ยงัคงซ้ืออาหารเสริมคอลลาเจนจากตราสินคา้เดิม  แมว้่าจะมี

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมยีห่อ้อ่ืนท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั 
3.62 0.88 มาก 

5. จะซ้ืออาหารเสริมคอลลาเจนจากตราสินคา้ท่ี ให้เป็นของฝาก

แก่คนท่ีรัก 
3.84 0.72 มาก 

รวมทั้งหมด 3.73 0.76 มาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ดา้นทศันคติท่ีแตกต่างกนั โดยดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นตระหนักถึงตรา

สินคา้ และดา้นการรับรู้คุณภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 การมีผลระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดี(ดา้นทศันคติ) ต่อตราสินคา้ต่อตราสินคา้

อาหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าตราสินคา้ B Beta T Sig. 

1. ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ 0.240 0.230 4.764 0.000* 

2. ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 0.234 0.179 3.805 0.000* 

3. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 0.408 0.323 6.611 0.000* 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความภกัดีต่อ

ตราสินค้าด้านพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยด้านการตระหนักถึงตราสินค้า มีผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการ

เช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นการรับรู้คุณภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 การมีผลระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดี(ดา้นพฤติกรรม) ต่อตราสินคา้ต่อตราสินคา้

อาหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าตราสินคา้ B Beta T Sig. 

1. ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ 0.450 0.332 7.168 0.000* 

2. ดา้นการรับรู้คุณภาพ 0.271 0.160 3.532 0.000* 

3. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 0.482 0.294 6.269 0.000* 

 

5. การอภปิรายผล 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดี โดยปัจจยัดา้น

ความสามารถในการระลึกถึงตราสินคา้ของอาหารเสริมคอลลาเจนท่ีรับประทานอยู ่ดา้นการไดรั้บความนิยมและ

ไดรั้บการยอมรับ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker (1991) การ

ตระหนกัถึงตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างการไม่รู้จกัหรือไม่ตระหนกัถึงตราสินคา้ไปสู่การมีตราสินคา้ในใจ 

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดบัดงัน้ี 1.การไม่รู้จกัหรือไม่ตระหนกัถึงตราสินคา้ 2. จดจาํสินคา้ได ้3. การระลึกถึงตรา

สินคา้ 4.ตราสินคา้ในใจ  

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ใน

ด้านความปลอดภัยต่อร่างกายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ   สุดารัตน์ วงษ์เจริญ (2556) 

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม Blackmore จากการศึกษา

พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพตราสินคา้อาหารเสริม Blackmore อยู่ในระดบัมาก และการรับรู้

คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ทั้งในดา้นทศันคติและพฤติกรรม 
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ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ โดย

ดา้นการนึกถึงตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีคุณภาพมีระดับการรับรู้มากท่ีสุด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์ วงษเ์จริญ (2556) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในการ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม Blackmore จากการศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเช่ืองโยงตราสินคา้อาหาร

เสริม Blackmore อยู่ในระดบัมาก และการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้คุเช่ือมโยงตราสินคา้ส่งผลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ทั้งในดา้นทศันคติและพฤติกรรม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์ (2558) ซ่ึง

ทาํการศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ประเภทเจลตกแต่งทรงผมของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ระดบัความคิดเห็น

ในดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสินคา้ในแต่ละดา้นส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ทั้งในดา้นพฤติกรรมและ

ทศันคติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์ วงษเ์จริญ (2556) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความ

ภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม Blackmore จากการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสินคา้ในดา้น การรู้จกัตราสินคา้ การ

เช่ือมโยงตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์ (2558) ซ่ึงทาํการศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

ประเภทเจลตกแต่งทรงผมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าคุณค่าตราสินคา้ในแต่ละดา้นส่งผล

ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ทั้งในดา้นทศันคติและพฤติกรรม 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัและการสร้าง

ตราสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียในแบบสอบถามแลว้พบว่า ในดา้นของการไดรั้บความ

นิยมและการไดรั้บการยอมรับ มีค่าเฉล่ีย 4.12 ซ่ึงหมายความว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในดา้นของตราสินคา้ท่ีเป็นท่ี

นิยมและเป็นท่ีรู้จกัมาก โดยการทาํสินคา้ขนาดทดลองราคาประหยดัเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้ไป

ลองรับประทาน และควรหาแนวทางในการสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนให้แก่ตราสินคา้ เน่ืองจากค่าเฉล่ียในดา้นของ

การแยกความแตกต่างของอาหารเสริมคอลลาเจนท่ีรับประทานจากตราสินคา้อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 3.78 อาจ

สร้างความแตกต่างโดยการเพ่ิมรสชาติท่ีมีเอกลักษณ์ แตกต่างๆจากตราสินค้าอ่ืนๆ หรือเพ่ิมสารสะกัดอ่ืนๆ เช่น

วิตามินซี เพ่ือเพ่ิมความกระจ่างใสให้แก่ผวิ  

ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในดา้นของ

ความปลอดภยัต่อร่างกาย โดยการไดรั้บรองจากสถาบนัคุณภาพชั้นนาํของโลก เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความภกัดีต่อ

ตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียในแบบสอบถามแลว้พบว่าในดา้นของการไดรั้บความนิยม

และการไดรั้บการยอมรับ มีค่าเฉล่ีย 4.17 และควรมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สะดวกต่อการรับประทานและเก็บ

รักษาให้ง่ายมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากค่าเฉล่ียในดา้นของการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สะดวกในการรับประทานของอาหาร

เสริมคอลลาเจนท่ี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 3.752. ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลิตภณัฑ์

อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในดา้นของความปลอดภยัต่อร่างกาย โดยการไดรั้บรองจากสถาบนัคุณภาพชั้นนาํของ  

ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียในแบบสอบถามแลว้พบว่า ในดา้นของการนึกถึง

ตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.11 ซ่ึงหมายความว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัใน
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ดา้นคุณภาพของตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจน ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถสร้างความน่าเช่ือใหแ้ก่ตราสินคา้โดยการ

มีรีวิวจากผูท่ี้รับประทานคอลลาเจนจากตราสินคา้ของท่าน โดยผูท่ี้รีวิวควรมีความน่าเช่ือถือ เช่น บิวต้ีบล็อกเกอร์ท่ี

เป็นท่ีรู้จกัในส่ือออนไลน์ทัว่ไป และควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสมเน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีมีคู่แข่งในตลาดเป็นจาํนวน

มาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัดา้นราคา และเกิดการเปรียบเทียบความคุม้ค่าของคอลลาเจนจากผูบ้ริโภค เน่ืองจากดา้น

ราคาท่ีสมเหตุสมผลของอาหารเสริมคอลลาเจน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 3.78 

ดา้นความภกัดีดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด จากค่าเฉล่ีย 

4.06 สะทอ้นให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการรับประทาน และความปลอดภยัต่อร่างกาย ดงันั้น ควร

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานมากกว่าองคก์ารอาหารและยาเพียงอยา่งเดียว เช่น การไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก GMP 

และ HACCP เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภควา่คอลลาเจนท่ีรับประทานอยู่มีความปลอดภยัต่อร่างกาย ซ่ึงจะให้

ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกมัน่ใจในตวัผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไป การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร คร้ังต่อไปอาจศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีต่อ

ตราสินคา้อาหารเสริมคอลลาเจน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาระดบัความพึงพอใจของตลาดสิริพกัตร์ท่ีมีผลต่อธุรกิจเพ่ือการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนื มีวตัถุประสงคท์ราบ1.เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาเดินจบัจ่ายใชส้อยท่ีตลาดสิริพกัตร์ 2.เพ่ือ

ศึกษาระดบัความพึงพอใจของพ่อค้าแม่คา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาด 3.เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มของพ่อคา้แม่คา้ เป็นจาํนวน 200 

ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อ เป็นจาํนวน 200 ตวัอย่าง โดยเก็บสํารวจข้อมูลโดยแบบสอบถาม และ

วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Mac 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 138 คน (69.00%) มีอายุ

41-50 ปี จาํนวน 76 คน (38.00%) มีระดับการศึกษามธัยมศึกษา จาํนวน 76 คน (38.00%) และสถานภาพสมรส 

จาํนวน137 คน (68.50%) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท จาํนวน 73 คน (36.50%) ส่วนใหญ่กลุ่ม

ผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพคา้ขาย 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 76 คน (38.00%)  ใชทุ้นส่วนตวั

ในการระประกอบอาชีพ จาํนวน 171 คน (85.50%) ประเภทสินคา้ท่ีคา้ขายส่วนใหญ่เป็นประเภทเส้ือผา้ สินคา้แฟชัน่ 

จาํนวน 49 (24.50%)ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 11 คน (55.00%) มีช่วงอายุท่ี 41-50ปี 

จาํนวน 55 คน (27.50%) มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา 87 คน (43.50%) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 113 คน (56.50%) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 73 คน (36.50%) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 76 

คน (38.00%)  ใชบ้ริการ 7 วนัต่ออาทิตย ์จาํนวน 61 คน (30.50%) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการให้

ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของช่ือเสียงของตลาดเป็นท่ีรู้จกั ส่วนในความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้

ทางปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ในระดับดับดว้ยเช่นกัน ลูกค้าให้ความพึงพอใจมากกับมีความหลากหลายของสินคา้ให้

เลือกสรร ทั้งสองกลุ่มให้ความพึงพอใจระดับมากกับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา พบว่า กลุ่ม

ผูป้ระกอบการให้ความพึงพอใจในระดบัมาก ในเร่ืองราคาค่าเช่าเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุดจาก 4 ประเด็นทั้งหมด 

ส่วนทางดา้นลูกคา้ก็ให้ความพึงพอใจระดบัมากในปัจจยัดา้นราคา มี2ประเด็นท่ีลูกคา้ให้ความพึงพอใจมาก คือใน

เร่ืองของราคาสินคา้ในตลาดมีความเหมาะสม และ ราคาถกูเม่ือเปรียบเทียบกบัห้างสรรพสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางจดั

จาํหน่าย พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการให้ความพึงพอใจมาก ในเร่ืองของมีทาํเลท่ีตั้งของสํานักงานขายท่ีมีการติดต่อท่ี

สะดวกในการเดินทาง ในมุมของลูกคา้ต่อปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายในระดบัความพึงพอใจมาก และในเร่ืองของ

ทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง เป็นไปในทางเดียวกนั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการ

ให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในเร่ืองของมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตลาดให้เป็นท่ีรู้จกั ท่ีเป็นประเด็นท่ีมี

คะแนนมากท่ีสุดจาก 3ประเด็น  ในมุมมองของลูกคา้ ให้ความพึงพอใจระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ในเร่ืองของลูกคา้สามารถทดลองสินคา้ได ้ท่ีคะแนนมากกว่าประเด็นอ่ืน ปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า กลุ่ม
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ผูป้ระกอบการให้ความพึงพอใจระดบัมาก ในเร่ืองของการเอาใจใส่ของเจา้ของกิจการ ส่วนมุมความคิดเห็นของลูกคา้

กบัปัจจยัทางดา้นบุคคลก็มีความพึงพอใจในระดบัมาก สําคญัมากในเร่ืองการท่ีพ่อคา้แม่คา้มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี เป็น

ส่วนใหญ่   ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ มีความพึงพอใจมากทั้งผูป้ระกอบการและลูกคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการ

จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของความปลอดภยัในตลาด และลูกคา้ให้ความสาํคญัในเร่ืองตลาดมีความสะอาด เดินจบัจ่าย

สะดวกสบาย  ปัจจยัดา้นกระบวนการ พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความพึงพอใจมาก ในเร่ืองของมีความถูกตอ้งและเป็น

ธรรมในการทาํสัญญาและการชาํระเงิน ในส่วนของความคิดเห็นของลูกคา้ก็ให้ความพึงพอใจระดบัมาก ในเร่ืองของ

มีการบริการดา้นความปลอดภยัให้กบัลูกคา้ 

 

ABSTRACT 

Research A study of the satisfaction level of the sweet market affecting the sustainable business. 1. To 

study the level of satisfaction of customers who shop at the market. 2. To study the level of satisfaction of 

merchants coming to the market. 3. To formulate strategies for sustainable development. This research is a survey. 

The study sample The first sample group was 200 traders. The second sample group was 200 buyers. The data were 

collected by questionnaire. SPSS for Mac 

The research found that 76 (38.00%) had 76 secondary education (38.00%) and 137 marital status. 

68.50%). The average monthly income is there were 73 persons (36.50%) in the sample. The sample group 

consisted of 76 persons (38.00%) and 171 persons (85.50%). %). Most of the merchandise was 49 (24.50%). Most 

of the samples were 55 (55%), 55 (41-50%). 27.50%) have secondary education. 43.50% had a marital status of 113 

(56.50%). Average monthly income 73 persons (36.50%), 76 persons (38.00%) used the service 7 days a week, 61 

persons (30.50%). The product factor found that the entrepreneurs satisfied. On a very high level In particular, the 

reputation of the market is known. In the opinion of the customer, the product factor in the quench level as well. 

Customers are very satisfied with the variety of products to choose. Both groups provide high level of satisfaction 

with product factors. Price factors were found to be high level of satisfaction among entrepreneurs. The highest 

quality rental price from all 4 issues. The customer satisfaction level is very high in the price factor. There are 2 

issues that customers are very satisfied. In terms of market prices are reasonable and cheap compared to department 

stores. Distribution channel factors found that the operators were very satisfied. The location of the sales office is 

convenient to travel. In the corner of the customer, the channel factor in the level of satisfaction. And in terms of 

location, convenient to travel. Is in the same way Marketing promotion factors were found to be moderate in 

satisfaction. In the case of advertising, public relations to the market. The issue is the most points from 3 points in 

the view of the customer. Provide moderate satisfaction in marketing promotion factors. The customer can test the 

product. That score more than other issues. Personality factors were found to be high level of satisfaction among 

entrepreneurs. In the care of the owner. The opinions of customers and the personal factors were high. The physical 

characteristics are found to be very satisfying both for the entrepreneur and the customer. The operator will focus 

on the safety of the market. And customers are important in the market is clean. Shopping convenience Process 
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factors found that the operators were very satisfied. In the matter of accuracy and fairness in the contract and 

payment.  In terms of customer feedback, it is very satisfying. In terms of providing security services to customers. 

  

1. บทนํา 

องค์กรและลกัษณะธุรกจิขององค์กร 

 ตลาดสิริพกัตร์ เปิดบริการให้เช่าพ้ืนท่ีสําหรับขายสินคา้ ก่อตั้งโดย คุณสิริพกัตร์ แสงศรี และ คุณสุนันท ์

แสงศรี เม่ือพ.ศ. 2543 ลกัษณะธุรกิจเร่ิมแรกเป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีสําหรับร้านขายของชาํทัว่ไป และ มีร้านอาหาร

สําเร็จรูป โดยเป็นการเปิดตลาดนัดกลางแจง้ ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ไดเ้ร่ิมทาํการขออนุญาติกิจการตลาดสด แบบมี

โครงสร้างข้ึนเป็นการเปิดตลาดอยา่งมีมาตรฐานและถูกตอ้งตามท่ีกรมสาธารณะสุขไดก้าํหนดไว ้ หลงัจากนั้นตลาด

สิริพกัตร์ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มของพ่อคา้แม่คา้ในวงกวา้งมากข้ึน จึงทาํให้มีสินคา้อุปโภค บริโภคจาํหน่ายหลากหลาย 

อาทิเช่น ผกัสด อาหารสด เน้ือสัตว ์อาหารสาํเร็จรูป เส้ือผา้สินคา้แฟชัน่ ของใชภ้ายในครัวเรือน เคร่ืองมือช่าง แลว้ยงั

มีในส่วนของตน้ไม ้ของตกแต่งบา้นและสวน ส่งผลให้ตลาดเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน เป็นแหล่งซ้ือขายของชุมชนในอาํเภอ 

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี และอาํเภอใกลเ้คียง มีลูกคา้เดินจบัจ่ายใชส้อยและมีพ่อคา้แม่คา้มาใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีมาก

ข้ึน 

ผลติภณัฑ์และกระบวนการขององค์กร 

ตลาดสิริพกัตร์ ให้บริการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการคา้ขาย ซ่ึงตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีดีมีผูจ้บัจ่ายใช้

สอยเป็นจาํนวนมาก เป็นศนูยร์วมของการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ทางตลาดไดแ้บ่งโซนท่ีให้บริการเช่าพ้ืนท่ี ดงัน้ี 

โซน A ดา้นหน้าสาํหรับขายของสด อาหาร ผกัผลไม ้อาหารสาํเร็จรูป 

โซน B ดา้นหลงัสาํหรับสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

โซน C ดา้นขา้งสาํหรับสินคา้ตน้ไม ้ของตกแต่บา้นและสวน 

ราคา 

               เน่ืองจากผูป้ระกอบการท่ีมาใชบ้ริการจะมี 2 ประเภท คือ ผูป้ระกอบการท่ีทาํสญัญาเช่ากบัทาง  องคก์ร และ 

ผูป้ระกอบการขาจร จึงมีการชาํระค่าบริการดงัน้ี  

ค่าบริการสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีทาํสญัญาเช่า 

- การเช่าแบบรายปี ในระยะเวลาตามสัญญาเช่า  1 ปี 3 เดือน โซนทาง A ดา้นหนา้ 30,000 บาท                       

โซน B ดา้นหลงั และโซน C ดา้นขา้ง 20,000 บาท  

- ค่าบาํรุงวนัละ 30 บาท และค่าสาธารณูปโภค จุดละ 20 บาท 

ค่าบริการสาํหรับผูป้ระกอบการขาจร  

- การคิดค่าบริการสาํหรับผูป้ระกอบการขาจร จะเป็นคร้ังละ 100 บาท  

- ในวนัหยดุ เสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยดุ นกัขตัฤกษ ์สาํหรับผูป้ระกอบการขาจร จะเป็นคร้ังละ 120 บาท  

ช่องทางการจัดจําหน่าย 

ปัจจุบนัตลาดสิริพักตร์ มีช่องทางการจัดจาํหน่ายยงัคงมีแค่การขายผ่านหน้าร้านเพียงทางเดียวท่ีเปิด

ให้บริการแก่ผูป้ระกอบการท่ีสนใจ มาดูทาํเลและสัมผสัถึงบรรยากาศจริงการซ้ือขายในตลาดก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
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การส่งเสริมการตลาด  

ทางตลาดสิริพกัตร์จาํทาํส่งเสริมทางการตลาด  โดยการจดัทาํการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆโดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือการคืนกาํไรให้แก่ลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมความพอใจให้กบัผูป้ระกอบการท่ีมาเช่าพ้ืนท่ีและลูกคา้ท่ีมาเดิน

จบัจ่ายใชส้อยท่ีตลาด หรือเป็นการระลึกตราสินคา้ (Remind Brand) โดยทางตลาดจะมีการจดักิจกรรมตามเทศกาล  

ให้ทั้งผูป้ระกอบการและลูกคา้ร่วมสนุกกนัเป็นประจาํ อาทิเช่น เทศกาลปีใหม่ มีการจดังานเล้ียงสังสรรค์ จบัรางวลั

สาํหรับผูโ้ชคดี หรือ การร่วมทาํบุญ การช่วยเหลือชุมชน จะมีการทาํเป็นประจาํทุกปี   

 คู่แข่ง  

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิถีชีวิตตะวนัตกของประชาชนชาวไทยเป็นไปแบบ

กา้วกระโดด ทาํให้เกิดห้างสรรพสินคา้ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยเฉพาะห้างสรรพสินคา้ แบบซุปเปอร์สโตร์

ของบริษทัต่างชาติมากมายทัว่ประเทศท่ีสามารถ ให้บริการแบบสะดวกสบายครบวงจร  

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

“ตลาดสด” เป็นแหล่งซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภคทุกประเภท ท่ีผูผ้ลิตนาํมาจาํหน่ายมีการซ้ือขายวนัต่อวนั 

ซ่ึงเกิดข้ึนคู่กบัชุมชนในสังคมไทยมายาวนานมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของการ

ดาํเนินธุรกิจและความเป็นอยู ่ความสนิทสนมกนัระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ มีความยดืหยุน่เอ้ืออาทรเห็นใจซ่ึงกนัและกนั

ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ พ้ืนท่ีตลาดสดจึงถือว่าเป็นแหล่งสําคัญของคนในชุมชนสังคมไทย แต่ปัจจุบนัตลาดสดจะ

หายไปจากชุมชนในสังคมไทย เน่ืองจากปัจจุบนักลยทุธ์การกระจายสินคา้แนวใหม่ จากกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือกลุ่ม

ทุนขา้มชาติไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนในตลาดเชิงรุก โดยเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและกระจายสินคา้สู่ชุมชนถึงผูบ้ริโภคชนิด

สะดวกซ้ือ สถานท่ีพร้อม สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย แหล่งกระจายสินค้า

ดงักล่าว ไดแ้ก่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ หรือร้านคา้แบรนด์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนและขยายตวัตาม

แหล่งชุมชนอยา่งรวดเร็ว ในวนัน้ีถา้ถามว่า “ถา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จะเลือกไปท่ีไหน” นอ้ยคนนกัท่ีจะเลือกไปตลาดสด

ดว้ยเหตุผลท่ีว่า “สินคา้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต” ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ พ้ืนท่ี

สะอาดเยน็สบายน่าเดินตลอดทั้งมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นคุณภาพสินคา้และราคา(Business 

Thai,ตุลาคม,2555) จากเหตุผลขา้งตน้ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน โดยทัว่ไปการส่ือสารกบัลกูคา้ท่ีสาํคญั คือ 

การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือการทาํโปรโมชั่น เป็นการบอกกล่าวแก่ผูบ้ริโภคว่าตลาดมีจุดยืนท่ีโดดเด่นและ

ไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่งขนั ตลาดสิริพกัตร์ตั้งอยูท่ี่ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เป็นตลาดท่ีขายอาหารสด ผกั ผลไม ้

และเส้ือผา้ของแฟชัน่ต่างๆ มากมายให้บริการ ซ่ึงมีคู่แข่งขนัเพ่ิมข้ึน การเขา้มาของกลุ่มตลาดสด ตลาดนัด และกลุ่ม

ซุปเปอร์สโตร์มากข้ึนกว่าแต่ก่อน  อาทิเช่น Bic c Market สาขาวดัลาดปลาดุก Max Value สาขาวดัลาดปลาดุก หรือ 

Tesco Lotus express สาขาหมู่บา้นพฤกษา3 เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีความสนใจท่ีศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ตลาดสิริพกัตร์ กบัพ่อคา้แม่คา้และผูซ้ื้อสินคา้ตลาดสิริพกัตร์ ท่ีมีความหลากหลายและ

แตกต่างกนัในทุกดา้น เพ่ือทราบถึงปัจจยัทางดา้นใดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดสิริพกัตร์ เพ่ือนาํมาวางกล

ยทุธ์เพ่ือปรับปรุงตลาดให้เหมาะสมตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้มากข้ึน และพฒันาตลาดอยา่งย ัง่ยนื  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาเดินจบัจ่ายใชส้อยท่ีตลาดสิริพกัตร์  

2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของพ่อคา้แม่คา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาด  

3. เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 

วธิีการดําเนินการวจิัย  

ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาระดับความพึงพอใจของตลาดสิริพักตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน โดยมี

วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาเดินจบัจ่ายใชส้อยท่ีตลาดสิริพกัตร์และระดบั

ความพึงพอใจของพ่อคา้แม่คา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาดเพ่ือนาํมากาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ประชากรทีศึ่กษา  

1. กลุ่มลูกคา้ท่ีมาเดินจบัจ่ายใชส้อยในตลาด  

2. ผูป้ระกอบการท่ีประกอบอาชีพคา้ขาย พ่อคา้แม่คา้ 

กลุ่มตวัอย่าง  

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ กาํหนดท่ีความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ดงันั้นจึงสามารถกาํหนดระดบันัยสําคญัทาง

สถิติไวท่ี้ 0.05 ทาํให้ค่าระดบัความเช่ือมัน่(Z) 1.96 สาํหรับการกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของความถูกตอ้ง (H) และ

ประมาณของเบ่ียงเบนมาตราฐานของประชากร (σ ) ทาํโดยใชก้ารแทนสูตร Roscoe (Roscoe, 1968:156) ดงัน้ี 

   𝐻 =  𝜎
10

  

  เน่ืองจากค่าความคลาดเคล่ือนของความถูกตอ้ง (H) ไม่ไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานท่ีแน่นอน ดงันั้ น 

Roscoe จึงไดเ้สนอว่าควรให้มีค่าความคลาดเคล่ือนของความถูกตอ้ง (H) ไวท่ี้ประมาณ 1ใน10 ของค่าประมาณการ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของประชากร(σ ) (หรือ Standard Deviation) 
 

สูตร   N =  𝑧
2𝜎2

𝐻2  
 

โดย  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ 

  σ แทน ค่าประมาณของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

  H แทน ความคลาดเคล่ือนของความถกูตอ้ง 

การคาํนวน: จากสูตร  N =  𝑧2𝜎2

(𝜎2 100⁄ )
  

     

    N = z2 ∗ 100 

 จากค่า Z = 1.96 

    N = (1.96)2 * 100 

    N = 384 ตวัอยา่ง 
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ดงันั้น ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง เพ่ือความเหมาะสมในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยั

จึงเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้เป็น 400 ตวัอยา่ง  

2. กลุ่มตวัอยา่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีทาํการลงทะเบียนในการมาคา้ขายในตลาดสิริพกัตร์จาํนวนทั้งหมด 

500 ราย แต่จะนาํมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มลูปฐมภูมิ 

 เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการออกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจะแบ่งการแจกแบบสอบถามท่ี

แตกต่างกนัเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงมีปัจจยัแตกต่างกนัในการเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มของพ่อคา้แม่คา้ เป็นจาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อ เป็นจาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

               ขอ้มลูทุติยภูมิ 

 เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้และเก็บรวบรวมจากเอกสาร ตาํราทางวิชาการ บทความ นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และ

ประกอบการวิเคราะห์สรุปผล  

เคร่ืองมอืในการวจิัย   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามกบักลุ่มผูป้ระกอบการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมาของแหล่งเงินทุน และ

ระดบัชั้นการศึกษา โดยลกัษณะของคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว  

ส่วนท่ี2 ความคิดเห็นท่ีผูป้ระกอบการมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของตลาดสิริพกัตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย

ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัทางดา้นราคา  ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการ

ขาย ปัจจยัทางดา้นบุคคลหรือพนักงาน ปัจจยัทางดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจัยดา้น

กระบวนการ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) โดยใช้วิธีการของ 

Likert Scale กาํหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด เกณฑ์การให้คะแนน

ลาํดบัความเห็นดว้ยของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในตลาด 

มีดงัน้ี          ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยั  ค่าประเมิน 

 มากท่ีสุด    4.51 - 5.00                                                

 มาก    3.51 - 4.50 

 ปานกลาง   2.51 - 3.50 

 นอ้ย    1.51 – 2.50 

 นอ้ยท่ีสุด    1.00 – 1.50 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามกบักลุ่มของลูกคา้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และระดบัชั้นการศึกษา 

โดยลกัษณะของคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว ส่วนท่ี2 ความคิดเห็นท่ีผูป้ระกอบการมีต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดสิริพกัตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัทางดา้นราคา  ปัจจยั
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ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัทางดา้นบุคคลหรือพนกังาน ปัจจยัทางดา้น

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราอนัตร

ภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) โดยใชว้ิธีการของ Likert Scale กาํหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารให้คะแนนลาํดบัความเห็นดว้ยของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในตลาด มีดงัน้ี  

    ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยั  ค่าประเมิน 

มากท่ีสุด    4.51 - 5.00   

              มาก    3.51 - 4.50 

  ปานกลาง    2.51 - 3.50 

  นอ้ย     1.51 – 2.50 

  นอ้ยท่ีสุด     1.00 – 1.50 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

1. รวบรวมเเบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมาแลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

2. ดาํเนินการลงรหัส(Coding) เพ่ือเปล่ียนสภาพขอ้มลูเป็นขอ้มลู 

3. แลว้นาํขอ้มลูมาบนัทึกลงคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล 

4. ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

5. นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์วางกลยทุธ ์

 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูผูว้ิจยั ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิบายและสรุปลกัษณะทัว่ไปของ

ตวัแปรต่างๆ โดยอาศยั ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)โดยแสดงเป็นตาราง พร้อมคาํอธิบายตาราง  

 

ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลตดัสินใจเลอืกใช้บริการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการ  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ ์
 

 

 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ ค่าเฉลีย่  (𝒙�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (S.D.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

มีความหลากหลายของสินคา้ให้เลือกสรร 4.01 .780 มาก 

 สินคา้มีคุณภาพ ปลอดภยั สะอาดถูกหลกัโภชนาการ 3.66 .733 มาก 

สินคา้มีความต่อเน่ืองไม่ขาดตลาด 3.82 .843 มาก 

มีสินคา้ทุกประเภทตามฤดูกาล 3.87 .835 มาก 

รวมด้านผลติภณัฑ์ 3.84 .617 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความคิดทางดา้นปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตลาดในระดบัมาก (�̅�= 4.02, S.D.= .670)  ทางดา้นผลิตภณัฑเ์นน้ความสาํคญัในเร่ืองของ

ช่ือเสียงของตลาดเป็นท่ีรู้จกัเป็นอนัดบัแรก (�̅�= 4.25 , S.D.= .794)   
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความคิดเห็นปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มี

ผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง (�̅�=3.44, S.D.= .931) ในทางด้านการส่งเสริมการตลาด จะมีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ตลาดเป็นท่ีรู้จกัท่ีให้คะแนนระดบัมาก (�̅�=3.80, S.D.=.937) 

 

ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลตดัสินใจเลอืกใช้บริการตลาดของกลุ่มลูกค้า  

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ ์
 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มลูกค้าตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจยัทางด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการตลาดในระดับมาก (�̅�= 3.84, S.D.= .617)  ทางด้านผลิตภัณฑ์เน้นความสําคัญในเร่ืองมีความ

หลากหลายของสินคา้ให้เลือกสรรเป็นอนัดบัแรก (�̅�= 4.01 , S.D.= .780)   

 

 

 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ (𝒙�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (S.D.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

ลูกคา้สามารถทดลองสินคา้ได ้ 3.56 .895 มาก 

ลูกคา้ไดรั้บส่วนลดในการซ้ือสินคา้ 3.49 .930 ปานกลาง 

มีการให้สิทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้ประจาํ 3.50 .977 ปานกลาง 

มีการจดักิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ 3.41 1.023 ปานกลาง 

รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.49 .786 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ ค่าเฉลีย่ (𝒙�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (S.D.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

สไตล ์/ รูปแบบตลาดมีความทนัสมยั 3.79 .799 มาก 

ตลาดมีขนาดของแผง/ล็อคให้เลือกหลากหลาย 3.97 .841 มาก 

ตลาดมีมาตรฐาน จดัตั้งถูกตอ้ง 4.07 .790 มาก 

ช่ือเสียงของตลาดเป็นท่ีรู้จกั 4.25 .794 มาก 

รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.02 .670 มาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งให้ความคิดเห็นดา้นปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อ

การตัดสินใจในระดบัปานกลาง (�̅�=3.49, S.D.= .786) ในทางดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการให้ลูกค้าสามารถ

ทดลองสินคา้ไดค้ะแนนระดบัมาก (�̅�=3.56, S.D.=.895) 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในการวจิยั เร่ืองระดบัความพึงพอใจของตลาดสิริพกัตร์เพ่ือการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนืสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 1.กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 138 คน (69.00%) มี

อาย4ุ1-50ปี จาํนวน 76 คน (38.00%) มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา จาํนวน 76 คน (38.00%) และสถานภาพสมรส 

จาํนวน137 คน (68.50%) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท จาํนวน 73 คน (36.50%) ส่วนใหญ่กลุ่ม

ผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพคา้ขาย 10ปีข้ึนไป จาํนวน 76 คน (38.00%)  ใชทุ้นส่วนตวัใน

การระประกอบอาชีพ จาํนวน 171 คน (85.50%) ประเภทสินคา้ท่ีคา้ขายส่วนใหญ่เป็นประเภทเส้ือผา้ สินคา้แฟชัน่ 

จาํนวน 49 (24.50%) 2.กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 11 คน (55.00%) มีช่วงอายุท่ี41-50ปี จาํนวน 

55 คน (27.50%) มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา 87 คน (43.50%) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 113 คน (56.50%) รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 73 คน (36.50%) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 76 คน 

(38.00%)  ใชบ้ริการ 7 วนัต่ออาทิตย ์จาํนวน 61 คน (30.50%) 3.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการให้

ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของช่ือเสียงของตลาดเป็นท่ีรู้จกั ส่วนในความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้

ทางปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ในระดับดับดว้ยเช่นกัน ลูกค้าให้ความพึงพอใจมากกับมีความหลากหลายของสินคา้ให้

เลือกสรร ทั้งสองกลุ่มให้ความพึงพอใจระดบัมากกบัปัจจยัทางดา้น 4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า กลุ่ม

ผูป้ระกอบการให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในเร่ืองของมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตลาดให้เป็นท่ีรู้จกั ท่ีเป็น

ประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจาก 3ประเด็น  ในมุมมองของลูกคา้ ให้ความพึงพอใจระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด ในเร่ืองของลูกคา้สามารถทดลองสินคา้ได ้ท่ีคะแนนมากกว่าประเด็นอ่ืน 

อภปิรายผล จากการศึกษาเร่ืองระดบัความพึงพอใจของตลาดสิริพกัตร์เพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน สามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระกอบการ

และกลุ่มลูกคา้ในการใชบ้ริการตลาดสิริพกัตร์พบว่า ปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริม

การตลาดและดา้นราคาส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม ในการใชบ้ริการตลาดสิริพกัตร์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของนวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ (2555) ไดศึ้กษาปัจจัยท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคอมมูนิต้ีมอล์ของ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ (𝒙�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (S.D.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตลาดให้เป็นท่ีรู้จกั 3.80 .937 มาก 

มีการให้สิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลด  3.27 1.034 ปานกลาง 

มีการจดักิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ 3.41 1.113 ปานกลาง 

มีการจดัโปรโมชัน่ดึงดูดลูกคา้ 3.28 1.079 ปานกลาง 

รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.44 .931 ปานกลาง 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1145 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นความคุม้ค่าในตวัเงินร่วมกนั

สามารถทาํนายประสบการณ์การซ้ือสินคา้ ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่าใชจ่้าย

ต่างๆหากมีความเหมาะสมผูบ้ริโภคสามารถจ่ายไดก้็สามารถทาํให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการอีก แต่ในทางกลบักนั

หากราคาสูงจนเกินไป ก็อาจทาํให้ผูบ้ริโภคไม่กลบัมาใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะ ทางเลือกท่ี1กลยทุธ์เติบโต (Growth Strategy) แบบรวมตวัไปขา้งหล ัง(Backward Integration) 

โดยการศึกษาและคิดคน้เพ่ือสร้างตราสินคา้และภาพลกัษณ์ให้กบักิจการรวมถึงช่วยเพ่ิมผลกาํไรให้กบั ธุรกิจดว้ย โดย

ขยายตวัสร้างพนัธ์มิตรทางการคา้เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายทาง คือการท่ีมีป้ายโฆษณาของตลาดเป็น หน้าจอ

ดิจิตอลสามารถสัมผสัหนา้จอได ้โดยท่ีโฆษณาน้ีจะประกอบไปดว้ย การลงโฆษณาร้านคา้ในตลาดสิริพกัตร์เป็นการ

ลงสินคา้ในป้ายดิจิตอลน้ี ป้ายโฆษณาน้ีจะแสดงผลดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR Augmented Reality) โดยการ

แสดงกระบวนภาพเป็น 3 มิติ ซ่ึงลูกคา้จะสามารถทดลองสินคา้ผา่นจากป้ายโฆษณาน้ี หรือ เห็นภาพสินคา้เหมือนจริง

ไดก่้อนตดัสินใจซ้ือ ป้ายโฆษณาน้ีสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดเ้ลย ท่ีทาํป้ายโฆษณาน้ีข้ึนเพ่ือแสดงให้ลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่

รู้จกัหรือเคยมาใชบ้ริการท่ีตลาด ก็สามารถสมัผสับรรยากาศ สินคา้ภายในตลาดผา่นป้ายโฆษณาสินคา้น้ีได ้และลูกคา้

ก็สามารถรับรู้ไดถึ้งการอพัเดทสินคา้ใหม่ กิจกรรมท่ีทางตลาดจดัอีกดว้ย ป้ายโฆษณาจะจดัตั้งกระจายเขา้ถึงลูกคา้มาก

ข้ึน   

ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบเจาะตลาด (Market Penetration) โดยการทาํ

โปรโมชัน่ท่ีมุ่งจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้กลุ่มเดิมและลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหม่โดยมีการขยายในตลาดใหม่เปิดตลาดการ

สร้างส่ิงแปลกใหม่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสามารถใชเ้ป็นส่วนสําคญัของขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพ่ือสร้าง

ขอบเขตของธุรกิจให้ขยายกวา้งข้ึน โดยการท่ีให้ผูป้ระกอบการร้านคา้แต่ละร้านท่ีมาทาํการคา้ขายในตลาด มีการออก

ใบเสร็จเวลาชาํระเงินซ่ึงในใบเสร็จชาํระเงินนั้นจะมี QR Code ให้ร่วมสนุก ท่ีจะมีการประกาศผลออกรางวลัทุกส้ิน

เดือน โดยการสแกน QR Code ก็จะออกเลขผลรางวลัในเดือนนั้นท่ีออกผา่น QR Code มารับรางวลัไดใ้นเดือนถดัไป 

ใบเสร็จทุกใบในการชาํระเงินสามารถร่วมชิงรางวลัได ้รางวลัอาจเป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป ของรางวลัต่างๆเป็นตน้  

ยิง่ลูกคา้จบัจ่ายใชส้อยภายในตลาดเยอะก็ยิ่งมีใบเสร็จจาํนวนมาก ก็มีโอกาสไดรั้บรางวลัแต่ละเดือนมากข้ึน ในทาง

ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกบัโปรโมชัน่น้ีก็จะสามารถกระตุน้ยอดขายในร้านของตนเองไดด้ว้ย ลูกคา้ก็จะเลือก

ซ้ือสินคา้ร้านท่ีร่วมกิจกรรมออกใบเสร็จลุน้รางวลัเป็นพิเศษ เพราะซ้ือสินคา้แลว้ยงัมีสิทธ์ิไดใ้บเสร็จชาํระเงินเขา้ร่วม

ชิงรางวลัอีกดว้ย 

ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) โดย

การขยายตลาดของสินคา้ซ่ึงเป็นการเปิดตลาดออนไลน์ เป็นการสร้างเว็บไซต์ในการขายออนไลน์เพ่ิมข้ึน ออนไลน์

โดยร้านคา้มาเป็นสมาชิกและเปิดบริการการขายสินคา้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีตน้ทุนตํ่า ทาํให้ลูกคา้ไม่ตอ้ง

เสียเวลาในการเดินทาง 
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บทคัดย่อ 

จากการวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ

พร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตวัอย่างท่ีใชใ้นการ

วิจัย ได้แก่ ประชาชนในจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใชบ้ริการพร้อมเพย ์จาํนวน 400 ชุด โดย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูและใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย

วิธีถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ

พร้อมเพยท่ี์ ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการพร้อมเพยท่ี์ อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05โดยปัจจยัทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ, พร้อมเพย ์

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the demographic factors affecting the decision to use the 

PromptPay service of the people in Bangkok and vicinity for studying the marketing mix that affects the decision to 

use the PromptPay service of the people in Bangkok Metropolitan Region. The samples used in the study were the 

people in Bangkok Metropolitan Region. The PromptPay service was 400 sets of the questionnaire to collect data 

and use of statistic program using multiple regression method. The results show that the demographic factors are 

different. The effect on the decision to use the PromptPay service with different and the different marketing mix 

factors affect the decision to choose a different PromptPay service at statistical significance was 0.05 by 7P’s 

marketing mix was product, price, place, promotion, person, process and physical. 

Keywords: Marketing mix,  Decision, PromptPay 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แทบ็เล็ท คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นธุรกรรมเชิงพาณิชยอ์อนไลน์ท่ีแตกต่างไปจากการบริการเดิม

ท่ีผูบ้ริโภคสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยงัมีการให้บริการในหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ การ

ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือการสอบถามยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น โดยในอนาคตการให้บริการของธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ จะมีการพฒันาและเพ่ิมขีด ความสามารถในการให้บริการในดา้นอ่ืน ๆ  เพ่ือรองรับความตอ้งการใน

การใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และจาํนวนผูท่ี้ใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีจาํนวน

เพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการทาํธุรกรรม รวมไปถึงการประหยดั

ทรัพยากร การท่ีพร้อมเพยจ์ะสามารถประสบความสําเ ร็จและตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในยุค

อิเล็กทรอนิกส์เช่นน้ี จาํเป็นต้องการการออกแบบส่วนประสมการตลาดท่ีสามรถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในยคุปัจจุบนัได ้ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกทาํการวิจยัคร้ังน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยใ์น

จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณดว้ยวิธีการวิจยัแบบการสํารวจ เก็บขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถาม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาผ่านทางโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหา

ผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีความสนใจหรือตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยักาํหนดประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยการใชสู้ตรของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95  

2. การรวบรวมขอ้มลู 

ผูว้ิจยัดาํเนินการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงไดจ้ากหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือนาํมาสร้างแบบสอบถามสาํหรับการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง

โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพย ์จาํนวน 400 ชุด 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจัยเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือให้การเก็บขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ประกอบดว้ย 1.) ขอ้มลูประชากรศาสตร์ 2.) ขอ้มลูส่วนประสมทางการตลาด และ3.) ขอ้มลูการตดัสินใจเลือกใช้

บริการพร้อมเพยข์องประชาชน 

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1.) ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย

ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 

2.) การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบสมมติฐานต่างๆท่ีตั้งไว ้โดยมีนัยสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช ้คือ 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test สําหรับการ

วิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance 

(ANOVA) : F-Test) สาํหรับการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ 

3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis : MRA) สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

4. ผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ จาํแนก

ตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มี

ช่วงอาย ุ20-30 ปี จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 

90.00 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จาํนวน 157 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.25  และมีรายได ้25,001 – 35,000 บาท 

จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยใ์น

จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 7 ดา้น ประกอบด้วย 1)ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.38 โดยให้

ความสาํคญักบัระบบพร้อมเพยมี์ความเสถียรมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.47 2)ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 4.11 โดย

ให้ความสาํคญักบั ค่าใชจ่้าย (ค่าธรรมเนียม) ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการพร้อมเพยคุ์ม้ค่าเม่ือเทียบกบัราคาท่ีตอ้งจ่าย มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.18 3)ดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.59 โดยให้ความสาํคญักบัการจดจาํขั้นตอนการ

ใช้บริการพร้อมเพยไ์ด้ง่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.68  4)ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.45 โดยให้

ความสําคัญกบัการให้คาํแนะนําการใชง้านพร้อมเพยผ์่านส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.56 5)ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.31 โดยให้ความสาํคญักบั พนกังานให้ความรู้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.39 6)ดา้น

กระบวนการ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.38 โดยให้ความสาํคญักบั ความรวดเร็วในการให้บริการพร้อมเพย ์มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

4.43 และ 7)ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.28 โดยให้ความสําคญักบั การให้รายละเอียดการบริการ

พร้อมเพยท่ี์ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.32  
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3.ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการพร้อมเพย์

ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ X  S.D. t Sig. 

ชาย 4.26 .572 .551 .649 

หญิง 4.34 .612   

อาย ุ X  S.D. F Sig. 

ตํ่ากว่า 20 ปี 3.42 .542 .515 .164 

21-30 ปี 4.42 .623   

31-40 ปี 4.84 .395   

41-50 ปี 4.68 .356   

มากกว่า 50 ปี 4.35 .435   

การศึกษา X  S.D. F Sig. 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 4.21 .542 .388 .472 

ปริญญาตรี 4.46 .699   

ปริญญาโท 4.28 .654   

ปริญญาเอก 4.92 .663   

อาชีพ X  S.D. F Sig. 

นกัเรียน/นกัศึกษา  4.74 .653 .256 .352 

ขา้ราชการ/พนกังาน รัฐวิสาหกิจ 4.33 .588   

พนกังานบริษทัเอกชน 4.38 .644   

ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 4.49 .519   

รับจา้งอิสระ 4.14 .499   

เกษียณอาย ุ/ ไม่ไดท้าํงาน 4.66 .586   

อ่ืนๆ 4.35 .657   

รายได ้ X  S.D. F Sig. 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 4.23 .532 .328 .192 

15,001 – 25,000 บาท 4.17 .468   

25,001 – 35,000 บาท 4.67 .578   

35,001 – 45,000 บาท 4.38 .489   

45,001 – 55,000 บาท 4.45 .642   

มากกว่า 55,000 บาท ข้ึนไป 4.77 .524   

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
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จากตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการพร้อม

เพย์ของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในทุกด้าน 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพยท่ี์ไม่แตกต่าง

กนั 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการพร้อม

เพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ Unstandardized  Standardized  T   sig 

การเลือกใชบ้ริการ Coefficients Coefficients 

พร้อมเพย ์ b Std. Error Beta 

Constant 3.582 0.547 0.042 6.392 0.003** 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.032 0.032 0.035 2.856 0.032* 

ดา้นราคา (X2) 0.174 0.193 0.012 2.753 0.002** 

ดา้นการจดัจาํหน่าย (X3) 0.105 0.143 0.024 3.752 0.046* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (X4) 0.014 0.156 0.064 2.856 0.013* 

ดา้นบุคคล (X5) 0.064 0.162 0.065 2.259 0.002** 

ดา้นกระบวนการ (X6) 0.942 0.046 0.072 2.012 0.004** 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X7) 0.241 0.035 0.054 2.441 0.024* 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกใช้

บริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ด้านราคา 

ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปเป็น

สมการมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

  Y = 0.942X6 + 0.241X7 + 0.174X2 + 0.105X3  + 0.064X5 + 0.032X1 + 0.014X4 

   

5. การอภปิรายผล 

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชน 

ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิง ต่างก็เขา้ใจถึงการบริการพร้อมเพย ์และมีลกัษณะการใช้

งานเหมือนกนั  ดงันั้นเพศจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ 

ทองประยรู, มนตรี ปัญญาธีรารักษ ์และไตรภพ จนัทะคุณ (2560) เร่ือง การรับรู้ประโยชน์บริการพร้อมเพยข์องบุคคล
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ทาํงานในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ปัจจุบนัไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงในยุคสังคมท่ีใชส่ื้อออนไลน์เป็น

จาํนวนมาก สามารถรับรู้ประโยชน์ของการใชบ้ริการพร้อมเพยไ์ดง่้ายข้ึน ดงันั้น เพศ แตกต่างกนัมีการรับรู้ประโยชน์

บริการพร้อมเพย ์ท่ีไม่แตกต่างกนั  

2. อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากเทคโนโลยกีารส่ือสารในปัจจุบนัมีการพฒันาและเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน ทาํให้

เกิดการเรียนรู้ในทุกช่วงอาย ุดงันั้นช่วงอายจึุงไม่มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณคีรี (2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบค็

และอินสตาแกรม กล่าวว่า ดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและ

อินสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 

3.  การศึกษา  ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากทุกระดับการศึกษาสามารถเรียนรู้และเขา้ถึงการบริการ

พร้อมเพยไ์ดโ้ดยไม่จาํกดั ดงันั้นระดบัการศึกษาจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพย ์สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ฉตัรทอง นกเชิดชู (2559) เร่ือง การยอมรับนวตักรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนผ่านพร้อมเพยแ์ละ

ประสิทธิผลในการทาํธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ

ประสบการณ์ใชอิ้นเทอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิผลการนาํนวตักรรมบริการโอนเงินและรับเงิน

โอนพร้อมเพยท่ี์ไม่แตกต่างกนั 

4. อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการบริการพร้อมเพย ์สามารถใชบ้ริการไดโ้ดยทัว่ไป โดยไม่มีการจาํกดัดา้น

อาชีพ ดงันั้นจึงไม่มีผลต่ออาชีพของผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พาณิภคั พนัธ์กาํเนิด (2560) เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการพร้อมเพยข์องพนกังานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

อาชีพท่ีมีรายไดต่้อเดือนรวม 20,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการพร้อมเพยก์บัธนาคารไทยพาณิชย ์และ

สนใจขอ้เสนอจากธนาคารไทยพาณิชย ์คือ การโอนฟรีทุกรายการทั้งในและต่างประเทศระยะเวลา 1 ปี มีพฤติกรรม

การโอนไม่เกิน 5,000 บาท / คร้ัง มีปัญหาดา้นการโอนเงิน คือ ไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคารเพ่ือทาํรายการโอนเงิน

ดว้ยตนเอง ดงันั้นอาชีพจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพย ์

5. รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการบริการพร้อมเพยมี์อัตราการเสียค่าธรรมเนียมน้อย บางรายการไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม ทาํให้ไม่มีผลต่อภาระค่าใชจ่้ายของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นจึงไม่มีผลต่อรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพย ์

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวิศา พุ่มดนตรี(2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพยข์อง

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพข้าราชการรัฐวิสาหกิจ และ

พนักงานองค์การของรัฐ มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับการบริการมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํอาชีพอ่ืนๆ และผูมี้รายไดทุ้ก

ระดบัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคคล  ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชน 

ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชน ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  เน่ืองจากลกัษณะการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการยงัไม่เขา้ใจถึงกระบวนการของบริการพร้อมเพย ์และอาจจะยงั

ไม่ตอบโจทยห์รือแกปั้ญหาให้กบัผูใ้ชบ้ริการในบางกลุ่ม เช่น ผูท่ี้ใชโ้ทรศพัทท่ี์ไม่มีฟังก์ชัน่รองรับ หรือ แอพลิเคชัน่

ไม่เสถียร เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) จากผลการศึกษาวิจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ของการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ส่ือออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ดา้นราคา มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพยข์องประชาชน ในจังหวดักรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เน่ืองจากการบริการพร้อมเพยเ์ป็นช่องทางท่ีไม่เสียค่าบริการในกรณีท่ีโอนเงินในมูลค่าไม่มาก แต่มี

ค่าธรรมเนียมสาํหรับการโอนเงินท่ีมีมลูค่าสูง ดงันั้นมีการบริการพร้อมเพยจึ์งมีผลต่อการตดัสินใจในผูใ้ชบ้ริการบาง

กลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พศกร ผอ่งเนตรพานิช และ กฤษณา วิสมิตะนนัทน์ (2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือบริการฟังเพลงออนไลน์ของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้

คุณค่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติไดแ้ก่ การรับรู้ราคา จะส่งผลทางลบของบริการฟังเพลงออนไลน์และการรับรู้คุณค่า

ของผูบ้ริโภคส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือบริการฟังเพลงออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญั 

 3. ดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เน่ืองจากในพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงการให้บริการไดง่้ายเกือบ

ทุกพ้ืนท่ี แต่มีบางพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถเข้าถึงการบริการได ้เช่น พ้ืนท่ีย่านปริมณฑลท่ีห่างไกล มีจุดให้บริการและให้

คาํแนะนาํนอ้ย ทาํให้ประชาชนยงัไม่มัน่ใจในการเขา้รับบริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) 

เร่ือง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7’C และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และผ่านช่องทาง 

Facebook, Line, Lazada, e-bay, Shopee เป็นตน้ ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการเช่ือมโยงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ส่งผลดา้นพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือสินคา้หรือ

บริการอีกคร้ังเม่ือไดรั้บข่าวสารหรือบริการใหม่ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการยงัไม่มีความรู้ดา้นการใชง้านและยงัไม่มัน่ใจในความปลอดภยั

ของระบบพร้อมเพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุพเรศ พิริยพลพงศ ์(2558) เร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ซ้ือสินคา้ผา่นทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาวิจยั 1. ปัจจยัดา้นประชากร พบว่าส่วนประสมการตลาด 7P’s ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกาย/

เคร่ืองประดบั/เคร่ืองสาํอางบ่อยท่ีสุด,และใชแ้อพพลิเคชัน่ Lazada โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่จาก Play Store และ

รู้จกัแอพพลิเคชัน่ท่ีใชซ้ื้อสินคา้จากช่องทางการโฆษณาผา่นเฟสบุค (Facebook)  

5. ดา้นบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจังหวดักรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เน่ืองจากการยอมรับในเทคโนโลยขีองประชาชนไม่เหมือนกนั ทาํให้ส่งผลต่อการตดัสินใจ เพราะบางคน

ยอมรับท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือความสะดวกรวดเร็ว บางคนไม่ยอมรับเพราะยงัยึดติดกบัวิธีเดิมๆ ท่ีคิดว่าดีอยู่แลว้ ทาํ

ให้ไม่เปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ จึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะสร้างแรงจูงในให้กับประชาชนกลุ่มน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

Radomir (2013) เร่ือง Study Regarding Perceived Bank Service Quality and Its Impact on the Perceived Client-

Bank relationship Quality ผลการวิจยัพบว่า  ส่ิงสําคญัอย่างยิ่งท่ีธนาคารพยายามท่ีจะระบุปัจจยัความสําเร็จในระยะ

ยาวในด้านคุณภาพนั้ น การให้บริการของพนักงานธนาคารและคุณภาพความสัมพนัธ์ของลูกค้า ธนาคารเป็น

องค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทั้งคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารและ

คุณภาพของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีคุณภาพการให้บริการของ

พนกังานธนาคารหรือคุณภาพความสัมพนัธ์ของลูกคา้ ดงันั้นจึงมีผลกระทบท่ีรับรู้คุณภาพการบริการของพนักงาน

ธนาคารท่ีมีต่อคุณภาพของความสัมพนัธ์ท่ีพฒันาระหวา่งธนาคารและพฤติกรรมลูกคา้ 

 6. ดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีความเขา้ใจในกระบวนการใชบ้ริการพร้อมเพยท่ี์ต่างกนั มีกระบวนการใชง้านในแต่

ละประเภทท่ีแตกต่างกนั ทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจอยา่งมาก ถา้กระบวนการนั้นยุง่ยากและซบัซ้อนทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ

สับสน จะส่งผลต่อการยอมรับและส่งผลต่อการปฎิเสธในการบริการเพราะฉะนั้นจึงจาํเป็นต้องดูแลระบบการใช้

บริการไม่ให้เกิดปัญหาและมีความปลอดภยัให้ไดม้ากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพตัรา กาญจโนภาส (2554) 

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการนาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไปใชเ้พ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน 

รวมถึงหาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการนาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาใชใ้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จากการศึกษาพบว่า ดา้นกระบวนการจะตอ้งมีการวางแผนงานก่อนท่ีจะนาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เขา้มาใชง้านใน

ธุรกิจ มีช่องทางการสั่งซ้ือ ชาํระเงิน การส่งสินคา้ ท่ีหลากหลายให้ลูกคา้ไดเ้ลือก กาํหนดนโยบายให้ชดัเจนและทาํได้

จริง  

7.  ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพย ์จาํเป็นตน้สร้างส่ือออนไลน์ เพ่ือให้ผูบ้ริการเขา้ใจถึง

การบริการพร้อมเพยแ์ละเช่ือมัน่ในบริการว่าเป็นการบริการด้านธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็วและง่ายต่อการใชง้าน ดังนั้ นถา้สร้างลกัษณะทางกายภาพ ให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ สร้างแรงจูงใจให้เป็นท่ี

น่าสนใจ จะทาํให้ผูท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการจะหันมาลองใชบ้ริการมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระพงษ์ ภู่สว่าง 

(2560) เ ร่ือง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมชุมชนตรอกวังหลัง 

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพฒันาดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัต่อ

การเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยง่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  สามารถนาํไปเสนอแก่หน่วยงานท่ีดูแลตลาดหรือตลาดอ่ืน 

ๆ หรือท่ีซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัชุมชนตรอกวงัหลงั ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการวจิัย 

6.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยการ

วิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-Test สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านเพศและการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-Test) สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา ด้านอาชีพ และดา้นรายได ้ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพร้อมเพย ์

(Prompt Pay) ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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6.1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพย ์(Prompt Pay) ของ

ประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) สามารถอธิบายสมการไดด้งัน้ี 

  Y = 0.942X6 + 0.241X7 + 0.174X2 + 0.105X3  + 0.064X5 + 0.032X1 + 0.014X4 

 

 จากสมการเม่ือเรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อย จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ (b) ดา้นกระบวนการ (b = 0.942) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (b = 0.241) ดา้นราคา  (b = 0.174) ดา้นการจดัจาํหน่าย (b = 0.105) ดา้นบุคคล (b = 0.064) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(b = 0.032)  และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (b = 0.014) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก แสดงว่ามีผลต่อ

การตัดสินใจในการใช้บริการพร้อมเพย  ์(PromtPay) ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตามลาํดบั 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะผูท่ี้นาํงานวิจยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ ในการนาํผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 

7 ด้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพยข์องประชาชน ในจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดงัต่อไปน้ี 

6.2.1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรอธิบายรายละเอียดการบริการพร้อมเพยก์บัผูบ้ริโภคอย่าง

ชดัเจนว่ามีธุรกรรมอะไรบา้งท่ีให้บริการ และนาํเสนอความหลากหลายของบริการพร้อมเพย ์รวมถึงการสร้างระบบ

ความปลอดภยัในพร้อมเพย ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการดว้ยความมัน่ใจ 

6.2.2. ด้านราคา ผูป้ระกอบการควรช้ีแจงอัตราค่าบริการท่ีเกิดจากการใช้บริการพร้อมเพยใ์ห้

ชดัเจน เน่ืองจากมีธุรกรรมท่ีไม่เสียค่าธรรมเนียมและเสียค่าธรรมเนียม โดยจะตอ้งนาํเสนอรายละเอียดดา้นราคา เพ่ือ

ป้องกนัการสับสนและความเขา้ใจท่ีผดิพลาดของผูบ้ริโภค 

6.2.3. ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการควรสร้างระบบพร้อมเพยท่ี์เข้าใจง่าย สามารถจดจาํ

ขั้นตอนการใชบ้ริการพร้อมเพย ์และสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภค เพ่ือทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาใชบ้ริการพร้อมเพย์

ในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ 

6.2.4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรให้คาํแนะนําผูบ้ริโภคท่ีชัดเจน การแกไ้ข

ปัญหาให้กบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยให้ผูท่ี้เร่ิมใชเ้กิดความมัน่ใจ และเลือกท่ีจะใชบ้ริการพร้อมเพยอ์ย่าง

ต่อเน่ือง 

6.2.5. ดา้นบุคคล ผูป้ระกอบการควรมีการอบรมพนกังานดา้นขอ้มลูของการบริการพร้อมเพย ์เพ่ือ

สามารถตอบปัญหาการใชง้านพร้อมเพยใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งผลใหผู้ท่ี้ใชบ้ริการมัน่ใจในบริการว่าจะไม่

เกิดขอ้ผดิพลาดดา้นขอ้มลูในการใชง้าน 

6.2.6. ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรดาํเนินการใหมี้ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และง่ายต่อการใหบ้ริการ เพราะมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคมาก  เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการพร้อมเพยต์อ้งการ

ความสะดวกสบายและกระบวนการทาํธุรกรรมท่ีง่ายข้ึนจากวิธีเดิม ๆ 
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6.2.7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการ ควรมีรายละเอียดการใชบ้ริการพร้อมเพยท่ี์ชดัเจน 

ช่วยลดความเส่ียงของการใชบ้ริการพร้อมเพย ์รวมถึงการตั้งค่าระยะเวลาท่ีเปิดใชบ้ริการพร้อมเพย ์เพ่ือป้องกนัการ

เปิดใชผ้า่นโทรศพัทมื์อถือคา้งไว ้

6.3 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

6.3.1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรนาํไปปรับใชก้บักรณีศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย

เพ่ือนาํผลจาการศึกษาไปพฒันาเพ่ิมศกัยภาพและสร้างความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

6.3.2. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอย่างครบวงจรเต็ม

ระบบ เพ่ือให้เป็นการยกระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียของธนาคารออมสิน ทั้งอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ โดยมีปัจจัยการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย

นโยบาย ค่าเงินบาท (อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อหน่ึงหน่วยดอลลาร์สหรัฐ) ดชันีราคาผูบ้ริโภค และดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน โดยผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน จาํนวน 60 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นาํมาประมวลผลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อน จาํนวน 2 

สมการ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผือ่เรียกของธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ส่วนอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และดชันีการลงทุนภาคเอกชนนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนัยสําคญัทาง

สถิติกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียนโยบาย มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของธนาคารออมสินอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีการลงทุนภาคเอกชนไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนัยสําคญัทาง

สถิติกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของธนาคารออมสิน 

คาํสําคญั: อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก, อตัราดอกเบ้ียเงินกู,้ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

The objective of this Research was to study the factors that affect the interest rate of saving deposit and 

Minimum Lending Rate (MLR) of Government Savings Bank. The variables for the statistical Contains: Inflation 

(INF), Policy Rate (POL), Exchange Rate (BAHT), Consumer Price Index (CPI), and Private Investment Index 

(PII). These data used in the study were monthly secondary during December 2012 and November 2017. The data 

was processing to analyze by statistical program. In this independent study, we adjust the variables into Stationary; 

Result test found the factors affect to changes in interest rate of Savings of Government Savings Bank, the results 

being at a statistically significant level and with a reliability of 95 percent. This factors was Consumer Price Index 

variables was positive relationship, but variables of Inflation, Policy Rate and PII are no statistical significance and 
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no relationship. While, Inflation and Policy Rate variables were positive relationship with MLR of Government 

Savings Bank, the results being at a statistically significant level and with a reliability of 95 percent. But CPI and 

PII are no statistical significance and no relationship. 

 

Keywords: Interest rate of saving deposit, Minimum Lending Rate, Economic factors, Government Savings Bank 

 

1.บทนํา 

“อตัราดอกเบ้ีย”มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียมีความเก่ียวข้องกับ

ประชาชนทุกภาคส่วน ตั้งแต่การจบัจ่ายใชส้อย การออม และการลงทุน โดยดอกเบ้ียสามารถเป็นไดท้ั้งผลตอบแทน

สาํหรับเจา้ของเงินและเป็นตน้ทุนทางการเงินสาํหรับผูท่ี้กูย้มืเงิน ทาํให้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียส่งผลกระทบใน

เชิงตรงกนัขา้มต่อบุคคล 2 กลุ่มน้ีเสมอ (กนิศ สามารถ, 2559)  

 ดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นผลตอบแทนท่ีผูฝ้ากเงินไดรั้บจากการนาํเงินมาฝากไวก้บัสถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากมีหลายประเภท หลายอตัรา โดยทัว่ไปข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการฝากเงินและเง่ือนไขการถอนเงิน การกาํหนด

อตัราดอกเบ้ียสามารถส่งผลต่อระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เม่ือรัฐบาลกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตํ่า จะทาํให้

ประชาชนถือเงินในมือมาก เกิดการจบัจ่ายใชส้อยมาก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั ขณะเดียวกนัการท่ีระบบเศรษฐกิจ

ขยายตวันั้น ประชาชนจบัจ่ายใชส้อยมาก รายไดม้าก จะส่งผลต่อการเกิดเงินเฟ้อในเวลาต่อมา และเม่ือเกิดภาวะเงิน

เฟ้อ รัฐบาลตอ้งยบัย ั้งโดยการทาํให้อตัราดอกเบ้ียในอนาคตปรับสูงข้ึน กล่าวคือ รัฐบาลจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียให้

สูงข้ึนเพ่ือจูงใจให้ประชาชนนําเงินมาฝาก ประชาชนจะไดถื้อเงินน้อยลง มีการจบัจ่ายใชส้อยลดลง ทาํให้เงินเฟ้อ

ลดลงในท่ีสุด ซ่ึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียไม่สามารถคงท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (จิราภรณ์ ชาวงษ,์ 2544)  

 ดอกเบ้ียเงินกู ้เป็นผลตอบแทนท่ีผูใ้ห้กูเ้รียกเก็บจากผูข้อกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้หลายประเภท หลายอตัรา

เช่นเดียวกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก แต่โดยทัว่ไปอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ะข้ึนอยูก่บัประเภทของเงินกูห้รือสินเช่ือ โดยในปี 

พ.ศ. 2560 ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์นํ้ าท่วม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุตสาหกรรมยานยนต ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ รวมทั้งภาคการเกษตรและยงักระทบต่อ

เศรษฐกิจไทยในวงกวา้ง ทาํให้การใชจ่้ายภายในประเทศชะลอตวัลง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภยั เน่ืองจากการปิด

ตวัของกิจการและโรงงานต่างๆ รวมทั้งภาคการเกษตรท่ีไม่มีผลผลิตออกมาจาํหน่าย ธนาคารของรัฐหลายแห่งต่างมี

มาตรการเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มลูกคา้และประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีประสบอุทกภยั ทั้งลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ดิม ให้กูเ้พ่ิม

โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ซ่ึงเหล่าน้ียอ่มเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียของธนาคารออมสินดว้ย ในฐานะ

ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2560)  

 “ธนาคารออมสิน” เป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจท่ีอยู่ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั และอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั มีวตัถุประสงค์หลกัในการ

ดาํเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการออมและสร้างวินยัทางการเงิน สนบัสนุนการลงทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก นอกจากน้ี 

ธนาคารออมสินยงัเป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม รวมทั้งมีการให้บริการทางการเงินท่ีหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารมีผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีไดใ้ห้บริการทั้งดา้น

เงินฝากและสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้ครอบคลุม ตอบสนองทุกความตอ้งการของประชาชน  ทาํให้ธนาคารออม
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สินเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในการให้บริการดา้นการลงทุน เช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์น ซ่ึงนบัว่าเป็นส่วนสําคญัใน

การพฒันาและขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ (ธนาคารออมสิน, 2561)  

 ด้วยเหตุน้ี จึงจาํเป็นต้องทาํการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราดอกเบ้ียของธนาคารออมสิน 

เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารออมสินจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนโดยการนาํเงินมาฝากกบัธนาคาร และ

การขอสนับสนุนวงเงินสินเช่ือได ้และเป็นส่วนสําคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ เม่ือทราบว่าปัจจัย

ใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร ธนาคารสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป

ใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผน กาํหนดนโยบายทางการเงิน เพ่ือให้บริการลูกคา้ต่อไป ขณะเดียวกนัผูมี้เงินออม กลุ่มผูค้า้

ผูล้งทุน และประชาชนทัว่ไป ก็สามารถนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนตามความ

ตอ้งการ ควบคู่ไปกบัปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ต่อไปได ้

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผือ่เรียก และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของ

ธนาคารออมสิน 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง 

. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียกและอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของธนาคารออมสิน และวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัอตัราดอกเบ้ีย

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายเดือน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีนาํมาศึกษา คือ ขอ้มูลอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทเผือ่เรียกสาํหรับผูฝ้ากทัว่ไป และอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าประเภท MLR ของธนาคารออมสิน 

ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือนมาเป็นขอ้มูลในการศึกษาหา

ทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียของธนาคารออมสิน ซ่ึงในการศึกษาจะใช้ขอ้มูลรายเดือนในทุกตวัแปร 

รวมทั้งส้ิน 60 ชุดขอ้มลู 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 ขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) 

รายเดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงขอ้มูลไดเ้ก็บ

รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ประกอบดว้ย 

XX - อตัราเงินเฟ้อ นาํขอ้มลูมาจาก เวบ็ไซต ์Tradingeconomics.com 

XXX - อตัราดอกเบ้ียนโยบาย, ค่าเงินบาท และดชันีการลงทุนภาคเอกชน นาํขอ้มลูมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(https://www.bot.or.th) 

XXX - ดชันีราคาผูบ้ริโภค นาํขอ้มลูมาจากกระทรวงพาณิชย ์(http://www.moc.go.th) 

XXX - อตัราดอกเบ้ียของธนาคารออมสิน นาํขอ้มลูมาจากธนาคารออมสินและธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มลูมาวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอ้น คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

และค่าความน่าจะเป็น โดยการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการประมวลผล แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน เพ่ือ

หาปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ดงัน้ี 

ข้ันที ่1 ทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Unit root test) และวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรตาม

และตวัแปรอิสระ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

ข้ันที ่2 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์

ข้ันที ่3 สร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น ตามสมการดงัน้ี 

Y = a + b1X1 + b2X2 +…….+bnXn + e 

ข้ันที ่4 ตรวจสอบและสรุปปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน(Heteroskedasticity) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ข้ันที่ 5 ตรวจสอบและสรุปปัญหาความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ทั้งน้ี หากพบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) และ

ความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปร (Autocorrelation) จะแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

ข้ันที ่6 ทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีในสมการถดถอย  

ข้ันที ่7 เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ 

 

4. ผลการวจิัย 

 ข้ันที ่1 ผลจากการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1: วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 INF POL BAHT CPI PII SAV MLR 

 Mean  0.879667  1.858333  33.30717  100.1410  125.0818  0.556500  6.740000 

 Median  0.810000  1.500000  33.04700  100.3200  124.6950  0.500000  6.700000 

 Maximum  3.630000  2.750000  36.16150  101.5100  132.8600  0.750000  7.000000 

 Minimum -1.270000  1.500000  29.07650  98.09000  121.6800  0.500000  6.500000 

 Std. Dev.  1.335363  0.439970  1.864602  0.832647  2.154695  0.101611  0.196365 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) : อตัราเงินเฟ้อโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.879667 ค่ามธัยฐานเท่ากบัร้อยละ 0.810000 

ค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 3.630000 ค่าตํ่าสุดเท่ากบัร้อยละ -1.270000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.335363 
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 อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (POL) : อตัราดอกเบ้ียนโยบายโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 1.858333 ค่ามธัยฐานเท่ากบัร้อย

ละ 1.500000 ค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 2.750000 ค่าตํ่าสุดเท่ากบัร้อยละ 1.500000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.439970 

 อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (BAHT) : อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเฉล่ีย

เท่ากบั 33.30717 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่ามธัยฐานเท่ากบั 33.04700 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่าสูงสุดเท่ากบั 36.16150

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่าตํ่าสุดเท่ากับ 29.07650 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.864602 

 ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) : ดัชนีราคาผูบ้ริโภคโดยเฉล่ียเท่ากับ 100.1410 ค่ามธัยฐานเท่ากับ 100.3200 

ค่าสูงสุดเท่ากบั 101.5100 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 98.09000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.832647 

 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) : ดชันีการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉล่ียเท่ากับร้อยละ125.0818 ค่ามธัยฐาน

เท่ากบัร้อยละ 124.6950 ค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 132.8600 ค่าตํ่าสุดเท่ากบัร้อยละ 121.6800 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.154695 

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน (SAV) : อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

ของธนาคารออมสินโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.556500 ค่ามธัยฐานเท่ากบัร้อยละ 0.500000 ค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 

0.750000 ค่าตํ่าสุดเท่ากบัร้อยละ 0.500000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.101611 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลาของธนาคารออมสิน (MLR) : อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า

ประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลาของธนาคารออมสินโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 6.740000 ค่ามธัยฐานเท่ากบัร้อยละ 6.700000 

ค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 7.000000 ค่าตํ่าสุดเท่ากบัร้อยละ 6.500000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.196365 

 ข้ันที ่2 ผลจากการตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ 

ตารางท่ี 2: ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

 INF POL BAHT CPI  PII SAV MLR 

INF  1.000000  0.781068 -0.739103 -0.197908   0.282427  0.643080  0.564240 

POL  0.781068  1.000000 -0.894292 -0.602572   0.378282  0.882511  0.890178 

BAHT -0.739103 -0.894292  1.000000  0.405033  -0.280043 -0.752491 -0.789215 

CPI -0.197908 -0.602572  0.405033  1.000000  -0.659522 -0.753819 -0.526275 

PII  0.282427  0.378282 -0.280043 -0.659522   1.000000  0.455218  0.202890 

SAV  0.643080  0.882511 -0.752491 -0.753819   0.455218  1.000000  0.708958 

MLR  0.564240  0.890178 -0.789215 -0.526275   0.202890  0.708958  1.000000 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 จากตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด ผลจากการตรวจสอบพบว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าอยู่ในช่วง -0.80 ถึง +0.80 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ยกเวน้ค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระอตัราดอกเบ้ียนโยบายและอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าอยูใ่นช่วง -

0.80 ถึง -1.00 จึงเกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งสองตวัแปร  

 ดงัน้ี จึงพิจารณาแกไ้ขปัญหา โดยการเลือกตดัตวัแปรอิสระ 1 ตวัออกจากแบบจาํลองสมการถดถอย คือ ตวั

แปร BAHT เน่ืองจากเป็นตวัแปรอิสระท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (SAV และ MLR) น้อยกว่าตวัแปร POL (ค่า

สหสัมพนัธ์ระหว่าง BAHT กับ SAV เท่ากบั -0.752491 ขณะท่ี ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง POL กบั SAV เท่ากับ 

0.882511 และค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง BAHT กบั MLR เท่ากบั -0.789215 ขณะท่ีค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง POL กบั 

MLR เท่ากบั 0.890178) ดงันั้น ตวัแปรอิสระท่ีอยูใ่นสมการถดถอย คือตวัแปร INF, POL, CPI และ PII 

 ข้ันที่ 3 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน หลงัจากการตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปร

อิสระ (Multicollinearity) ตามสมการดงัน้ี 

SAV=  a + b1 INF + b2 POL + b3 CPI + b4 PII + e 

MLR=  a + b1 INF + b2 POL + b3 CPI + b4 PII + e 

 ข้ันที่ 4  ตรวจสอบและสรุปปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

1. การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

สมมติฐานหลกั (H0) : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity) 

สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (มีปัญหา Heteroskedasticity) 

2. กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 

3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จากการประมวลผลของสมการถดถอย พบว่าค่า Prob. มีค่าเท่ากับ 

0.0000 และ 0.0002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่า พบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity 

 ข้ันที ่5 ตรวจสอบและสรุปปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

1. การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

สมมติฐานหลกั (H0) : ความคลาดเคล่ือนไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation) 

สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (มีปัญหา Autocorrelation) 

2. กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 

3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จากการประมวลผลของสมการถดถอยพบว่าค่า Prob. มีค่าเท่ากับ 

0.0000 และ 0.0003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) สรุปไดว้่า พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation 

 จากการตรวจสอบปัญหา พบว่าผลของสมการถดถอยมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน 

(Heteroskedasticity) และมีปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ดงันั้นจึงตอ้งปรับแก้
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ผลของสมการถดถอยก่อนนาํไปใช ้โดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West ผลการปรับแกต้ามตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 

4 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 : ผลการวิเคราะห์ของแบบจาํลองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทเผือ่เรียกของธนาคาร

ออมสิน เม่ือแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 7.854749 2.854077 0.0061 

INF 0.019884 1.650333 0.1046 

POL 0.091679 1.937527 0.0578 

CPI -0.067037 -3.129251 0.0028 

PII -0.006180 -1.104655 0.2741 

Adjusted R-squared 0.863566 

 

F-statistic 94.36067 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

ตารางท่ี 4 : ผลการวิเคราะห์ของแบบจาํลองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าประเภท MLR ของ

ธนาคารออมสิน เม่ือแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 3.382460 0.807449 0.4229 

INF -0.064409 -3.571953 0.0007 

POL 0.603480 7.498898 0.0000 

CPI 0.033331 0.931513 0.3557 

PII -0.008355 -1.263984 0.2116 

Adjusted R-squared 0.853595 

 

F-statistic 86.99797 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 
 

5. การอภปิรายผล 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียของธนาคาร

ออมสิน ทั้งอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียก และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ  .ศ  . 2555 ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ .ศ . 2560 โดยตั้งสมมติฐานการศึกษาว่า อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียของ

ธนาคารออมสิน 

 จากผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อ

เรียกของธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเก่ียวกบัดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีพฒันา
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มาจากแนวคิดของดชันีค่าครองชีพ ซ่ึงวดัค่าใชจ่้ายในการบริโภคของผูบ้ริโภคในเดือนหน่ึงๆ โดยดชันีราคาผูบ้ริโภค

เป็นตวัประมาณค่าดชันีค่าครองชีพในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการบริโภค ซ่ึงหากค่าใชจ่้ายในการบริโภคสูง ย่อมส่งผล

ให้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงข้ึนดว้ย เพราะการท่ีประชาชนมีรายจ่ายสูงข้ึน ทาํให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลจึงเพ่ิมอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ือจูงใจให้คนนาํเงินมาฝากธนาคาร คนจะไดเ้อาเงินไปซ้ือของน้อยลง นอกจากน้ีผลการศึกษายงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรณิการ์ จะกอ (2555) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อตัราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ียนโยบายมีผลต่ออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสินและมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดอตัราดอกเบ้ียนโยบายซ่ึงเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยใชใ้นการดาํเนินนโยบายการเงินภายใตก้รอบเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียช้ีนาํท่ีส่งสัญญาณให้แก่สถาบนัการเงินว่าทิศทางอตัราดอกเบ้ียควรจะเป็นเช่นไร โดยการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย จะมีผลโดยตรงต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารดว้ย นอกจากน้ีผลการศึกษา

ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารผูใ้ห้กูจ้ะคิดอตัราดอกเบ้ียกบัผูกู้โ้ดยมี

การบวกค่าความเส่ียงเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการชดเชยค่าของเงินในอนาคตท่ีอาจลดลง ทั้งน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของธนากร กิตติวฒันเกียรติ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาเร่ืองนโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผล

กระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนธร ดีปินตา และองัศุธร ศรีสุทธิสอาด 

(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายยอ่ยชั้นดี (MRR) ของธนาคารออมสินอีกดว้ย 

 ส่วนปัจจยัอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน ขณะท่ีดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชนไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของธนาคารออมสิน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผือ่เรียกและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของธนาคาร

ออมสิน ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน โดยการนาํโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการประมวลผล 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี จะเห็นไดว้่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อ

เรียกของธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 

และดชันีการลงทุนภาคเอกชนนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนัยสําคญัทางสถิติกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียกของ

ธนาคารออมสิน 

 ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียนโยบาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

MLR ของธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชนไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนัยสําคญัทางสถิติกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของธนาคารออมสิน

สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5 : สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียของธนาคารออมสิน โดยเปรียบเทียบ

ทั้งสองสมการ 

สมการถดถอย SAV สมการถดถอย MLR 

ปัจจยั ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน ปัจจยั ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน 

INF 0.019884  INF -0.064409**  

POL 0.091679  POL 0.603480**  

CPI -0.067037**  CPI 0.033331  

PII -0.006180  PII -0.008355  

ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียก คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ส่วนอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียนโยบาย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ของธนาคารออมสิน โดย

ปัจจยัท่ีกล่าวมา ลว้นมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งส้ิน หากคาดการณ์ว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคเพ่ิม

สูงข้ึน เกิดอตัราเงินเฟ้อสูง ยอ่มส่งผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารเช่นกนั ขณะเดียวกนัอตัราเงิน

เฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียนโยบายก็มีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารดว้ยเช่นกนั ดงันั้นผูบ้ริหารของ

ธนาคารจึงควรนาํขอ้มลู รวมทั้งผลจากการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวิเคราะห์ ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือวางแผน

บริหารจดัการเร่ืองอตัราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารต่อไป แต่การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

เพียง 5 ปัจจยั ดงันั้น ธนาคาร รวมถึงนกัลงทุน และผูท่ี้สนใจควรทาํการศึกษาขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีขอ้มูล

อา้งอิงประกอบการตดัสินใจมากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ผูศึ้กษาอาจเพ่ิมเติมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งให้มากข้ึน โดยการขยายระยะเวลาการเก็บขอ้มูล เช่น 10-

15 ปี เน่ืองจากจาํนวนขอ้มลูมีผลต่อการประมวลผล ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล

ในการทดสอบมากยิง่ข้ึน 

2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีใชศึ้กษาเพียง 5 ปัจจยัซ่ึงอาจไม่

สามารถสะท้อนผลกระทบท่ีมีต่ออัตราดอกเบ้ียของธนาคารออมสินได้มากนัก ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร

ทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 

กติตกิรรมประกาศ  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี สําเร็จได้ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.นงนภสั แกว้พลอย อาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

คน้ควา้อิสระจนสาํเร็จไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีให้คาํแนะนาํในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จน

ทาํให้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองฉบบัน้ีมีความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ (MAI Index) 

Economic Factors Affecting the Index of The Market for Alternative Investment (MAI Index) 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) ซ่ึงส่ิงท่ีนาํมาศึกษาคืออตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ราคาเฉล่ียทองคาํแท่งในประเทศ (GOLD) ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII) ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (CCI) และดชันีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) โดยใชข้อ้มูลจาก

แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาทั้งหมด 72 เดือน ทาํการศึกษาโดยใชก้าร

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares Method: 

OLS) ผลการศึกษาพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ

ความเช่ือมัน่ 95% ส่วนอตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอ่ืน ๆ คือ ราคาเฉล่ียทองคาํแท่งในประเทศ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน ดัชนีความเ ช่ือมั่นของผู ้บริโภคและดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน นั้ นไม่มีผลต่อดัชนีราคา

ห ลัก ท รั พ ย์ เ อ็ ม เอไออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั:  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ , ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate economic factors affecting the Index of the Market for 

Alternative Investment (MAI Index). The Economic factors in this study are the securities price index of the Stock 

Exchange of Thailand (SET), average gold price of Thailand (GOLD), Private Investment Index (PII), Consumer 

Confidence Index (CCI) and Private Consumption Index (PCI). The study use monthly series of secondary data 

since January 2012 to December 2017 total 72 months data. The multiple regressions with Ordinary Least Squares 

Method (OLS) is used to analyses the data. According to the results, it was found that, the securities price index of 

the Stock Exchange of Thailand (SET) affected the Market for Alternative Investment Stock Price Index (MAI) in 

the same direction at the significance level of 0.05 whereas other factors average gold price of Thailand (GOLD), 

Private Investment Index (PII), Consumer Confidence Index (CCI) and Private Consumption Index (PCI) are 

insignificantly affect the Market for Alternative Investment Stock Price Index (MAI). 

Keywords:  MAI Index, Economic Factors 
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1. บทนํา 

“การลงทุน” เป็นวิธีการยอดนิยมอยา่งหน่ึงในการสร้างความมัง่คัง่ให้ตนเอง การลงทุนในตลาดการเงินก็มี

หลากหลายรูปแบบทั้งสินทรัพยร์ะยะสั้น และระยะยาว ซ่ึงผูล้งทุนก็หวงัจะไ ด้รั บ ผลตอบแทนกลบัไป ส่วนองค์กร

ต่าง ๆ ตอ้งการระดมเงินทุนเพ่ือหวงัจะนําเงินไปดาํเนินกิจการ ตลาดการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นตลาดหลักของ

ประเทศคือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตลาดท่ีองคก์รสามารถระดมทุนไดโ้ดยตรงจากนกัลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ ซ่ึงกิจการท่ีจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลว้นแลว้แต่เป็นกิจการหรือองค์กร

ใหญ่ ๆ เท่านั้นท่ีสามารถจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้แต่ต่อมาตลาดหลกัทรัพยก์็ไดเ้ปิดโอกาส

ให้กิจการท่ีมีขนาดเล็ก ดาํเนินกิจการมายงัไม่นานมากเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึน โดยใชช่ื้อว่า ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือ

ทางเลือกในการลงทุนหรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) ถือว่าเป็นช่องทาง

หน่ึงในการลงทุนท่ีน่าสนใจของนกัลงทุน แต่อย่างไรก็มีความเส่ียงเช่นเดียวกบัการลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น ๆ และถา้

พิจารณาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอยอ้นหลงัในแต่ละปีจะพบว่ามีความผนัผวนอยา่งมาก ดงันั้นผูล้งทุนควรให้

ความสาํคญักบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอเปล่ียนแปลงไป   

 มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของตลาดทุน เช่น เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจจุลภาค ปัจจยั

ภาคอุตสาหกรรม  ปัจจยัทางเทคนิค หรือแมแ้ต่ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั เป็นตน้ ดงันั้นหากมี

เคร่ืองมือหรือสัญญาณบ่งบอก ท่ีสามารถช่วยพยากรณ์หรือคาดการแนวโน้ม ทิศทางการเปล่ียนแปลงของตลาดได ้ 

จะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในงานวิจยัหัวขอ้เดียวกนัหรือคลา้ยกนัท่ีเคยมีผูศึ้กษา

ไวแ้ลว้ในอดีต ทั้งท่ีทาํการศึกษาในปัจจยัเดียวกนัหรือต่างกนั แต่เกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีต่างกนั อาจทาํให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่

เหมือนเดิม เน่ืองจากสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไป 

จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงเลือกปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยส่ิงท่ีนาํมาศึกษาคืออตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดัชนีราคา

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาเฉล่ียทองคาํแท่งในประเทศ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่ของ

ผูบ้ริโภคและดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพ่ือให้เป็นขอ้มูลแก่นักลงทุนนาํไปประกอบการตดัสินใจในการ

เลือกลงทุนต่อไป ซ่ึงขอ้มลูปัจจยัทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีเป็นขอ้มลูสาธารณะ มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ผูศึ้กษาได้

ทาํการรวบรวมมาจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมค้า

ทองคาํแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

เป็นตน้  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 

(MAI) และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

สมมตฐิานการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ราคาเฉล่ียทองคาํแท่งในประเทศ (GOLD) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันี

ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (CCI) และดชันีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) โดยมีอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา

การเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) 
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ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาค ร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจ ัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด ัชนีราคา

หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI Index) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) 

รายเดือน ตั้ งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 72 เดือน โดยส่ิงท่ีนาํมา

ศึกษาคืออัตราการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (SET) ราคาเฉล่ียทองคาํแท่งในประเทศ (GOLD) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีความเ ช่ือมั่น

ของผูบ้ริโภค (CCI) และดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) เ ป็นตัวแปรต้น และนาํมาวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์กับอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เป็นตัวแปรตาม 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิการสร้างดัชนีราคาหลกัทรัพย์ 

จุดประสงคห์ลกัของดชันีราคาหลกัทรัพย ์คือการใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือวดัผลการบริหารการลงทุน โดยเป็น

ตวัแทนของการลงทุนโดยรวม แสดงแนวโน้มเฉล่ียผลของการลงทุนท่ีประกอบดว้ยสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีสามารถ

ลงทุนได ้การสร้างดชันีราคาหลกัทรัพยเ์พ่ือใชเ้ป็นตวัวดัเปรียบเทียบการบริหารการลงทุนนั้น มี 2 ชนิดไดแ้ก่ ดชันี

ราคาหลกัทรัพยท่ี์ถ่วงนํ้ าหนกัแต่ละหลกัทรัพยด์ว้ยมลูค่าตลาด (Capitalized Weight Index)  

ตวัอย่างของดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ถ่วงนํ้ าหนักดว้ยขนาดของหลักทรัพย ์ก็คือดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET Index) มีวิธีการคาํนวณ ดงัน้ี 

SET index = (current market value)/(base market value) 

Current Market Value คือผลรวมของมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในปัจจุบนัท่ีมีการถ่วงนํ้ าหนักตาม

ขนาดของหลกัทรัพยน์ั้น ๆ แลว้  

Base Market Value คือผลรวมของมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ณ วนัฐานของแต่ละหลักทรัพย ์ซ่ึง

อาจจะเป็นคนละวนักนัเพราะแต่ละหลกัทรัพยเ์ขา้ซ้ือขายในตลาดคนละวนักนั 

แนวคิดของการคาํนวณดัชนีราคาหลักทรัพยท่ี์ถ่วงนํ้ าหนักดว้ยขนาดของหลักทรัพยน์ั้ นจะมีผลต่อการ

เคล่ือนไหวของดชันี คือหลกัทรัพยท่ี์ขนาดใหญ่ ก็จะถ่วงนํ้าหนกัมากในดชันี ทาํให้การเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยน์ั้น ๆ 

มีผลกบัดชันีมากดว้ย และเช่นเดียวกนัหลกัทรัพยท่ี์มีขนาดเล็ก ก็อาจจะมีผลไม่มากนกัต่อการเคล่ือนไหวข้องดชันี 

และดชันีราคาหลกัทรัพยอี์กประเภทหน่ึงคือ ดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ให้นํ้ าหนักหลกัทรัพยเ์ท่ากนั (Equally 

Weight Index) วิธีการคาํนวณคือเปรียบเทียบมลูค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในวนัปัจจุบนั เทียบกบัมูลค่าหลกัทรัพย์

ตามราคาตลาดในวนัฐาน แต่การจะคาํนวณผลรวมของมลูค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดนั้นจะไม่มีการถ่วงนํ้าหนกัดว้ย

มลูค่าของหลกัทรัพยน์ั้น ๆ เป็นการให้ความสาํคญักบัทุก ๆ หลกัทรัพยท่ี์อยู่ในตลาดเท่า ๆ กนั ดงันั้นการเคล่ือนไหว

ของราคาหลกัทรัพย ์จะมีผลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีเท่า ๆ กนั 
 

แนวคดิปัจจัยทีท่าํให้ราคาทองคาํขึน้ – ลง 

ราคาทองคาํในประเทศไทยทั้งทองคาํแท่งและทองรูปพรรณ มีการเปล่ียนแปลงทุกวนั บางคร้ังวนัละหลาย

รอบ เพราะราคาทองคาํในตลาดโลกมีความผนัผวน การกาํหนดราคาทองคาํของสมาคมคา้ทองคาํนั้นอา้งอิงมาจาก 2 

ปัจจยัหลกัคือ 
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1. Goldspot คือราคาทองท่ีซ้ือขายในตลาดทองต่างประเทศ มีการซ้ือขายตลอด 24 ชม. ตลาดใหญ่ท่ีเป็น

สากลใชอ้า้งอิงราคาเช่น ฮ่องกง ลอนดอน และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ราคาจะข้ึนลงตามการเก็งกาํไร

คลา้ยราคาหลกัทรัพย ์โดยมีพฤติกรรมในอดีตผกผนักบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ คือหากค่าเงินดอลลาร์

อ่อนราคาทองคาํจะสูงข้ึน เช่นเดียวกนัหากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าราคาทองคาํจะตํ่าลง 

2. ค่าเงินบาท เพราะราคาทองคาํในตลาดโลกมีหน่วยเป็น ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดงันั้นตอ้งมีการแปลงค่าเงิน

บาท ซ่ึงค่าเงินบาทก็มีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงคาดเดาไดย้าก สูตร

การคาํนวณราคาทองคาํในประเทศดงัน้ี 

ราคาทองคาํในไทย = (goldspot +1) x อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท x 0.4729 
 

แนวคดิดัชนีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค 

ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (Consumer Confidence Index: CCI) จดัทาํข้ึนโดยศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจ

และธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย สํารวจเป็นรายเดือนเป็นประจาํทุกเดือน แยกเป็น 5 ดา้นดว้ยกนัคือ 1. ความ

เช่ือมัน่กบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 2. ความเช่ือมัน่กบัภาวะเศรษฐกิจใน 6 เดือนขา้งหน้า 3. ความเช่ือมัน่เก่ียวกบั

โอกาสการหางานทาํในปัจจุบนั 4. ความเช่ือมัน่เก่ียวกบัโอกาสการหางานทาํใน 6 เดือนขา้งหน้า 5. ความเช่ือมัน่ว่า

รายไดใ้นอนาคตของตนจะไม่เปล่ียนแปลง เม่ือนาํทั้ง 5 ประเภทมารวมกนัและหาค่าเฉล่ียจะไดด้ชันีความเช่ือมัน่ของ

ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเศรษฐกิจไทยโดยรวม การท่ีผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจต่อเสถียรภาพของรายไดข้องตนเองจะตดัสินใจ

ในการใชจ่้ายอุปโภคบริโภค และถูกใชเ้ป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัเศรษฐกิจโดยรวม ดงันั้นเม่ือความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคสูงข้ึน 

จะส่งผลดีต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน ในทางกลบักนัหากความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคลดลง ผูบ้ริโภคจะ

จาํกดัการใชจ่้ายของตนเองส่งผลให้เศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุนชะลอตวั 
 

แนวคดิดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index: PCI) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือ

ใช้ติดตามภาวะและการประเมินแนวโน้มการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบสําคัญของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) คิดเป็นสัดส่วนใน GDP ประมาณร้อยละ 65 ซ่ึง

นบัเป็นส่วนสาํคญัของเศรษฐกิจไทย หากการขยายตวัของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน ความ

จาํเป็นท่ีตอ้งพ่ึงพาภาคต่างประเทศจะลดลง ซ่ึงจะทาํให้เศรษฐกิจไทยมีความเขม้แข็งและมีเสถียรภาพมากข้ึน จะมี

ความสัมพนัธก์บัแนวโนม้ของเศรษฐกิจในตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ 
 

แนวคดิดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index: PII) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือใชติ้ดตาม

ภาวะและประเมินแนวโนม้การลงทุนของภาคเอกชน บ่งบอกทิศทางการลงทุนของภาคเอกชน ถา้มีค่าเป็นบวกยิ่งมาก

แสดงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในภาวะท่ีดี ถ้าเป็นลบถือเป็นลกัษณะของตลาดท่ีซบเซา ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การ

ลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของธุรกิจและอตัราการใชก้าํลงัการผลิตทั้งในปัจจุบนัและการคาดการณ์ใน

อนาคต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัเช่น แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ยอดขายสินคา้ ราคาสินคา้ ราคาวตัถุดิบ อตัราดอกเบ้ีย 

สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ในการประกอบธุรกิจ เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เป็นต้น 
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ดงันั้นดชันีการลงทุนภาคเอกชนและดชันีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยส่งสัญญาณถึงแนวโน้ม

ทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตไดอ้ยา่งหน่ึง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจของประชาชน 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

คนึงนุช ปานาลาด (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ เพ่ือสร้าง

แบบจาํลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยร์วมในตลาดเอ็มเอไอ อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดเอ็มเอไอ โดยมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และมูลค่า

การซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติในตลาดเอ็มเอไอนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุมาลี เรืองกนั (2556) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ พบว่า ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อย่างมีนัยสาํคญัไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (TVOL) อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE) ซ่ึง

ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ12เดือน ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาคือ ปีพ.ศ. 2551 - 2555 

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงตกตํ่า ปัญหาหน้ีสาธารณะในประเทศกรีซ  ปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกา ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศไทย ทาํให้บรรยากาศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการลงทุนมาก

นกั 

นิตยา บัวล้อม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ปัจจัยท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ราคานํ้ ามนัดิบ และมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน ก.ค. 2550 ถึง 

มิ.ย. 2555 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ราคา

นํ้ ามนัดิบ NYMEX และมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย ์ทั้งหมดมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอไปในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมีผลไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

ชนิษฎา ถนดัคา้ (2551) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันี SET50 ในงานวิจยัน้ีไดน้าํขอ้มูลทุติย

ภูมิรายเดือนมาคน้หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงกราฟและสมการถดถอย ตวัแปรท่ีศึกษาคือ ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ราคานํ้ามนัดิบ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน มูลค่าการซ้ือ

ขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติ ดชันีดาวโจนส์ ดชันีนิกเกอิ ดชันีฮัง่เสง ราคาทองคาํและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ผลการศึกษาเชิงกราฟเปรียบเทียบตวัแปรทั้งหมดพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันี SET50 คือ อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ดชันีการลงทุนภาคเอกชน มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ราคาทองคาํ ราคา

นํ้ามนัดิบ ดชันีดาวโจนส์ ดชันีฮัง่เสง   ดชันีนิกเกอิ และอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลหรือมี

ผลนอ้ยกบัดชันี SET50 คือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 

หน่ึงฤทยั นวลศรี (2558) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยักาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษาได้แก่ ปริมาณเงินในประเทศ อัตราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่าง

ธนาคาร อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ ราคานํ้ามนัดิบดูไบ ราคาทองคาํในไทย อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
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ตามบญัชีและดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่ไตรมาส 3 พ.ศ. 2547 ถึง  

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 ผลการศึกษานั้นพบว่า ปริมาณเงินในประเทศ ราคานํ้ามนัดิบดูไบ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่า

ตามบญัชีและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 ในขณะ

ท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหว่างธนาคาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนอตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 ทั้งน้ี

ในช่วงท่ีทาํการศึกษาเกิดวกิฤตเศรษฐกิจท่ีสาํคญัทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลให้ค่าตวัแปรผนัผวนได ้

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาน้ี ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ

อัตราการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังน้ี ดัชนีราคาหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย (SET) ราคาเฉลี่ยทองคาํแท่งในประเทศ (GOLD) ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII) ดัชนีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภค (CCI) และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) โดย

กลุ่มตัวอย่างน้ีเป็นข้อมูลรายเดือน ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 ม.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2560 รวมจาํนวน 72 เดือน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเ ก่ียวข้องในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นรายเดือนตั้ งแต่ 1 ม.ค.2555 ถึง 

31 ธ.ค. 2560 โดยรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแห่ง ได้แก่ 

1. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

3. สมาคมคา้ทองคาํ www.goldtraders.or.th 

4. ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย http://cebf.utcc.ac.th 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) น้ี ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยสร้างแบบจาํลองดงัน้ี 

MAIt = α + β1SETt - β2GOLDt + β3PIIt + β4CCIt + β5PCIt + ε 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

MAIt   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 

ตวัแปรตน้ 

SETt  คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

GOLDt   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงราคาเฉล่ียทองคาํแท่งในประเทศ 

PIIt   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

CCIt   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค 
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PCIt   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

ค่าสัมประสิทธ์ิต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 α  คือ สัมประสิทธ์ิจุดตดัแกนตั้ง 

 β  i คือ สัมประสิทธ์ิความชนัของตวัแปรตน้ต่างๆ 

 ε คือ ความคลาดเคล่ือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อดัชนี

ราคาหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยใช้ข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ เป็นรายเดือนตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.  2555 ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 นาํมาสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีกาํลังสองน้อย

ที่สุด แล้วจึงนาํผลที่ได้มาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย  ์

เอ็มเอไอ โดยมีขั้ นตอนการวิเคราะห์ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 ทดสอบความน่ิงของขอ้มลูตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรตน้ (Multicollinearity) 

ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

ขั้นท่ี 5 ทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน(Heteroskedasticity) และปัญหา

ความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 

4. ผลการวจิัย 

ขั้นท่ี 1 ทดสอบความน่ิงของข้อมูลตวัแปรตน้และตวัแปรตามด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller โดย

กาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 5% สมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานหลกั (H0) : อตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปร เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง 

สมมติฐานรอง (H1) : อตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปร เป็นขอ้มลูท่ีน่ิง 

                                  ตารางท่ี 1  แสดงค่า Prob จากการทดสอบความน่ิงของขอ้มลู 

ตวัแปร ค่า Prob 

MAI 0.0000 

SET 0.0000 

GOLD 0.0000 

PII 0.0000 

CCI 0.0024 

PCI 0.0422 
 

จากตารางท่ี 1 พิจารณาค่า Prob ถา้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ถา้มากกว่า 0.05 จะ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) จากการทดสอบค่า Prob ของทุกตัวแปรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติ
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ฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่า อัตราการเปล่ียนแปลงของตวัแปรต้นและตวัแปรตามทุกตวั สามารถนําไปใชใ้นการ

วิเคราะห์สมการถดถอยไดอ้ยา่งมีความเหมาะสม 
 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนา 

 MAI SET GOLD PII CCI PCI 

 Mean  1.207201  0.813097 -0.259626  0.337601  0.068097  0.575402 

 Maximum  16.17527  7.097060  7.507886  9.365761  7.578254  18.31254 

 Minimum -16.83594 -9.053220 -7.466865 -1.815233 -2.848101 -11.73267 

 Std. Dev.  6.460351  3.612401  2.882975  1.575451  2.084716  6.780667 

 Skewness -0.453547 -0.615116  0.236890  3.385878  0.960442  0.870837 

 Kurtosis  3.585811  2.913898  3.006304  18.00442  4.026236  3.419072 
 

จากตารางท่ี 2 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายได ้ดงัน้ี 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) มีค่าเฉล่ียท่ี 1.21% ค่าสูงสุดท่ี 16.18% 

ค่าตํ่าสุดท่ี -16.84% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 6.46% ค่าความเบท่ี้ -0.45 และค่าความโด่งท่ี 3.59 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าเฉล่ียท่ี 0.81% ค่าสูงสุดท่ี 

7.10% ค่าตํ่าสุดท่ี -9.05% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.61% ค่าความเบท่ี้ -0.62 และค่าความโด่งท่ี 2.91 

อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ียทองคาํแท่ง (GOLD) มีค่าเฉล่ียท่ี -0.26% ค่าสูงสุดท่ี 7.51% ค่าตํ่าสุดท่ี  

-7.47% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.88% ค่าความเบท่ี้ 0.24 และค่าความโด่งท่ี 3.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าเฉล่ียท่ี 0.34%ค่าสูงสุดท่ี 9.37% ค่าตํ่าสุดท่ี  

-1.82% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.58% ค่าความเบท่ี้ 3.39 และค่าความโด่งท่ี 18.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (CCI) มีค่าเฉล่ียท่ี 0.07% ค่าสูงสุดท่ี 7.58%  

ค่าตํ่าสุดท่ี -2.85% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.08% ค่าความเบท่ี้ 0.96 และค่าความโด่งท่ี 4.03 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) มีค่าเฉล่ียท่ี 0.58% ค่าสูงสุดท่ี 18.31% 

ค่าตํ่าสุดท่ี -11.73% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 6.78% ค่าความเบท่ี้ 0.87 และค่าความโด่งท่ี 3.42 
 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรตน้ (Multicollinearity) 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรตน้ 

 SET GOLD PII CCI PCI 

SET  1.000000  0.102641  0.220321  0.213491 -0.095802 

GOLD  0.102641  1.000000  0.055556 -0.065414 -0.182777 

PII  0.220321  0.055556  1.000000  0.177192 -0.015457 

CCI  0.213491 -0.065414  0.177192  1.000000  0.046705 

PCI -0.095802 -0.182777 -0.015457  0.046705  1.000000 
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จากตารางท่ี 3 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปร การทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นนั้ นจะพิจารณา

เฉพาะค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้แต่ละคู่กนัเท่านั้น จะไม่พิจารณาค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม ซ่ึงพบว่าค่า

สหสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้แต่ละคู่อยูใ่นช่วง -0.80 ถึง 0.80 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่าง

ตวัแปรตน้ 
 

ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

Dependent Variable: MAI   

Method: Least Squares   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.232384 0.493457 0.470930 0.6392 

SET 1.386013 0.137752 10.06164 0.0000 

GOLD -0.214101 0.168091 -1.273717 0.2072 

PII -0.475034 0.310802 -1.528416 0.1312 

CCI 0.352029 0.235662 1.493787 0.1400 

PCI -0.123970 0.071223 -1.740589 0.0864 

     
     R-squared 0.646770        Log likelihood -198.5264 

Adjusted R-squared 0.620010        F-statistic 24.16939 

S.E. of regression 3.982376        Prob(F-statistic) 0.000000 

Sum squared resid 1046.715   

      

เขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

MAI = 0.232384 + 1.386013**SET - 0.214101GOLD - 0.475034PII + 0.352029CCI - 0.12397PCI + ε 

             (0.6392)      (0.0000)              (0.2072)                (0.1312)           (0.1400)          (0.0864) 

        Adjusted R-Squared = 62.00% 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า Prob 

  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

 SET GOLD PII CCI PCI 

MAI 1.386013** 

✓ 

- - - - 

โดยท่ี   -   หมายถึง ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 

  **  หมายถึง ตวัแปรมีระดบันยัสําคญัท่ี 5% 

 ✓ หมายถึง มีทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน 
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ขั้นท่ี 5 ทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) และปัญหา

ความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ดว้ยวิธี White Test และทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยกาํหนด

ระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 5% สมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานหลกั (H0) : ไม่เกิดปัญหา 

สมมติฐานรอง (H1) : เกิดปัญหา 
 

                      ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation 

Heteroskedasticity Test: White  

          
F-statistic 1.174056     Prob. F(20,51) 0.3134 

Obs*R-squared 22.69891     Prob. Chi-Square(20) 0.3038 

Scaled explained SS 17.45961     Prob. Chi-Square(20) 0.6230 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

          
F-statistic 0.969505     Prob. F(12,54) 0.4886 

Obs*R-squared 12.76246     Prob. Chi-Square(12) 0.3865 
 

จากตารางท่ี 6 พิจารณาค่า Prob ถา้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ถา้มากกว่า 0.05 จะ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) จากการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation มีค่า Prob เท่ากับ 

0.3134 และ 0.4886 ตามลาํดบั ซ่ึงมากกว่า 0.05 ทั้งคู่ จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ไม่เกิด

ปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ซ่ึงทาํให้สามารถนาํผลการวิเคราะห์สมการถดถอยในขั้นตอนท่ี 4 ไป

ทาํการวิเคราะห์ผลต่อโดยไม่ตอ้งปรับแกส้มการได ้

 

5. การอภปิรายผล 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ (MAI) อย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 
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1.  อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่ออัตราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดับนัยสําคญัร้อยละ 5  ดังรูปภาพท่ี 1 เน่ืองจากตลาด SET และตลาด MAI เป็นตลาดทุน

เช่นเดียวกนั แต่ตลาด SET มีมูลค่ารวมใหญ่กว่ามาก ดังนั้นอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด SET ย่อมจะสะทอ้น

ภาพรวมของตลาดและทิศทางการลงทุน ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน จึงมีผลทาํให้ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ

มีแนวโนม้เคล่ือนไหวไปตามดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะมีความผนัผวนมากกว่าเพราะขนาด

ของตลาดเล็กกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมาลี เรืองกนั (2556) ซ่ึงเก็บขอ้มูลในช่วงปีพ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 

และงานวิจัยของ คะนึงนุช ปานาลาด (2552) ซ่ึงเก็บขอ้มูลในช่วงปีพ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอเช่นเดียวกนั ผลการศึกษาของทั้ง 2 งานวิจยัสรุปว่าดชันีราคาตลาดหลกั

แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ จะเห็นว่าแต่การศึกษาวิจยัในช่วงเวลาท่ีต่างกนั สถานการณ์แวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัเช่น การเมือง เศรษฐกิจ 

แต่ผลการวิจัยให้ผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกัน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งมากท่ีมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 

นอกจากนั้นยงัมีปัจจัยสําคญัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคือการเคล่ือนยา้ย

เงินทุนจากต่างประเทศ (Fund Flow) เขา้มาลงทุนในประเทศไทย งานวิจยัของ คะนึงนุช ปานาลาด (2552) ยงัไดศึ้กษา

ปัจจยัอย่างดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็มเอไอ สรุปผลว่าปัจจัยทั้งสองไม่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพยเ์อ็มเอไออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะมีผลโดยตรงมากกว่า  
 

ปัจจัยทีไ่ม่มผีลต่อดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ (MAI) อย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ

1.  อตัราการเปล่ียนแปลงราคาเฉล่ียทองคาํในประเทศ (GOLD) ไม่สามารถอธิบายอตัราการเปล่ียนแปลง

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เน่ืองจากการลงทุนในตลาดทุนและตลาด

ทองคาํ นกัลงทุนยอ่มมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด ดงันั้นเพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนจึงกระจายการลงทุน

ไปในหลาย ๆ สินทรัพย ์หากพิจารณางานวิจยัของ ชนิษฎา ถนัดคา้ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันี 

SET50 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัดัชนีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปผลว่าราคาทองคาํมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกบัดชันี SET50 แต่งานวจิยัของ หน่ึงฤทยั นวลศรี (2558) ซ่ึงศึกษาในเร่ืองเดียวกนั สรุปผลว่าราคาทองคาํไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัดชันี SET50 อยา่งมีนยัสาํคญั ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการศึกษาน้ีคือในช่วงปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา เกิด

วิกฤตเศรษฐกิจซัพไพร์ม (Subprime Mortgage Loans) ข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและรุนแรงข้ึนมีผลทาํให้

เศรษฐกิจโลกเขา้สู่ช่วงชะลอตวัส่งผลกระทบไปทัว่โลก จึงเป็นไปไดว้่าเมด็เงินการลงทุนในตลาดทองคาํอาจโยกยา้ย

ไปตลาดอ่ืนแทนท่ีไม่ใช่ตลาดทุน 

2.  อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (CCI) ไม่สามารถอธิบายอตัราการเปล่ียนแปลง

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เน่ืองจากดชันีน้ีสะทอ้นถึงสภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม ความตอ้งการจบัจ่ายใชส้อย โอกาสในการหางานทาํ รายไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงตลอดช่วงเวลาท่ี

เก็บขอ้มูล นั้นระดับความเช่ือมัน่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางไปจนถึงตํ่าคือช่วง 40 – 60 มาโดยตลอด ประเด็นแรกอาจ

เป็นไปได้ว่าดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคน้ีไม่ได้สะทอ้นสภาวะการเงินการลงทุนของประชาชนอย่างแทจ้ริง 
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อาจจะสะทอ้นถึงสภาวะเศรษฐกิจในการดาํรงชีพ การจ้างงาน รายได้ เป็นต้น หรือประเด็นท่ีสองดัชนีตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ อาจมีขนาดท่ีเล็กอยูเ่ม่ือเทียบกบัเศรษฐกิจโดยรวมทาํให้ไม่มีความสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 

3.  อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่สามารถอธิบายอตัราการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เน่ืองจากดชันีการลงทุนภาคเอกชนจะสะทอ้น

ภาวะการลงทุน การก่อสร้าง การเร่ิมต้นโครงการใหม่ ๆ แต่ปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงคือปัญหาความไม่แน่นอนทาง

การเมือง เป็นปัจจยัสาํคญัท่ียงัทาํให้ภาคเอกชนไม่กลา้ท่ีจะเร่ิมลงทุนใด ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา แมเ้ศรษฐกิจ

จะเติบโตไดดี้ข้ึนมาเร่ือย ๆ แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนภาครัฐเสียเป็นส่วนใหญ่ ถา้พิจารณาจากงานวิจยัของ นิตยา 

บวัลอ้ม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ สรุปผล

ว่าดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ซ่ึง

สถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2555 นั้นแตกต่างจากปัจจุบนัทั้งทางการการเมืองและเศรษฐกิจ หลงัเกิดวิกฤต 

ซพัไพร์มในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2551 เศรษฐกิจก็เร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนประกอบกบัมีการเลือกตั้งในประเทศจึงทาํ

ให้เกิดการคา้การลงทุนสะทอ้นความเช่ือมัน่ในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนจึงเกิดความสัมพนัธ์ทางสถิติในช่วงเวลาดงักล่าวได ้

4.  อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) ไม่สามารถอธิบายอัตราการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เน่ืองจากดชันีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนเป็นตวัสะทอ้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัเอกชนอยา่งหน่ึง ส่วนดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอนั้นสะทอ้นผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงผลการดาํเนินงานจะดีหรือไม่ดีนั้น

ข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น การลดตน้ทุน การเพ่ิมยอดขาย การสร้างนวตักรรมใหม่ แผนการทาํธุรกิจ เป็นตน้ หรือ

บางคร้ังราคาหลกัทรัพยข้ึ์นลงจากการเก็งกาํไรของนกัลงทุนไม่ไดส้ะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง ดงันั้นอตัราการ

เปล่ียนแปลงดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอจึงไม่มี

รูปแบบท่ีมีความสัมพนัธก์นัทางสถิติได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งหมด 5 ปัจจัย คือดัชนีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาเฉล่ียทองคาํในประเทศ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค

และดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มีอยา่งน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ สามารถอธิบายถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอไดร้้อยละ 

62 ส่วนท่ีเหลือคือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่แรก และปัจจยัท่ีมีผลอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติคือ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีคาดการณ์ไว ้ส่วนอัตราการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ คือ ราคาเฉล่ียทองคาํแท่งใน

ประเทศ (GOLD) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (CCI) และดชันีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน (PCI) ทั้งหมดน้ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี  
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อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.386013 

หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1% จะทาํให้ดัชนีราคาตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอเปล่ียนแปลงไปดว้ย 1.386013% ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

1.  ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) มากท่ีสุดคือ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าจะเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ ควรเข้าลงทุนในช่วงท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีทิศทางเป็นขาข้ึน หรือถา้ตลาดเป็นช่วงขาลงหรือติดลบ ควรหยุดหรือชะลอการลงทุน

ก่อน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกซ่ึงมีผลกระทบมากนอ้ยแตกต่างกนัไป มีความสัมพนัธ์เหมือนหรือตรงขา้มกนั นัก

ลงทุนหรือผูท่ี้สนใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอควรพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ีประกอบการติดสินใจในการลงทุน 

ซ่ึงจะทาํให้ทราบจงัหวะท่ีควรจะเขา้ไปลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสท่ีดีท่ีจะสร้างผลตอบแทนไดสู้งสุด 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังถัดไป 

1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทุติยภมิูรายเดือนยอ้นหลงัเพียง 72 เดือนเท่านั้น และในช่วง

เวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูคือปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะรวบรวมขอ้มูลให้ยาวข้ึน

เช่น 8 – 10 ปี และอาจเก็บขอ้มลูเป็นรายวนัเพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

2.  การศึกษาในคร้ังน้ีไดพิ้จารณาขอ้มลูในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ดงันั้นเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นยาํและ

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะนาํปัจจัยขอ้มูลเชิงคุณภาพ ปัจจัยทางการเมือง หรือปัจจยัทาง

เศรษฐกิจตวัอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผลต่อตลาดทุนมาพิจารณาเพ่ิม เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินปันผลจาก

หลกัทรัพย ์มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ปริมาณเงินท่ีไหลเขา้และออกในระบบ เป็นตน้ 
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อัตราส่วนทางการเงินที่สําคญั ที่มีอทิธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของการลงทุนหุ้นคุณค่า 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อ อตัรา

ผลตอบแทนของการลงทุนหุ้นคุณค่า ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์

อยู่ในดชันี SET ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนธันวาคม 2560 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือวิธีสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square: OLS) ซ่ึงมีแบบจาํลอง 5 

แบบจาํลองท่ีแยกตามกลุ่มของพอร์ตโฟลิโอ โดยทดสอบสมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนของราคาต่อมลูค่าทางบญัชี (PBV) และ อตัราส่วนของราคาหารดว้ยกาํไรต่อ

หุ้น (PE) เป็นอตัราส่วนท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกหุ้นคุณค่า ไดอ้ย่างดี โดยค่า PE ท่ีต ํ่ากว่าค่าเฉล่ียของทั้งตลาด

นั้น บ่งบอกถึงความสามารถในการทาํกาํไรทั้งตวัหุ้น และส่วนต่างของราคาไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนการเลือกหุ้นคุณค่า

โดยใชค่้า PBV ท่ีต ํ่านั้น หมายถึงการเลือกหุ้นท่ีมีส่วนเผื่อความปลอดภยั (MOS : Margin Of Safety) ท่ีสูง ทาํให้เม่ือ

นาํอตัราผลตอบแทนท่ีไดป้รับดว้ยความเส่ียงจะยงัไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด 

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อหุ้นต่อราคาปิดต่อหุ้น (EPS/P) และอตัราส่วนของราคาหารดว้ยกาํไรต่อหุ้น 

(PE) ตามแบบจาํลองท่ี 5 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอัตรา

ผลตอบแทนได้ ส่วนอัตราส่วนทางการเงินตามแบบจําลองท่ี 1-4 ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอัตรา

ผลตอบแทนได ้

คาํสําคญั:  อตัราส่วนทางการเงิน, อตัราผลตอบแทน, การลงทุนหุ้นคุณค่า 

ABSTRACT 
This research aims to study influence between the financial ratios and return on value investing stocks. 

The sample used the return and financial ratios of companies listed on the SET from January 2013 to December 

2017. The statistical instruments used in the study are ordinary least square regression (OLS) with 5 portfolio 

models and hypothesis test at 95% confidence level. 

The study concluded that Price to Book Value Ratio (PBV) and Price to Earnings Ratio (PE) are the 

criteria for selecting good value investing stocks. The PE is below the market average that indicates the profitability 

of the stock. Choosing a low value of PBV means a high margin for MOS (Margin of Safety) which results in the 

highest return.  

The ratio of earnings per share per closed price (EPS/P) and price to earnings ratio (PE) according to 

portfolio model 5, It can explain the relationship in return of portfolio model but the financial ratios of portfolio 

models 1-4 cannot explain the relationship in return. 

Keywords:   Financial Ratio, Return, Value Investment 
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1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand) หรือตลาดหุ้น ถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมี

ความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศไทย โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรองใน

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นกลไกสาํคญัในการระดมเงินทุนและจดัสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆซ่ึงจะช่วย

สนบัสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นๆ จะมีความสัมพนัธ์

กบัทิศทางและแนวโนม้ของการพฒันาทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากกลไกตลาดทุนในปัจจุบนัขณะนั้นจะสะทอ้นถึงความ

ตอ้งการเพ่ือการลงทุนของภาคการผลิตและความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน การลงทุนซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยก์าํลงั

เป็นท่ีน่าสนใจแพร่หลายของทุกวงการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และทัว่ๆไป นักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยมี์มากมายหลายประเภท  เช่น นักวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนแนวโมเมนตั้ม นักลงทุนตาม

ปัจจยัพ้ืนฐาน เป็นตน้ ดงันั้ นนักลงทุนหลากหลายในตลาดหลักทรัพยจึ์งมีแนวทางท่ีนาํผลการลงทุนไปใชใ้นการ

ลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีตนเองพึงพอใจได ้ไดแ้ก่       

 1) นกัลงทุนแนวเทคนิค (Technical) เป็นนักลงทุนท่ี สนใจพฤติกรรมราคาของหุ้น โดยเฉพาะกราฟราคา

หุ้น (Chart) โดยจะอาศยัขอ้มูลราคาหุ้นในอดีต ปริมาณการซ้ือขาย พร้อมทั้งใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและ 

อินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ ในการทาํนายทิศทางราคาหุ้น       

 2) นักลงทุนแนวโมเมนตั้ม (Momentum Investor : MI) เป็นนักลงทุนท่ี ลงทุนตามเทรนดข์าข้ึนของตลาด 

มกัจะเกาะกระแสฟันดโ์ฟลว ์(Fund Flow) พดูง่ายๆ คือ ลงทุนตามทิศทางเงินทุนไหลเขา้ โดยส่วนหน่ึงสังเกตได ้จาก

ยอดซ้ือสุทธิของต่างชาติ และอาจจะใชข้อ้มลูทางเศรษฐกิจมาช่วยในการวิเคราะห์    

  3) นกัลงทุนแนวปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง นกัลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor : VI)  เป็นนัก

ลงทุนท่ีมีความเช่ือว่า การซ้ือหุ้นคือการซ้ือกิจการ เช่ือในความเก่ียวโยงระหว่าง ผลประกอบการ (กาํไร ขาดทุน) กบั

ราคาหุ้น เช่ือว่าผลประกอบการจะตอ้งสะทอ้น ออกมายงัราคาหุ้น (ชา้หรือเร็วเป็นอีกเร่ืองหน่ึง) โดยมกัจะมองการ

ลงทุนในระยะยาว เพราะพ้ืนฐานกิจการไม่สามารถสะทอ้นออกมาท่ีราคาหุ้นไดใ้นระยะเวลาเพียงไม่ก่ีวนั สัปดาห์ 

หรือแมก้ระทัง่เดือน แต่การรับรู้พ้ืนฐานท่ีดีข้ึน เช่น รายไดเ้พ่ิม กาํไรเพ่ิม กว่าจะ สะทอ้นมาท่ีราคาหุ้น บางคร้ังตอ้งใช้

เวลาเป็นปี นกัลงทุนประเภทน้ีจึงตอ้งใจเยน็ อดทน รอคอยเป็น มีจิตใจท่ีมัน่คง ไม่หวัน่ไหวกบัความผนัผวนระยะสั้ น  

 ดงันั้ นจึงกล่าวได้ว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) ในปัจจุบนันั้นไดรั้บความนิยมอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีนกัลงทุนแบบเนน้คุณค่าท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผูริ้เร่ิมแนวทางของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

คือ เบนจามิน เกรแฮม Benjamin Graham  และผูท่ี้นาํไปใชไ้ดผ้ลและเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในโลกการลงทุน

ยคุปัจจุบนั ในระดบันานาชาติคือ วอเรน บฟัเฟต Warren Buffett  จนถึง นักลงทุนระดบัตาํนานในประเทศไทย ดร.

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร  โดยแนวทาง ในการลงทุนส่วนมากจะเนน้วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน และอตัราส่วนทางการเงิน

เป็นสําคัญ แต่ก็ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์แน่นอนตายตวั และยงัหลากหลาย การลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้ นจ่ึงค่อนขา้งยาก

ในทางปฏิบติั และมีนอ้ยคนนกัท่ีจะเขา้ใจและประสบความสาํเร็จในการลงทุน จึงเป็นคาํถามสําคญัสําหรับงานวิจยัน้ี

ในการศึกษาถึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อ อตัราผลตอบแทนของการลงทุนหุ้นคุณค่า ท่ีเป็นหัวใจ 

และนาํไปใชใ้นการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีพึงพอใจได ้     

 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การลงทุนแบบเนน้คุณค่า สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham ) เป็นผูริ้เร่ิมทฤษฎีท่ีสําคญัจนมาเป็นพ้ืนฐานในการลงทุนแบบเน้น

คุณค่าในปัจจุบนั โดยเป็นผูเ้ขียนหนังสือขายดี 2 เล่มคือ “Security Analysis” หรือ “การวิเคราะห์หลกัทรัพย”์ และ 
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“The Intelligent Investor” หรือ “นกัลงทุนผูช้าญฉลาด” โดยแนวคิดท่ีเป็นหัวใจของการลงทุนคือการมี ส่วนต่างแห่ง

ความปลอดภยั(Margin of Safety) โดยเน้นวิเคราะห์จากอตัราส่วนราคา หรือ Price Multiple หรือ PE ควรตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียในอดีต และ อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชีควรตํ่ากว่า 1.2 เท่า ซ่ึงเป็นการลงทุนดว้ยการพิจารณามูลค่าท่ี

แทจ้ริงของกิจการว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ต่อหุ้น หากเราสามารถซ้ือหุ้นนั้นไดถู้กกว่าค่าน้ี ก็หมายถึงว่าสามารถซ้ือไดใ้น

ราคาท่ีมีส่วนลด และเขาเช่ือว่าราคาในตลาดจะวิ่งไปหามลูค่าท่ีเหมาะสมในระยะยาวเสมอ 

วอเรน บฟัเฟต (Warren Buffett) มีแนวคิดในการผสมผสานกนัระหว่างแนวคิดของเบนจามิน เกรแฮม  และ 

ฟิลิป ฟิชเชอร์ โดยจะเลือกลงทุนในหุ้นในกิจการท่ีเยี่ยมยอดเพียงไม่ก่ีตวั โดยซ้ือเม่ือตอนราคาถูกและยุติธรรม แลว้

เก็บไวใ้ห้นานท่ีสุด โดยตอ้งเป็นกิจการท่ีผลการดาํเนินงานค่อนขา้งแน่นอน ไม่ซับซ้อน มีผลตอบแทนจากส่วนของ

เงินลงทุนสูง (ROE)  และสุดทา้ยตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีดี เห็นแก่ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั 

นกัลงทุนดนัโด (The Dhandho Investor)  มีหลกัคิดท่ีว่า “การไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงสุด ในขณะท่ีมีความเส่ียง

ตํ่าสุด” โดยมองหาหุ้นท่ีมีค่า PE หรือ P/BV ท่ีต ํ่ามากๆ หรือหุ้นท่ีให้ปันผลสูงๆ และซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริงอยา่งมากนัน่คือการมี Margin of safety ท่ีสูงนัน่เอง 

โจเอล กรีนเบรทท ์(Joel Greenblatt) ไดน้าํเสนอวิธีการหา “บริษทัท่ียอดเยี่ยมในราคาท่ีสมเหตุสมผล” จาก

การใชปั้จจยัพ้ืนฐานสาํคญั ในการคดัเลือกหุ้นท่ี Under Value ออกมานัน่ก็คือ อตัราผลตอบแทนของกิจการนั้นข้ึนอยู่

กบั การทาํกาํไรของกิจการต่อตน้ทุนท่ีลงทุนไปเท่าไหร่ หรือ อตัราส่วนการทาํกาํไรต่อหุ้น ต่อ ราคาหุ้นท่ีเป็นตน้ทุน

ของนกัลงทุนนัน่เอง 

กลยุทธ์หุ้นห่านทองคาํ โดย คุณเทพ รุ่งธนาภิรมย ์ซ่ึงหลกัท่ีใช้ในการวิเคราะห์หุ้นของ กลยุทธ์หุ้นห่าน

ทองคาํ คือ วิเคราะห์จาก EARN ratio  อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ในอนาคต และ อตัราส่วนเงินปันผลท่ีสูงมาก 

โดยโดยสรุปแลว้ การลงทุนหุ้นคุณค่าเป็นแนวทางการลงทุนท่ีให้ความสําคญักบัมลูค่าของกิจการโดยนัก

ลงทุนเนน้คุณค่าจะมีความเช่ือว่าสามารถหาหุ้นท่ีมีราคาตํ่ากว่ามูลค่าพ้ืนฐานโดยจะทาํการวิเคราะห์มูลค่าทางบญัชี

หรือสัดส่วนสําคญัทางการเงิน เช่นมูลค่าหุ้นตามบญัชี (book value) สัดส่วนราคาหุ้นต่อกาํไร (price-to-earnings 

ratios) สัดส่วนราคาหุ้นต่อมลูค่าตามบญัชี (price-to-book ratios) และอตัราส่วนเงินปันผล (dividend yields) 

สาํหรับการลงทุนแบบเนน้คุณค่าในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งประเภทหุ้นตามลกัษณะสาํคญั ไดด้งัน้ี 

1.  หุ้นคุณค่า (Value Stock) 

ในเกณฑ์เบ้ืองตน้ “หุ้นคุณค่า” มกัมีค่า P/E Ratio หรือ P/BV Ratio ตํ่าบ่งบอกว่าเป็นหุ้นราคาถูก  เพราะผู ้

ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดละเลยหุ้นประเภทน้ี  เน่ืองจากกิจการถูกปรกคลุมดว้ยข่าวในเชิงลบเก่ียวกบัผลประกอบการ 

หรือการบริหารจดัการ ทาํให้เกิดการคาดการณ์ว่ากาํไรจะเพ่ิมข้ึนชา้หรือลดลง ซ่ึงก่อนการลงทุนผูล้งทุนตอ้งวิเคราะห์

ให้แน่ใจว่าแทจ้ริงแลว้กิจการยงัมีศกัยภาพท่ีดี เพ่ือสนับสนุนสมมติฐานว่าเป็นหุ้นท่ีราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของกิจการ เม่ือผูล้งทุนเขา้สะสมหุ้น ณ ราคานั้น” จะมี “ส่วนเผือ่ความปลอดภยั” (Margin of Safety) ในการลงทุนสูง 

คือ หากราคาจะลดลงต่อ  ก็ไม่ควรลดลงมาก อยา่งไรก็ตาม  คุณค่าท่ีแทจ้ริงจะปรากฏเม่ือสถานการณ์นั้นคล่ีคลายลง 

และปัจจยัพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งของกิจการเร่ิมแสดงตนผ่านการทยอยผนัตวัของผลประกอบการความสําเร็จของการ

ลงทุนในหุ้นคุณค่าจึงข้ึนอยูก่บัว่า กิจการจะสามารถพลิกฟ้ืนข้ึนไดจ้ริงหรือ การลดลงของราคาตลาดเป็นเพียงชัว่คราว

ตามท่ีคิดการณ์ไวห้รือไม่ และตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าใด ความจริงขอ้หน่ึง คือ การลงทุนท่ีรอคอยเป็นเวลานาน อาจทาํ

ให้ผูล้งทุนขาดความมัน่ใจในผลการวิเคราะห์ หรือแรงกดดนัท่ีตอ้งสร้างผลตอบแทน ท่ีแข่งขนัไดใ้นกลุ่มผูล้งทุน

สถาบนัดว้ยกนั อาจไม่เอ้ือให้ผูล้งทุนรอบการฟ้ืนตวัของราคาตลาดของหุ้นคุณค่าในระยะเวลานานๆ ได ้
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2.  หุ้นเติบโต (Growth Stock) 

หุ้นเติบโต (Growth Stock) มกัเป็นหุ้นท่ีเคร่ืองช้ีมลูค่าหุ้นบ่งบอกว่าเป็นหุ้นราคาสูงส่วนใหญ่เป็นหุ้นของ

กิจการท่ีคาดว่าจะสร้างการเติบโตอยา่งโดดเด่นในสินทรัพยร์ายได ้และกาํไร  ผูล้งทุนพร้อมเขา้ซ้ือในราคาสูง  เพราะ

เช่ือว่าการขยายตวัของกิจการจาํทาํให้ราคาหุ้นสูงข้ึนไดอี้กมากในอนาคต  ในบางคร้ังเกิดเป็นปรากฏการณ์ ราคายิ่งสูง  

ยิง่ข้ึนต่อ  

ขอ้พึงระวงัในการลงทุนหุ้นเติบโต  คือ  ซ้ือในราคาสูง  ไม่ใช่ราคาแพง  ราคาสูงเพราะคาดหวงัการเติบโต  

แต่ตอ้งเป็นราคาท่ีเหมาะสม  จึงเป็นท่ีมาของคาถาประจาํตวัผูล้งทุนหุ้นเติบโต คือ “Growth at a Reasonable Price 

(GARP)”  ความสําเร็จของการลงทุนในหุ้นเติบโตข้ึนอยู่กับความสามารถในการเลือกหุ้นของกิจการท่ีจะมีการ

ขยายตวัไดเ้ท่ากบัหรือสูงกว่าอตัราท่ีคาดหวงัศกัยภาพ  คือ  สาเหตุของความเส่ียงท่ีสําคญั  หากผลประกอบการไม่

เติบโตเท่าท่ีคาด (Below Expectation) ผูล้งทุนท่ีเคยซ้ือหุ้นในราคาสูง  เม่ือผิดหวงัจะปรับลดราคาเป้าหมาย  และอาจ

ทาํให้เกิดแรงเทขายจนส่งผลให้ราคาตลาดของหุน้ลดลงอยา่งรวดเร็ว 

 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าหุ้นเติบโตสามารถสร้างกาํไรงามในภาวะท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ส่วนหุ้นคุณค่าเป็น

ผูน้าํเม่ือเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงกลางและกาํลงัเคล่ือนเขา้สู่การชะลอตวัหรือตกตํ่า หุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโตจึงผลดักนัเป็น

ผูน้าํตลาดในแต่ละช่วงเวลา  อยา่งไรก็ดีผลตอบแทนในหุ้นคุณค่ามีค่าสูงกว่าเน่ืองจากในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา เศรษฐกิจ

โลกเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจท่ีรุนแรงบ่อยคร้ังจากความเช่ือมโยงกนัของตลาดการเงินโลก  นวตักรรมในตราสารการเงิน

ท่ีซบัซอ้น  และการขาดการควบคุมดูแลและระบบจดัการความเส่ียงท่ีดี 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อ อตัราผลตอบแทนของการลงทุน

หุ้นคุณค่า 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน ของหลกัทรัพยน์ั้นใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) 

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็น บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ี์อยู่ในดัชนี SET ตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทั้งน้ีกาํหนดความถ่ีของขอ้มลูท่ีใชศึ้กษาเป็นรายไตรมาส ดว้ยวิธี

สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square: OLS) ซ่ึงมี

แบบจาํลอง 5 แบบจาํลองท่ีแยกตามกลุ่มของพอร์ตโฟลิโอโดยมีเกณฑด์งัน้ี 

 พอร์ตโฟลิโอ 1 คดัเลือกหลกัทรัพย ์10 หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่า PE ตํ่าสุด และค่า P/BV ไม่เกิน 1.2 เท่า ซ่ึงจาํลอง

การคัดเลือกหุ้นท่ีราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแท้จริงของกิจการ ตามแนวทางการลงทุนของ เบนจามิน เกรแฮม 

(Benjamin Graham ) ในบทท่ี 1 โดยในแบบจาํลองน้ีจะเนน้ในการคดัเลือกหุ้นจากค่า PE เป็นหลกัก่อนค่า P/BV 

 พอร์ตโฟลิโอ 2 คดัเลือกหลกัทรัพย ์10 หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่า P/BV ตํ่าสุด และค่า PE ไม่เกิน 12.8 เท่า (ค่าเฉล่ีย  

PE ของ SET ตั้งแต่ปี 2518 ถึง 2560)  ซ่ึงจาํลองการคดัเลือกหุ้นท่ีราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของกิจการ ตาม

แนวทางการลงทุนของ เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham ) ในบทท่ี 1 โดยในแบบจาํลองน้ีจะเนน้ในการคดัเลือก

หุ้นจากค่า P/BV เป็นหลกั ก่อนค่า PE 
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 พอร์ตโฟลิโอ 3 คดัเลือกหลกัทรัพย ์10 หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่า % ROE มากกว่า 20% ข้ึนไป และค่า PE ไม่เกิน 

12.8 เท่า (ค่าเฉล่ีย  PE ของ SET ตั้งแต่ปี 2518 ถึง 2560) ซ่ึงจาํลองการคดัเลือกหุ้นท่ีเนน้การทาํกาํไรของกิจการโดยใช้

ค่า % ROE เป็นหลกัตามแนวทางการลงทุนของ วอเรน บฟัเฟต (Warren Buffett)ในบทท่ี 1 

 พอร์ตโฟลิโอ 4 คดัเลือกหลกัทรัพย ์10 หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่า % Dividend Yield สูงสุด โดย มากกว่า 6 % ข้ึน

ไป และค่า PE ไม่เกิน 12.8 เท่า (ค่าเฉล่ีย  PE ของ SET ตั้งแต่ปี 2518 ถึง 2560) ซ่ึงจาํลองการคดัเลือกหุ้นท่ีให้

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลท่ีสูงตามกลยทุธ์หุ้นห่านทองคาํ โดย คุณเทพ รุ่งธนาภิรมย ์ในบทท่ี 1 

 พอร์ตโฟลิโอ 5 คดัเลือกหลกัทรัพย ์10 หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่า % EPS ต่อราคาปิดของหุ้น สูงสุด โดย มากกว่า 7 

% ข้ึนไป และค่า PE ไม่เกิน 12.8 เท่า (ค่าเฉล่ีย  PE ของ SET ตั้งแต่ปี 2518 ถึง 2560) ซ่ึงจาํลองการคดัเลือกหุ้นท่ีการ

ทาํกาํไรของกิจการต่อตน้ทุนท่ีลงทุนไป หรืออตัรากาํไรต่อหุ้น ต่อ ราคาทุนต่อหุ้น ท่ีสูงตามแนวทางการลงทุนของ  

โจเอล กรีนเบรทท ์(Joel Greenblatt) ในบทท่ี 1 

กาํหนดวิธีการคาํนวณ อตัราผลตอบแทนในแต่ละพอร์ตโฟลิโอโดยใชค่้าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์นแต่ละพอร์ตโฟลิโอนั้นๆ จากสูตร R = (Pt – Pt-1) x 100 / Pt โดยท่ี   

R  คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยร์ายไตรมาส 

Pt  คือ ราคาปิด ของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของไตรมาสนั้นๆ 

Pt-1  คือ ราคาปิด ของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของไตรมาสก่อนหนา้ 

กาํหนดวิธีการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหว่างพอร์ตโฟลิโอโดยปรับค่าความเส่ียงเขา้ไป โดยค่าความ

เส่ียงท่ีใชคื้อค่าของความเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษา สามารถสรุปค่าสถิติเชิงพรรณนา ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ในแต่ละพอร์ตโฟลิโอไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1  ค่าสถิติเชิงพรรณนาของแบบจาํลองท่ี 1 

พอร์ตโฟลโิอที ่1 อตัราผลตอบแทน ตวัแปรอสิระ PE ตวัแปรอสิระ PBV 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 1.1489 9.1766 0.7668 

มีค่าฐานนิยม (Median) 1.3856 7.3760 0.7660 

ค่าสูงสุด (Maximum) 16.3257 21.2930 0.9280 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) -10.0059 5.8410 0.5450 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD) 
6.5080 4.0471 0.0930 
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ตารางท่ี 2  ค่าสถิติเชิงพรรณนาของแบบจาํลองท่ี 2 

พอร์ตโฟลโิอที ่2 อตัราผลตอบแทน ตวัแปรอสิระ PBV ตวัแปรอสิระ PE 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.1905 0.6017 14.3923 

มีค่าฐานนิยม (Median) 2.0698 0.6005 9.4910 

ค่าสูงสุด (Maximum) 31.3961 0.7090 38.8311 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) -6.3260 0.5100 8.5820 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD) 
8.0753 0.0617 8.3594 

 

ตารางท่ี 3  ค่าสถิติเชิงพรรณนาของแบบจาํลองท่ี 3 

พอร์ตโฟลโิอที ่3 อตัราผลตอบแทน ตวัแปรอสิระ ROE ตวัแปรอสิระ PE 

ค่าเฉล่ีย (Mean) -0.2333 33.5850 10.6773 

มีค่าฐานนิยม (Median) -1.6187 35.4960 8.8563 

ค่าสูงสุด (Maximum) 20.1368 50.6020 19.7190 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) -26.0172 9.4470 7.1300 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD) 
10.8989 10.3015 4.4282 

 

ตารางท่ี 4  ค่าสถิติเชิงพรรณนาของแบบจาํลองท่ี 4 

พอร์ตโฟลโิอที ่4 อตัราผลตอบแทน ตวัแปรอสิระ DIV ตวัแปรอสิระ PE 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 6.2751 9.2091 10.9735 

มีค่าฐานนิยม (Median) 0.8861 8.8370 10.5970 

ค่าสูงสุด (Maximum) 107.9175 13.4020 15.9430 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) -18.4083 6.2670 7.8580 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD) 
24.7821 2.0368 2.3875 

 

ตารางท่ี 5  ค่าสถิติเชิงพรรณนาของแบบจาํลองท่ี 5 

พอร์ตโฟลโิอที ่5 อตัราผลตอบแทน ตวัแปรอสิระ EPS/P ตวัแปรอสิระ PE 

ค่าเฉล่ีย (Mean)  1.702461  19.69931  7.191400 

มีค่าฐานนิยม (Median)  0.360586  19.36758  6.397000 

ค่าสูงสุด (Maximum)  58.32953  28.81430  14.50400 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) -19.44629  11.17893  3.526000 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD)  17.74597  4.887991  2.634491 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผล และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอตาม

แบบจาํลอง 1-5 ไดด้งัน้ี   
 

หมายเหตุ สมติฐานสมการถดถอย  

มี      หมายถึง  มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%หรือ มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ไม่มี  หมายถึง  มีค่าไม่แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%หรือไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถสรุป และ ไดด้งัน้ี 

1.  พอร์ตโฟลิโอท่ีทาํอตัราผลตอบแทนปรับความเส่ียงต่อปีท่ีมากท่ีสุด ไปนอ้ยท่ีสุดคือ พอร์ตโฟลิโอท่ี 2, 4, 

1, 5  และ 3 ตามลาํดบั 

 2.  ตวัแปรอิสระ หรือ อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลองท่ี 5 คือ อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อหุ้นต่อราคา

ปิดต่อหุ้น (EPS/P) และ อัตราส่วนของราคาหารด้วยกาํไรต่อหุ้น (PE) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอัตรา

ผลตอบแทนซ่ึงเป็นตวัแปรตามไดแ้ละ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน  

3.  ตวัแปรอิสระ หรือ อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลองท่ี 1-4 ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัรา

ผลตอบแทนซ่ึงเป็นตวัแปรตามไดแ้ต่ก็สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของ อตัราส่วนทางการเงิน กบั อตัราผลตอบแทน

โดยสรุปจากเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ในแต่ละแบบจาํลองดงัน้ี 

 

 

 

แบบจําลอง 

อตัราส่วน 

ทางการเงิน 

(ตวัแปรอสิระ) 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ปรับความเส่ียง 

 (% ต่อปี) 

ค่า 𝛼𝛼 / 

ค่า Prob.  

ค่า 𝛽𝛽1 / 

ค่า Prob. 

ค่า 𝛽𝛽2 / 

ค่า Prob. 

Adjusted  

R-Squared 

สมตฐิาน 

สมการ

ถดถอย 

1 PE, PBV 3.53% -6.207689/ 

0.7004 

0.351893/ 

0.4096 

5.382704/ 

0.7698 

7.24% ไม่มี 

2 PBV, PE 7.87% -5.660177/ 

0.8287 

17.08161/ 

0.6979 

-0.099232/ 

0.5364 

8.65% ไม่มี 

3 ROE, PE -0.93% -1.885953/ 

0.8458 

0.321396/ 

0.1816 

-0.856154/ 

0.1292 

10.19% ไม่มี 

4 DIV, PE 5.06% -15.90554/ 

0.7042 

-2.140786/ 

0.4465 

3.817880/ 

0.1216 

10.91% ไม่มี 

5 EPS/P, PE 1.94% -68.57103/ 

0.0018 

-2.688986/ 

0.0009 

-1.932503/ 

0.0122 

45.09% มี 
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แบบจําลองที ่ อตัราส่วนทางการเงิน 
ความสัมพันธ์อตัราผลตอบแทน 

ของพอร์ตโฟลโิอ 

1 อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E ratio) ทิศทางเดียวกนั 

2 อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV ratio) ทิศทางเดียวกนั 

3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (%ROE) ทิศทางเดียวกนั 

4 อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น (% Dividend Yield)  ทิศทางตรงกนัขา้ม 

5 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น ต่อ ราคาปิดต่อหุ้น (% EPS/P) ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

 

5. บทสรุป การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป และอภปิรายผล  

  1. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยเ์น้น

คุณค่าในระหว่าง เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนธันวาคม 2560 พบว่าอตัราส่วนของราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) 

และ อตัราส่วนของราคาหารดว้ยกาํไรต่อหุ้น (PE) เป็นอตัราส่วนท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกหุ้นคุณค่าไดอ้ย่างดี 

เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นท่ียงัเป็นพอร์ตโฟลิโอท่ีได้อัตราผลตอบแทนท่ีไดป้รับด้วยความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึง

คดัเลือกหุ้นจากค่า PE และ PBV ท่ีต ํ่านั้นเป็นไปตามทฤษฎีและแนวทางการลงทุนดงัน้ี 

เบนจามนิ เกรแฮม (Benjamin Graham) โดยใชค่้า PBV ท่ีต ํ่ากว่า 1.2 และ ค่า PE ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของตลาด 

โดยค่า PE ท่ีต ํ่าบ่งบอกถึงความสามารถในการทาํกาํไรทั้งตวัหุ้น ละส่วนต่างของราคาได ้ส่วนการเลือกหุ้นคุณค่าโดย

ใชค่้า P/BV ท่ีต ํ่านั้น หมายถึงการเลือกหุ้นท่ีมีส่วนเผือ่ความปลอดภยั (MOS : Margin Of Safety) ท่ีสูง 

นักลงทุนดันโด (The Dhandho Investor) ท่ีเนน้มองหาหุ้นท่ีมี PE,PBV ท่ีต ํ่ามากๆ ซ่ึงจะสามารถซ้ือธุรกิจ

ในราคาตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงมากๆ ตามหลกั ส่วนเผื่อความปลอดภยั (MOS : Margin Of Safety) ท่ีสูง โดยหากมี

เหตุการณ์เลวร้ายกบัหุ้นตวันั้นๆโอกาสขาดทุนอยา่งหนกัจะมีนอ้ยนัน่เอง 

2. อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลองท่ี 5 ตวัแปรอิสระคืออตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อหุ้นต่อราคาปิดต่อ

หุ้น (EPS/P) และ อตัราส่วนของราคาหารดว้ยกาํไรต่อหุ้น (PE) มีความสัมพนัธ์ และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

อตัราผลตอบแทนซ่ึงเป็นตวัแปรตามได ้โดยพิจารณาจากผลของสมการถดถอยตามแบบจาํลองท่ี 5 ไดด้งัน้ี 

2.1 พิจารณาค่า coefficient ท่ีไดจ้ากสมการถดถอยดงัน้ี 

ค่า 𝛼𝛼 มีค่า Prob. เท่ากบั 0.0018 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าค่า 𝛼𝛼 มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ี

ระดบั 5% จึงสรุปไดว้่า 𝛼𝛼 มีค่าเท่ากบั 68.57103 และ EPS/P หรือ PE มีค่าเท่ากบั 0 แลว้ อตัราผลตอบแทนของของ

พอร์ตโฟลิโอท่ี 5 จะมีค่าเท่ากบั 68.57103 เปอร์เซ็นต ์

ค่า 𝛽𝛽1   มีค่า Prob. เท่ากับ 0.0009  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่า 𝛽𝛽1 มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หรือกว่าวอีกนยัหน่ึงว่า เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ถา้ EPS/P เปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต์แลว้ อตัรา

ผลตอบแทนของของพอร์ตโฟลิโอท่ี 5 จะเปล่ียนแปลงไป 2.688986 เปอร์เซ็นตใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม  

ค่า 𝛽𝛽2   มีค่า Prob. เท่ากับ 0.0122 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่า 𝛽𝛽2 มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เม่ือปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี ถ้าค่า PE เปล่ียนแปลงไป 1 เท่าแล้ว อัตรา

ผลตอบแทนของของพอร์ตโฟลิโอท่ี 5 จะเปล่ียนแปลงไป 1.932503 เปอร์เซ็นตใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
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ค่า  𝛽𝛽1  และ  𝛽𝛽2 มีค่า Prob. เท่ากบั 0.0009  และ 0.0122 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าตวั

แปรอิสระ มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% โดยตวัแปรอิสระ EPS/P  และ PE  ในสมการตาม

แบบจาํลองท่ี 5 มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม หรืออตัราผลตอบแทนไดท่ี้ 45.09%  

2.2 จากความสัมพนัธ์ในขอ้ 2.1 สามารถพิจารณาความสอดคลอ้งกนัตามทฤษฎีและแนวทางการลงทุนหุ้น

คุณค่าไดด้งัน้ี 

โจเอล กรีนเบรทท์ (Joel Greenblatt) ท่ีพิจารณาเลือกหุ้นท่ี Under Value จาก อตัราผลตอบแทนของกิจการ

นั้นๆ โดยข้ึนอยูก่บั “การทาํกาํไรของกิจการต่อตน้ทุนท่ีลงทุนไปเท่าไหร่” คือเม่ือเราซ้ือหุ้นในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริง หุ้นจะมีกาํไรต่อหุ้นสูงเม่ือเทียบกับราคา นั่นคือค่า EPS/P สูง ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีอตัราผลตอบแทนท่ียงัตํ่าใน

ขณะท่ีซ้ือ โดยราคาตลาดจะวิ่งสูงข้ึน เพ่ือไปหามูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูง จนกาํไรต่อ

หุ้นลดตํ่าลงมากเม่ือเทียบกบัราคา นัน่คือค่า EPS/P ตํ่าลง ในช่วงน้ี หรือกล่าวอีกนยัคือราคาหุ้นเต็มมลูค่านัน่เอง   

เบนจามนิ เกรแฮม (Benjamin Graham)  ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมทฤษฎีท่ีสําคญัจนมาเป็นพ้ืนฐานในการลงทุนแบบ

เนน้คุณค่าในปัจจุบนัคือ “เม่ือเราซ้ือหุ้นในราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าท่ีแทจ้ริง โดยราคาตลาดจะวิ่งสูงข้ึน เพ่ือไปหามูลค่าท่ี

เหมาะสมในท่ีสุด”  นัน่คือเม่ือซ้ือหุ้นในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีค่า PE ตํ่า มีช่องว่างของราคามาก 

ทาํให้เกิดอตัราผลตอบแทนท่ีสูงในช่วงน้ี และในขณะเดียวกนัเม่ือราคาตลาดสูง หุ้นใกลเ้ต็มมลูค่า ค่า PE สูงล่ิว ทาํให้

ช่องว่างของราคานอ้ย อตัราผลตอบแทนในช่วงน้ีจึงตํ่าลงนัน่เอง 

3.อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลองท่ี 1-4  เม่ือพิจารณาจากผลของสมการถดถอยตามแบบจาํลองท่ี 1-4  

โดยค่า 𝛽𝛽1  และ  𝛽𝛽2 ในสมการถดถอยในแต่ละแบบจาํลอง มีค่า Prob. มากกว่า 0.05 แสดงว่าค่าตวัแปรอิสระ ไม่

แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% นัน่คือ ตวัแปรอิสระ ในสมการตามแบบจาํลองท่ี 1-4 ไม่สามารถอธิบาย

การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอท่ี 1-4 ซ่ึงเป็นตัวแปรตามได้ แต่ก็สามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไดจ้ากเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ในแต่ละแบบจาํลองดงัน้ี 
 

แบบจําลองที ่ 
ตวัแปรอสิระที ่1 

 / ความสัมพันธ์กบัตวัแปรตาม  

ตวัแปรอสิระที ่2 

 / ความสัมพันธ์กบัตวัแปรตาม 

1 PE / ทิศทางเดียวกนั PBV / ทิศทางตรงกนัขา้ม 

2 PBV / ทิศทางเดียวกนั PE / ทิศทางตรงกนัขา้ม 

3 ROE / ทิศทางเดียวกนั PE / ทิศทางตรงกนัขา้ม 

4 DIV / ทิศทางตรงกนัขา้ม PE / ทิศทางเดียวกนั 

5 EPS/P / ทิศทางตรงกนัขา้ม PE / ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

ทั้งน้ีการศึกษาน้ีไดย้งัมีขอ้จาํกดัในการสร้างอตัราผลตอบแทนของแต่ละพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเม่ือถือครอง

หุ้นครบ 1 ปี ก็จะมีการคดัเลือกหุ้นในพอร์ตโฟลิโอนั้นๆ ใหม่ทั้งหมด โดยอาจจะยงัมีหุ้นบางตวัยงัมีความสามารถใน

การทาํกาํไรอีกมาก แต่ตอ้งถูกคดัออกเน่ืองจากถูกบงัคบัตามหลกัเกณฑข์องในแต่ละแบบจาํลอง  อีกทั้งการศึกษาน้ีใช้

ขอ้มลูยอ้นหลงัเพียง 5 ปี ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีทาํการเปิดซ้ือขาย

มา 42 ปี และขอ้มลูท่ีใชท้าํวิจยัอยูใ่นช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ชดัเจน เพ่ิงฟ้ืนจากวิกฤต และรอทิศทางท่ีชดัเจนจะเห็น

ไดจ้ากดชันีท่ี SET 1,561.06 ผา่นจุดตํ่าสุดท่ี 1,288.02 และกาํลงัปรับข้ึนมาท่ี 1,753.71 ณ ส้ินปี 2560 ซ่ึงเป็นเหตุผลทาํ
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ให้อตัราส่วนทางการเงินในแบบจาํลองท่ี 1-4 ซ่ึงเป็น 80% ของแบบจาํลองไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

อตัราผลตอบแทนในแต่ละพอร์ตโฟลิโอตามท่ี 1-4ได ้  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงงานวิจยัให้สะทอ้นผลการลงทุนไดดี้ยิง่ข้ึน จึงเพ่ิมเติมเง่ือนไข ขอ้มลู และขอบเขตในการศึกษา

ดงัน้ี 

  1.  เน่ืองจากการคดัเลือกหุ้นคุณค่านั้น มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนในแต่ละพอร์ตโฟลิโอ อาทิ

เช่น ระยะเวลาในการถือครอง หลกัเกณฑ์ในการใชต้วัแปรอตัราส่วนทางการเงินมากกว่า 3 ตวัแปรข้ึนไปในแต่ละ

แบบจาํลอง รวมถึง ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ียาวข้ึน อาจทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระ และตวัแปรตามไดม้ากข้ึน 

  2. เพ่ือทาํให้การคิดอัตตราผลตอบแทนในแต่ละพอร์ตโฟลิโอใกลเ้คียงกบัการลงทุนจริง ควรรวมอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นในแต่ละพอร์ตโฟลิโอเขา้ไปดว้ย 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบรูณ์ดว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดี

ยิง่จาก ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร อาจารยท่ี์ปรึกษา  ท่ีคอยให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ดูแลเอาใจใส่และเสียสละเวลาใน

การตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจยัคร้ังน้ี ทาํให้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิจัยทุกท่าน ท่ีได้ให้

คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี   ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านเป็น

อยา่งสูงท่ีให้ความรู้ จนขา้พเจา้สามารถนาํมาใชใ้นการทาํงานศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ทา้ยน้ีขา้พเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ภรรยา และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีได้ให้

กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา และหวงัว่าการสําเร็จปริญญามหาบณัฑิต

คร้ังน้ีจะทาํให้ทุกท่านท่ีสนบัสนุนดีใจ และ ภาคภูมิใจในตวัขา้พเจา้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก 

The Relationship between Financial Ratios and Return on Stock Investment of Listed 

Companies in the Stock Exchange of Thailand: Retail Industry Group 

โชติรัตน์ พัวอุดมเจริญ 

บณัฑิตวทิยาลยั กลุ่มวชิาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, Email: Chotirat.ctr@gmail.com

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ซ่ึงงานวิจัยน้ี

ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 5 บริษัท 

โดยคดัเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนยอ้นหลงัเฉล่ียดีท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกเฉล่ีย 

5 ปี หรือ 60 เดือน โดยนาํขอ้มลูตั้งแต่ตน้เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 มาใชใ้นการศึกษา 

ซ่ึงบริษทัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ KAMART, SINGER, SPC, MAKRO, LOXLEY และทาํการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนด

อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยโดยอาศยัการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน     

หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก ท่ีระดบันัยสําคญั  

ทางสถิติร้อยละ 95 ไดแ้ก่ อัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (PE), อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย (SG), 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE), อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE), และอตัราเงินปันผลตอบแทน (DP) 

คาํสําคญั: อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน, อุตสาหกรรมคา้ปลีก 

ABSTRACT 

The study of relationship between the return on investment and the return on investment in retail industry 

stock in Thailand. The purpose of retail industry is to identify the relationship between the return on investment and 

the return on investment in retail industry stock that include five listed companies in the retail industry listed in 

the Stock Exchange of Thailand. These are five listed companies that with the highest average dividend yields in 

the industry for five years or sixty months in particular. The data from the beginning of January 2013 to the end 

of December 2017 to identify. The research companies were KAMART, SINGER, SPC, MAKGO and LOXLEY 

to analyze the factors that determine the rate of return on investment in retail industry stock in Thailand on 

the multiple regression analysis. 
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 The results of the research indicated that the relationship between the correlated with the return on 

investment. The ninety-five percentage significant level of retail industry were the price to earnings (PE), the sales 

growth rate (SG), the return of equity (ROE), debt to equity ratio (DE) and dividend yield (DP). 

 

Keywords: Return on Investment, Retail Industry 

 

1. บทนํา 

เน่ืองดว้ยภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 ท่ีกาํลงัฟ้ืนตวัมาจนถึงปี 2561 ศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

ไดใ้ห้ตวัเลขประมาณการ GDP ปี 2561 ว่า GDP ท่ีโต 3.7% มาจากการลงทุนรวมท่ีเติบโต 4.4% แบ่งเป็นลงทุนภาครัฐ

โต 8% และการลงทุนภาคเอกชนโต 3% ส่วนการส่งออกเติบโต 3.5% และการบริโภคภาคเอกชนเติบโต 2.8%          

ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํลงัดีข้ึนเป็นท่ีน่าสนใจของเหล่านักลงทุน จึงทาํให้ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยเป็น

แหล่งระดมทุนท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของเหล่าบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ลยก็ว่าได ้อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ี

ช่วยพฒันาเศรษฐกิจไทยให้เจริญกา้วหนา้ไปในทิศทางท่ีดีไดอี้กดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามการลงทุนในหุ้นท่ีมีการซ้ือขาย

กนัมากมายในตลาดหุ้นนั้ นถึงแมจ้ะให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีสูง แต่ก็ย่อมแลกมาดว้ยความเส่ียงท่ีสูงตามไปดว้ย

เช่นกนั ดงันั้นผูล้งทุนควรท่ีจะทาํการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หุ้นท่ีเลือกเขา้มาลงทุนให้เป็นอยา่งดี 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถทาํกาํไรจากการลงทุนและ

สร้างอัตราผลตอบแทนให้มากได้ โดยในปัจจุบนัมีหลากหลายวิธีการท่ีจะใช้ในการลงทุน เช่น การลงทุนแบบ       

การออมในหุ้นทุกๆ เดือนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเลือกหุ้นท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานท่ีดีและลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5-10 ปีข้ึนไป  

หรือเลือกหุ้นโดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ จากงบการเงินของแต่ละบริษทั ทั้งน้ีนักลงทุนตอ้งมัน่ใจ  

ให้ไดว้่าบริษทัท่ีไดเ้ลือกลงทุนไปนั้นตอ้งเป็นบริษทัท่ีสามารถสร้างกาํไรและผลประกอบการในระยะยาวไดเ้ป็นอย่างดี 

ทั้งน้ีอุตสาหกรรมคา้ปลีกก็เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นประเทศไทยท่ีมีความโดดเด่นไม่น้อย เน่ืองจากประเทศไทย

มีความอุดมสมบรูณ์และมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการผลิตมากยิง่ข้ึนและในปัจจุบนัประชากรในประเทศไทย

มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน จึงทาํให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้อุตสาหกรรมค้าปลีกเป็นท่ีน่าสนใจ      

ของเหล่านักลงทุน ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและ             

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :               

กลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญั

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก 
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3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจยัเร่ืองน้ีครอบคลุมบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํนวน 5 บริษัท โดยคดัเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลยอ้นหลงัเฉล่ียดีท่ีสุด     

ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกเฉล่ีย 5 ปี หรือ 60 เดือน โดยนาํข้อมูลตั้งแต่ตน้เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงส้ินเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 มาใชใ้นการศึกษาซ่ึงบริษทัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ KAMART, SINGER, SPC, MAKRO, LOXLEY 

โดยอาศยัขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 5 บริษทัขา้งตน้ โดยตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น, อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น, อตัราเงินปันผลตอบแทน,  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

เจา้ของ และอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายในรูปแบบขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Source) คือ งบการเงินประจาํปีของแต่ละบริษทั ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และมีขอ้มลูท่ีตอ้งใชใ้นการวิจยัอยา่งครบถว้น ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายเดือนอยู่ในช่วงเวลาระหว่างปี 

พ.ศ. 2556 – 2560 โดยสืบคน้จากฐานข้อมูล SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของ                          

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 1 แสดงอตัราผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ียยอ้นสาํหรับ 5 ปี เป็นรายปี 

Company   เงินปันผล / ปี  

KAMART  12.72 

SINGER 10.88 

SPC 9.8 

MAKRO 8.88 

LOXLEY 9.24 
  

 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจยัเร่ืองน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

สถิติเชิงพรรณนา (2) การคาํนวณอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ (3) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบริษทั

จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้โดยการหาค่าสถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายขอ้มลูทางการเงินต่างๆ ประกอบดว้ย                  

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเสน้ตรงระหว่างตวัแปรอิสระ (Pearson Correlation Coefficient) 

 3.  การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary Test หรือ Unit Root Test) 

 4.  การสร้างเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) เพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่าง

ตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

 5.  การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity, Autocorrelation 

 6.  การทดสอบสมมติฐานและการตีความสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย โดยกาํหนดระดับนัยสําคัญ 

(Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบเท่ากบั 5% 
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4. ผลการวจิัย 

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้โดยการหาค่าสถิติพรรณนา 

ตารางท่ี 2 ขอ้มลูทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก 

 สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

 หนี�สินรวม

(ล้านบาท)

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

 ยอดขาย

(ล้านบาท)

 รายได้รวม

(ล้านบาท)

 กําไรสุทธิ

(ล้านบาท)

KAMART 1,014.78               321.36             693.42                         1,093.55            1,135.88            185.83          

SINGER 3,891.46               1,608.52          2,282.94                      2,318.09            2,804.31            126.87          

SPC 19,424.05             7,814.09          11,609.96                    28,632.01          29,858.60          1,179.05       

MAKRO 44,524.74             31,319.81        13,204.93                    145,114.17        148,456.07        4,947.43       

LOXLEY 7,865.41               3,571.93          4,291.24                      4,922.65            6,129.56            387.11          

Mean 15,344.09             8,927.14          6,416.50                      36,416.09          37,676.88          1,365.26       

Std Dev. 17,752.31             12,835.21        5,643.83                      61,802.21          63,007.40          2,046.22       

Max 44,524.74             31,319.81        13,204.93                    145,114.17        148,456.07        4,947.43       

Min 1,014.78               321.36             693.42                         1,093.55            1,135.88            126.87          

ข้อมูลงบการเงินบริษัท

  

จากตารางท่ี 2 ผลการคาํนวณค่าสถิติเชิงพรรณนา พบว่า สินทรัพยร์วมของทั้ง 5 บริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

15,344.09 ลา้นบาท และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 17,752.31 ลา้นบาท โดยบริษทัท่ีมีสินทรัพยร์วมมากท่ีสุดคือ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)(MAKRO) มีค่าเท่ากบั 44,524.74 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีสินทรัพยร์วมน้อย

ท่ีสุดคือ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (KAMART) มีค่าเท่ากบั 1,014.78 ลา้นบาท  

 นอกจากน้ียงัพบว่าหน้ีสินรวมของทั้ง 5 บริษัท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8,927.14 ลา้นบาท และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 12,835.21 ลา้นบาท โดยบริษทัท่ีมีหน้ีสินรวมมากท่ีสุด คือ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)

(MAKRO) มีค่าเท่ากบั 31,319.81 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีหน้ีสินรวมน้อยท่ีสุดคือ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

(KAMART) มีค่าเท่ากบั 321.36 ลา้นบาท 

 ในส่วนของผูถื้อหุ้นของทั้ง 5 บริษทัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6,416.50 ลา้นบาท และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

5,643.83 ลา้นบาท โดยบริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้นมากท่ีสุด คือ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (MAKRO)     

มีค่าเท่ากับ 13,204.93 ล้านบาท และบริษัทท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยท่ีสุดคือ บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) 

(KAMART) มีค่าเท่ากบั 693.42 ลา้นบาท  

 สาํหรับยอดขายรวมของทั้ง 5 บริษทัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 36,416.09 ลา้นบาท และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

61,802.21 ลา้นบาท โดยบริษทัท่ีมียอดขายมากท่ีสุด คือ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (MAKRO) มีค่าเท่ากบั 

145,114.17 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมียอดขายน้อยท่ีสุดคือ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (KAMART) มีค่าเท่ากบั 

1,093.55 ลา้นบาท  

 ส่วนรายไดร้วมของทั้ง 5 บริษทัมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 37,676.88 ลา้นบาท และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

63,007.40 ล้านบาท โดยบริษัทท่ีมีรายได้รวมมากท่ีสุด คือ บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (MAKRO)              

มีค่าเท่ากับ 148,456.07 ล้านบาท และบริษัทท่ีมีรายได้รวมน้อยท่ีสุด คือ บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) 
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(KAMART) มีค่าเท่ากบั 1,135.88 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิของทั้ง 5 บริษทัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1,365.26 ลา้นบาท และมี

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2,046.22 ลา้นบาท โดยบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิมากท่ีสุด คือ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) (MAKRO) มีค่าเท่ากบั 4,947.43 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิน้อยท่ีสุด คือ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จาํกดั (SINGER) มีค่าเท่ากบั 126.87 ลา้นบาท 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน   

หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก ระหวา่งปี 2556 – 2560 

ตวัแปร วิธีการทางสถิติ ค่าทางสถิติ ทิศทาง 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

0.289 

0.016* 

ค่อนขา้งตํ่า 

อตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

0.150 

0.022* 

ตํ่ามาก 

อตัราเงินปันผลตอบแทน Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

0.206 

0.009** 

ค่อนขา้งตํ่า 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

0.505 

0.000* 

ปานกลาง 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-0.387 

0.001* 

ค่อนขา้งตํ่า 

  

 2.  การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่า ไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าระหว่าง      

-0.8 ถึง +0.8 ) และแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย             

อตัราเงินปันผลตอบแทน อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนหลกัทรัพยไ์ม่มีปัญหา Multicollinearity 

 3.  การทดสอบค่า Unit Roots พบว่า ค่า Probability มีค่านอ้ยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit Root และแสดงให้เห็นว่า อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย 

อตัราเงินปันผลตอบแทน อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนหลกัทรัพย ์มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

 4.  การตรวจสอบปัญหาเ ร่ือง Heteroskeasticity ของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก  พบว่า                   

ค่า Probability มีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity 

แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

 5.  การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Breusch - Godfrey 

Lagrange Multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่า ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 6.  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นบริษทัหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีก สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 Ri  =  - 0.0045 - 0.153DE + 0.824DP + 0.239PE + 0.02ROE + 0.01SG   

 R square  =  0.947 

 Adjusted R square =  0.944  
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จากสมการเส้นตรงถดถอย พบว่า ค่า R square มีค่าเท่ากับ 94.7% ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95             

ทั้งน้ีสมการเส้นตรงถดถอยมีตวัแปรอิสระท่ีมีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นสมการ คือ อตัราส่วนราคาต่อ   

กาํไรสุทธิต่อหุ้น, อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย, อตัราเงินปันผลตอบแทน, อัตราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น, 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

คา้ปลีก ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 คิดเป็นร้อยละ 94.7 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สําหรับส่วนท่ีเหลือจาก   

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกระหว่างปี พ.ศ.  2556 – 2560 เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

คิดเป็นร้อยละ 23.9 อตัราการเจริญเติบโตของยอดขายเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกระหว่างปี พ.ศ.  2556 – 2560 เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน          

คิดเป็นร้อยละ 1  อตัราเงินปันผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 82.4 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์     

กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกระหว่างปี พ.ศ.  2556 – 2560 เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 2     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์         

กลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลีกระหวา่งปี พ.ศ.  2556 – 2560 เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม คิดเป็นร้อยละ 15.3 

 

5. การอภปิรายผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ

และตัวแปรตาม และผลการศึกษาหาความสัมพนัธ์ของตัวแปรเพ่ือใชส้ร้างสมการความสัมพนัธ์ในการพยากรณ์   

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพย ์โดยอา้งอิงทฤษฏีตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้นั้น ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น Multiple Linear Regression 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระของปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัทในรูปของ

อตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพย ์สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1.1  อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ ต่อหุ้นมีความสัมพันธ์ เ ป็นไปในทางทิศทางเ ดียวกันกับ                 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยทัว่ไปนกัลงทุนจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อ

หุ้นตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงนัน่หมายความว่า หลกัทรัพยน์ั้นมีราคาถูก     

หรือมีโอกาสในการสร้างกาํไรในอนาคตได ้ดงันั้นเม่ืออตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นสูงข้ึนแสดงถึงความสนใจ

ของเหล่านักลงทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้ราคาต่อหุ้นเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย ดังนั้ นเม่ือนักลงทุนซ้ือหลักทรัพย ์         

ในช่วงอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นท่ีตํ่าและอตัราส่วนน้ีเร่ิมเพ่ิมสูงข้ึน ก็จะทาํให้อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ยนั่นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับ

ผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีของแกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) ท่ีไดศึ้กษาพบว่า จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนราคาต่อ

กาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี และอตัราผลตอบแทน

จากเงินปันผลกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1199 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี และ

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

 1.2 อตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุน ดงันั้นเม่ือบริษทัมีความสามารถในการสร้างกาํไรไดดี้ กาํไรส่วนหน่ึงจะถูกจดัสรรให้อยู่ในรูปแบบ

ของเงินปันผล ซ่ึงนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนดังกล่าวจากหลักทรัพย์ท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีและมีกาํไร            

เ ม่ืออัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเพ่ิมข้ึนส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั่นเพ่ิมสูงข้ึนตาม                     

และในทางตรงกันข้ามหากอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายลดตํ่าลง บริษัทก็จะขาดทุนจากการดําเนินงาน 

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนได้รับในรูปแบบของเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพยน์ั้ นก็ลดลงตามไปด้วย                

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ ภานุวิ ศิทธ์ิแสง (2558) ได้ศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ                 

อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2557 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี จากการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของและอตัราการเติบโตของยอดขาย ส่วนอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ตรงขา้มกบั

อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน สําหรับอตัราส่วนอ่ืน

ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

เจา้ของ, อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม, อตัราราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี, อตัรามูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด

 1.3 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ               

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย  ์ ซ่ึงอัตราส่วนน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงกาํไรสุทธิท่ีได้จากการ

ดาํเนินงานของบริษทัต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นเม่ืออตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นยิ่งสูงยิ่งทาํให้นักลงทุน

สนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพย ์อีกทั้งยงับ่งบอกถึงผลการดาํเนินงานท่ีดีของบริษทัอีกดว้ย จึงทาํให้ราคาของ

หลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน และส่งผลให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการศึกษา

พบว่า อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญของบริษัท              

จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะของบริษทั

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีขนาดของทุนในแต่ละบริษทัท่ีแตกต่างกัน ดงันั้ นหากนาํกาํไรสุทธิ           

ท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของแลว้ทาํให้ไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการดาํเนินกิจการ

ของกิจการนั้นจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการหากาํไรของบริษทัท่ีลงทุน ซ่ึงบริษัทท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูง      

ทาํให้นักลงทุนพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดง่้ายข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดย         

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2553) พบว่า ขอ้มูลในระดบัอุตสาหกรรมสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ

วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัแต่ละบริษทัในอุตสาหกรรมนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง และยงัเป็นการแสดงให้เห็น

ถึงความสามารถของบริษทัเก่ียวกบัผลประกอบการ ลกัษณะการแข่งขนั รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมซ่ึง

ส่งผลต่อความสามารถในการดาํเนินงานและผลกาํไรท่ีไดรั้บ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1200 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 1.4 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ มีความสัมพันธ์เ ป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ             

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ์ซ่ึงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของสามารถสะทอ้นให้เห็นถึง

ความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้น โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของท่ีสูงสามารถบอกถึงตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่า

ของบริษทั ดงันั้นเม่ืออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึนความเส่ียงของบริษทัก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย 

ส่งผลให้นกัลงทุนไม่กลา้ท่ีจะเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัท่ีมีความเส่ียงสูง อีกทั้งยงัทาํให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ลดตํ่าลง ในทางตรงกนัขา้มถา้อตัราส่วนน้ีลดลงก็จะทาํให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน 

เน่ืองจากนักลงทุนสนใจท่ีจะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทท่ีมีความเส่ียงตํ่ า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกานต ์         

ทรงพฒันะโยธิน (2558) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย ์กรณีศึกษา: ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) พบว่า อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio)              

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยสําคญั ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  (D/E Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงของบริษทั ดงันั้นหากบริษทัมี

อตัราส่วนน้ียิง่ต ํ่ายอ่มหมายถึงความเส่ียงในการดาํเนินกิจการยอ่มตํ่าไปดว้ย จึงส่งผลให้ตน้ทุนในการกูย้ืมหรือตน้ทุน

ของเงินทุนของบริษทัตํ่าเป็นเหตุให้บริษทัมีความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั  

 1.5 อตัราเงินปันผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย ์ซ่ึงอตัราส่วนน้ีเป็นการแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผล      

มากน้อยเพียงใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นเกิดจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั จึงทาํให้       

นกัลงทุนใชอ้ตัราส่วนน้ีในการเลือกลงทุนอีกอตัราส่วนหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยขีองแกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) ท่ีไดศึ้กษาพบว่า การเปล่ียนแปลงอตัราเงินปัน

ผลตอบแทนมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงอตัราส่วนน้ีใชว้ิเคราะห์ผลตอบแทน

จากการลงทุน เปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามญัเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามญั เพ่ือดูผลตอบแทนว่า         

หากลงทุน ณ ระดับราคาปัจจุบนันั้ นมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไหร่ของราคา ซ่ึงควรจะมี

ความสัมพนัธ์ไปในเชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) ได้แก่        

 1.  สภาพคล่องทางการเงิน เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินหมายความว่าบริษทัทั้งหลาย

ขาดเงินหมุนเวียนท่ีจะใช้ในการดาํเนินงานย่อมก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น อตัราดอกเบ้ียเม่ือเกิดปัญหา     

สภาพคล่องทางการเงินอัตราดอกเบ้ียจะขยบัตวัสูงข้ึนทาํให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทต่างๆ สูงข้ึนตามไปดว้ยใน    

ทางตรงกนัขา้มหากสภาพคล่องทางการเงินมีมาก อตัราดอกเบ้ียจะลดตํ่าลงผูค้นในสังคมจะมีกาํลงัซ้ือมากข้ึนส่งผล

ให้อุตสาหกรรมขยายตวั บริษทัต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยก์็ไดรั้บผลดีตามไปดว้ย  

 2.  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศหรือค่าเงินปัญหาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ      

จะเกิดข้ึนเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพ่ึงพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ หากค่าของเงินบาทอ่อนตวัลงย่อมทาํให้ค่าใชจ่้าย

ในการสั่งสินคา้เขา้มาผลิตหรือจาํหน่ายสูงข้ึนตามไปดว้ยแต่สําหรับบริษทัท่ีส่งออกสินคา้หรือบริการอาจไดรั้บผลดี 

อย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยซ่ึงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาการนําเข้าว ัตถุดิบและมีภาระหน้ีสิน

ต่างประเทศค่อนข้างมากค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวลงจะส่งผลในด้านลบแก่บริษทัการผลิตซ่ึงภาพโดยกวา้งอาจหมาย
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รวมถึงตลาดการคา้โดยเฉพาะปัจจุบนั คือ ตลาดต่างประเทศหากอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการของเราสามารถ

ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของประเทศคู่คา้ไดท้ั้งยงัมีราคาและคุณภาพท่ีเหมาะสมหรือดีกว่า

สินคา้จากประเทศคู่แข่งมีต้นทุนการผลิตท่ีตํ่าได้รับการสนับสนุนท่ีเขม้แข็งจากภาครัฐ ปัจจัยเหล่าน้ีก็จะส่งผลให้

สามารถจาํหน่ายสินคา้และบริการไดดี้ข้ึนนาํเงินตราต่างประเทศเขา้มาเสริมสภาพคล่องไดม้ากข้ึนและกาํลงัซ้ือของ

ประชาชนท่ีมีมากข้ึนจะกระจายผลดีไปยงักิจการอ่ืน ๆ ภายในประเทศได ้

 3.  ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหากอยู่ในสภาพดี          

ความตอ้งการสินคา้ย่อมมีมากข้ึนส่งผลดีต่อยอดขายและเม็ดเงินท่ีกลบัเข้ามาในประเทศไทยในทิศทางตรงขา้ม       

หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าประสบปัญหาจะทาํให้ยอดจาํหน่ายสินค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ          

ลดนอ้ยลงซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

 4.  ปัจจยัทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นไดอ้ย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัจจยัการเมืองในประเทศเน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้าํหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น

การกาํหนดอตัราภาษีการส่งเสริมการลงทุนการหาตลาดต่างประเทศ เป็นตน้  

 5.  ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ ฝนแลง้นา้ท่วมแผน่ดินไหวหรือภยัพิบติัต่าง ๆ รวมทั้งความ

ไม่สงบภายในประเทศหรือบริเวณชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ 

 6.  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยห์รือตัวหลักทรัพยเ์ช่นการเกิดข่าวลือการเก็งกาํไรท่ีมากเกินไปจน

ปัจจยัพ้ืนฐานรองรับไม่ไหวกฎระเบียบท่ีเขม้งวดหรือหย่อนยานเกินไปอตัรามาร์จินและดอกเบ้ียท่ีไม่เอ้ือต่อผูล้งทุน

เหล่าน้ี คือ ปัจจยัทางดา้นลบของตลาดส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัหลกัทรัพย ์เช่น ผลกาํไรฐานะการเงินของบริษทั   

จดทะเบียนการประกาศเพ่ิมทุนการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือข่าวเก่ียวกับผูบ้ริหารของบริษัทก็อาจส่งผลต่อ        

ราคาหลกัทรัพยไ์ดท้ั้งส้ิน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐาน 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพย ์

มีความสัมพนัธ์กนั 

อตัราการเจริญเติบโตของยอดขายกบัอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนหลกัทรัพย ์

มีความสัมพนัธ์กนั 

อตัราเงินปันผลตอบแทนกบัอตัราผลตอบแทนจาก            

การลงทุนหลกัทรัพย ์

มีความสัมพนัธ์กนั 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นกบัอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนหลกัทรัพย ์

มีความสัมพนัธ์กนั 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นกบัอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนหลกัทรัพย ์

มีความสัมพนัธ์กนั 
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ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัในรูปของอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

หลกัทรัพย ์โดยใชก้ารประมวลผลดว้ยการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) พบว่า  

  1.  อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์เป็นไปทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในรูปเส้นตรง ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ่าเท่ากบั 0.289 (ทดสอบ ณ ระดบันยัสาํคญั α=0.05) 

 2.  อตัราการเจริญเติบโตของยอดขายมีความสัมพนัธ์เป็นไปทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในรูปเส้นตรง ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ตํ่ามากเท่ากบั 0.150 (ทดสอบ ณ ระดบันยัสาํคญั α=0.05) 

 3.  อตัราเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์เป็นไปทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน     

ในรูปเส้นตรง ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ่าเท่ากบั 0.206 (ทดสอบ ณ ระดบันยัสาํคญั α=0.05) 

 4.  อัตราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเส้นตรง           

ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลางเท่ากบั 0.505 (ทดสอบ ณ ระดบันยัสาํคญั α=0.05) 

 5.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เป็นไปทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในรูปเส้นตรง ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ่าเท่ากบั 0.387 (ทดสอบ ณ ระดบันยัสาํคญั α=0.05) 

 นอกจากนั้นยงัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพ่ือใชใ้นการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

หลกัทรัพย ์ โดยการใชห้ลกัการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Mulitple Linear Regression) พบว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่ างอัตราส่วนทางการเ งินและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน                      

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติร้อยละ 95 ได้แก่    

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (PE), อตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย (PEG), อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 

(ROE), อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) และอตัราเงินปันผลตอบแทน (DP) ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีสามารถ

พยากรณ์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560              

ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 94.7 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติร้อยละ 95 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 จากการศึกษานักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจลงทุนนําผลไปประยุกต์ใช้สามารถพิจารณาปัจจัยภายในบริษัท         

ในรูปแบบของอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดท้าํการศึกษาเป็นแนวทางสําหรับการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนได ้แต่ทั้งน้ียงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาในหลายๆ ดา้น ทั้งน้ีหากนาํมาพิจารณาให้อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยข้ึ์นอยูก่บัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงเพียงตวัเดียวอาจไม่เพียงพอ   

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ โดยคาํนึกถึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเพียง

อยา่งเดียว ทั้งน้ีควรนาํขอ้มลูเชิงคุณภาพและปัจจยัอ่ืนๆ มาร่วมพิจารณาดว้ย เน่ืองจากอาจมีผลต่ออตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งในรูปแบบการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริษัทธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ

หลักทรัพยมี์วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริษัทธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ

หลักทรัพยก์ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ บริษัททรีนีต้ี วฒันา จาํกัด (มหาชน) บริษทัหลักทรัพย ์เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยปัจจยัท่ีนาํมา

ศึกษาคืออัตราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์สุทธิหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ อัตราการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยต์ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ(Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ถึง เดือนกนัยายน 

พ.ศ.2560 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)  จากการศึกษา

พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) คือ อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์สุทธิหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ไม่พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม 

คาํสําคญั:  ผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย,์ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ABSTRACT 

This research aims to study the economic factors affecting the returns of finance companies and securities 

companies in the Stock Exchange of Thailand. The factors used in the study were Rate of change in net securities 

trading value, finance and securities. The rate of change of the index Stock Exchange of Thailand , Rate of change 

in inflation ,Rate of change in minimum loan rate ,Rate of change in Thai Baht to US Dollar. The quantitative 

secondary data is collected on the quantities monthly basis between October 2012 to September 2017; The total of 

60 months. Multiple Regression technique is used to analyse the data. 

The results of the study show that Rate of change in net securities trading value, finance and securities is 

statistically significant at 95 percent level of confidence, namely Trinity Watthana Public Company Limited and 
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Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited. Trading of securities, funds and securities There 

is a relationship in the opposite direction, which does not meet the set assumptions. KGI Securities (Thailand) 

Public Company Limited did not find any independent variables that correlated with the variables. 

 

Keywords:  Returns of finance companies and securities companies, Economic factors 

 

1. บทนํา 

ตลาดทุนไทยยุคใหม่มีจุดเร่ิมต้นจากการประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1    

(พ.ศ. 2504 – พ.ศ.2509) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) เพ่ือรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเวลาต่อมา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2   

(พ.ศ. 2510 - พ.ศ.2514) ไดเ้สนอให้มีการจัดตั้ งตลาดหลักทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยเน้นให้มี

บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุนก็เพ่ือให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยใ์นปัจจุบนันั้นมีความเส่ียงค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีปัจจยัหลาย

อย่างท่ีสามารถส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจึ์งทาํให้นักลงทุนจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงปัจจัย

หลายๆ ดา้นท่ีจะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ตวัเองตอ้งการจะลงทุน และควรพึงระวงัอย่าง

มากในการพิจารณาเลือกหลักทรัพยท่ี์ต้องการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน มี 3 หมวดด้วยกัน ไดแ้ก่ 

ธนาคาร (BANK) เงินทุนและหลกัทรัพย ์ (FIN) ประกนัภยัและประกนัชีวิต (INSUR) แต่ท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีคือ 

เงินทุนและหลกัทรัพย ์(FIN) ซ่ึงในหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์ มีทั้งหมด 32 หลกัทรัพย ์ถา้พิจารณาจากขอ้มูลใน

อดีตหลกัทรัพยใ์นหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยน์ั้นมีความผนัผวนในอตัราผลตอบแทนสูงเม่ือเทียบกบัหลกัทรัพยใ์น

หมวดอ่ืนๆ และในปี พ.ศ.2560 ธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยมี์กาํไรสุทธิจาํนวน 17,609 ลา้นบาท มี

มลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) 357,676.98 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (1 6Dividend 

Yield) สูงสุดถึง 9.56% (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) จากขอ้มูลขา้งตน้ดงักล่าวจึงทาํให้ผูศึ้กษามีความ

สนใจท่ีจะทาํการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริษัทธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ

หลักทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูงว่าการเปล่ียนแปลงนั้ นมีปัจจัยใดบา้งท่ีส่งผลกระทบ และปัจจยัท่ีจะไม่ส่งผล

กระทบต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินในหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นแนวทางและข้อมูล

เบ้ืองตน้ในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยข์องหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริษัทธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1206 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง  

การศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์จะใชข้้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณโดยขอ้มลูเก่ียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุน

และหลักทรัพย  ์อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยต์ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อัตราการ

เปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราสกลุบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะมีหลกัทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างพิจารณา

จากบริษทัท่ีมีอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (16Dividend Yield) มากท่ีสุดในหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์3 อนัดบัแรก

จากหลักทรัพยท์ั้งหมด 32 หลักทรัพย ์ในการจัดอันดบัในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย  ์ตามขอ้มูลวนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ.2560 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) ไดแ้ก่ บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) มี 1 6Dividend 

Yield 9.56% บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มี 16Dividend Yield 9.18% บริษทัหลกัทรัพย ์เมย์

แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มี 1 6Dividend Yield 7.80% โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยร์ายเดือนตั้งแต่

เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.2560 จาํนวน 60 เดือน รวมระยะเวลา 5 ปี 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ากราคาปิดหลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและหลกัทรัพยร์ายเดือน  เงินปันผล

หลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์จากขอ้มลูการซ้ือขายโดยใชร้าคาปิด ณ ส้ินเดือนจากฐานขอ้มูล SETSMART 

Enterprise ผา่นเครือข่าย (www.utcc.ac.th) 

มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยจ์ากขอ้มลูการซ้ือขายราคาปิด ณ ส้ินเดือนเป็น

อัตราการเปล่ียนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากฐานข้อมูล  SETSMART Enterprise ผ่านเครือข่าย 

(www.utcc.ac.th) 

ดัชนีราคาหลักทรัพยต์ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ราคาปิด ณ ส้ินเดือน เป็นอัตราการ

เปล่ียนแปลงเทียบกบัเดือนก่อนหน้า โดยใชปี้ พ.ศ. 2555 เป็นปีฐานจากฐานขอ้มูล SETSMART Enterprise ผ่าน

เครือข่าย (www.utcc.ac.th) 

อตัราเงินเฟ้อรายเดือนในประเทศไทย รวบรวมขอ้มลูจากเวปไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า โดยใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าเฉล่ียรายเดือนของ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ธนาคารท่ีมีกาํไร

สุทธิสูงสุด 5 อนัดบัแรกประจาํปี พ.ศ. 2559) รวบรวมขอ้มลูจากเวปไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐรายเดือน รวบรวมขอ้มูลจาก

เวปไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมี

ผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์อีกทั้งศึกษาถึงขนาดความสัมพนัธ์ของ
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ผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ ์โดยนาํขอ้มลูท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่

ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยใชเ้ทคนิค ดงัน้ี  

ข้ันที่ 1 คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์จาํนวน 3 บริษทั โดยใชสู้ตร

ดงัน้ี   อตัราผลตอบแทน  =  [ P1 + D1 - P0] / [ P0 ]  

ข้ันที ่2 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูของตวัแปรต่าง ๆ ในเบ้ืองตน้ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณาตรวจสอบ ใชเ้คร่ืองมือ 

unit root test เพ่ือทดสอบความน่ิงของขอ้มลู และ คาํนวณสถิติเชิงพรรณา  

ข้ันที ่3 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ค่าสหสัมพนัธ์มีค่า

ระหว่าง  - 0.80 ถึง + 0.80 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

ข้ันที ่4 สร้างสมการถดถอยเชิงซอ้นแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม ดงัสมการ   

Y = a + b1X1 + b2X2 + ………. + bnXn 

ข้ันที ่5 ตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือนของตวัแปร โดยตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ี

ของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity)  

กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 ใชเ้กณฑด์งัน้ี 

 ถา้ค่า Prob < 0.05 จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) : มีปัญหา Heteroskedasticity 

 ถา้ค่า Prob ≥0.05 ข้ึนไปจะยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) : ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity 

ข้ันที ่6 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 ใชเ้กณฑด์งัน้ี 

 ถา้ค่า Prob < 0.05 ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) : มีปัญหา Autocorrelation 

 ถา้ค่า Prob ≥ 0.05 ข้ึนไปยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) : ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

ข้ันที่7 ปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเม่ือพบปัญหาความคลาดเคล่ือน ถา้พบปัญหา  Heteroskedasticity  

หรือ Autocorrelation ดว้ยวิธีของ HAC Newey-West 

ข้ันที่ 8 ทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยโดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ F 0 โดย

พิจารณาจากค่า Prob กาํหนดระดบันยัสาํคญั 0.05 

H0 : ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

H1 : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

ทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิตวัแปร 𝛽𝛽i ว่ามีตวัแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม     

สมมติฐานหลกั (H0) : 𝛽𝛽i = 0 (ตวัแปรตามไม่ข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i; i = 1, 2, 3…n)  

สมมติฐานรอง (H1) : 𝛽𝛽i ≠ 0 (ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i) 

ใชส้ถิติทดสอบ t พิจารณาจากค่า Prob กาํหนดระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

4. ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดทดสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยการทาํ 

Correlation matrix หลงัจากนั้นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้นโดยพิจารณาค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบปัญหา  Heteroskedasticity ทดสอบปัญหา 
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Autocorrelation โดยใช้โปรมแกรมสําเร็จรูปในการดาํเนินกระบวนการ จากนั้ นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตวัแปรอิสระแต่ละตวั เพ่ือทดสอบความน่ิงของตวัแปรอิสระนั้น ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือ 

unit root test พบว่าตวัแปรอิสระทุกตวัมีความน่ิงของขอ้มลู สามารถท่ีจะนาํขอ้มลูไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอย 

ผลการทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช ้Correlation Matrix ในการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าตวั

แปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองกล่าวคือ ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าระหว่าง - 0.80 ถึง  + 0.80 ดงันั้น ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่เกิดปัญหา Mullticollinearity 

 

ตารางที ่1  แสดง การทดสอบ Correlation Matrix 
 

 VALUE SET INF MLR USD 

VALUE  1.000000  0.641179  0.089077  0.088517 -0.436410 

SET  0.641179  1.000000  0.163576  0.145302 -0.624858 

INF  0.089077  0.163576  1.000000 -0.171506 -0.035408 

MLR  0.088517  0.145302 -0.171506  1.000000 -0.042171 

USD -0.436410 -0.624858 -0.035408 -0.042171  1.000000 

 

ตารางที ่2 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ 

 YTNITY YKGI YMBKET VALUE SET INF MLR USD 

 Mean  1.724730 -0.033659  0.842061  1.848621  0.409922  0.058103 -0.252410  0.135087 

 Median  0.000000 -1.223321  0.000000  1.130000  0.907105  0.115000  0.000000 -0.027059 

 Maximum  101.2876  49.15966  109.7173  14.78000  6.865487  0.580000  1.925926  3.542170 

 Minimum -40.38728 -23.26025 -31.53771 -19.34000 -9.053220 -0.590000 -3.846154 -1.853992 

 Std. Dev.  17.45064  10.86246  16.42938  6.838854  3.563983  0.256032  0.941517  1.289032 
 

นาํตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปรท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการโดยผลการวิเคราะห์

ตามแต่ละบริษทั ไดด้งัน้ี 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน)   

สร้างสมการทดถอยเพ่ือทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือนโดยใชส้ถิติทดสอบ 

Heteroskedasticity Test: White มีค่าเท่ากบั 0.0003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) สรุปไดว้่าพบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity 

สร้างสมการทดถอยเพ่ือทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช้

สถิติทดสอบ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test มีค่าเท่ากบั 1.0000 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 

จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าไม่พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation 
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ปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเพ่ือแกปั้ญหาความคลาดเคล่ือนก่อนนาํไปใช ้ดว้ยวิธีของ HAC Newey-West  

ไดส้มการถดถอยเชิงซอ้นดงัน้ี 

YTNITY  = 1.956778 – 0.771692**VALUE - 0.321377SET + 2.161681INF + 2.715416MLR + 1.043744USD 

               (0.2270)      (0.0091)                       (0.6077)          (0.5829)              (0.1490)              (0.4371) 

Adjusted R-Squared  = 32.2836% 

หมายเหตุ  ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า Prob. 

                  **หมายถึง ระดบันัยสาํคญั 0.05 

โดยมีค่า   Prob (F-statistic) = 0.000120 

จากการทดสอบสมติฐานตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือไม่ โดยใชส้ถิติ

ทดสอบ F พบว่า Prob (F-statistic) = 0.000120 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั H0 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั 

(มหาชน) จากนั้นจะใช ้t ในการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระทีละคู่ จากขอ้มูลสามารถสรุป

ไดว้่าตวัแปรต่างๆ ท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั ทรีนีต้ี วฒันา 

จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 32.2836 โดยมีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 มี 

1 ตวัแปร คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์(VALUE) โดย

สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวด

เงินทุนและหลกัทรัพย ์(VALUE) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.771692 สามารถอธิบายไดว้่า ถ้ามูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย(์VALUE) เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 ทาํให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง 0.771692 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

สร้างสมการทดถอยเพ่ือทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือนโดยใชส้ถิติทดสอบ 

Heteroskedasticity Test: White มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าพบ

ปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity 

สร้างสมการทดถอยเพ่ือทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช้

สถิติทดสอบ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test มีค่าเท่ากบั 0.8785 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึง ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่า ไม่พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation  

จากข้างต้นพบว่าผลของสมการถดถอยมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน 

(Heteroskedasticity) ดงันั้น จึงปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเพ่ือแกปั้ญหาความคลาดเคล่ือนก่อนนาํไปใช ้ดว้ยวิธีของ 

HAC Newey-West  ไดด้งัน้ี 

YKGI = 0.462408 - 0.569163VALUE - 0.395279SET + 6.704521INF - 1.621818MLR  - 0.598020USD 

           (0.7126)      (0.0623)                  (0.5910)            (0.0516)            (0.4520)              (0.6537) 

Adjusted R-squared   = 15.1454% 

หมายเหตุ  ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า Prob. 

                 **หมายถึง ระดบันัยสาํคญั 0.05 

โดยมีค่า Prob  (F-statistic) = 0.017734 
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จากการทดสอบสมติฐานตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือไม่ โดยใชส้ถิติ

ทดสอบ F พบว่า Prob (F-statistic) = 0.017734 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั H0 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั เคจีไอ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  จากนั้นจะใช ้ t ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระทีละคู่โดยตวัแปรตาม

คืออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุปไดว้่าตวัแปรต่างๆ ท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ได้ร้อยละ 15.1454 โดยไม่มีตัวแปรอิสระใดมีความสัมพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยบ์ริษัท

หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั 

สร้างสมการทดถอยเพ่ือทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือนโดยใชส้ถิติทดสอบ 

Heteroskedasticity Test: White มีค่าเท่ากบั 0.0211 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าพบ

ปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity 

สร้างสมการทดถอยเพ่ือทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช้

สถิติทดสอบ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test มีค่าเท่ากบั 0.6504 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าไม่พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation  

จากข้างต้นพบว่าผลของสมการถดถอยมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน 

(Heteroskedasticity) ดงันั้น จึงปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเพ่ือแกปั้ญหาความคลาดเคล่ือนก่อนนาํไปใช ้ดว้ยวิธีของ 

HAC Newey-West  ไดด้งัน้ี 

YMBKET = 0.113163 - 0.764370**VALUE + 0.193147SET - 0.212389INF - 0.557382MLR  + 0.065609USD 

            (0.8757)     (0.0090)                 (0.6819)          (0.9444)          (0.1761)           (0.9087) 

Adjusted R-squared   = 35.7326% 

หมายเหตุ  ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า Prob. 

                  **หมายถึง ระดบันัยสาํคญั 0.05 

โดยมีค่า  Prob (F-statistic) = 0.000035 

 

จากการทดสอบสมติฐานตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือไม่ โดยใชส้ถิติ

ทดสอบ F พบว่า Prob(F-statistic) = 0.000035 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

H0    แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จาํกดั จากนั้นจะใช ้ t ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระทีละคู่โดยตวัแปรตามคือ

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั สามารถสรุปไดว้่าตวัแปรต่างๆ ท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

ไดร้้อยละ 35.7326 โดยมีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 มี 1 ตวัแปร คือ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์(VALUE) โดยสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุน
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และหลกัทรัพย ์(VALUE) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.764370 สามารถอธิบายไดว้่า ถา้มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์

สุทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย(์VALUE) เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 ทาํให้อัตราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั เมย์

แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั เปล่ียนแปลง 0.764370 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

5. การอภปิรายผล 

ส่วนท่ี 1 อภิปรายผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุน

และหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลกัทรัพย์สุทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ (VALUE) 

ปัจจยัดา้นอตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์สามารถ

อธิบายการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน)  บริษทัหลกัทรัพย ์เมย์

แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่

ตรงตามทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (อารมณ์ ร้ิวอินทร์, 2553: อา้งถึงในสุจิตตา พ่ึงแรง, 2553: 8-12) ท่ีแสดงถึง

พฤติกรรมของตลาด สภาวะแวดลอ้มการลงทุน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพย ์การเมือง ซ่ึงสภาวะต่างๆ 

เหล่าน้ีจะสะทอ้นอยู่ในดัชนีตลาดหลกัทรัพย ์โดยถา้เศรษฐกิจของประเทศซบเซาจะส่งผลให้นักลงทุนชะลอการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยมี์ราคาลดตํ่าลง  ซ่ึงจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยล์ดตํ่าลงดว้ยโดยปกติแลว้มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิ ควรจะสามารถอธิบายการเคล่ือนไหวของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และน่าจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทน

หลกัทรัพย ์แต่ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละไม่ตรงตามทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

ซ่ึงดัชนีมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยสุ์ทธิเป็นตัวช้ีวดัท่ีสําคัญในการวดัอตัราผลตอบแทนหลักทรัพย ์แต่เน่ืองจาก

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ีหลายบริษทัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยบ์ริษทัเดียวแต่ไดข้ยายธุรกิจโดยการเปิด

บริษทัยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกนั และบริษทัย่อยท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะอีกดว้ย จึงไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของกนกวรรณ  จอจีน (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพยห์มวดเงินทุนและ

หลกัทรัพย ์  

ส่วนท่ี 2 อภิปรายผลการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวด

เงินทุนและหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อตัราการเปลีย่นแปลงของดัชนีราคาหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ไม่สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (อารมณ์ ร้ิวอินทร์, 2553: อา้งถึงในสุจิตตา พ่ึงแรง, 2553: 8-

12) ท่ีกล่าวว่าการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย  ์ และนักวิเคราะห์ต้องคาดคะเนถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์สนใจจะลงทุน ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยมี์สาเหตุมาจากความผนัแปร

ไม่แน่นอนของสภาวการณ์ต่าง ๆ และไม่เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ตวัแปรทางเศรษฐกิจ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2557)  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการคาดการณ์แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งแนวโนม้ระยะสั้ นในช่วง 1 
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ปีขา้งหน้า และแนวโน้มระยะยาวตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปีข้ึนไปว่าสถานการณ์อะไรบา้งท่ีจะกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

เน่ืองจากสถานการณ์การเงินในปัจจุบนัมีการเปิดเสรีมากข้ึน ดงันั้น สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศอ่ืนก็สามารถ

ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน และการลงทุนภายในประเทศไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจาก SET Index เป็นดชันีท่ีคาํนวณ

แบบถ่วงนํ้าหนกัดว้ยมลูค่าตามราคาตลาด ซ่ึงคาํนวณจากผลรวมระหว่างราคาหลกัทรัพยค์ูณกบัจาํนวนหุ้นจดทะเบียน 

เพราะฉะนั้นปัจจยัสําคญัท่ีจะกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นก็คือการเปล่ียนแปลงของราคา และ จาํนวนหุ้นจดทะเบียน 

ดงันั้นอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามี

การเปล่ียนแปลงน้อยจึงไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์จึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกนกวรรณ  จอจีน (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวด

เงินทุนและหลกัทรัพย ์ 

 

อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ไม่สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ (อารมณ์ ร้ิวอินทร์, 2553: อา้งถึงใน

สุจิตตา พ่ึงแรง, 2553: 8-12) และแนวคิดผลกระทบของสภาวะเงินเฟ้อต่อตลาดหุ้น (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2524: 220)  ท่ี

กล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนทาํให้ระดบัราคาสินคา้และบริการสูงข้ึน ซ่ึงมีผลต่อค่าครองชีพของผูบ้ริโภคเป็นอย่าง

มาก รวมไปถึงแนวคิดปัจจยัท่ีกระทบราคาหลกัทรัพย ์(อารมณ์ ร้ิวอินทร์, 2553: อา้งถึงในสุจิตตา พ่ึงแรง, 2553: 8-12)  

ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบระยะยาว ซ่ึงกล่าวไวว้่าอตัราเงินเฟ้อนั้น ส่งผลกระทบระยะยาวต่อตลาดหุ้น อตัราเงิน

เฟ้อท่ีสูงข้ึนมีผลต่อการคาดการณ์การลดลงของผลกาํไร ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงการจ่ายเงินปันผลลดลง และราคา

หลกัทรัพยล์ดลง ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามีการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อค่อนข้างน้อยจึงไม่ส่งผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ  จอจีน 

(2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิภพ สุธี

จินดารัตน์ (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต  

 

อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ข้ันตํา่ (MLR) 

ไม่สามารถอธิบายอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าได ้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่

เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ดา้นตวัช้ีวดัและเคร่ืองมือบ่งช้ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจ (ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) อตัราดอกเบ้ียท่ีนกัลงทุนควรนาํมาพิจารณา ควรเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลง และสามารถสะทอ้นสภาพคล่องของตลาดเงิน ไดดี้ เช่น อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาล 

(Repurchase Rate) ในช่วงท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ตน้ทุนในการกูย้ืมของกิจการส่วนใหญ่

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแสดงถึงภาระทางการเงินท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีถา้อตัราดอกเบ้ียมีการปรับตวัลดลงจะส่งผลให้ตน้ทุนในการ

กูย้มืของบริษทัส่วนใหญ่ลดลง ทาํให้ภาระทางการเงินของบริษทัตํ่าลงและในช่วงน้ีบริษทัส่วนใหญ่จะทาํการกูย้มืมาก

ข้ึนเพ่ือนาํเงินไปลงทุน ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่ามีการปรับตวัลดลงเล็กน้อยและคงท่ี จึง

ไม่ส่งผลอตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์จึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

กนกวรรณ  จอจีน (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์ 
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อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

ไม่สามารถอธิบายอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (พรชยั ชุนหจินดา, 2546:อา้งถึงในศรัณย์

รัชต ์ ธีรโชติธนกุล, 2553: 9-10) ท่ีกล่าวถึงเร่ือง Financial globalization หมายถึงตลาดเงินทุนทัว่โลกเช่ือมโยงเป็น

หน่ึงเดียวกนัทาํให้ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นท่ีนกัลงทุนต่างชาติมีอิทธิพลสูงมากในการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีขนาดเล็กหรือปานกลาง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีไม่ไดต้อบสนองต่อมลูค่าพ้ืนฐานของ

หลกัทรัพยน์ั้น ในขณะท่ีนกัลงทุนต่างชาตินาํเงินเขา้มาซ้ือหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากข้ึนส่งผลให้ความตอ้งการ

เงินบาทเพ่ิมมากข้ึนทาํให้อตัราแลกเปล่ียนในประเทศจะตํ่าลงหรือทาํให้ค่าเงินแข็งค่าข้ึน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ

เคล่ือนยา้ยเงินทุน (พรชยั ชุนหจินดา, 2546:อา้งถึงในศรัณยรั์ชต์ ธีรโชติธนกุล, 2553: 9-10) ท่ีกล่าวถึง Fund Flow ก็

คือ กระแสเงินทุนท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ออกไดอ้ย่างอิสระ ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมากนกั จึงไม่ส่งผลอตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงิน

หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี

มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

ตารางที ่3 ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ

หลกัทรัพย ์

บริษทั TNITY KGI MBKET 

ปัจจยั ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน 

VALUE -0.771692**  - - -0.764370**  

SET - - - - - - 

INF - - - - - - 

MLR - - - - - - 

USD - - - - - - 
 

หมายเหตุ       ตวัเลข  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์

** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 หมายถึง ทิศทางความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 -  หมายถึง ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) : TNITY พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และทิศทางความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คืออตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์(VALUE) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ีตวัแปรอิสระ

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 32.2836  อีกร้อยละ 67.7164 อธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืน 
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บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : KGI ไม่พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  สรุปไดว้่าปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ตวัแปรน้ีไม่มี

ผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั : MBKET พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ และทิศทางความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ อตัราการ

เปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์(VALUE) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 ทั้งน้ีตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 35.7326 อีกร้อยละ 64.2674 อธิบาย

ไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

ในการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ

หลักทรัพยพ์บว่าหลกัทรัพยใ์นหมวดเงินทุนและหลักทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนค่อนข้างสูง และมีความผนัผวน

ค่อนขา้งมาก จึงทาํใหย้ากในการหาตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการศึกษา นกัลงทุนควรหาขอ้มูลเพ่ิมเติม

ในการตดัสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นปัจจยัพ้ืนฐานโดยนาํปัจจยัเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ตวับริษทั เพ่ือหาความสามารถใน

การทาํกาํไร  หรือวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพราะปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาใชใ้นคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนน้อย

ของปัจจัยเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาดังกล่าวมีส่วนสําคัญในการประกอบการพิจารณา สําหรับนักลงทุนหรือ

นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเก่ียวกบัการลงทุนหลักทรัพยใ์นหมวดเงินทุนและ

หลกัทรัพย ์ท่ีมีทั้งหมด 32 หลกัทรัพยไ์ดง่้ายข้ึน 

ขอ้เสนอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. จากการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชต้วัแปรทางดา้นเศรษฐกิจเพ่ือมาทาํการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

อตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ตวัแปรน้ีเป็น

ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริษัทธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลักทรัพย ์ทั้ง 3 บริษัทในช่วงท่ี

ทาํการศึกษาทาํให้ในการศึกษาคร้ังหนา้ควรมีการเพ่ิมปัจจยัทางเศรษฐกิจตวัอ่ืน ๆ เขา้ไปในการศึกษาแทนเพ่ือดูว่าตวั

แปรทางดา้นเศรษฐกิจใดท่ีจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยบ์า้ง 

เช่น อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน  เป็นตน้  

 2. การศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัเชิงปริมาณนาํมาวิเคราะห์ตวับริษทัโดย

ใชง้บการเงินเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลกับอัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน และการประเมินราคาหลักทรัพย ์ทาํให้ทราบปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

บริษทัธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยม์ากข้ึน เน่ืองจากปัจจยัเชิงปริมาณไม่เป็นท่ีนิยมนาํมาเป็นตวัแปรใน

การวิเคราะห์สมการมากนกั จึงเห็นว่าปัจจยัเชิงปริมาณน้ีเหมาะแก่การนาํมาใชใ้นการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ปัจจัยด้านอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลักทรัพย ์หมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพย ์หมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 60 เดือน โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีมูลค่ารวมของตลาด 

(Market Capitalization) สูงสุด 5 อนัดบัแรก จากหลกัทรัพย ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ทั้งหมด 27 หลกัทรัพย ์

และทาํการทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุ ดว้ยโปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์ (E-view)  โดยผลการทดสอบทดสอบท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบว่า โดยรวมปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ของหลกัทรัพย ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น และ

อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีหมายความว่า ถา้อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น และอตัราส่วนการหมุนเวียน

ของลูกหน้ีเพ่ิมสูงข้ึนจะทาํให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลกัทรัพย ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภคเพ่ิม

สูงข้ึน 

คาํสําคญั: อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น , อตัราส่วนการหมุนเวียนของลกูหน้ี , อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ของหลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

ABSTRACT 

This research aims to study the relationship of financial ratio and return on stock investment of  Listed 

Companies in the stock Exchange of Thailand: Energy and Utility Group. The secondary data were colleced from 

related websites for example, http://www.setsmart.com and https://www.set.or.th starting s from January 1, 2013 to 

December 31, 2017 comprises of  60 months data to include in the analysis. There were 5 companies out of total 27 

companies were selected based on the highest market capitalization as samples of the study. All of these companies 

were listed in Energy and Utilities sector of the Stock Exchange of Thailand. The multiple regression model was 

used in the analysis with the E-view program.   
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 The summary of the results are as follows : the study found that  the financial ratios that affect the return 

on investment of securities. in the same direction are the price to earnings ratio and the turnover ratio of the 

receivables tested on 95% confidence level. It can be concluded that  if the price to earnings ratio and the turnover 

ratio of the receivables increases, .The return on investment of securities also increases.  

 

Keywords:  Price to earnings ratio ,debt to turnover ratio, return on investment of securities ,energy and utilities.   

 

1. บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยป์ระกอบด้วยหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงหลักทรัพย์ กลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภคเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากพลงังานมีความสาํคญัต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก 

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํให้ส่ิงมีชีวิตเจริญเติบโตตลอดจนเกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ มนุษยส์ามารถนาํพลงังานต่างๆ มาใช้

ประโยชน์ก่อให้เกิดส่ิงท่ีอาํนวยความสะดวกในชีวิต พลังงานจึงมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ การพฒันา

เศรษฐกิจมีความตอ้งการใชพ้ลงังานมีอตัราการขยายตวัสูงอยา่งต่อเน่ือง จึงมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจพลงังานจะเขา้มามี

บทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ กลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยอ์ยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีเพ่ือในการดาํรงชีพท่ีมีประสิทธิภาพประกอบกบัการท่ีรัฐบาลมี

นโยบายในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้านํ้ ามัน ทาํให้หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภคเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความสนใจจากผูล้งทุนเป็นจาํนวนมาก  

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถทาํกาํไรจากการลงทุนและ

สร้างอตัราผลตอบแทนไดม้าก ทั้งจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

หรือแมแ้ต่สิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขาย (Ross, S. A., Westerfield, R.W. & 

Jaffe, J. ,1999) การพฒันาตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งให้ผูล้งทุนเห็นว่า การตดัสินใจลงทุน

ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัจะช่วยให้การกาํหนดราคาหลกัทรัพยเ์ป็นไป

อย่างเหมาะสม หรือสอดคลอ้งกบัมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริง ทั้งน้ีผูล้งทุนอาจคาํนวณมูลค่าของหลกัทรัพยโ์ดยการ

วิเคราะห์จากปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงปรากฏใน

รายงานทางการเงินท่ีมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจจะทาํการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัในรูปของ

อตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงภายในของธุรกิจ เช่น อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

(Profitability Ratio) อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพของสินทรัพย ์(Efficiency Ratio) อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง 

(Liquidity Ratio) โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติเข้ามาช่วยในการหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงทาํให้สามารถพิจารณาแนวโน้มในอนาคต และพยากรณ์อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ทาํให้ผูล้งทุนสามารถนาํ ไปใชเ้ป็นเหตุผลในการตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึง

ช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนของหลกัทรัพยน์ั้นได ้
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพย ์หมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 60 เดือน โดยเลือกจากมูลค่าหลกัทรัพยต์าม

ราคาตลาด สูงสุด 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 ไดแ้ก่ 

1. หลกัทรัพย ์PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

2. หลกัทรัพย ์PTTEP บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

3. หลกัทรัพย ์TOP บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)                

 4.    หลกัทรัพย ์IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  

 5.    หลกัทรัพย ์GLOW บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) 

 ซ่ึงมีมูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดรวม 76.46% ของหลักทรัพยก์ลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทักลุ่มพลงังานท่ีมีขนาดใหญ่ในรูปของอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงิน เม่ือปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั

กลุ่มพลงังานท่ีมีขนาดใหญ่ในรูปของอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงินมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะทาํการวิเคราะห์โดยการ

สร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

4. ผลการวจิัย 

1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 1.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability  มีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

 1.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่า ไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน 0.8) 

และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

 1.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พบว่าค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงว่า ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง

Heteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

1.4 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelation การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใช้

วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่

มีปัญหา Autocorrelation  

1.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  Ri = β0 + β1NPM + β2ROI + β3ROE + β4CR + β5ATR + β6ITO 

  + β7DER + β8ICR + β9PE + ε i 

 

 Y =73.416+0.695622PE-3.009651ART 

            (2.139)    (5.453)        (-2.75) 

  R2= 0.9695 

  F= 28.32 

 พบว่า อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   

 

2.บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 2.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability  มีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

 2.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน0.8) 

และบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

 2.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

พบว่าค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงว่า ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง

Heteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

2.4 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใช้วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey 

Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation  

2.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

Ri = β0 + β1NPM +β2ROI + β3ROE + β4CR + β5ATR + β6ITO 

 + β7DER + β8ICR + β9PE + ε i 

 

Y  =  -80.33626 +0.620612P_E+27.45489INVC 

            (-4.493782)    (8.337060)        (6.912369) 

 R2 = 0.976644 

F = 46.46098 
 

 พบว่ามีเพียงอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) และอตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี

(Inventory turnover) ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (ค่าsig<0.05) จึงทาํให้ไดส้มการว่า 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

3. บริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)       

 3.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability  มีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

 3.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน0.8) 

และบริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

 3.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  พบว่าค่า Probability  มี

ค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ืองHeteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามี

ขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

3.4 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใช้วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey 

Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation  

3.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

Ri = β0 + β1NPM +β2ROI + β3ROE + β4CR + β5ATR + β6ITO 

+ β7DER + β8ICR + β9PE + ε i 
 

 Y  = -80.33626 +0.620612P_E+27.45489INVC 

                                   (-4.493782)    (8.337060)        (6.912369) 

 R2 = 0.976644 

 F = 46.46098 

 พบว่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

4. บริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 4.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษามี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีไม่น่ิง 

 4.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน0.8) 

และบริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

 4.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) พบว่าค่า Probability  มี

ค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามี

ขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

4.4 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใช้วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey 

Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation  

4.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

Ri=β0 + β1NPM +β2ROI + β3ROE + β4CR + β5ATR + β6ITO + β7DER + β8ICR + β9PE + ε i 

พบว่าไม่มีปัจจัยใดท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธุ์รกิจบริษัทไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน)

เน่ืองจากค่า Prob. มีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

5. บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) 

 5.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษามี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีไม่น่ิง 

5.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน0.8) 

และบริษทัโกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

5.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษทัโกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) 

พบว่าค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงว่า ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง

Heteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

5.4 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใช้วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey 

Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 

5.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทัโกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

Ri=β0 + β1NPM +β2ROI + β3ROE + β4CR + β5ATR + β6ITO 

 + β7DER + β8ICR + β9PE + ε i 

 

Y  =  -3.136347 +1.291520P_E 

 (-0.494938)    (5.580625)         

 R2 = 0.897 

 F = 9.748 

 

พบว่า อัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) 

   

5. การอภปิรายผล 

การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ โดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) ดว้ยการใชข้อ้มลู

อนุกรมเวลาในช่วงเวลาท่ีเปรียบเทียบกนัได ้ จะช่วยให้ผูล้งทุนเห็นแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงินเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีใชห้าความสัมพนัธ์ระหว่างรายการบญัชีอยา่งนอ้ย 2 รายการ โดยแสดงในรูปอตัราส่วนท่ี

ช่วยให้ผูล้งทุนและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยส์ามารถตีความได ้ ประเด็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินไดแ้ก่ 1) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 2) อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 3) อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 4) อตัราส่วน

แสดงประสิทธิภาพการวิเคราะห์งบการเงินดว้ยเทคนิคต่างๆ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ี

ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลกัทรัพย ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่  

 1.อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น  หมายความวา่ ถา้อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น เพ่ิมสูงข้ึนจะทาํ

ให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลกัทรัพย ์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของสุวฒัน์ จรดล (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของ หลกัทรัพยท่ี์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพ่ือวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

ตลาดของหลกัทรัพย ์และศึกษาทิศทางของความสัมพนัธ์ดงักล่าวของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
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เอ ไอ โดยใชข้อ้มลูอตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาส ของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 

17 บริษทั ในช่วงตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2551 กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยถ์วัเฉล่ีย

ไตรมาสถัดไป มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และทิศทางของความสัมพันธ์ด้วยวิธีสหสัมพันธ์อย่างง่าย และ

ทาํการศึกษา อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น 

ผลการศึกษาสรุปไดว้่าราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 7 อตัราส่วนท่ีศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

ต่อหุ้น และ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้น ทางบญัชี โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับการ

เปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย ์มากท่ีสุดถึง 10 หลกัทรัพย ์และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการ

เปล่ียนแปลงราคาตลาด ของหลกัทรัพย ์ดงันั้น อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น จึงสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีการเปล่ียนแปลง

ราคา ตลาดของหลกัทรัพยไ์ด ้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพสิฐ โกวิทยามงคล (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์และ

ทิศทางของอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการพยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยรวบรมขอ้มลูหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่น SET50 ปี พ.ศ.2550 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจและปี พ.ศ.2551 เป็นปีท่ีเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจ จาํนวนทั้งส้ิน 25 บริษทั ผลการศึกษาพบว่า ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ มีเพียงอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพย ์

2.อตัราส่วนการหมุนเวียนของลกูหน้ี หมายความว่า อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี เพ่ิมสูงข้ึนจะทาํให้

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลกัทรัพย ์ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภคเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั       

สัณฑพงศ ์ คล่องวีระชยั (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

หรืออตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio), อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt/ Equity Ratio), อตัรากาํไร

สุทธิ (Net Profit Margin), อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อ

มลูค่าทางบญัชี (Price/Book Value per share) กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ยกตามหมวดธุรกิจ หลกั

ท่ีมีมลูค่าตามราคาตลาดสูงท่ีสุด 5 หมวดธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มพาณิชยแ์ละกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 1,860 ตวัอยา่ง โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชีเป็น อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละหมวดธุรกิจมากท่ีสุด ยกเวน้ในหมวดธุรกิจพาณิชยท่ี์มีอตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีอตัราหมุนเวียนสินทรัพยร์วมท่ีส่งผลต่ออตัรา

การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ในหมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 

  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

 อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ไดร้้อยละ 96.95 โดยมีค่า Prob ของ F-stat 

0.00004 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย
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เชิงซ้อนพบว่า เมื่ออตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.695622 และอตัราส่วนการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)   เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มร้อยละ 3 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน)  

 อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)  ไดร้้อยละ

97.6644 โดยมีค่า Prob F-statistics เป็น 0.000001 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า เมื่ออตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงไป

ร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.620612  และ อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 

จะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 2.7045489 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษัท ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)ไดร้้อยละ 97.6644 โดยมีค่า Prob             

F-statisticsเป็น 0.000001 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของ

สมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า เ มื่ออัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธุรกิจบริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 

0.620612  และอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้อัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 2.7045489 

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากค่า 

Prob. มีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ธุรกิจบริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 89.7 โดยมีค่า Prob F-statistics เป็น 0.000702 ซ่ึงมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า เ มื ่อ

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจบริษทั 

โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 1.29  

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี 

 นักลงทุนท่ีสนใจในการลงทุนในหลักทรัพยท่ี์มีขนาดใหญ่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ควรจะ

พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลักทรัพย ์หมวดพลงังานและ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1224 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สาธารณูปโภค ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น และอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีโดยพยายามดู

หลกัทรัพยท่ี์มีขนาดใหญ่ของ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีมีแนวโนม้อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น และ

อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีเพ่ิมสูงข้ึน จะทาํให้มีโอกาสในการเก็งกาํไรจากส่วนต่างของราคาได ้

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังถดัไป 

 1. การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินใดท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของหลกัทรัพยไ์ออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นจึงควรจะปรับตวัแปรทาํการศึกษาในคร้ังถดัไป 

2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยคาํนึงถึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเพียง

อยา่งเดียว ดงันั้นจึงควรนาํขอ้มลูเชิงคุณภาพหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ขา้มาร่วมใน

การพิจารณาดว้ย เช่น ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อกิจการ ความผนัผวนของกาํไร กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํ เป็นตน้ เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งในส่วนรูปแบบของการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ี และ 2) ศึกษาปัจจยัลกัษณะ

ทัว่ไปของลูกหน้ีท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน จงัหวดั

ขอนแก่น ทาํการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแฟ้มสินเช่ือรายบุคคลและขอ้มลูประวติัการชาํระหน้ีจากระบบงาน

ของธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระตั้งแต่ 1 งวด

ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 300 ราย แบ่งเป็นลูกหน้ีปกติจาํนวน 150 ราย และกลุ่มลูกหน้ี NPLs 

จาํนวน 150 ราย โดยใชแ้บบจาํลองการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ได้แก่ อาชีพ วงเงินกู ้

ระยะเวลากู ้และประเภทหลกัประกนั ส่วนตวัแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน จาํนวนบุตร 

และเง่ือนไขการผ่อนชาํระ ไม่มีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี และการทดสอบความแม่นยาํของ

แบบจาํลองพบวา่แบบจาํลองมีความน่าเช่ือถือหรือความแม่นยาํอยูท่ี่ 72.67% 

คาํสําคญั:  หน้ีคา้งชาํระ (NPLs), ลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ี, ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to 1) study the general characteristics of subprime debtors and 2) study 

the factors affected the probability of transforming debtors to non-performing loan. The study was conducted by 

collecting information from retail loan files and records of loan repayment of Government Bank, Phupaman branch, 

Khon Kaen. The samples of this study were 300 debtors who categorized as subprime debtors in 31 January 2018, 

which was divided into 150 debtors with normal debt and 150 debtors with non-performing loan. The study used 

Logistic Regression Analysis model to analyze the information at the confidence level of 95%. The results of the 

study showed that the factors affected the probability of transforming debtors to non-performing loan were: career, 

total loan credit, time of loan, and type of collateral. On the contrary, the study found that the factors in the part of 

gender, age, marital status, level of education, income, number of children, and payment term did not affect the 

probability of transforming debtors to non-performing loan. Moreover, the accuracy test of the model revealed 

72.67% accurate. 

Keywords: Non-performing loan, Characteristics of debtors, Government Bank    

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1226 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

1. บทนํา 

ธนาคารออมสิน นอกจากการทาํหนา้ท่ีสถาบนัการเงินเพ่ือการออมของประเทศแลว้ ยงัคงมุ่งมัน่ในการทาํ

หน้าท่ีสืบสานสร้างสรรค์พฒันาสังคมในทุกด้าน เพ่ือสร้างความสุขท่ีย ัง่ยืนให้พ่ีน้องคนไทย โดยในปีท่ีผ่านมา

ธนาคาร ได้เป็นเสาหลักสําคัญของรัฐบาลในการผลกัดนัมาตรการต่างๆ เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใน

หลากหลายโครงการ อาทิ สินเช่ือประชารัฐเพ่ือประชาชน  สินเช่ือแก้ไขปัญหาหน้ีครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา   บา้นประชารัฐ  การอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการรายย่อย

ฯ  National e-Payment  มาตรการประชารัฐเพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินประชาชน (พกัชาํระหน้ี)  มาตรการส่งเสริมความ

เป็นอยูใ่นระดบัหมู่บา้น  โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งบรูณาการและเบด็เสร็จ  

 การให้บริการดา้นสินเช่ือของธนาคาร ถือว่าเป็นส่ิงท่ีธนาคารให้ความสําคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากเป็น

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัธนาคาร เช่น รายไดด้อกเบ้ีย รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ เป็นตน้ จึงส่งผลให้ธนาคารมี

การขยายฐานสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือธนาคารจะมีผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  ในขณะเดียวกนั  หากมีกระบวนการ

วิเคราะห์สินเช่ือท่ีดอ้ยคุณภาพ สืบเน่ืองจากมีปริมาณงานท่ีมาก ทาํให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบคาํขอกู ้

เอกสารการแสดงรายได ้และการวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ไม่รัดกุม อีกทั้งการเร่งอนุมติั

สินเช่ือเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลให้ปริมาณลูกหน้ีท่ีไม่สามารถเก็บหน้ีได้

ตามกาํหนดระยะเวลามีเพ่ิมมากข้ึน และจนกลายเป็นหน้ีค้างชาํระ (NPLs)  หรือ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ ดงันั้ น

ธนาคารต้องให้ความสําคัญพร้อมหาแนวทางป้องกันและการแก้ไข เน่ืองจากจะต้องมีการกนัเงินสํารอง ตาม

พระราชบญัญติัธุรกิจธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกขอ้กาํหนดให้กบัสถาบนัการเงินในการถือปฏิบติัเก่ียวกบัการ

จดัชั้นและการกนัเงินสาํรอง โดยร้อยละของการกนัเงินสาํรองตามชั้นหน้ี ชั้นปกติ จะตอ้งกนัเงินสาํรอง ร้อยละ 1 ของ

มูลหน้ีคงเหลือ ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ต้องกันเงินสํารองร้อยละ 2 ของมูลหน้ีคงเหลือ และตั้ งแต่ชั้นหน้ีตํ่ากว่า

มาตรฐานเป็นตน้ไป จะตอ้งกนัเงินสาํรอง ร้อยละ 100 ของมลูหน้ีคงเหลือนั้น  แสดงให้เห็นว่า หากธนาคารออมสินมี

หน้ีค้างชาํระเป็นจาํนวนมาก  ธนาคารต้องมีการกนัเงินสํารองอย่างเพียงพอเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกบัสินทรัพยท่ี์ธนาคารถือครองอยู ่โดยเฉพาะเงินให้สินเช่ือซ่ึงเป็นสินทรัพยห์ลกัของธนาคาร  อาจส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานของธนาคารท่ีต้องมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึน ทาํให้ธนาคารมีผลกาํไรท่ีลดน้อยลงเช่นกัน 

(ธนาคารออมสิน, 2560)         

 จากปัญหาดงักล่าว จึงทาํให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาปริมาณของหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ธนาคารออมสิน 

สาขาภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีปริมาณหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ท่ีมากเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาท่ีมีขนาดเท่ากนั เพ่ือ

ตอ้งการทราบปัจจยัใดบางท่ีเป็นสาเหตุทาํให้เกิดปัญหาหน้ีคา้งชาํระ (NPLs)  ซ่ึงจะไดน้าํผลท่ีไดจ้ากศึกษาในคร้ังน้ี 

เป็นแนวทางสาํหรับการวิเคราะห์และการอนุมติัสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเป็นแนวทางป้องกนัไม่ให้มี

ปริมาณหน้ีคา้งชาํระท่ีเพ่ิมข้ึน          

           

 แนวคดิเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างชําระหนี ้(วนิดา จนัทวงศ,์ 2550)     

 1.1 เกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลง ย่อมส่งผล

กระทบต่อตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ค่านิยมและเทคโนโลยี ภยัธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด           
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 1.2 ปัจจัยภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคาร ท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเองและสามารถ

ควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น 

การประเมินราคาหลกัประกนัท่ีสูงเกินไป ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคาร และการอาํนวยสินเช่ือของ

ธนาคารท่ีไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี          

 1.3 ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ การท่ีลูกหน้ีนาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคข์องการกูย้ืม การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่

การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวหย่าร้าง ลูกหน้ี

ใช่จ่ายเงินฟุ่มเฟือย มีหน้ีสินภายนอกมาก ลูกหน้ีทาํการคา้เกินตวัหรือหวงัผลเลิศในธุรกิจมากเกินไป การเปล่ียนแปลง

ผูบ้ริหารเป็นผลให้การดาํเนินงานของธุรกิจชะงกั การทุจริตของผูบ้ริหารในกิจการ ลูกหน้ีเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมชาํระ

หน้ี หรือนาํเงินไปชาํระหน้ีภายนอก ก่อนนาํเงินไปชาํระคืนแก่ธนาคาร และลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีอ่ืน ๆ ดาํเนินคดีและยึด

ทรัพยข์ายทอดตลาด           

 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนงานวิจยัของอภิพงศ ์แซมลาํเจียก (2549) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือบุคคล กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผูไ้ด้รับสินเช่ือไม่มีหลักประกันประเภทสินเช่ือบุคคล (C-Loan) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน แบ่งเป็นหน้ีปกติจาํนวน 200 ราย และหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้200 ราย ผลการ

วิเคราะห์โลจิต พบว่า วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ จาํนวนสินเช่ืออ่ืนๆ ท่ีใชอ้ยู่ อายุงาน และสถานท่ีพกัอาศยั มีความสัมพนัธ์กบั

ความน่าจะเป็นของสินเช่ือบุคคลท่ีจะเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แบบจาํลองน้ี

มีความแม่นยาํสามารถในการพยากรณ์ถูกตอ้งทั้งหมดร้อยละ 81.5 งานวิจยัของ ศิริพงษ ์อินทร์พรหม (2559) ไดศึ้กษา

ปัจจยัท่ีมีต่อความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะกลายเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารสยามซิต้ี เขตพ้ืนท่ี

มหาสารคาม เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแฟ้มสินเช่ือรายบุคคลและขอ้มลูประวติัการชาํระหน้ี

จากระบบงานของธนาคาร กลุ่มตวัอย่างเป็นลูกหน้ีท่ีถูกจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานในปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 จาํนวน 

490 ราย แบ่งเป็นหน้ีปกติจาํนวน 197 ราย และหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้293 ราย ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลใชแ้บบจาํลอง

การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน มีผลต่อความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะกลายเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และการทดสอบความ

แม่นยาํของแบบจาํลองพบว่าแบบจาํลองมีความน่าเช่ือถือหรือความแม่นยาํร้อยละ 77.80   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1.  เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ี ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 

         2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ี ท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี 

ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น       

            

3. ข้ันตอนการศึกษา 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากร คือ ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระตั้งแต่ 1 งวดข้ึนไป ในช่วงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 

1,159 ราย คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 299 ราย จึงทาํการเลือกขอ้มูล
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เพ่ือนาํมาวิเคราะห์จากลกูหน้ี 300 ราย ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกโดยเก็บจากกลุ่มลูกหน้ีปกติท่ีคา้งชาํระไม่

เกิน 3 เดือน (Y = 0) จาํนวน 150 คน (Y = 0) กลุ่มลูกหน้ี NPLs ท่ีคา้งชาํระเกิน 3 เดือน (Y = 1) จาํนวน 150 คน 

 2. ข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

  การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยวิธีเก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ลูกหน้ีคา้งชาํระ 

(NPLs) จากระบบงานสินเช่ือของธนาคารออมสิน 11 ตวัแปร ไดแ้ก่ ขอ้มลูเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน จาํนวนบุตร วงเงินกู ้ระยะเวลากู ้เง่ือนไขการผอ่นชาํระ และประเภทหลกัประกนั 

 3. สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 

  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉล่ีย ร้อยละ อธิบายลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ี ใชแ้บบจาํลอง Logistic Regression 

Analysis เพ่ือหาความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะเป็นเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) จากตวัแปรอิสระ โดยใชแ้บบจาํลองในการ

วิเคราะห์ดงัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2558) 

 

     

  

  โดยท่ีPy คือ ความน่าจะเป็นท่ีลกูหน้ีจะเป็นหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) 

   Y = 0 คือ ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะไม่เป็นหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) 

   Y = 1 คือ ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะเป็นหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) 

   b0 คือ ค่าคงท่ี 

   bi คือ ค่าสัมประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรท่ีนาํมาอธิบาย 

   Xi คือ ตวัแปรตน้ท่ีนาํมาวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 

   X1  คือ เพศ (Gen) แบ่งเป็นเพศชาย และเพศหญิง  

   X2 คือ อาย ุ(Age)  

   X3 คือ สถานภาพ (Sta) แบ่งเป็นโสด สมรส หยา่ร้าง/หมา้ย 

   X4 คือ ระดบัการศึกษา (Edu) แบ่งเป็นประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย 

          ปวส. ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

   X5 คือ อาชีพ (Occ) แบ่งเป็น ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั อาชีพอิสระ พนกังาน 

          บริษทั เกษตรกร พนกังานราชการ  

   X6 คือ รายไดต่้อเดือน (Inc) แบ่งเป็นไม่เกิน 15,000 บาท 15,001-30,000 บาท มากกว่า 30,000 

          บาทข้ึนไป  

   X7 คือ จาํนวนบุตร (Chi) 

   X8 คือ วงเงินกู ้(Loan) แบ่งเป็น ไม่เกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001-200,000 บาท 

          200,001-500,000 บาท 500,000-1,000,000 บาท มากกว่า 1,000,000 บาท 

   X9 คือ ระยะเวลากู ้(Time) แบ่งเป็นไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี มากกว่า 10 ปี  

   X10 คือ เง่ือนไขการผอ่นชาํระ (Term) แบ่งเป็นรายเดือน รายปี 

   X11 คือ ประเภทหลกัประกนั (Guar) แบ่งเป็นบุคคล หลกัทรัพย ์
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  จะไดแ้บบจาํลองท่ีใชศึ้กษา ดงัน้ี 
 

   ln (PY) = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8+ b9x9+  b10x10+ b11x11 

 

4. ผลการวจิัย 

1. ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของลูกหนี ้ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน จังหวดัขอนแก่น 
 

    ตารางที ่1 จาํแนกลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ีตามสถานะของการเป็นหน้ี  

ลกัษณะทัว่ไป 
หนีป้กต ิ หนีค้้างชําระ (NPLs) รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ       

ชาย 65 43.33 62 41.33 127 42.33 

หญิง 85 56.67 88 58.67 173 57.67 

อาย ุ       

21-30 ปี 7 4.67 9 6.00 16 5.33 

31-40 ปี 51 34.00 42 28.00 93 31.00 

41-50 ปี 57 38.00 65 43.33 122 40.67 

51-60 ปี 35 23.33 34 22.67 69 23.00 

สถานภาพ       

โสด 30 20.00 36 24.00 66 22.00 

สมรส 109 72.67 106 70.67 215 71.67 

หยา่ร้าง/หมา้ย 11 7.33 8 5.33 19 6.33 

ระดับการศึกษา       

ประถมศึกษา 32 21.33 41 27.33 73 24.33 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 12 8.00 30 20.00 42 14.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 22 14.67 30 20.00 52 17.33 

ปวส. 18 12.00 16 10.67 34 11.33 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 66 44.00 33 22.00 99 33.00 

ระดับการศึกษา       

ประถมศึกษา 32 21.33 41 27.33 73 24.33 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 12 8.00 30 20.00 42 14.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 22 14.67 30 20.00 52 17.33 

ปวส. 18 12.00 16 10.67 34 11.33 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 66 44.00 33 22.00 99 33.00 
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ลกัษณะทัว่ไป 
หนีป้กต ิ หนีค้้างชําระ (NPLs) รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ระดับรายได้       

ไม่เกิน 15,000 บาท 47 31.33 64 42.67 111 37.00 

15,001-30,000 บาท 48 32.00 64 42.67 112 37.33 

มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 55 36.67 22 14.67 77 25.67 

ระดับข้ันอาชีพ       

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 43 28.67 18 12.00 61 20.33 

ธุรกิจส่วนตวั 56 37.33 54 36.00 110 36.67 

อาชีพอิสระ 9 6.00 14 9.33 23 7.67 

พนกังานบริษทั 18 12.00 15 10.00 33 11.00 

เกษตรกร 17 11.33 32 21.33 49 16.33 

พนกังานราชการ 7 4.67 17 11.33 24 8.00 

จํานวนบุตร       

ไม่มีบุตร 35 23.33 44 29.33 79 26.33 

1 คน 43 28.67 43 28.67 86 28.67 

2 คน 59 39.33 56 37.33 115 38.33 

3 คน 13 8.67 6 4.00 19 6.33 

4 คน 0 0.00 1 0.67 1 0.33 

วงเงินกู้       

ไม่เกิน 50,000 บาท 32 21.33 81 54.00 113 37.67 

50,001-100,000 บาท 17 11.33 28 18.67 45 15.00 

100,001-200,000 บาท 25 16.67 16 10.67 41 13.67 

200,001-500,000 บาท 23 15.33 8 5.33 31 10.33 

500,000-1,000,000 บาท 18 12.00 7 4.67 25 8.33 

มากกว่า 1,000,000 บาท 35 23.33 10 6.67 45 15.00 

ระยะเวลากู้       

ไม่เกิน 5 ปี 49 32.67 93 62.00 142 47.33 

6-10 ปี 58 38.67 39 26.00 97 32.33 

มากกว่า 10 ปี 43 28.67 18 12.00 61 20.33 

เงื่อนไขการผ่อนชําระ       

รายเดือน 126 84.00 106 70.67 232 77.33 

รายปี 24 16.00 44 29.33 68 22.67 
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ลกัษณะทัว่ไป 
หนีป้กต ิ หนีค้้างชําระ (NPLs) รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ประเภทหลกัประกนั       

บุคคล 64 42.67 15 10.00 79 26.33 

หลกัทรัพย ์ 86 57.33 135 90.00 221 73.67 

 

จากตารางท่ี 1 จากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 300 ราย พบว่าลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.67 

อาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.67 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.67 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า  คิด

เป็นร้อยละ 33.00 อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 36.67 ระดบัรายได ้15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  37.33   มี

บุตร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 มีวงเงินกูไ้ม่เกิน 50,000 บาท มี คิดเป็นร้อยละ 37.67 มีระยะเวลากูไ้ม่เกิน 5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 47.33 ผอ่นชาํระรายเดือน โดยใชห้ลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 73.67 

  

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชําระ (NPLs) ของลูกหนี้ ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น ไดก้าํหนดตวัแปรอา้งอิงของแต่ละตวัแปรตน้ ดงัน้ี 

 Gen(2)  =  เพศหญิง Occ(6) =  พนกังานราชการ 

 Sta(3) =  สถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย  Edu(5)  =  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  

 Loan(6)  =  วงเงินกูม้ากกว่า 1,000,000 บาท  Time(3) =  ระยะเวลากูม้ากกว่า 10 ปี 

 Term(2) =  ผอ่นชาํระรายปี  Guar(2) =  ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของ

ลูกหน้ี พบว่า มี 4 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ีได ้ประกอบดว้ยตวัแปรอาชีพ 

วงเงินกู ้ระยะเวลากู ้และประเภทหลกัประกนั โดยพิจารณาจากค่า sig. มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 ส่วนตวัแปร 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน จาํนวนบุตร และเง่ือนไขการผอ่นชาํระ ไม่มีผลต่อการเกิดหน้ีคา้ง

ชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน เน่ืองจากจากค่า sig. มีค่ามากว่าระดบันัยสําคญั 0.05 ดงั

ตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี  

ตวัแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. 

for EXP(B) 

Lower Upper 

Gen(1) .089 .293 .092 1 .761 1.093 .616 1.939 

Age .037 .023 2.553 1 .110 1.038 .992 1.087 

Inc .000 .000 1.606 1 .205 1.000 1.000 1.000 

Occ 
  

6.477 5 .263 
   

Occ(1) -1.670 .675 6.127 1 .013* .188 .050 .706 
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ตวัแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. 

for EXP(B) 

Lower Upper 

Occ(2) -1.202 .650 3.421 1 .064 .300 .084 1.074 

Occ(3) -1.016 .787 1.669 1 .196 .362 .077 1.692 

Occ(4) -.916 .664 1.906 1 .167 .400 .109 1.469 

Occ(5) -1.069 .798 1.793 1 .181 .343 .072 1.642 

Sta 
  

.006 2 .997 
   

Sta(1) -.034 .723 .002 1 .962 .967 .235 3.984 

Sta(2) -.043 .591 .005 1 .942 .958 .301 3.051 

Edu 
  

4.299 4 .367 
   

Edu(1) .029 .557 .003 1 .958 1.030 .346 3.067 

Edu(2) .910 .577 2.488 1 .115 2.485 .802 7.704 

Edu(3) .383 .478 .640 1 .424 1.466 .574 3.743 

Edu(4) .165 .508 .106 1 .745 1.180 .436 3.195 

Chi -.330 .228 2.089 1 .148 .719 .459 1.125 

Loan 
  

17.499 5 .004** 
   

Loan(1) 3.316 1.186 7.817 1 .005** 27.553 2.695 281.687 

Loan(2) 1.508 1.012 2.219 1 .136 4.518 .621 32.857 

Loan(3) .098 .976 .010 1 .920 1.103 .163 7.470 

Loan(4) .262 .674 .151 1 .698 1.300 .347 4.872 

Loan(5) .474 .666 .506 1 .477 1.606 .435 5.923 

Time 
  

6.964 2 .031* 
   

Time(1) -1.847 .806 5.246 1 .022* .158 .032 .766 

Time(2) -.344 .576 .358 1 .550 .709 .229 2.191 

Term(1) 1.070 .616 3.015 1 .083 2.916 .871 9.758 

Guar(1) -1.777 .673 6.978 1 .008** .169 .045 .632 

Constant -1.605 1.554 1.066 1 .302 .201 
  

หมายเหตุ:  *   p  < 0.05  ** p  < 0.01 

 

 จากผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถนาํมาเขียนสมการพยากรณ์ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) 

ดงัน้ี 
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 หรือ ln (Py) = -1.605-1.670Occ(1)+3.316Loan(1)-1.847Time(1)-1.777Guar(1) 
 

 จากตวัแปรตน้ทั้ง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ อาชีพ วงเงินกู ้ระยะเวลากู ้และประเภทหลกัประกนั สามารถทาํนาย

การเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน ไดถู้กตอ้งร้อยละ 72.67 ดงัตารางท่ี 3  

 

ตารางที ่3 การจาํแนกกลุ่มสาํหรับค่าท่ีแทจ้ริงกบัค่าท่ีพยากรณ์  

กลุ่มตวัอย่าง 

ผลการพยากรณ์ 

สถานะของหนี ้ ร้อยละของ

ความถูกต้อง หนีป้กต ิ หนีค้้างชําระ (NPLs) 

Step 1 สถานะของ

หน้ี 

หน้ีปกติ 107 43 71.33 

หน้ีคา้งชาํระ (NPLs) 39 111 74.00 

รวม 72.67 

 

 

5. การอภปิรายผล 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของ

ลูกหน้ี พบว่า มี 4 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ีได ้ประกอบดว้ยตวัแปรอาชีพ 

วงเงินกู ้ระยะเวลากู ้และประเภทหลกัประกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อภิพงศ ์แซมลาํเจียก (2549)  เร่ือง ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือบุคคล กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า วงเงินกูท่ี้ไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัความน่าจะเป็นของสินเช่ือบุคคลท่ีจะเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

 จากแบบจาํลองโลจิสติกส์สามารถทาํนายการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี ธนาคารออมสิน สาขาภู

ผาม่าน ไดถู้กตอ้งร้อยละ 72.67 ซ่ึงมีความแม่นยาํในการทาํนายนอ้ยกว่า ศิริพงษ์ อินทร์พรหม (2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ต่อความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะกลายเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารสยามซิต้ี เขตพ้ืนท่ี

มหาสารคาม ไดท้ดสอบความแม่นยาํของแบบจาํลองพบว่าแบบจาํลองมีความน่าเช่ือถือหรือความแม่นยาํอยู่ท่ี  ร้อย

ละ 77.80 และอภิพงศ ์แซมลาํเจียก (2549) เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือ

บุคคล กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) พบว่า แบบจาํลองมีความเท่ียงตรงในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ มี

ความสามารถในการพยากรณ์ถูกตอ้งทั้งหมดร้อยละ 81.5 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดหน้ีค้างชาํระ (NPLs) ได้แก่ อาชีพ วงเงินกู้ ระยะเวลากู้ และประเภท

หลักประกัน ทั้ง 4 ปัจจัยนั้ นธนาคารออมควรให้ความสําคัญและให้ค่าคะแนนความเส่ียงจะเกิดหน้ีสูญสูงเพ่ือ

ประกอบในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือแก่ลูกคา้ ซ่ึงเป็นการป้องกันและการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ได ้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1234 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ส่วนตวัแปร เพศ อายสุถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน จาํนวนบุตร และเง่ือนไขการผ่อนชาํระ ไม่มีผลต่อ

การเกิดหน้ีคา้งชาํระ(NPLs) ของลูกหน้ี และการทดสอบความแม่นยาํของแบบจาํลองพบว่าแบบจาํลองมีความ

น่าเช่ือถือหรือความแม่นยาํอยูท่ี่ 72.67% ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) 

 

ตารางที ่4 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของลูกหน้ี  

ตวัแปร 
มผีลต่อการเกดิ 

หนีค้้างชําระ 

ไม่มผีลต่อการเกดิ 

หนีค้้างชําระ 

เพศ (Gen)  X 

อาย ุ(Age)  X 

สถานภาพ (Sta)  X 

ระดบัการศึกษา (Edu)  X 

อาชีพ (Occ)   

รายไดต่้อเดือน (Inc)  X 

จาํนวนบุตร (Chi)  X 

วงเงินกู ้(Loan)   

ระยะเวลากู ้(Time)   

เง่ือนไขการผอ่นชาํระ (Term)  X 

ประเภทหลกัประกนั (Guar)   

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  การพิจารณาอาชีพของลูกหน้ี ธนาคารควรให้ความสาํคญักบัการพิจารณาลูกหน้ีท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงธนาคารควรพิจารณาอยา่งละเอียดถึงสัดส่วนภาระหน้ีผอ่นชาํระต่อรายไดสุ้ทธิต่อเดือน และ

สัดส่วนภาระหน้ีคงเหลือต่อวงเงินสินเช่ือรวม ซ่ึงหากมีสัดส่วนท่ีท่ีสูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน

การชาํระหน้ีคืนธนาคารไดใ้นอนาคต 

 2. การพิจารณาวงเงินกูข้องลูกหน้ี ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ท่ีมีวงเงินกู้ไม่เกิน 

50,000 บาท ซ่ึงเป็นลูกคา้สินเช่ือธนาคารประชาชน ดงันั้น ทาํความเขา้ใจกบัลูกคา้สินเช่ือธนาคารประชาชนในการ

ผ่อนชาํระสินเช่ือให้กับธนาคาร และช้ีแจงให้ลูกค้าเห็นความสําคญัของการรักษาวินัยทางการเงิน การอธิบายให้

ลูกหน้ีเขา้ใจและช้ีให้เห็นถึงความสําคญัของการใชเ้งินให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และการชาํระหน้ีคืนจึงเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีธนาคารตอ้งปฏิบติั 

 3. การพิจารณาประเภทวงเงินกูแ้ละหลกัประกนั ในกรณีท่ีลูกหน้ีขอกูใ้นวงเงินกูสู้งธนาคารควรให้ให้มีผู ้

กูร่้วม หรือเรียกหลักทรัพยป์ระกันเพ่ิมหรือพิจารณาเฉพาะหลักทรัพยป์ระกันท่ีมีมูลค่าสูง  เน่ืองจากหากลูกหน้ี

กลายเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายไดก้็ยงัมีหลกัทรัพยป์ระกนัท่ีมีมลูค่าในการชดเชยการกนัสาํรอง  หรือธนาคารอาจไดรั้บ

ชาํระหน้ีคืนจากกรณีขายทอดตลาด 

 4.  การติดตามการนาํเงินไปใชใ้ห้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ โดยเฉพาะลูกหน้ีท่ีมีวงเงินกูห้ลายประเภท 
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เพ่ือให้การใชเ้งินเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการขอสินเช่ือ ออกตรวจเยี่ยมกิจการของลูกคา้ในกรณีสินเช่ือธุรกิจ 

ออกตรวจเยีย่มหน่วยงานราชการในกรณีท่ีลูกคา้ใชสิ้นเช่ือสวสัดิการหน่วยงาน 

 5. ธนาคารควรมีการติดตามหน้ีอย่างใกลชิ้ด ในกรณีท่ีลูกหน้ีเร่ิมส่งสัญญาณผิดนัดชาํระหน้ี ช้ีให้ลูกคา้

เห็นความสาํคญัของการชาํระหน้ีคืนและช้ีให้เห็นผลกระทบจากการผิดนัดชาํระหน้ี หากพบว่าลูกหน้ีส่งสัญญาณผิด

นดัชาํระหน้ี ธนาคารควรติดต่อเพ่ือสอบถามสาเหตุหรือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้ลูกคา้ทนัที  

 6. การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลของธนาคารท่ีลูกหน้ีให้ไวเ้ม่ือขอสินเช่ือกบัธนาคารซ่ึงเป็น

ขอ้มลูทุติยภูมิ ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามกบัลูกหน้ีซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลปฐมภูมิ และ

เป็นขอ้มลูปัจจุบนัมากกว่าขอ้มลูจากแฟ้มขอ้มลู 
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ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกับธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี 1 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกับ

ธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1 โดยใชว้ิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเชิงซ้อน (Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series data) รายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 - ไตรมาสท่ี 

4 ปี 2559 ขอ้มลูรายไตรมาส 10 ปียอ้นหลงั รวม 40 ชุดขอ้มลู  

โดยมีสมมติฐานว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราการว่างงานภายใน

จงัหวดัอุดรธานี และ ปริมาณการให้สินเช่ือธุรกิจภายในเขตอุดรธานี 1  มีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1   

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคาร

ออมสินในเขตอุดรธานี1 อย่างมีนัยสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้แก่ ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อ (INF) และ ปัจจยัดา้นอตัราการว่างงานภายในจงัหวดัอุดรธานี (UNEM) 

คาํสําคญั:  สินเช่ือธุรกิจ , หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

ABSTRACT 

This research aims to study Factors Causing the Non-Performing Loans on Business loans of 

Government Savings Bank in Udon thani1. This research was designed to use method of  Multiple Regression 

Analysis to address the relationship between variable. Moreover, this research draws upon the secondary data 

which is quarterly time series data. The data was collected for 40 observation data sine the first quarter in 2007 to 

the fourth quarter in 2016. 

With hypothesis Gross domestic product , Policy rate , Unemployment rate , Inflation and Interest rate 

are impact on Non-Performing Loans on Business loans of Government Savings Bank in Udon thani 1. 

According to studies, it has been found that Factors Affecting Non-Performing Loans (NPL) of 

Business Loans with Government Savings Bank in Udon Thani 1 Significance at 95% confidence level is Gross 

Domestic Product (GDP), Inflation (INF), and Unemployment Rate in Udon Thani 

Keywords: Business loans, Non-Performing Loans 
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1. บทนํา 

ธนาคารเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดทิศทางในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใน

ฐานะท่ีเป็นแหล่งเงินทุนท่ีให้การสนบัสนุนความตอ้งการเงินลงทุนของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือ

เอกชน โดยธนาคารเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสาํคญัในการทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างการออมและการลงทุน

ระหว่างประเทศการออมละการลงทุนของประเทศ ผ่านการดาํเนินธุรกรรมการรับฝากเงินและการให้สินเช่ือแก่ภาค

เศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกัของการใชสิ้นเช่ือนั้นอยู่ท่ีการไดรั้บคืนทั้ง

เงินต้นและดอกเบ้ียจากลูกหน้ี ตามเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีกาํหนด และสามารถนาํเงินท่ีไดรั้บคืนน้ีไปบริการดา้น

สินเช่ือเพ่ือให้เกิดประโยชน์เพ่ิมข้ึนไดอี้กหลายๆ คร้ัง  ข้ึนอยู่กบัธนาคารแต่ละแห่งว่าจะสามารถเรียกเงินตน้พร้อม

ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีไดเ้ร็วมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงยอ่มจะเกิดความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ี หรือมีความสามารถ

ในการชาํระหน้ีไม่เพียงพอ ดงันั้นธนาคารแต่ละแห่งควรตอ้งมีระบบการบริหารจดัการบริหารสินเช่ือท่ีดี เพ่ือลดความ

เส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ีคืนได ้

 ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตนอ้ยลงและมีความผนัผวน จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ธนาคาร

โดยเฉพาะเร่ืองของคุณภาพสินเช่ือ จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องภาคเอกชน ซ่ึงจะทาํให้เกิด การผิดนัดชาํระหน้ีและ

ทาํให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) เพ่ิมข้ึน และจากผล ประกอบการของธนาคารท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะ

เศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2558 ซ่ึง เป็นช่วงท่ีเกิดความขดัแยง้ทางการเมืองในประเทศ มีการรัฐประหาร 

การยบุสภาและการชุมนุมทาง การเมืองอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งในปี พ.ศ.2550 ยงัเกิดวิกฤติการเงินของโลกท่ีมีสาเหตุมา

จากทางภาค อสังหาริมทรัพยแ์ละภาคการเงินของสหรัฐอเมริกา ทาํให้สถาบนัการเงินสาํคญัหลายแห่งทัว่โลกตอ้ง ปิด

กิจการหรือควบรวมกิจการเพ่ือความอยูร่อด ส่งผลให้หลายประเทศทัว่โลกประสบกบัภาวะ เศรษฐกิจถดถอย ซ่ึงจาก

ปัญหาทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศไดส่้งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย

อยา่งมาก จนทาํให้ไดรั้บกาํไรสุทธิลดลง 

 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) นั้น นบัไดว้่าเป็นทั้งเหตุและผลท่ีสําคญัดา้นหน่ึงของ วิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจไทยท่ีไดป้ระสบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง หน่วยงานของรัฐหาวิถีทางท่ีจะ

แกไ้ข NPLs โดยการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีประสบปัญหาและปรับกลไกการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพราะ

หากไม่สามารถปรับโครงสร้างหน้ี และกลไกการปล่อยสินเช่ือ จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจจะประสบปัญหาอยู่ใน

สภาวะตกตํ่าเป็น เวลานานมากได ้เน่ืองจากในประเทศท่ีพ่ึงสถาบนัการเงินระบบสาขา ดงัเช่นประเทศไทย สินเช่ือ

จากสถาบนัการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยน์บัเป็นนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีทาํให้วงจรเศรษฐกิจขบัเคล่ือนไปได ้

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎหีลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ 5C (เทอร์ร่า บีเคเค, 2555)  

ขอ้มลูสาํคญัท่ีธนาคารนาํมาพิจารณาในการอนุมติัสินเช่ือ ข้ึนอยู่นโยบายและหลกัเกณฑ์ของธนาคารนั้นๆ 

ประกอบดว้ย Character , Capacity , Capital , Conditions และ Collateral โดยท่ีปัจจยัท่ีธนาคารออมสินนาํมาวิเคราะห์

และประเมินความน่าเช่ือถือของผูกู้สิ้นเช่ือธุรกิจคือหลกัเกณฑ์ 5C ไดแ้ก่ CHARACTER  (ลกัษณะนิสัยของลูกคา้)  

CAPACITY (ความสามารถในการชาํระหน้ี) CAPITAL (เงินทุน) CONDITION (เง่ือนไข) และ COLLATERALS 

(หลกัประกนั)  
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แนวความคดิการบริหารจัดการหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (www.decha.com , 2554) 

เม่ือทราบสาเหตุของปัญหาแลว้  ก็จะสามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ  เพ่ือให้หน้ีนั้นกลบัคืนสู่สภาพ

ปกติ หรือทาํให้ธนาคารเสียหายนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงการแกไ้ขปัญหานั้น จะตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบ ทางดา้นความจริงใจ

ของลูกหน้ีในการแกไ้ขปัญหา สภาพธุรกิจท่ีดาํเนินอยู ่ความสามารถในการชาํระหน้ีหลกัประกนั และวิธีการควบคุม

เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า ธนาคารสามารถดาํเนินการได ้2 แนวทาง ดงัน้ี 

1) ธุรกิจยงัคงดาํเนินการต่อไปได ้

การแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม คือให้ลูกหน้ีมีโอกาสในการพ้ืนฟธุูรกิจ  โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1.1 RESTRUCTURE หน้ีใหม่ โดยเปล่ียนหน้ีระยะสั้นเป็นระยะยาว ยดืเวลาการชาํระหน้ีออกไป   

1.2 ลดเงินตน้บางส่วนหรือดอกเบ้ีย   

1.3 การเพ่ิมทุนหากธุรกิจขาดสภาพคล่อง และลูกหน้ียงัมีความสามารถในการเพ่ิมพูนหรือหาผูร่้วมทุน

อ่ืนมาได ้  

1.4 ให้กูเ้พ่ิมในกรณีท่ีเห็นว่าธุรกิจขาดสภาพคล่อง  และมีช่องทางในการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ 

1.5 REORGANIZATION เม่ือธุรกิจเกิดปัญหาการบริหารงานท่ีไม่ดี  อาจต้องมีการเปล่ียนแปลง

ผูบ้ริหาร และจดัระบบการบริหารงานใหม่ การแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีน้ี จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกหน้ี 

2) ธุรกิจอาจตอ้งมีการเยีย่วยารักษา 

ควรรีบดาํเนินการ  เพ่ือให้ธนาคารไดรั้บการชาํระหน้ีโดยเร็วท่ีสุด  โดยมีวิธีการดงัน้ี 

2.1 SPLIT หน้ี ให้ผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในหน้ี  เป็นผูส่้งจ่ายเช็คผูค้ ํ้ าประกนั  หรือบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบ

อ่ืน  แบ่งการชาํระหน้ีตามส่วนความรับผดิชอบ  ทาํให้การเรียกหน้ีคืนง่ายข้ึน 

2.2 รับโอนทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระหน้ีเพ่ือตดัปัญหาในการฟ้องร้อง คือการให้ลูกหน้ีโอนทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระ

หน้ีก็ได ้

2.3 การดาํเนินคดีหรือใชข้บวนการทางกฎหมายอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ไดรั้บการชาํระหน้ีคืนโดยเร็วท่ีสุด 

 

หลกัเกณฑ์การจัดช้ันลูกหนี ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

ธนาคารให้หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ีและรับรู้รายได ้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย

กาํหนดการจดัชั้นลูกหน้ี ดงัน้ี 

ตารางที่ 2.1 แสดงการจัดชั้นลูกหนี้

ชั้นที่ ลูกหนี้ค้างชําระ (เดือน) การจัดชั้น หมายเหตุ

1 ไม่เกิน 1 เดือน ชั้นปกติ PL

2 เกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษPL

3 เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน PL

4 เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ชั้นสงสัย NPL

5 เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป ชั้นสงสัยจะสูญ NPL

6 ไม่สามารถติดตามลูกหนี้ได้ ชั้นสูญ NPL
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หลงัจากจดัชั้นลูกหน้ีแลว้ตอ้งมีการตั้งอตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ตามขอ้มลูดงัน้ี 

 ช้ันหนี ้     อตัราการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ปกติ (คา้งชาํระ  0 – 1 เดือน)    1% 

กล่าวถึงเป็นพิเศษ (คา้งเกิน 1 – 3 เดือน)  2% 

ตํ่ากว่ามาตรฐาน (คา้งเกิน 3 – 6 เดือน)   100% 

สงสัย (คา้งเกิน 6 – 12 เดือน)    100% 

สงสัยจะสูญ (คา้งเกิน 12 เดือนข้ึนไป)   100% 

หากธนาคารมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนอตัราการกนัเงินสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยิง่เพ่ิมมากข้ึน

จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลกาํไรของธนาคาร 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัทมา คูทอง (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน:กรณีศึกษา

ธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2558 โดยใชส้มการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression 

ผลการศึกษาสรุปไดว้่าอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

การเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดอ้ยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ สถานภาพสมรส อาชีพ จาํนวนคนในอุปการะ วงเงินกูท่ี้

ไดรั้บ ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ สัดส่วนเงินผอ่นชาํระต่อรายได ้รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน และสัดส่วนภาระ

หน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกูมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

สิทธิศกัด์ิ ศรีเสาวนนัท ์(2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน ในช่วง

เวลาปี พ.ศ. 2555 – ปี พ.ศ. 2559 โดยใชว้ิธีสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple regression)ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุดผล

การศึกษาสรุปไดว้่าปริมาณเงินในระบบและดชันีผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

ออมสิน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนปริมาณเงินให้สินเช่ือของ

ธนาคารออมสินอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

ปนัดดา ปิยะศิลป์ (2556) ศึกษาปัจจัยทาํนายการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร:กรณีศึกษา 

ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น ในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2553 – ปี พ.ศ.2554 โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบไบ

นารี ผลการศึกษาสรุปไดว้่ามีตวัแปรอิสระ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศอาชีพ และประวติัการมีหน้ีคา้งชาํระ ท่ีมีลกัษณะเป็น

ปัจจัยทาํนายกบัการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) โดยมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ  

ส่วนตัวแปรอิสระอ่ืนนอกเหนือจาก ตัวแปรอิสระ 3 ปัจจัยน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์ในการทาํนายการเป็นหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น 

วนิดา จนัทวงศ ์(2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสิ้นเช่ือเคหะธนาคารออมสินเขตเขต

เชียงใหม่2 ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2547 – ปี พ.ศ. 2549 โดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาสรุปไดว้่าระดบั

รายไดข้องครัวเรือนมีผลทาํให้โอกาสท่ีลูกหน้ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดล้ดลงในทิศทางตรงกนัขา้มกนั อาชีพ

ของผูกู้มี้ผลทาํให้โอกาสท่ีลูกหน้ีท่ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนักนั  รายจ่ายของผูกู้ต่้อ
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เดือนมีผลทาํให้โอกาสท่ีลูกหน้ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั จาํนวนบุคคลท่ีอยู่ในวยั

พ่ึงพาของครัวเรือน มีผลทาํให้โอกาสท่ีลูกหน้ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดล้ดลงในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

แสงเดือน รัตนไดเ้จริญสุข (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยใชว้ิธีประมวลขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อนประมาณค่าสมการดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด ใชข้อ้มูลทุติยภูมิอยู่ในลกัษณะอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2543 – ธันวาคม พ.ศ. 2548 

เป็นเวลา 24 ไตรมาส ผลการวิจยัพบว่า ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศราย

ไตรมาส ปริมาณเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยไ์ทย อัตราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์และปริมาณเงินกู้

ระหว่างธนาคารของธนาคารพาณิชยไ์ทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยไ์ทย แต่ปริมาณเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารพาณิชยไ์ทยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับ

ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสิน

ภายในเขตอุดรธานี 1 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายใน

เขตอุดรธานี1 แบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มลูรูปแบบอนุกรมช่วงเวลา โดยรวบรวมขอ้มลู

เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 - ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2560 ขอ้มลูรายไตรมาส 11 ปียอ้นหลงั รวม 44 

ชุดข้อมลู เลือกศึกษาปัจจยัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อัตราการว่างงานภายในจงัหวดั

อุดรธานี อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีกระทบ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจ

ของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ซ่ึงพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนาการศึกษา

ความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square: 

OLS) ซ่ึงมีแบบจาํลองดงัน้ี  

NPL = α + β1GDP+ β2INT + β3UNEM + β4INF + β5INR +ε 

 

  ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

NPL   = ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออม 

    สินภายในเขตอุดรธานี1 

GDP    = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

INT  = อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
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UNEM  = อตัราการว่างงานภายในจงัหวดัอุดรธานี 

INF  = อตัราเงินเฟ้อ 

SME  = ปริมาณการให้สินเช่ือธุรกิจภายในเขตอุดรธานี 1 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series 

Data) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 - ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2560 ขอ้มูลรายไตรมาส 11 ปียอ้นหลงั รวม 

44 ชุดขอ้มลู โดยใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงรายงานและผลการดาํเนินงานภายในธนาคารออมสิน

เช่น ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 และ ปริมาณการ

ให้สินเช่ือธุรกิจภายในเขตอุดรธานี 1 นาํขอ้มูลมาจากผลการดาํเนินของธนาคารออมสินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 

2560 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป นาํขอ้มูลมาจากเว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลอัตราการว่างงานภายในจังหวดัอุดร นําขอ้มูลมาจากสํานักงานแรงงานจังหวดั

อุดรธานี เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 - ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2560 มาทาํ

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขต

อุดรธานี1 จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือหาความสัมพนัธ์โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least square: OLS) ทาํการประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดย

การตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่ 1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL) สินเช่ือ

ธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 ในทิศทางเดียวกนั  

สมมตฐิานที ่ 2 : ปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อ (INF) ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคาร

ออมสินภายในเขตอุดรธานี1 ในทิศทางเดียวกนั 

สมมตฐิานที ่ 3 : ปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (INR) ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL) สินเช่ือธุรกิจของ

ธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

สมมตฐิานที ่4 : ปัจจยัดา้นอตัราการว่างงานภายในจงัหวดัอุดรธานี (UNEM) ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) 

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 ในทิศทางเดียวกนั 

สมมตฐิานที ่5 : ปัจจยัดา้นปริมาณการให้สินเช่ือธุรกิจภายในเขตอุดรธานี 1 (SME) ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 ในทิศทางเดียวกนั 

โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญั ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 5% แลว้นาํผลการวิเคราะห์มาตรวจสอบ

สมมติฐาน สรุป และอธิบายความสัมพนัธข์ั้นตอนมีดงัน้ี 

1. การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Unit root test) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา  

3. การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปร  
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4. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน

ในเขตอุดรธานี1 โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression)  

5. ตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

6. ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

7. ปรับแกผ้ลของสมการถดถอยกรณีเม่ือพบปัญหาความคลาดเคล่ือน โดยใชแ้นวคิดของ HAC (Newey-West) 

8. ทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย ทดสอบสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี และทดสอบ

สัมประสิทธ์ิความชนั 

9. เขียนรายงานผลของการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

4. ผลการวจิัย 

1. การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Unit root test) 

ตัวแปร T-statistic Prob.

NPL -5.670866  0.0042


GDP -1.370511  0.8556


INF -3.112939  0.1727


INR -1.717060  0.7264


UNEM -1.879618  0.6459


SME -7.626430  0.0009
  
สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรท่ีมีขอ้มลูท่ีน่ิง ไดแ้ก่ ปริมาณการให้สินเช่ือธุรกิจ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีสามารถ 

นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอย ส่วนตวัแปร ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

และ อตัราการว่างงาน เป็นตวัแปรท่ีมีขอ้มูลท่ีไม่น่ิง จึงไม่เหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นสมการถดถอยแต่เน่ืองจากการ

วิจยัคร้ังผูว้ิจยัมองแลว้ว่าตวัแปร ดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และ อตัราการ

ว่างงาน อาจจะส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ได ้จึงขอนาํ

ตวัแปรทั้ง 4 ตวัน้ีมาวิเคราะห์ในสมการถดถอยดว้ย 

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา สามารถสรุปผล ตามค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 

ตามค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดด้งัน้ี 

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 24.30705 ลา้นบาท ค่ามธัยฐาน 20.51500 ลา้นบาท ค่าสูงสูดท่ี 62.77000 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุด 10.65000 ลา้นบาท 

และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.30625 ลา้นบาท 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2,892,845 ลา้นบาท ค่ามธัยฐาน 2,831,545 ลา้นบาท 

ค่าสูงสูดท่ี 3,712,651 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุด 2,187,394 ลา้นบาท และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 446,194.40 ลา้นบาท 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 1.918182 ค่ามธัยฐานร้อยละ 2.20 ค่าสูงสูดท่ีร้อยละ 5.50 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 

-0.90 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 1.928884  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(INR) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.69% ต่อปี ค่ามธัยฐาน 7.81% ต่อปี ค่าสูงสูดท่ี 8.25% ต่อปี ค่า

ตํ่าสุด 6.85% ต่อปี และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47% ต่อปี 
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อตัราการว่างงาน (UNEM) มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 1.143182 ค่ามธัยฐานร้อยละ 0.80 ค่าสูงสูดท่ีร้อยละ 

4.20 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0.30 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 0.944 

ปริมาณการให้สินเช่ือธุรกิจ (SME) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 80.36 ลา้นบาท ค่ามธัยฐาน 79.305 ลา้นบาท ค่าสูงสูดท่ี 

161.36 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุด 40.01 ลา้นบาท และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 27.59 ลา้นบาท 

 

3. การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปร สามารถ  สรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าสหสัมพนัธ์กนัตํ่า กล่าวคือ  

ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

4. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน 

ในเขตอุดรธานี1 โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression)  จากผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1ซ่ึงสามารถสรุปผลเป็นสมการถดถอย

เชิงซอ้น เพ่ือใชใ้นการทาํนายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคาร

ออมสินในเขตอุดรธานี1 คือ 

NPLs = 2.135045 + 1.00𝛽𝛽1 – 2.110784𝛽𝛽2 - 1.661520𝛽𝛽3 – 0.065726𝛽𝛽4 + 0.125438𝛽𝛽5 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

5. ตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) การสรุปผลของการ 

ทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคาดเคล่ือน (Heteroskedasiticity)เน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.0220 

ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  ดงันั้นจึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึง

สรุปไดว้่า พบปัญหา เร่ืองHeteroskedasiticity 

6. ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธก์นัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) การสรุปผลตรวจสอบปัญหา 

ความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) เน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.1585 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 

0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า พบ

ปัญหา เร่ือง  Autocorrelation 

7. ปรับแกผ้ลของสมการถดถอยกรณีเม่ือพบปัญหาความคลาดเคล่ือน โดยใชแ้นวคิดของ HAC (Newey-West)  

เน่ืองจากผลการทดสอบพบปัญหา เร่ือง Heteroskedasiticity และ ปัญหา เร่ืองAutocorrelation จึงตอ้งมีการปรับแกผ้ล 

ซ่ึงจะปรากฏผลท่ีแกปั้ญหา เร่ือง Heteroskedasiticity และ ปัญหา เร่ืองAutocorrelation ดงัน้ี 
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.135045 27.62320 0.077292 0.9388 

GDP 1.00E-05 4.83E-06 2.077040 0.0446 

INF -2.110784 0.575276 -3.669169 0.0007 

INR -1.661520 2.584605 -0.642853 0.5242 

UNEM -0.065726 1.043572 -0.062982 0.9501 

SME 0.125438 0.058025 2.161800 0.0370 

     
     

8. ทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย ทดสอบสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี และทดสอบ 

สัมประสิทธ์ิความชนั เน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.9388 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า ∝ มีค่าเท่ากบั 0.9388  และค่าของ ∝ น้ีมีค่าไม่
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แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ถา้ ตวัแปรอิสระทุกตวั มีค่าไม่เท่ากบัศนูยแ์ลว้ 

NPL จะมีค่าเท่ากบั 2.135 ลา้นบาท 

การทดสอบสมมตฐิานของสัมประสิทธิ์ความชัน  𝛽𝛽1 , 𝛽𝛽2 , 𝛽𝛽3 , 𝛽𝛽4 และ 𝛽𝛽5 พร้อมกนั 

เน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.000066 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ

กล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า  𝛽𝛽1 , 𝛽𝛽2 , 𝛽𝛽3 , 𝛽𝛽4 และ 𝛽𝛽5  มีค่าแตกต่างจากศูนย์

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ GDP INF INR UNEM และ SME 

มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามซ่ึงไดแ้ก่ NPL ดว้ยค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 49.2116%  

9. เขียนรายงานผลของการวเิคราะห์ข้อมูล 

โดยอาศยัการอ่านค่าของสัมประสิทธ์ิและการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิ โดยรูปแบบของ

สมการเขียนมีดงัน้ี 

 

NPLs = 2.135045 + 1.00**GDP – 2.110784** INF – 1.661520 INR - 0.065726UNEM +0.125438**SME + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

               (0.9388)       (0.0446)        (0.0007)                  (0.5242)            (0.9501)               (0.0370) 

Adjusted R-squared เท่ากบั 49.2116% 

 

ซ่ึงผลการวิจยัสรุปได ้มีเพียง 3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบั

ธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการให้สินเช่ือธุรกิจ ส่วน

อีกปัจจยัอีก 2 ปัจจัย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ และ อัตราการว่างงานภายในจังหวดัอุดรธานี ไม่สามารถอธิบาย

ผลกระทบท่ีมีต่อส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1 ได ้ 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน 

ในเขตอุดรธานี1   มีประเด็นท่ีสาํคญันาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) ของสินเช่ือธุรกจิกบัธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี

1 อย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือ 

ธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 และสอดคล้องกับงานวิจัยของแสงเดือน รัตนได้เจริญสุข (2550) พบว่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการให้สินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากในสภาวะท่ีเศรษฐกิจดี GDP ปรับตวัสูงข้ึนธนาคารพาณิชยอ์าจจะหันไปปล่อยเงินกูม้ากข้ึน เม่ือธนาคาร

พาณิชยเ์ร่งปล่อยสินเช่ือในปริมาณท่ีมาก ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีสูง ทาํให้เกิดความเส่ียงข้ึนได ้โดยท่ีความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึน อาจจะเกิดจากปัญหาภายในของธนาคาร ไดแ้ก่ กระบวนการพิจารณาสินเช่ือไม่เขม้งวดหรือไม่เป็นไปตาม
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หลกัเกณฑ ์เกิดการกระจุกตวัดา้นสินเช่ือ โอกาสท่ีจะทาํให้เกิดขอ้บกพร่องและเกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPL) สูงตามไปดว้ย 

2. ปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อ (INF) ส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคาร 

ออมสินภายในเขตอุดรธานี1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 

3. ปัจจยัดา้นปริมาณการให้สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 (SME) ส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ 

ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 5 

ปัจจัยทีไ่ม่มต่ีอหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) ของสินเช่ือธุรกจิกบัธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1 อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิต ิ

1. ปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(INR) ไม่ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธุรกิจของธนาคาร 

ออมสินภายในเขตอุดรธานี1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทิศทางตรงกันขา้ม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 3 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สิทธิศกัด์ิ ศรีเสาวนนัท ์(2560) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง

ธนาคารออมสิน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

ออมสิน อาจจะเป็นเพราะบางช่วงเศรษฐกิจไทยเกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางการเงิน ธนาคารจะแกไ้ขดว้ยวิธีการชะลอ

การปล่อยสินเช่ือเพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ทาํให้ลูกคา้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงิน

หมุนเวียน เป็นผลทาํให้ลูกหน้ีไม่สามารถนาํเงินไปชาํระคืนธนาคารได ้แมว้่าอตัราดอกเบ้ียช่วงนั้นจะตํ่าลงกต็าม 

2. ปัจจยัดา้นอตัราการว่างงานภายในจงัหวดัอุดรธานี (UNEM) ไม่ส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL)  

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ี 4 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาน้ีจะเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบั 

ธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1  โดยใชข้อ้มลูอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 - ไตรมาสท่ี 

4 ปี พ.ศ.2560 เป็นขอ้มลูรายไตรมาส 11 ปียอ้นหลงั รวม 44 ชุดขอ้มูล เลือกศึกษาปัจจยัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และอตัราการว่างงานภายในจงัหวดัอุดรธานี จากผล

การวิเคราะห์ท่ีออกมานั้น สรุปไดว้่า มีเพียง 3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือ

ธุรกิจกบัธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการให้สินเช่ือ

ธุรกิจ ส่วนอีกปัจจยัอีก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และ อตัราการว่างงานภายในจงัหวดัอุดรธานี ไม่สามารถ

อธิบายผลกระทบท่ีมีต่อส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี

1 ได ้ 

ขอ้เสนอแนะ 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ี เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน

ในเขตอุดรธานี1 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1.  จากการศึกษาคร้ังน้ีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินเขตอุดรธานี1 นั้น 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และ อตัราการว่างงานภายใน

จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงอาจสรุปไดว้่าถา้ธนาคารตอ้งการกาํหนดนโยบายในการให้สินเช่ือนั้น ธนาคารควรคิดถึงปัจจยัท่ี

ส่งผลขา้งตน้ มาประกอบในการกาํหนดนโยบาย นัน่คือ เม่ือธนาคารตอ้งการขยายสินเช่ือให้มากข้ึน โอกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียงเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ผูกู้อ้าจจะไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียให้แก่ธนาคารได ้ส่งผลให้เกิดปัญหา

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้ามมา โดยเนน้ท่ีคุณภาพของสินเช่ือมากกว่าเนน้ปริมาณการขายตวัของสินเช่ือ 

2. ควรคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจดว้ย ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ 

ขยายตวัของสินเช่ือได ้ถา้หากเศรษฐกิจไทยอยูใ่นสภาวะขาดสภาพคล่อง หรือประสบปัญหาทางการเงิน ทาํให้ผูกู้ย้ืม

ไม่สามารถชาํระหน้ีคืนได้ตามกาํหนด ทางธนาคารควรปรับกลยุทธ์ในการบริหารสินเช่ือให้ทนักับสถานการณ์

ปัจจุบนัท่ีเป็นอยูเ่พ่ือสามารถเรียกเก็บหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาวิจยัถึงตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจ เช่น  

อตัราการขยายตวัของการส่งออก สัดส่วนของธุรกิจต่อปริมาณเงินกูย้มืของสินเช่ือธุรกิจทั้งหมด เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธุรกิจ โดยแบ่งตามปริมาณหน้ีท่ีไม่ 

ก่อให้เกิดรายไดต้ามสาขาเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั อาจารยท่ี์ปรึกษาการ

คน้ควา้อิสระ และ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะนาํ ตรวจตราแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการ

ทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา ของอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้

ณ โอกาสน้ี 

         ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารและพนักงานในธนาคารออมสินเขตอุดรธานี1 ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลใน

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้รับการช่วยเหลือและกาํลงัใจจากคุณพ่อ คุณแม่ พ่ีน้องและ

เพ่ือนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆท่ีให้ความช่วยเหลืออีกมาก ท่ีผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนาม ไดห้มดในท่ีน้ี ผูว้ิจัยรู้สึก

ซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวใ้นโอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์โดยเลือกใชก้ลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย SET100 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์จาํนวน 9 หลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ศึกษาเป็นขอ้มูลรายวนั โดยทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 

ธนัวาคม 2560 รวม 244 วนั ตวัแปรอิสระในการศึกษาคือวนัทาํการของตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหัสบดี วนัศุกร์และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์เป็นวนัหยดุ ตวัแปรตามเป็นราคาปิดของหลกัทรัพย ์ โดยใชส้มการ

ถดถอยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ท่ีระดบันัยสําคญั 5% สร้าง Correlation matrix และสมการเชิงซอ้น แลว้ตรวจสอบ

ปัญหา Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation และปรับปรุงสมการโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-

West.  

จากผลการศึกษาพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 ค่า Prob ทั้งหมดของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่า

นอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้

ว่า 𝛼𝛼 น้ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั  

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 พร้อมกนัพบว่าค่า Prob ทั้งหมด

ของหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษามีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึง

คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 มีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัหรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามซ่ึงไดแ้ก่ราคาปิดของหลกัทรัพย์

นั้นๆ  

จากการศึกษาพบว่าไม่มีตัวแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิดของหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

หมายความว่าราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัอนาคตหรือเป็นอิสระต่อกนั เม่ือราคาปิดในอดีต

ไม่มีผลต่อราคาปิดในอนาคต ดงันั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าและการศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาว่าตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูง นกัลงทุนตอ้งติดตามข่าวสารลงทุน

อยา่งสมํ่าเสมอเพราะขอ้มลูใหม่ๆ จะสะทอ้นในราคาหุ้นล่าสุดและอาจมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 

คาํสําคญั : ความมีประสิทธิภาพของตลาด, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1249 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ABSTRACT 

Thai thesis aims to study of market efficiency of the Stock Exchange of Thailand for making investment 

decisions to buy or sell securities. By choosing packaging industry sector in SET 100 Incorporated in Stock 

Exchange of Thailand 9 Number of securities. The data in this study used secondary data  was a time series of daily 

closing prices. This study period was between January 4, 2016 to December 29, 2016 for total 244 days. Dummy 

variables each representing Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Tuesday after Monday holidays were 

employed as independent variables. Daily closing prices were utilized as dependent variables. The methods of 

regression analysis were tested at the statistical significant level of 5% together with the analysis of correlation 

matrix, Multicollinearity and testing Heteroskedasticity and Autocorrelation and use HAC Newey-West Method for 

Standard Errors.  

The results show that the constant coefficient α, the total probability of the stock is 0.0000, which is less 

than 0.05, thus rejecting the null hypothesis (H0). In other words, accept the hypothesis (H1). This α has a 

significant difference from zero. 

The hypothesis testing of the slope coefficients β1, β2, β3, β4, β5 concurrently showed that the total 

probability of the securities used in the study was greater than 0.05. Therefore, the null hypothesis (H0) was not 

rejected. The main assumption (H0) is that β1, β2, β3, β4, β5 are not significantly different from zero. In other 

words, all independent variables do not have the ability to explain dependent variables such as closing price 

securities. 

The results show that none of the closing prices of target data were affected by independent variables, 

meaning that closing prices in the past had no impact on closing prices in the future, or closing prices in the past 

and closing prices in the future were unrelated. Hence, it’s concluded that the Stock Exchange of Thailand is a 

weak-form of efficient market. Further studies should examine the semi-strong and strong-form of efficient market 

of the Stock Exchange of Thailand. Follow and update with new investment information. This is reflected in the 

recent stock price which may affect the return on short-term and long-term. 

 

KEYWORDS: MARKET EFFICIENCY, STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE STOCK OF PACKAGING  INDUSTRY  

SECTOR 
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1.บทนํา 

ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหล่งระดมเงินทุนและให้สินเช่ือระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ซ่ึงหลกัทรัพยใ์น

ตลาดทุนเช่น เงินฝากประจาํ กรมธรรมป์ระกนัชีวิต หุ้นกู ้หุ้นสามญั และการซ้ือขายพนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ ประเภท

ของตลาดทุนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1. ตลาดแรกหรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ (PRIMARY MARKET) เป็นตลาดท่ีทาํการซ้ือขาย

หลักทรัพยท่ี์ออกใหม่เป็นคร้ังแรก เช่น หุ้นกู้ หุ้นสามญั รวมทั้งการระดมทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัท

ประกนัภยัโดยการขายกรมธรรมใ์ห้บุคคล หรือสถาบนั เป็นตน้ 

2. ตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์(SECONDARY MARKET) คือแหล่งกลางในการติดต่อซ้ือขาย

หลกัทรัพยท่ี์เคยผา่นการซ้ือขายในตลาดแรกมาแลว้ การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดรองเป็นเพียงการโอนเปล่ียนมือผู ้

ถือหุ้นเท่านั้น ตลาดรองไม่ไดท้าํหนา้ท่ีระดมเงินทุนแต่ทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการระดมเงินออมจากตลาดแรกและสร้าง

ความมัน่ใจให้แก่ผูท่ี้ซ้ือหลกัทรัพยใ์นตลาดแรกว่าเขาจะสามารถขายหลกัทรัพยน์ั้นได้เม่ือตอ้งการเงินสดหรือเม่ือ

ต้องการได้กาํไรจากการขายหุ้น ตลาดรองช่วยให้เงินทุนหมุนเวียนได้สะดวกและช่วยกระตุ้นให้ตลาดแรก

เจริญเติบโตข้ึนดว้ย 

ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2560 มลูค่าการถือครองหลกัทรัพยข์องนักลงทุนเอเชียปรับตวัเพ่ิมข้ึนทาํสถิติสูงสุด 

สอดคลอ้งกบัภาพรวมการถือครองหลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย โดยในปี 2560 มูลค่าถือ

ครองหลกัทรัพยร์วมของนกัลงทุนเอเชียอยูท่ี่ 1.68 ลา้นลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.88% จากปี 2559 และคิดเป็น 36.40% ของ

มลูค่ารวมการถือครองหลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศ ในปี 2560 มลูค่าการถือครองหลกัทรัพยข์องนักลงทุน

เอเชียในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ถือครองโดยนกัลงทุนสถาบนัหรือนกัลงทุนนิติบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุน 

กลยุทธ์หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดและมากกว่า 50% ของมูลค่าการถือครอง

หลกัทรัพยร์วมของนกัลงทุนเอเชียกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial) และกลุ่มเทคโนโลย ี

(Technology)  

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 พบว่ามลูค่าการถือครองหลกัทรัพยข์องนักลงทุนเอเชียเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้างท่ีมี

มลูค่าการถือครองหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนสูงและพบว่ามลูค่าการถือครองหลกัทรัพยเ์กือบหมดหรือประมาณ 96.72% เป็น

การถือครองโดยนกัลงทุนสถาบนั  

ในการลงทุนในตลาดทุนนั้น เป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ และยงัหาความแน่นอนไม่ได้

จึงส่งผลให้ราคาปิดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของหลกัทรัพยน์ั้นเกิดความไม่แน่นอนไดต้ลอดเวลา นั่นหมายความว่ามี

ความเส่ียงในการลงทุนท่ีมากข้ึน  ตามแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการมีประสิทธิภาพของตลาด เง่ือนไขจาํเป็นในการเกิด

ประสิทธิภาพของตลาดคือข่าวสารข้อมูลในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ราคาหลักทรัพยจ์ะสะทอ้นถึง

ข่าวสารขอ้มลูท่ีมีอยูท่ ั้งหมดอยา่งทนัทีทนัใดและผูล้งทุนจะไม่สามารถใชข่้าวสารขอ้มูลเพ่ือทาํผลตอบแทนส่วนเกิน

ไดเ้พราะขอ้มลูเหล่าน้ีอยูใ่นราคาเรียบร้อยแลว้ ในตลาดเช่นน้ีราคาหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยจ์ะเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง 

(intrinsic value) ซ่ึงสะทอ้นข่าวสารขอ้มูลทั้งหมดของความคาดหวงัในหลกัทรัพยน์ั้นๆ ถา้หากข่าวสารขอ้มูลบาง

ประเภทมิไดส้ะทอ้นอย่างเต็มท่ีในราคาหลกัทรัพยห์รือมีความล่าชา้ในการสะทอ้นข่าวสารขอ้มูลแสดงว่าตลาดนั้น

ไม่ไดมี้ประสิทธิภาพอยา่งสมบรูณ์ อนัท่ีจริงแลว้ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งมีระดบัของความมีประสิทธิภาพต่างๆ กนั
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ข้ึนกบัชุดของข่าวสารขอ้มลูท่ีผูล้งทุนใชใ้นการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์หากตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีสมบูรณ์

แล้วราคาหลักทรัพย์จะสะทอ้นถึงข้อมูลข่าวสารทั้ งหมดท่ีผูล้งทุนได้รับ  เม่ือข่าวสารข้อมูลท่ีผูล้งทุนได้รับ

เปล่ียนแปลงไป ราคาหลกัทรัพยก์็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาทีสํ่าคญั 

ดว้ยราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนจึงมี

ความเส่ียง ดงันั้นนกัลงทุนหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมี

ความจาํตอ้งศึกษาขอ้มลูและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นและคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเป็นเหตุ

ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มลูในการวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละตดัสินใจลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

หลกัทรัพยก์ลุ่มบรรจุภณัฑ์ เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจดงักล่าว เป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญักบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนั 

บรรจุภณัฑใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งแพร่หลาย ความพยายามและความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยก์็ยงัไม่ส้ินสุดเม่ือเกิด

ความตอ้งการขยายให้กวา้งข้ึน เช่น การขยายขนาด และจาํนวนของสินคา้ การเคล่ือนยา้ยของใหญ่ๆ จาํนวนมาก

ตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม และเม่ือความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นการตลาดมากข้ึน บรรจุภณัฑ์ก็เขา้มามีบทบาทใช้

เป็นเคร่ืองมือในทางการตลาดดว้ย เช่นใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยในดา้นการส่งเสริมการขาย ดงันั้นจึงได้มีการค้นควา้คิด

ประดิษฐบ์รรจุภณัฑแ์บบใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุง และคน้หาวสัดุท่ีใชใ้นการบรรจุให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน จนในท่ีสุด

ปัจจุบนัเรามีวสัดุท่ีใชเ้พ่ือการบรรจุภณัฑม์ากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ แผ่นโลหะ แกว้ พลาสติก 

ไม ้เป็นตน้  

 ฉะนั้นหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจึงมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนไดเ้ป็น

จาํนวนมาก จากปัญหาความไม่แน่นอนของราคาปิดหลกัทรัพยใ์นอนาคตต่อข้อมูลข่าวสารท่ีผูล้งทุนได้รับเป็น

ประเด็นทาํให้เกิดการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี ท่ีจะช่วย

ในการตดัสินใจลงทุนและเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงไดส้นใจศึกษากลุ่ม

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑเ์พราะเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตมากอุตสาหกรรมหน่ึง 

 

คาํนิยามศัพท์ 

ความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient market) หมายถึงราคาของหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของราคาตลาดอยูต่ลอดเวลา 

ราคาปิด (Closing price) หมายถึงราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายรายการสุดทา้ยในแต่ละวนั

ทาํการ ปัจจุบันระบบการซ้ือขายหลักทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ จะหยุดจับคู่ค ําสั่งซ้ือ/ขายด้วยวิธีอัตโนมัติ 

(Automated Order Matching) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยงัคงรับคาํสั่งซ้ือ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลาํดบัไวใ้น

ระหว่าง 16.30 - 16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35 - 16.40 น. และนาํคาํสั่ง

ซ้ือ/ขายทั้งหมดท่ีคา้งในระบบจนถึงเวลาปิดมาคาํนวณหาราคาปิดของแต่ละหลกัทรัพยด์ว้ยวิธี Call Market 

ราคาตลาด (Market price) หมายถึงราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายคร้ัง

ล่าสุด เป็นราคาท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายจากผูล้งทุนโดยรวมในขณะนั้น 
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SET100 หมายถึงดชันีราคาหุ้นท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัทาํข้ึนเพ่ือใชแ้สดงระดบัและความเคล่ือนไหวของ

ราคาหุ้นสามญั 100 หลกัทรัพย ์ท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคล่องอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีตลาด

หลกัทรัพยฯ์ จะมีการพิจารณาเลือกหุ้นสามญั 100 หลกัทรัพย ์เพ่ือใชใ้นการคาํนวณ SET100 Index ทุกๆ 6 เดือน    

 

แนวคดิทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิตลาดมปีระสิทธิภาพ  

Eugene Fama, F. 1969. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” 

The Journal of Finance, Vol. 25: 383-417 เช่ือว่าราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงอยู่ตลอดเวลา ไดจ้าํแนก

ประเภทของระดบัความมีประสิทธิภาพตามระดบัของข่าวสารขอ้มลูท่ีแพร่ไปยงัผูล้งทุน เป็น 3 ระดบั คือ 

  A. ความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า (weak-form efficiency) 

ถา้ข่าวสารข้อมูลท่ีผูล้งทุนใชใ้นการประเมินเพ่ือตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย ์ได้แก่ ขอ้มูลตลาด ข้อมูล

เก่ียวกับราคาและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยท่ี์เกิดข้ึนมาแลว้ แสดงว่าราคาปัจจุบนัของหลกัทรัพยใ์นตลาดได้

สะทอ้นถึงข้อมูลตลาดเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าตลาดมีประสิทธิภาพระดับตํ่า ดังนั้ นการใช้แนวคิดการวิเคราะห์

หลกัทรัพยด์า้นเทคนิคเพ่ือพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยจึ์งไม่สามารถทาํกาํไรส่วนเกินได ้ 

การทดสอบระดับความมีประสิทธิภาพระดับตํ่ าสามารถทําได้โดยตั้ งข้อสมมติฐานว่า ถ้าตลาดมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่าการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของราคา

ในอนาคต กล่าวอีกนัยหน่ึง คือตลาดหลกัทรัพยห์น่ึงจะมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าได ้ถา้ราคาปัจจุบนัของหลกัทรัพย์

สะทอ้นถึงขอ้มลูตลาดท่ีผา่นมาแลว้ทั้งหมด (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545) 

B. ความมีประสิทธิภาพระดบักลาง (semi strong-form efficiency) 

ถา้ข่าวสารขอ้มลูท่ีผูล้งทุนใชใ้นการประเมินเพ่ือตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์นอกจากขอ้มลูตลาดแลว้  

ผูล้งทุนยงัใชข้อ้มลูสาธารณะท่ีไดรั้บทราบและมีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัการผลิต การเงิน การบริหาร การบญัชี 

ทั้งขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และการคาดการณ์ แสดงว่าราคาปัจจุบนัของหลักทรัพยน้ี์ได้สะทอ้นถึงขอ้มูลตลาดและ

ขอ้มลูสาธารณะเรียบร้อยแลว้ แสดงว่าตลาดมีประสิทธิภาพระดบักลาง ดงันั้นการใชแ้นวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพย์

ดา้นเทคนิคและแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยจึ์งไม่สามารถทาํกาํไรส่วนเกินได ้การ

ทดสอบระดบัความมีประสิทธิภาพในระดับกลางสามารถทาํไดโ้ดยการทดสอบความเร็วในการปรับตวัของราคา

หลกัทรัพยเ์ม่ือมีการประกาศข่าวสาธารณะต่างๆ เรียกการศึกษาลกัษณะน้ีว่า (Event study) หากตลาดหลกัทรัพยน์ั้น

เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบักลาง ผูล้งทุนจะไม่สามารถใชข่้าวสารขอ้มลูท่ีประกาศใหม่มาทาํกาํไรส่วนเกินได ้ 

(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545) 

               C. ความมีประสิทธิภาพระดบัสูง (strong-form efficiency) 

ถา้ข่าวสารขอ้มลูท่ีผูล้งทุนใชใ้นการประเมินเพ่ือตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ ขอ้มลูทุกประเภททั้ง

ขอ้มลูสาธารณะและท่ีมิใช่ ขอ้มลูสาธารณะ เช่นขอ้มลูท่ีกาํลงัอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจของทางการ ขอ้มลูภายใน 

(Inside information) ต่าง ๆ ดงันั้นราคาปัจจุบนัของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยน้ี์ไดส้ะทอ้นถึงขอ้มลูทุกชนิด

เรียบร้อยแลว้ แสดงว่าตลาดมีประสิทธิภาพระดบัสูงจึงไม่มีผูล้งทุนคนใดหรือกลุ่มใดเลยท่ีสามารถทาํกาํไรส่วนเกิน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1253 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ไดอ้ยา่งคงเส้นคงวา การทดสอบระดบัความมีประสิทธิภาพในระดบัสูงสามารถทาํไดโ้ดยการสังเกตการดาํเนินงาน

ของผูล้งทุนแต่ละกลุ่มท่ีคาดว่าจะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูสาธารณะได ้เช่น บุคคลภายในของบริษทั  

 (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545) 
 

แนวคดิทฤษฎรูีปแบบการมปีระสิทธิภาพของตลาด ขอ้มลูท่ีแพร่ไปยงัผูล้งทุนอาจจาํแนกออกเป็น 3 ระดบั คือ  

(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545) 

1. ขอ้มลูตลาด (Market information) ซ่ึงหมายถึงขอ้มลูราคาและปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้ 

2. ขอ้มูลสาธารณะทัว่ไป (Public information) ซ่ึงหมายถึงขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั เช่น 

ขอ้มลูกาํไร เงินปันผล การแตกหุ้น การรวมกิจการ การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ คุณภาพผูบ้ริหาร วิธีการปฏิบติัทางบญัชี 

การพยากรณ์กาํไร เป็นตน้ 

3. ขอ้มลูทุกประเภท (All information) หมายถึงขอ้มลูทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ทั้งขอ้มลูสาธารณะและขอ้มลูภายใน 
 

ทฤษฎกีารกาํหนดราคาอาร์บิทราจ (Arbitrage Pricing Theory: APT) 

ศาสตราจารย ์Stephen Ross เป็นผูที้ไดช่ื้อว่าเป็นผูบุ้กเบิกและสัมมนาทฤษฎีกาํหนดราคาอาร์บิทราจข้ึนในปี 

ค.ศ. 1976 เช่นเดียวกับตวัแบบการประเมินราคาสินทรัพยทุ์น ทฤษฎีการกาํหนดราคาอาร์บิทราจเป็นทฤษฎีท่ีใช้

ประมาณเส้นสินทรัพยข์องตลาดทุนซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเส่ียง ซ่ึงการกาํหนดราคาของ 

อาร์บิทราจตั้งอยูบ่นสมมติฐานผลตอบแทนหลกัทรัพยส์ามารถแสดงความสัมพนัธ์ดว้ยตวัแบบกาํหนดราคาจากปัจจยั  

(Factor Model) หลกัทรัพยท่ี์มีอยูน่ั้นมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะขจดัความเส่ียงจากปัจจยัเฉพาะกิจการออกไปไดห้มดและ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพนั้นจะไม่พบโอกาสท่ีจะทาํกาํไรอาร์บิทราจไดเ้ลย  (Zvi Bodi, Alex Kane and J. 

Marcus, 2007 
 

ทฤษฎกีารลงทุน : Investment 

จิรัตน์ สังขแ์กว้ (2545) ไดอ้ธิบายว่า การลงทุน (Investment) หมายถึง การกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้

กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต 
  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และสุนิสา ชูช่ืน (2556)  ศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 17 

บริษทั ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยใ์น SET100 โดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - 

OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression model) โดยทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 

2553 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหัสบดี วนัศุกร์และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยซ่ึ์ง

การศึกษาพบว่าไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพยท์ั้ง 17 บริษทั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิตินั่นคือ

ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอนาคต หรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและ

อนาคตเป็นอิสระต่อกนั ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1254 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ขอบเขตการวจิัย 

ผูว้ิจัยทาํการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างคือบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน SET 100 จากกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์จาํนวน 9 หลกัทรัพยจ์าก

จาํนวนทั้งหมด 17 หลักทรัพย ์ซ่ึงเม่ือทดสอบขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยท์ั้ง 17 หลกัทรัพยแ์ล้วพบว่ามีขอ้มูล

หลกัทรัพยท่ี์มีความน่ิงเพียง 9 หลกัทรัพยด์งักล่าว ท่ีจะสามารถนาํไปวิเคราะห์ได ้โดยเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็นรายวนั

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ถึง 29 ธนัวาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 244 วนั ทาํการศึกษาเชิงสมการท่ีระดบันัยสําคญัในการ

ทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 5% สร้าง Correlation matrix และสมการเชิงซ้อน แลว้ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity, 

Heteroskedasticity, Autocorrelation และปรับปรุงสมการโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West.  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

ในช่วงปี 2560 
 

3. ระเบียบวธิกีารวจิัย 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑใ์นช่วงปี 2560 ผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลอนุกรมเวลาโดย

การเก็บรวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิ มีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการดาํเนินการศึกษาดงัน้ี  
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มลูราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนัของตวัแปรตน้ของ วนัองัคาร, วนัพุธ, วนัพฤหัสบดี, 

วนัศุกร์และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์เป็นวนัหยดุ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํนวน 9 หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี   

1. AJ   บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) 

2. ALUCON    บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 

3. CSC  บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

4. NPP          บริษทั นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

5. TCOAT     บริษทั อุตสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย จาํกดั (มหาชน) 

6. TFI       บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 

7. TMD  บริษทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) 

8. TOPP   บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน) 

9. TPP     บริษทั ไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ ์จาํกดั (มหาชน) 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีสร้างสมการเชิงถอดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ดงัแสดงในสมการดงัน้ี 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1255 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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PKGi= 𝛼𝛼+𝛽𝛽1TUEi+𝛽𝛽2WEDi+𝛽𝛽3THUi+𝛽𝛽4FRIi+𝛽𝛽5TUAHi + 𝜀𝜀 
 

• PKGi = ราคาปิดของหลกัทรัพยห์น่ึงๆ ณ เวลา t  

• TUEi = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร) 

• WEDi = ตวัแปรหุ่นวนัพุธ (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

• THUi = ตวัแปรหุ่นวนัพฤหัสบดี (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพฤหัสบดี) 

• FRIi = ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์ (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 

• TUAH = ตวัแปรหุ่นวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร

หลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ) 

• 𝛼𝛼 = ค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 

• 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

• 𝜀𝜀 = ค่าความผดิพลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ หรือขอ้มลูท่ีรบกวนตลาด 
 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

จาํนวน 9 หลกัทรัพย ์SET 100 ซ่ึงรวบรวมจากเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

• การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูราคาปิดทาํการแต่ละวนัของหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูแบบทุติยภูมิ  

(Secondary Time Series Data) 

• เก็บรวมรวมขอ้มลูเป็นรายวนัใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยเ์ก็บรวมรวมขอ้มลูตั้งแต่ 

วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 244 วนั 
 

วเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการเป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑปี์ 2560 โดยมีขั้นตอนการพิจารณาโดยการใชส้มการ

ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares, OLS) 

• การวิเคราะห์เพ่ือดูค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean)  

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของตวัแปร 

• สร้างเมตริกซ์สหสัมพนัธ ์(Correlation matrix) ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป  

• ตรวจสอบความน่ิงของขอ้มลู (Unit root test)  

• ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

• สร้างสมการถดถอยเชิงซอ้นพร้อมทั้งทาํการตรวจสอบปัญหาความแปรปรวน 

ไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

• ทาํการทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1256 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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• ถา้พบปัญหาความคลาดเคล่ือนไม่ว่าจะเป็นปัญหา Heteroskedasticity และ/หรือ Autocorrelation ผลของ

สมการถดถอยจะยงัไม่สามารถมาใชส้รุปและอธิบายต่อไปไดจ้ะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity

และ/หรือ Autocorrelation ก่อนโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

• การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

• การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 

• การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 พร้อมกนั 

• หาระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั Adjust R-square 

 

4. ผลการวจิัย 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑใ์นช่วงปี 2560 นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชรู้ปแบบสมการ

ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ซ่ึงใชข้อ้มลูทุติยภูมิเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูล

ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนัของตวัแปรวนัองัคาร, วนัพุธ, วนัพฤหัสบดี, วนัศุกร์, วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์เป็น

วนัหยดุและทดสอบว่าเป็นไปตามสมมติฐานจากแบบจาํลองตามสมการ 

PKGi= 𝛼𝛼+𝛽𝛽1TUEi+𝛽𝛽2WEDi+𝛽𝛽3THUi+𝛽𝛽4FRIi+𝛽𝛽5TUAHi + 𝜀𝜀   ดงัผลการวิจยัดงัน้ี 

 

สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพยท์ั้ง 9 บริษทั 

FACTOR α 𝛽𝛽1TUEi 𝛽𝛽2WEDi 𝛽𝛽3THUi 𝛽𝛽4FRIi 𝛽𝛽5THAHi

AJ_CLOSE 13.81111 0.00707 -0.16601 -0.16825 -0.09887 -0.37778

ALUCON_CLOSE 280.06670 5.95606 -0.08628 -0.08628 5.25986 9.43333

CSC_CLOSE 58.20556 -0.94987 -0.16144 -1.45045 -1.40454 -10.83056

NPP_CLOSE 0.80467 0.00397 -0.01565 -0.00385 -0.00099 -0.04967

TCOAT_CLOSE 18.61111 -0.92929 -0.73856 -3.81009 -2.21825 -2.77778

TFI_CLOSE 0.94378 0.00440 -0.01025 -0.02398 -0.04704 -0.06044

TMD_CLOSE 21.65556 -0.49419 0.46209 -0.02398 -0.53107 0.39444

TOPP_CLOSE 97.57778 -7.68005 -22.44052 -12.24104 -18.44512 11.58889

TPP_CLOSE 8.47333 3.97894 4.02765 2.51034 2.10830 1.92667
 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้าํการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรตน้พร้อมกนั 5 ตวัโดย

ใชส้ถิติทดสอบ t ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทาํการสร้างเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation matrix) และทาํการ

ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) แลว้ทาํการสร้างสมการแสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามพร้อมทั้งหาระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1257 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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Adjust R-square และทาํตรวจสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) โดยพิจารณาจาก 

White Heteroskedasticity และตรวจสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Autocorrelation) ทาํการสรุปและ

ปรับแกผ้ลของสมการถดถอยหากพบปัญหา Heteroskedasticity และ/หรือ Autocorrelation โดยใชแ้นวคิดของ  

HAC Newey-West แลง้จึงสามารถนาํสมการไปใชว้ิเคราะห์ไดผ้ลลพัธจ์ากการวิเคราะห์ดงัน้ี 

 

การทดสอบสมมตฐิานของสัมประสิทธิ์ค่าคงที ่𝛼𝛼 

สมมติฐานหลกั (H0): 𝛼𝛼 = 0 (𝛼𝛼 มีค่าไม่แตกต่างจากศนูย)์  

สมมติฐานรอง (H1): 𝛼𝛼≠ 0 (𝛼𝛼 มีค่าแตกต่างจากศนูย)์  

กาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 5%  

ถา้ค่า Prob มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  

หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

ถา้ค่า Prob มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  

หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวเน่ืองจากค่า Prob ทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีจาํนวน 9 หลกัทรัพยมี์

ค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า 𝛼𝛼 น้ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  

 

การทดสอบสมมตฐิานของสัมประสิทธิ์ความชัน 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 พร้อมกนั 

สมมติฐานหลกั (H0): 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 = 0 (มีค่าไม่แตกต่างจากศนูย)์ 

สมมติฐานรอง  (H1): 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 ≠ 0 (มีค่าแตกต่างจากศนูย)์ 

กาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 5%  

ถา้ค่า Prob มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  

หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

ถา้ค่า Prob มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  

หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเน่ืองจากค่า Prob ของ 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 ทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาน้ีจาํนวน 9 หลกัทรัพยมี์ค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึง

คือยอมรับสมมติฐานหลกั(H0) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 มีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 

5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามซ่ึงไดแ้ก่ราคาปิดของ

หลกัทรัพยน์ั้นๆ หมายความว่าราคาปิดในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาปิดในอนาคตหรือเป็นอิสระต่อกนั 

 

5. บทสรุป การอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

ในช่วงปี 2560 จาํนวน 9 หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนัของตวัแปรวนัองัคาร, วนัพุธ,  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1258 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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วนัพฤหัสบดี, วนัศุกร์และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์เป็นวนัหยดุตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ถึง 29 ธนัวาคม 2560 

รวมทั้งส้ิน 244 วนั ตามสมการ PKGi = 𝛼𝛼+𝛽𝛽1TUEi+𝛽𝛽2WEDi+𝛽𝛽3THUi+𝛽𝛽4FRIi+𝛽𝛽5TUAHi + 𝜀𝜀 

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 ค่า Prob ทั้งหมดของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุป

ไดว้่า 𝛼𝛼 น้ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 พร้อมกนั ค่า Prob ทั้งหมดของ

หลกัทรัพยมี์ค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4, 𝛽𝛽5 มีค่าไม่แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  

กล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ งหมดไม่มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามซ่ึงได้แก่ราคาปิดของ

หลกัทรัพยน์ั้นๆ หมายความว่าราคาปิดในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาปิดในอนาคตหรือเป็นอิสระต่อกนั 

จึงสรุปไดว้่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงักล่าวเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และสุนิสา ชูช่ืน (2556) 

จากขอ้สมมุติฐานของตลาดมีประสิทธิภาพ การปรับตวัของราคาหลกัทรัพยเ์กิดจากท่ีผูล้งทุนจาํนวนมาก 

ซ่ึงคอยติดตามความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยน์ั้นและทาํการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์นกระทัง่ราคาสะทอ้น

ขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้นถา้จาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายมีมากรายจนกระทัง่ไม่มีบุคคลใดมีอาํนาจในการกาํหนดราคาหุ้น

ได้ ราคาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นราคาท่ีมีแนวโน้มเข้าสู่ดุลยภาพและผูล้งทุนแต่ละคนมีพ้ืนฐานในการประเมินมูลค่าหุ้น

เหมือนกนั (Homogeneous expectation) ซ่ึงกาํหนดข้ึนจากความน่าจะเป็น (Probability distribution) ของ 

อตัราผลตอบแทนและผูล้งทุนทุกคนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ณ ระดบัราคาและ

ความเส่ียงหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดก็จะทาํให้การแข่งขนัการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนก็ยิง่มีมากข้ึน ก็จะยิง่ 

ทาํให้ราคาหลกัทรัพยมี์การปรับตวัเร็วข้ึนซ่ึงจะมีผลทาํให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ประโยชน์จาการศึกษาคร้ังนี ้

จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าราคาปิดในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาปิดในอนาคตหรือเป็นอิสระต่อกนั 

ถา้หากนกัลงทุนตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพคือ

การนําไปใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุน แนวคิดของตลาดทุนมีประสิทธิภาพเช่ือว่า นักลงทุนท่ีแสวงหากาํไรจะ

ปรับตวัทนัทีต่อขอ้มลูใหม่ท่ีไดรั้บอยา่งไม่มีอคติ ดงันั้นราคาหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นขอ้มลูใหม่ทั้งหมดถือไดว้่าเป็นราคา

ท่ีแสดงถึงมลูค่าแทจ้ริงของหลกัทรัพยแ์ละควรแสดงถึงผลตอบแทนรับรู้และความเส่ียงจากการลงทุน สมมติฐานของ

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่ายอ่มจะบอกให้เราทราบว่า อตัราผลตอบแทนในอดีตรวมทั้งขอ้มูลตลาดในอดีตไม่

ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในอนาคตเน่ืองจากอตัราผลตอบแทนในอดีตและอตัราผลตอบแทนใน

อนาคตควรเป็นอิสระต่อกันตามสมมติฐานของตลาดมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ีผูล้งทุนจะได้ก ําไรน้อยมากถ้า

ตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มลูอตัราผลตอบแทนในอดีตหรือขอ้มลูตลาดอ่ืนในอดีต ดงันั้นนักลงทุน

ตอ้งติดตามข่าวสาร รู้เท่าทนัสถานการณ์แวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะนักลงทุนท่ีลงทุนระยะสั้ นเพราะขอ้มูล

ใหม่ๆ จะถูกสะทอ้นในราคาหุ้นล่าสุด อาจมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ส่วนนกัลงทุนระยะ

ยาว ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การผลิต การคา้ การลงทุน อตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน อตัรา
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แลกเปล่ียน กระแสเงินทุนไหลเวียน และภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ปัจจยัทางการเมือง สถานการณ์การเมือง รวมถึง

นโยบายหรือมาตรการของภาครัฐภาษีและการส่งเสริมการลงทุนยอ่มมีผลกระทบกบัการลงทุนในระยะยาว 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีทดสอบได้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัตํ่าแต่เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาเป็นช่วงระยะเวลาสั้ นๆ เพียง 1 ปีและทาํการศึกษา

เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เท่านั้นซ่ึงขอ้มูลมีจาํนวนน้อยและอาจไม่สามารถเป็นตวัแทนความเคล่ือนไหว

ของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด ดงันั้นในการศึกษาในอนาคต ผูว้ิจัยควรทาํการเก็บขอ้มูลของราคาหลักทรัพยใ์นช่วง

ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนควรใชข้อ้มูลท่ีมีจาํนวนมากข้ึนเพ่ือท่ีจะไดรู้้ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่าง

ชดัเจนและควรทดสอบปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อราคาปิดของหลักทรัพยเ์ช่น ขอ้มูลการประกาศจ่ายเงินปัน ปัจจัยทาง

การเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาท่ีละเอียดมากข้ึนต่อไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั อาจารยท่ี์

ปรึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ขอขอบพระคุณบิดาและมารดาผูใ้ห้

กาํเนิดและครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีให้โอกาสและสนบัสนุนในเร่ืองการศึกษาของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้หวงัว่าการสําเร็จปริญญามหาบณัฑิตคร้ังน้ีจะทาํให้ทุกท่านดีใจและภาคภูมิใจในตวัข้าพเจา้และ

ขา้พเจา้จะนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัขา้พเจา้เอง ครอบครับขา้พเจา้ องค์กรท่ีขา้พเจา้

ทาํงานและประเทศชาติต่อไป 

 

เอกสารอ้างองิ 

ขอ้มลูการซ้ือขายตลาด : แหล่งท่ีมา www.set.com 

จิรัตน์ สังขแ์กว้. (2545). การลงทุน. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชูช่ืน. (2556). ความมีประสิทธิภาพของตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

Eugene Fama, F. (1969). “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” 

The Journal of Finance, Vol. 25: 383-417 

Zvi Bodi, Alex Kane and J. Marcus. (2007). Investments. สาํนกัพิมพแ์มคตก์รอ-ฮิล.กรุงเทพมหานคร. 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1260 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในกลุ่มธนาคารพาณชิย์ 

The Economic Factors Affecting to Non-Performing Loans (NPLs) 

of the Thai Commercial Banks 

บุญญภัสร์ พจนานันทกลุ1
, วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร

2
 

1 
นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวชิาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, boonyapat.po@hotmail.com 

2 
อาจารยป์ระจาํ กลุ่มวชิาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, dr.wanrapee@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์มี

วตัถุประสงค์เพ่ือทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ในกลุ่มธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงธนาคารสามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและลดความเส่ียงท่ีจะ

ก่อให้เกิดการเพ่ิมปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารได ้กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วม ในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2545 – ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2560 รวม 60 ไตรมาส 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ราคาทองคาํ และ

ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares, OLS) 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ตวัแปรเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) เป็นเพียง

ปัจจยัเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จด

ทะเบียนในประเทศไทย (NPL) ในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

คาํสําคญั: หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to examine the economic factors that affect to non-performing loans 

(NPLs) of the Thai commercial banks and the bank can be used a signal from economic factors for control and 

decrease a risk that increase the number of non-performing loans. A sample was selected from non-performing 

loans of the Thai commercial banks during the fourth quarter of 2002 – the third quarter of 2017 with the total of 60 

quarters. In this study, the economic factors are inflation, gross domestic product, minimum loan rate, gold price, 

and business sentiment index. The multiple regression analysis by ordinary least square method (OLS) was used for 

data analysis. 

The findings indicated that percentage change of minimum loan rate factor is the only one which 

negatively correlated with the percentage change of the number of non-performing loans of the Thai commercial 

banks at a statistically significant reliability level of 95 percentage. 

Keywords:  Non-Performing Loans, Thai commercial banks  
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1. บทนํา 

สถาบนัการเงิน เป็นสถาบนัภายใต้การกาํกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและ

ความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการระดมเงินออมและจดัสรรเงินออมท่ีมีอยู่

อยา่งจาํกดั เพ่ือให้องคก์รธุรกิจรวมถึงประชาชนสามารถเขา้ถึงเงินทุนไดใ้นรูปแบบของสินเช่ือได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธนาคารพาณิชย ์(Commercial Bank) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการเงินท่ีเป็นตวักลางในการรับฝากเงิน การให้

สินเช่ือ การชาํระเงินและโอนเงิน การซ้ือขายตราสารทางการเงิน การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ และบริการอ่ืนๆ ใน

ธุรกิจดา้นต่างๆ  

ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัของไทยท่ียงัคงมีความผนัผวนและไม่แน่นอน ประกอบกับปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจโลก การคา้ขายระหว่างประเทศ นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อตัราเงินเฟ้อ ต่างลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยท์ั้งส้ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถควบคุมสินเช่ือท่ีขยายตวั

เพ่ิมข้ึนทั้งภาคธุรกิจและภาคอุปโภคบริโภค อาจจะก่อให้เกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ตามมาได ้จาก

รายงานผลการดาํเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย ์(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ไตรมาส 2/2560 พบว่าหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ในบางกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยมี์กาํไรสุทธิท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากตอ้งกนัเงินสาํรองเพ่ือ

รองรับปริมาณสินเช่ือท่ีดอ้ยลงอยา่งต่อเน่ือง และในไตรมาส 3/2560 พบว่า โดยภาพรวมของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPLs) เร่ิมอยูใ่นระดบัท่ีทรงตวัและใกลเ้คียงกบัไตรมาส 2/2560 แมว้่าคุณภาพของสินเช่ือธุรกิจ SME และสินเช่ือท่ี

อยู่อาศยัยงัมีคุณภาพท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากผลกระทบของเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในช่วงท่ีผ่านมา เม่ือพิจารณา NPLs 

สะสมท่ีผา่นมา ธนาคารมีค่าใชจ่้ายในการสาํรองเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับคุณภาพสินเช่ือท่ีดอ้ยลง ประกอบกบัผลกาํไรจาก

การดาํเนินงานท่ีขยายตวัไดน้อ้ย ส่งผลให้ธนาคารมีกาํไรสุทธิลดลง  

นอกจากน้ีธุรกิจธนาคารพาณิชยจ์ะยงัคงเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงจากต่างประเทศ คือ การท่ีเฟดข้ึนดอกเบ้ีย และ

ปัจจยัต่างๆ ภายในประเทศ  เช่น ความเส่ียงดา้นรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีคาดว่าจะลดลง และความเส่ียงจากแนวโน้ม

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากขาข้ึน ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มธุรกิจและประชาชนอีกดว้ย ประกอบ

กบับทเรียนวิกฤต “ตม้ยาํกุง้” ในปี พ.ศ. 2540 (stock2morrow, 2560)  เป็นบทสะทอ้นอย่างหน่ึงของผลเสียท่ีเกิดข้ึน

จากการท่ีธนาคารพาณิชยก์ูเ้งินจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ เพ่ือปล่อยสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่

มีการควบคุมจนส่งผลให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน การขยายตวัเพ่ิมข้ึนของการปล่อยสินเช่ือ และ

การกูย้มืของภาคธุรกิจท่ีเป็นการลงทุนเกินตวัน้ี ก่อให้เกิดหน้ีดอ้ยสภาพสูงข้ึน ขดัแยง้กบัปริมาณการกนัสํารองเงิน

ของธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นระดบัตํ่า ประกอบกบัไม่มีการกาํกบัดูแลท่ีดีจากภาครัฐ ทาํให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหา

ทางเศรษฐกิจท่ีสะสมมานาน จนกระทัง่นกัลงทุนต่างชาติใชเ้ป็นโอกาสในการโจมตีค่าเงินบาทไทย ส่งผลให้ประเทศ

ไทยจาํเป็นต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาท เน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยไดใ้ช้เงินสํารอง จนกระทัง่ไม่มีเงิน

สํารองท่ีจะใช้ปกป้องค่าเงินบาท ผลท่ีตามมาคือส่งผลให้ปริมาณหน้ีท่ีกู้ยืมจากต่างประเทศสูงข้ึนเป็นเท่าตวั จน

กลายเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้กระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนเป็นอยา่งมาก คือ ไม่มีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีไดเ้น่ืองจากการลอยตวัค่าเงินบาท ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ การปิดกิจการ ปัญหาการว่างงาน และปัญหา

อ่ืนๆ ตามมา 

เน่ืองจากหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ยงัสามารถเป็นจุดสําคญัท่ีส่งผลในวงกวา้งของ

ระบบเศรษฐกิจไทย จึงไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ในกลุ่มธนาคาร
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พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายว่ามีปัจจยัทางเศรษฐกิจใด ท่ีเป็นตวัแปรส่งผลต่อ

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงธนาคารสามารถใชเ้ป็น

แนวทางในการรับมือและควบคุมปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารได ้
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดินโยบายอตัราดอกเบีย้และผลกระทบทีส่่งผลต่อสภาพเศรษฐกจิและ NPLs ของธนาคารพาณชิย์  

(นิวส์สแตนด,์ 2543) 

ยอ้นไปเม่ือคร้ังท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ร่ิมมาตรการลดอตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนลงตั้งแต่ปี พ.ศ.  

2541 เป็นตน้มา และใชอ้ตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนเพ่ือส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายทางการเงินของประเทศไทย เพ่ือ

ฟ้ืนภาวะเศรษฐกิจท่ียงัเปราะบางและอตัราเงินเฟ้ออยู่ในระดบัตํ่า มาตรการดงักล่าวส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของระบบธนาคาร มีแนวโนม้ท่ีลดลงตามลาํดบันบัจากคร่ึงปีหลงัของปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา  

มาตรการนโยบายดอกเบ้ียตํ่าท่ีดาํเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

และไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาเงินทุนเคล่ือนยา้ยหรือกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนท่ีมีนยัสาํคญัแต่อยา่งใด 

หากแต่นโยบายการเงินดงักล่าวเป็นไปในทิศทางท่ีเอ้ือต่อการฟ้ืนตวัและช่วยกระตุน้การใชจ่้าย ซ่ึงดอกเบ้ียในระดบัตํ่า

มีผลให้ผูท่ี้มีภาระเงินกูจ่้ายดอกเบ้ียในอตัราท่ีตํ่าลง เป็นการเพ่ิมส่วนต่างรายไดท่ี้เหลือจากการชาํระหน้ี  

เม่ือมองในมุมมองของภาคเอกชน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีลดลงส่งผลให้อตัราอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมี

แนวโนม้ดีข้ึน อีกทั้งดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ลดลงตามกนั อตัราเพ่ิมยอดขายก็มีแนวโนม้ดีข้ึน และการขยายสินเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยัรายยอ่ย สินเช่ืออุปโภคบริโภค และสินเช่ือเช่าซ้ือชะลอการหดตวัลง ทั้งน้ี สินเช่ือประเภทเหล่าน้ีเป็นสินเช่ือ

ท่ีลูกหน้ีมีกาํหนดผ่อนชาํระสมํ่าเสมอทุกเดือน หากไม่มีการปล่อยสินเช่ือใหม่ ยอดสินเช่ือจะหดลงโดยอตัโนมติั 

ดงันั้น การหดตวัท่ีชะลอลง แสดงให้เห็นว่ามีการปล่อยสินเช่ือใหม่มากข้ึนเป็นลาํดบั หากอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR มี

แนวโนม้ลดลงแลว้ อตัราเพ่ิมการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยตลอดเช่นกนั หากแต่การตดัสินใจลงทุน

ของธุรกิจข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย นอกเหนือจากอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้เช่น กาํลังผลิตของภาคอุตสาหกรรม ความ

มัน่ใจของธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

การออกนโยบายอตัราดอกเบ้ียตํ่าน้ียงัส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหน้ี โดยการท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

MLR ลดลงตามกนั เป็นการทาํให้บรรยากาศในการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีดีข้ึน ดงัตวัอย่างเช่น ณ ส้ินกรกฎาคม ปี 

พ.ศ.2543 มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินทั้งส้ิน 2,430 พนัลา้นบาท โดยเป็นส่วนท่ีปรับโครงสร้าง

หน้ีสาํเร็จ 1,657 พนัลา้นบาท สะทอ้นว่าสภาวะอตัราดอกเบ้ียตํ่านั้น เป็นปัจจยัสําคญัท่ีเอ้ือต่อกระบวนการประนอม

หน้ีของธุรกิจ สร้างแรงจูงใจให้ทั้งสองฝ่ายผลกัดนัให้การประนอมหน้ีประสบความสําเร็จ เน่ืองจากมูลค่าปัจจยัของ

กระแสเงินสดของธุรกิจโดยรวมดีข้ึน ทาํให้ภาระการชาํระหน้ีลดลง หากดาํเนินการตรงกนัขา้มโดยข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 

MLR แลว้ จะส่งผลให้จาํนวนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน เกิด NPL กบัลูกหน้ีรายใหม่ (New NPL) ลูกหน้ีท่ี

ปรับโครงสร้างแลว้กลบัมาเป็น NPL (Re-entry NPL) อีกทั้งทาํให้การเจรจา NPL ชะงกัลง 

มาตรการต่อไปท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถทาํได ้คือ กระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัเพ่ือลด MLR โดย

กระตุน้ให้ธนาคารพาณิชยท่ี์มีฐานะพร้อม และธนาคารท่ีมีการโอน NPLs ไป AMC แลว้ เกิดการแข่งขนัดา้นการให้

สินเช่ือโดยลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ให้มากข้ึน สร้างเคร่ืองมือเพ่ือช่วยพิจารณาสินเช่ือและการเจรจาหน้ี และเร่ง

การเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและลด NPL โดยการหาวิธีเร่งรัดกระบวนการทางศาล เพ่ือให้เจา้หน้ีสามารถฟ้องคดี
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และบงัคบัหลกัประกนัไดร้วดเร็วข้ึน รวมทั้งแนวทางการแกปั้ญหาลูกหน้ี NPLs โดยมองภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม

แทนท่ีจะเป็นการแกไ้ขเป็นรายลูกหน้ี เป็นตน้ 

 

ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้ของสํานักคลาสสิค (เพลินพิศ สัตยส์งวน, 2544) 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของสํานักคลาสสิค (The Classical Theory of Interest Rates) ตามคาํขยายความของ 

เออร์วิง ฟิชเชอร์ (Irving Fisher) ว่าอตัราดอกเบ้ียกาํหนดจาก 2 ปัจจยั คือ อุปทานของเงินออมซ่ึงคือภาคครัวเรือน 

และอุปสงคข์องการลงทุนโดยภาคธุรกิจท่ีตอ้งการลงทุน ซ่ึงการท่ีปริมาณการออมของภาคครัวเรือนจะมากนอ้ย

เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ียในขณะนั้น  

ตามทฤษฎีน้ีหากตอ้งการให้เกิดการออมเพ่ิมมากข้ึนจะตอ้งอาศยัการให้ดอกเบ้ียสูงๆ เส้นอุปทานของเงิน

ออมจะมีลกัษณะทอดข้ึนตามปริมาณเงินออมและอตัราดอกเบ้ีย ในส่วนของเส้นอุปสงค์ของการลงทุนท่ีข้ึนอยู่กับ

ความตอ้งการเงินทุนของภาคธุรกิจ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากการกูย้ืมในตลาดการเงิน จึงมีผลให้อตัราดอกเบ้ียเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีใชก้าํหนดระดบัปริมาณการกูแ้ละการลงทุนของภาคธุรกิจ หากระดบัอตัราดอกเบ้ียอยู่ในระดบัสูงแลว้ 

ภาคธุรกิจจะกูแ้ละลงทุนนอ้ย ทาํให้เส้นอุปสงค์มีลกัษณะทอดลง จากลกัษณะของเส้นอุปทานของเงินออมและเส้น 

อุปสงคข์องการลงทุน จะเกิดจุดตดักนัเป็นจุดดุลยภาพของอตัราดอกเบ้ีย 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

พ่ึงบารมี พุทธเจริญ (2554) ศึกษาปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชย ์พบว่า ปริมาณ

ดอกเบ้ียค้างชาํระทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ในไตรมาสปัจจุบนั และปริมาณสินเช่ือท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในไตรมาสท่ีผ่านมา มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในไตรมาสปัจจุบนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

สําหรับลูกค้าชั้ นดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ํากัด (มหาชน) ในไตรมาสท่ีผ่านมา และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศต่อหัว ในไตรมาสปัจจุบนั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในไตรมาสปัจจุบนั 

วิมพ์วิภา ทองรุ่งเกียรติ (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระดบัมหภาคกับ

ปัญหาหน้ีเสียสะสมในระบบเศรษฐกิจไทย พบว่า ทุกปัจจยัท่ีศึกษาในระยะยาวมีความสัมพนัธ์กบัหน้ีเสียสะสมอย่าง

มีนยัสาํคญั โดยปัจจยัผลผลิตมวลรวมท่ีแทจ้ริงและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

หน้ีเสียสะสม ส่วนอตัราเงินเฟ้อและดชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัหน้ีเสียสะสมในลกัษณะ

แปรผนัโดยตรงซ่ึงกนัและกนั ส่วนในระยะสั้น พบว่า การเปล่ียนแปลงของมลูค่าหน้ีเสียในอดีต กบัความผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ MLR สามารถอธิบายได้อย่างมีนัยสําคัญถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับปริมาณหน้ีเสียใน

ช่วงเวลาปัจจุบนั โดยมีความสอดคลอ้งกบัการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งตวัแปร จึงสรุปไดว้่าความผนัผวน

ของอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นสาเหตุสาํคญัท่ีก่อให้เกิดหน้ีเสียในระบบอยา่งต่อเน่ือง 

จิราภรณ์ ภกัดี (2552) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้: กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต 

พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารธนชาตมากท่ีสุด คือ ปริมาณสินเช่ือ โดยสามารถ

นาํมาอธิบายปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารธนชาตอย่างมีนัยสําคญั โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารธนชาต ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายย่อยชั้นดี และ
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพนัธ์กับปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นทิศทางตรงกนัข้าม ส่วน

สภาพคล่องของธนาคารธนชาตมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์ 

จดทะเบียนในประเทศไทย ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2545 – ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2560 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ในการดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ประเภทอนุกรมเวลาเป็นรายไตรมาส ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2545 - ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2560 รวม 60  

ไตรมาส มีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาสซ่ึงใชศึ้กษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และราคาทองคาํเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยสมาคมคา้ทองคาํ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะ

ถูกนาํมาแปลงเป็นเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares :OLS) ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ เพ่ือศึกษาค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ขั้นท่ี   2   การทดสอบความน่ิงของขอ้มลูอนุกรมเวลาดว้ยวิธี Unit root test ว่าขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี

มีลกัษณะน่ิง (Stationary) 

ขั้นท่ี 3 การสร้างสมการเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ดงัสมการต่อไปน้ี 

NPL = α + β1INF + β2GDP + β3MLR + β4GOLD + β5BSI + Ɛ 

 โดยท่ี NPL  = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง 

      ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยรายไตรมาส 

  INF  = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอตัราเงินเฟ้อรายไตรมาส 

  GDP = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศรายไตรมาส 

  MLR = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายไตรมาส 

  GOLD = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงราคาทองคาํรายไตรมาส 

  BSI = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจรายไตรมาส 

ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) ปัญหา

ความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) และปรับแก้ผลของสมการถดถอยถ้าพบปัญหา 

Heteroskedasticity หรือ Autocorrelation ดว้ยวิธีของ HAC Newey-West  

ขั้นท่ี 6 รายงานผลการศึกษาของสมการถดถอย 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชเ้ปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงทั้งหมด 

ตวัแปรตน้        

• อตัราเงินเฟ้อ 

• ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

• อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

• ราคาทองคาํ 

• ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  วิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปร 

 NPL INF GDP MLR GOLD BSI 

 Maximum  58.84763  4.195497  208.0000  9.320695  15.27021  28.01932 

 Minimum -15.61428 -3.476296 -1120.000 -12.00000 -12.98627 -18.18182 

 Mean  0.293741  0.572784 -33.38908 -0.174683  2.111623  0.181061 

 Median -0.236822  0.476999 -6.350807  0.000000  1.526099  0.196850 

 Std. Dev.  9.359830  1.014726  164.2483  3.844778  5.574919  6.019794 

 

ขอ้มูลเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย 0.293741 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม -0.236822 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 58.84763 เปอร์เซ็นต์ ค่า

ตํ่าสุด -15.61428 เปอร์เซ็นต ์และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.359830 เปอร์เซ็นต ์

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงอตัราเงินเฟ้อ มีค่าเฉล่ีย 0.572784 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม 0.476999 

เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 4.195497 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่ าสุด -3.476296 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.014726 

เปอร์เซ็นต ์

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีค่าเฉล่ีย -33.38908 เปอร์เซ็นต ์ 

ค่าฐานนิยม -6.350807 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสูงสุด 208.0000 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่ าสุด -1120.000 เปอร์เซ็นต์ และค่า 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 164.2483 เปอร์เซ็นต ์

ขอ้มลูเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีค่าเฉล่ีย -0.174683 เปอร์เซ็นต ์ค่าฐานนิยม 0.000000 

เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 9.320695 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุด -12.00000 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.844778 

เปอร์เซ็นต ์

 

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง

ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน 

ประเทศไทย  

 

ตวัแปรตาม 
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ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงราคาทองคํา มีค่าเฉล่ีย 2.111623 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม 1.526099 

เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 15.27021 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุด -12.98627 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.574919 

เปอร์เซ็นต ์

ขอ้มลูเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 0.181061 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม 

0.196850 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 28.01932 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุด -18.18182 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6.019794 เปอร์เซ็นต ์

การศึกษาคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีน่ิง (Stationary) และไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

ระหว่างตวัแปรอิสระ ดงันั้น ตวัแปรอิสระทุกตวัจะอยูใ่นสมการถดถอยต่อไป 

จากการตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ท่ีระดับนัยสําคัญ 5% พบว่า ไม่พบ

ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้สามารถนําผลของสมการถดถอยไปใช้อธิบายความหมายและทดสอบสมมติฐานของ

สัมประสิทธ์ิไดต่้อไป 

 

NPL =  - 0.377444 + 0.640082INF + 0.004152GDP - 0.945767**MLR + 0.145272GOLD - 0.158992BSI + Ɛ 

      (0.7927)     (0.6026)             (0.5710)            (0.0052)                  (0.5155)                (0.4317) 

Adjusted R – Squared = 6.4519% 

 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ (INF) ผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ราคาทองคาํ (GOLD) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่สามารถอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์

จดทะเบียนในประเทศไทย (NPL) ได ้ แต่ทว่าตวัแปรเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (MLR) มี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (MLR) มี

ความสัมพนัธ์กบัเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ประเทศไทย (NPL) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ในกลุ่มธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถแบ่งการอภิปรายผลเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) อย่างมีนัยสําคญั จากผลการศึกษา

พบว่า ตวัแปรเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว้

ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ

ไทย (NPL) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ หากเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเปล่ียนแปลงลดลง บ่งบอก

ถึงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย (NPL) ในขณะนั้น มีเปอร์เซ็นต์

การเปล่ียนแปลงหรือปริมาณท่ีสูงข้ึน  
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จากผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดนโยบายอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ดาํเนินการตลอดมา (นิวส์สแตนด,์ 2543) โดยการออกมาตรการนโยบายดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือให้ส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของ

ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงดอกเบ้ียตํ่ามีผลให้ผูท่ี้มีภาระเงินกูจ่้ายดอกเบ้ียในอตัราท่ีลดลง นโยบายทางการเงินดงักล่าวยงั

ส่งผลต่อดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ให้ลดลงตามกนั ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างหน้ี ทาํให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPL) ลดลงได ้เพราะสภาวะอตัราดอกเบ้ียลดตํ่าเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการประนอมหน้ี ทาํให้ภาระการชาํระหน้ีลดลง 

หากดาํเนินการข้ึนอตัราดอกเบ้ีย MLR จะส่งผลให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึนได ้ 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้งัสอดคลอ้งกับทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของสํานักคลาสสิค 

(เพลินพิศ สัตยส์งวน, 2544) ท่ีอตัราดอกเบ้ียกาํหนดจาก 2 ปัจจยั คือ อุปทานของเงินออมซ่ึงก็คือภาคครัวเรือน และ

อุปสงคข์องการลงทุนโดยภาคธุรกิจท่ีตอ้งการลงทุน ในส่วนของเส้นอุปสงค์ของการลงทุนข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ

เงินทุนของภาคธุรกิจ โดยเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการกูย้มืในตลาดการเงิน จึงมีผลทาํให้อตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีใชก้าํหนดระดบัปริมาณการกูแ้ละการลงทุนของภาคธุรกิจ ถา้หากระดบัอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูงแลว้ ภาคธุรกิจ

จะกูย้มืและลงทุนนอ้ย และในทางตรงกนัขา้มท่ีระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า จะทาํให้ภาคธุรกิจมีความตอ้งการ

กูแ้ละลงทุนท่ีสูงมากข้ึน ทาํให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งพิจารณาคดักรองการอนุมติัสินเช่ือมากข้ึน เน่ืองจากจะส่งผลให้

ธนาคารพาณิชยต์อ้งสาํรองเงินเขา้กองทุน ส่งผลต่อการทาํกาํไรท่ีลดลงตามลาํดบั จากการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระ

ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พ่ึงบารมี พุทธเจริญ (2554) วิมพว์ิภา ทองรุ่งเกียรติ (2554) และจิรภรณ์ ภกัดี 

(2552) ซ่ึงหากอัตราดอกเบ้ียเงินกูเ้ปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี ธนาคารสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)  เป็นแนวทางในการควบคุมและลด

ความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดการเพ่ิมปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารได ้

ส่วนที่ 2 ตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแปร

อิสระซ่ึงประกอบดว้ยเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ (INF) ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ราคาทองคาํ (GOLD) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่งผลกบัเปอร์เซ็นต์

การเปล่ียนแปลงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย (NPL) ทั้งน้ี

เน่ืองจากตวัแปรอิสระเหล่าน้ีเป็นผลสะทอ้นของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึงธนาคารใชเ้ป็นปัจจยัเง่ือนไขใน

การพิจารณาก่อนท่ีจะมีการอนุมติัสินเช่ือรายใหม่หรืออนุมติัสินเช่ือเพ่ิม อีกทั้ง สภาพเศรษฐกิจอาจจะไม่ไดส้ะทอ้น

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแต่ละอุตสาหกรรมได ้จึงไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นปัจจยัท่ีจะช่วยลดปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นวงกวา้งได ้นอกจากน้ี ช่วงระยะเวลาท่ีเก็บขอ้มลูเป็นช่วงท่ีมีเหตุการณ์ความรุนแรงทาง

การเมืองภายในประเทศหรือปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยดว้ย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการนําข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวเพียง 5 ปัจจัยมาใช้ศึกษาซ่ึงอาจจะยงัไม่

เพียงพอ เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีสามารถอธิบายเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPLs) ในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยไดเ้พียงปัจจยัเดียวเท่านั้น ประกอบกบัในช่วงระยะเวลาท่ี

เก็บขอ้มูลมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศหรือปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอาจจะส่งผลให้มีความ

ผดิพลาดได ้การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาลงรายละเอียดปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์แยก
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ตามรายกลุ่มธุรกิจหรือเฉพาะรายธนาคาร และใชข้้อมูลเฉพาะของธนาคาร ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมถึงปัจจัย

ภายนอกต่างๆ เพ่ิมเขา้มาเป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์และทิศทางของปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน 

มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2560 เป็นจาํนวน 120 เดือน มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยพิจารณาจากสถิติเชิง

พรรณนา การศึกษาความสัมพนัธ์ โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) ซ่ึงเป็นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยนาํขอ้มูลที่รวบรวม

ได  ้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลที่ไดม้าสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัที่ระดบั 5% ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ส่วนอตัราผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร ประเภท 14 วนั 

และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํสําคญั: ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ABSTRACT 

The purpose of this study aims to study the influence of various factors related to the amount of 

investment in the Stock Exchange of Thailand. The objectives of this study were to study the relationship and 

direction of the economic factors that affect the amount of investment in the Stock Exchange of Thailand. The 

population in this study are a member of the Stock Exchange of Thailand by collecting a historical data monthly 

total of 120 months. The statistical analyzes were descriptive statistics and multiple regression equations. Then, 

estimate the value of each independent variable. The results are describe the relationship of independent variables 

to the amount of investment in the Stock Exchange of Thailand.

The study indicated that the exchange rate and consumer confidence index it was statistically significant 

at 0.05 level in the same direction as the amount of investment in the Stock Exchange of Thailand. The dividend 

yield of the Stock Exchange of Thailand is in the opposite direction to the amount of investment in the Stock 

Exchange of Thailand. The interest rate and the inflation are not correlated with the amount of investment in the 

Stock Exchange of Thailand. 

Keywords: Investment in the Stock Exchange of Thailand, factors that affect the investment  
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1. บทนํา 

“การลงทุน” คือ การออมประเภทหน่ึง เป็นการออมเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะตอ้งยอมรับ

ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์จึงเป็นการออมทางเลือกหน่ึง การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

ฯนั้น ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินปันผล และกาํไร(หรือขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูล้งทุนมี

จุดมุ่งหมายหลักคือ เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง หรือเพ่ือลดความเส่ียงให้ตํ่าท่ีสุด ณ 

ระดบัอตัราผลตอบแทนหน่ึง อยา่งไรก็ตามราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน

ไดรั้บอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั นัน่ก็คือความเส่ียงจากการลงทุนนัน่เอง 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงในการลงทุนเพ่ือทาํกาํไร ทั้งจากราคาหุ้นท่ีปรับตัวเพ่ิม

สูงข้ึน (Capital Gain) และการจ่ายเงินปันผลแลว้ ยงัเป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเป็นการกระจาย

ความเส่ียงดา้นการลงทุนอีกดว้ย สาํหรับดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(Set Index) นบัไดว้่าเป็นตวัเลขท่ีช้ีนาํภาพเศรษฐกิจจริง

ในอนาคตอนัใกล ้ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการเติบโตของตลาดหลกัทรัพยท์ั้งดา้นขนาดและความน่าสนใจ

ในการลงทุน ก็คือ การเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและจ่ายเงินปันผล การเขา้

ระดมทุน ราคานํ้ ามนั ทองคาํ ปริมาณการซ้ือสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในปริมาณการลงทุนในตลาดหุ้น ทาํให้นักลงทุน

ตอ้งเจอกบัความเส่ียงจากการลงทุนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น การวิเคราะห์ความเส่ียงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

สาํหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้นักลงทุนสามารถประเมินความเส่ียง

ดา้นต่างๆ ไดเ้พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้สามารถหาแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง นาํขอ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจช่วง

นั้นๆ มาวิเคราะห์หาความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือทาํให้นกัลงทุนไดรั้บผลประโยชน์จาก

การลงทุนไดสู้งสุด ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นแนวทางนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาตลาดทุนต่อไป โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 

เสน่ห์ เสน่หา (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์กรณีศึกษาในกลุ่มหุ้น 

SET50 ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลูทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2546 ถึง ไตรมาสท่ี 1 ปี 

พ.ศ.2551 โดยใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อนและใชว้ิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุดมาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศไทย และอตัราเงินฝากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศไทย ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 และอตัราเงินฝากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

มลูค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 

อุรสา บรรณกิจโศภน (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูล้งทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการซ้ือขายหุ้นของผูล้งทุน โดยจาํแนกประเภทของผูล้งทุนเป็น 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ ผูล้งทุนรายใหญ่ ผูล้งทุนรายย่อย ผูล้งทุนสถาบนัไทย และผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ผู ้

ลงทุนสถาบนัทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสบความสําเร็จในการลงทุนใชปั้จจยัเชิงมหภาค 

ไดแ้ก่ ดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม เสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงพิจารณาคุณภาพของบริษัทและ

คุณภาพของผูบ้ริหารของบริษทัเจา้ของหุ้นโดยเลือกลงทุนในบริษทัท่ีมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูง มีความโปร่งใส
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ในการเปิดเผยข้อมูล ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ เป็นผูน้ําตลาด ทั้งน้ี ในการตดัสินใจลงทุนจะใช้ข้อมูลจาก

เจา้หนา้ท่ีการตลาด ข่าวลือเก่ียวกบัการซ้ือขายของผูล้งทุนรายใหญ่ และขอ้มลูการซ้ือขายของผูล้งทุนต่างประเทศ และ

ซ้ือขายตามเพ่ือนในห้องคา้หลกัทรัพย ์

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 

พ.ศ. 2551-2560 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

               ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (มูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) และ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือ อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรประเภท 14 วนั 

(IR) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ER) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CCI) และ อัตราเงินปันผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (DIV) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใชศึ้กษา คือ 

บริษทัสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน เป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 120 ชุดขอ้มลู 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยมีแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี  

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา  

 QA  =   𝛼𝛼 -  𝛽𝛽1 IR  -  𝛽𝛽2 INF  +  𝛽𝛽3 ER +  𝛽𝛽4 CCI  +  𝛽𝛽5 DIV + 𝜀𝜀 

 

โดยท่ี  

QA หมายถึง ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ลา้นบาท) 

𝛼𝛼 หมายถึง ค่าคงท่ี 
𝛽𝛽 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

IR หมายถึง อตัราดอกเบ้ีย (อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรประเภท 14 วนั) (ร้อยละ) 

INF หมายถึง อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (ร้อยละ) 

ER หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

CCI หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (ร้อยละ) 

DIV หมายถึง อตัราเงินปันผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ร้อยละ) 

𝜀𝜀 หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ขอ้มลูท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มลูอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัราย

เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 120 เดือน โดยท่ีมาของข้อมูล ได้แก่ 

ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราดอกเบ้ีย 

(อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรประเภท 14 วนั) จากเวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป จาก

เวบ็ไซตก์ระทรวงพาณิชย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค จากเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย ์และอตัราเงินปันผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จากเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางปัจจยัเศรษฐกิจ

ต่างๆกบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 

ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่กบัปริมาณการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สร้างสมการโดยใชรู้ปแบบการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสมการถดถอย 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา 

โดยนาํมาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มลูท่ีเก็บมาได ้หลกัสาํคญัของสถิติเชิงพรรณนาน้ี คือ เก็บขอ้มูลชนิดใดมาไดก้็จะ

อธิบายไดเ้ฉพาะขอ้มลูชนิดนั้น ไม่สามารถนาํไปใชอ้า้งอิงถึงขอ้มูลในส่วนอ่ืนๆได ้การหาค่ากลางของขอ้มูลเพ่ือใช้

เป็นตวัแทนของขอ้มลูทั้งหมด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบขอ้มลูแต่ละชุด โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มูล

ทั้งหมดของแต่ละชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของตวัแปรต่างๆ 

 QA IR INF ER CCI DIV 

 Mean 174338.7 2.140417 1.883667 32.77092 28.56500 3.530083 

 Median 172077.1 2.000000 2.045000 32.61925 30.00000 3.275000 

 Maximum 398720.5 3.750000 9.200000 36.16150 46.10000 7.250000 

 Minimum 34403.62 1.200000 -4.400000 29.07650 7.800000 2.580000 

 Std. Dev. 81109.55 0.757212 2.285815 1.846505 10.79180 0.877902 

 Skewness 0.583446 0.512657 0.268237 0.070126 -0.380269 2.400011 

 Kurtosis 3.054057 1.908657 3.971189 1.934931 1.863699 9.151296 

 Jarque-Bera 6.822799 11.21148 6.155066 5.770215 9.347986 304.3933 

 Probability 0.032995 0.003677 0.046073 0.055849 0.009335 0.000000 

 Sum 20920650 256.8500 226.0400 3932.510 3427.800 423.6100 

 Sum Sq. Dev. 7.83E+11 68.23108 621.7690 405.7401 13859.09 91.71470 

 Observations 120 120 120 120 120 120 
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จากตาราง ค่าตวัแปรตาม (QA) คือ ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย(Mean) 

เท่ากบั 174,338.7 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากับ 172,077.1 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 398,720.5 ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) เท่ากบั 34,403.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 81,109.55 ค่าตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรประเภท 14 วนั (IR) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 2.140417 ค่ามธัยฐาน (Median) 

เท่ากบั 2.0000 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 3.750000 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั 1.2000 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เท่ากบั 0.757212 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 1.883667 ค่ามธัยฐาน 

(Median) เท่ากบั 2.04500 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 9.2000 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -4.4000 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 2.285815 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (ER) มีค่าเฉล่ีย 

(Mean) เท่ากบั 32.77092 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 32.61925 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 36.16150 ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) 29.07650 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 1.846505 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 28.56500 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 30.00000 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 46.10000 ค่า

ตํ่าสุด (Minimum) เท่ากับ 7.80000 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 10.79180 อัตราเงินปัน

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (DIV) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 3.530083 ค่ามธัยฐาน (Median) 

เท่ากบั 3.27500 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 7.25000 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั 2.58000 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เท่ากบั 0.877902 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู ซ่ึงจะใชก้ารทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธีของ Augmented 

Dickey-Fuller  

จากการทดสอบความน่ิงของข้อมูล ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (QA) อัตรา

ดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรประเภท 14 วนั (IR) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (ER) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) เป็นขอ้มูลท่ีน่ิง (Stationary) โดยมีค่า Prob เท่ากบั 0.0076 , 

0.0009 , 0.0000 , 0.0000 และ 0.0150 ตามลาํดบั จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ความถดถอย 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเสน้ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

 QA IR INF ER CCI DIV 

QA 1.000000 -0.284965 -0.285757 0.098847 0.775598 -0.654979 

IR -0.284965 1.000000 0.688770 -0.523965 -0.272925 0.206019 

INF -0.285757 0.688770 1.000000 -0.541313 -0.355801 0.025021 

ER 0.098847 -0.523965 -0.541313 1.000000 0.018247 0.314485 

CCI 0.775598 -0.272925 -0.355801 0.018247 1.000000 -0.727426 

DIV -0.654979 0.206019 0.025021 0.314485 -0.727426 1.000000 

จากเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ พิจารณาเฉพาะค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่า

สหสัมพนัธ์กนัตํ่า ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าระหว่าง - 0.80 ถึง + 0.80 แสดงให้เห็นว่า ไม่มีตวัแปรอิสระใด เกิดปัญหา 

Multicollinearity จึงไม่ตอ้งเลือกตดัตวัแปรอิสระออกจากแบบจาํลองสมการถดถอย  
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ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน(Heteroskedasticity) และ

การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน(Autocorrelation) หากพบปัญหา Autocorrelation 

และ Heteroskedasticity จะทาํการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West  

จากการทดสอบ พบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity และ Autocorrelation จึงทาํการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิด

ของ HAC Newey-West แลว้ พบว่า อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร ประเภท 14 วนั (IR) และอตัราอตัราเงิน

เฟ้อทัว่ไป (INF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(QA) ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ER) ดัชนีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์(QA) ในทิศทางเดียวกนั และอตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (DIV) มี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(QA) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การเขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ 

QA  =   -161072.5 + 5527.338 IR  - 75.76605 INF + 9914.983** ER  + 3974.970** CCI -32504.90** DIV + 𝜀𝜀 

      (0.2305)       (0.7036)         (0.9858) (0.0377)                  (0.0002)                 (0.0055) 

  Adjusted R Squared  = 63.3449% 

  R Squared = 64.8850% 

ค่า R Squared ค่าความผนัแปรของตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามไดเ้ท่ากบั 64.8850% 

ค่า Adjusted R Squared คือ ค่า R Squared ท่ีปรับแกแ้ลว้ ควรพิจารณาใชค่้าน้ีแทน R Squared เม่ือขอ้มูลท่ี

นาํมาวิเคราะห์สมการถดถอยมีค่าน้อยกว่า 30 ตวัอย่าง หรือในกรณีท่ีค่า R Squared มีค่าสูงมากกว่าค่า Adjusted R 

Squared มากๆ ควรใช้ Adjusted R Squared แทน จากตารางขา้งต้น ค่า Adjusted R Squared มีค่านอ้ยกว่าค่า R 

Squared จึงควรใชค่้า Adjusted R Squared เท่ากบั 63.3449% 

จากค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย สามารถอธิบายไดว้่า อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร ประเภท 

14 วนั (IR) และ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) เป็นตวัแปรอิสระท่ีไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนัยสําคญักบัปริมาณการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (QA) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม  

อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรประเภท 14 วนั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  
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4. ผลการวจิัย 

ตารางท่ี 1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธิ์ สมมตฐิาน ผลการศึกษา 

IR - ทิศทางตรงกนัขา้ม ไม่มีนยัสาํคญั 

INF - ทิศทางตรงกนัขา้ม ไม่มีนยัสาํคญั 

ER 9914.983** ทิศทางเดียวกนั มีนยัสาํคญั ทิศทางเดียวกนั 

CCI 3974.970** ทิศทางเดียวกนั มีนยัสาํคญั ทิศทางเดียวกนั 

DIV -32504.90** ทิศทางเดียวกนั มีนยัสาํคญั ทิศทางตรงกนัขา้ม 

** หมายถึง ตวัแปรท่ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  

อภปิรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปราย

ไดด้งัน้ี 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อตวัแปรตามอย่างมนัียสําคญัและมคีวามสัมพันธ์เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ั้งไว้ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ER) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณ

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐกบัดอลลาร์สหรัฐ หมายถึงจาํนวนเงินสกุลบาทท่ีจะตอ้งถูกจ่ายไปหรือเสียไป เพ่ือแลกกบั 1 หน่วยของ

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ถา้เศรษฐกิจภายในประเทศดีจะทาํให้มีความตอ้งการเงินบาทเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็ง

ค่าข้ึน นกัลงทุนต่างประเทศมีความสนใจลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน อตัราแลกเปล่ียน แสดงถึงความสามารถในการ

เขา้มาลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ โดยในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยมีสภาพคล่องท่ีดี ทาํให้มีความตอ้งการ

เงินบาทมากข้ึนส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่า นกัลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้

มลูค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน แต่ถา้หากในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดวิกฤต

ทางการเมืองและการเงินข้ึนส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว นักลงทุนต่างประเทศลดน้อยลง ดังนั้ นอัตราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ขวญัชนก ธรรมวิวรณ์ (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยก์บัเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจมหภาค โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย ์กับเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ีย ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ ดุลบญัชีเดินสะพดั ปริมาณเงิน มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ค่าเงินบาท และ

อตัราแลกเปล่ียน โดยใชข้้อมูลเป็นรายเดือน ตั้ งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2537 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 และใช้

สมการถดถอยเชิงซอ้นในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์

ผลการศึกษาพบว่า มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยสําคญั ตวัแปรอิสระท่ีให้เคร่ืองหมายตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้ออตัราดอกเบ้ีย 

ปริมาณเงิน และอตัราแลกเปล่ียน ตวัแปรอิสระท่ีให้เคร่ืองหมายไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ อตัราเงินเฟ้อ และ
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ผลิตภัณฑม์วลรวมประชาชาติ การตรวจผลงานวิจัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยก์ับ

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจมหภาค พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละ

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์จึงนาํปัจจยัดงักล่าวมาเป็นตวัแปรในแบบจาํลองในการศึกษาคร้ังน้ี 

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เป็นดชันีท่ีแสดงถึงทศันคติของผูบ้ริโภคต่อตลาดแรงงาน ภาวะ

เศรษฐกิจ และการใชจ่้ายในอนาคต หากผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ว่าธุรกิจในอนาคตยงัคงมีแนวโนม้ท่ีดี ผูบ้ริโภคก็จะใช้

จ่าย และลงทุนเพ่ิมข้ึนซ่ึงทาํให้เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึนไปดว้ย ในทางกลบักนัหากผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในอนาคตก็จะลดลงตามไปดว้ย เป็นการประมาณความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเศรษฐกิจโดยรวมและ

สถานการณ์เศรษฐกิจส่วนตน การท่ีผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจต่อเสถียรภาพของรายไดข้องตนจะตดัสินกิจกรรมการใช้

จ่าย และถูกใชเ้ป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัเศรษฐกิจโดยรวม ดงันั้น เม่ือความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะมีการบริโภค

มากข้ึน และส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีหากความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคตํ่าลง ผูบ้ริโภคจะประหยดั

กิจกรรมใชจ่้ายของตนมากข้ึน ใชจ่้ายนอ้ยลง และส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเช่นกนั  

ผลการศึกษาคลา้ยคลึงกบัผลการศึกษาของ อาริยา สุจริตธรรม (2544) ในประเด็นท่ีว่าการทดสอบปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคซ่ึงมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มเงินทุน กลุ่มธนาคาร กลุ่มพาณิชย ์และกลุ่มส่ือสาร ซ่ึง

สอดคล้องกบผลการทดสอบสมมติฐาน ในงานวิจัยน้ีท่ีสามารถอธิบายไดว้่าดัชนีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค มีความ

ผลกระทบกบัดชันีราคาหุ้น กลุ่มการแพทย ์เพราะดชันีความเช่ือมนัผูบ้ริโภค  (Consumer Confidence Index) หมายถึง 

เคร่ืองช้ีวดัความรู้สึก(Sentiment) ของผูบ้ริโภคหรือประชาชนท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและในอนาคต (พรทิพย์

ธรรมเทียง, 2548) ดงันั้นดชันีความเช่ือมนัผูบ้ริโภคน่าจะมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นในทางบวก 

อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (DIV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่ตรงกบัท่ีตั้งสมมติฐานไว ้จากแนวคิดเก่ียวกบัอตัรา

ผลตอบแทน การลงทุนหรือการออมในสินทรัพยท์างการเงินต่างๆ นกัลงทุนต่างมุ่งหวงัในส่ิงเดียวกนัคือผลตอบแทน

จากการลงทุน ซ่ึงเป็นผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บ ณ ความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละคุม้ค่ากบัการลงทุน ซ่ึงผลตอบแทน

นั้นจะเป็นการเพ่ิมความมัง่คั่งในอนาคตให้แก่นักลงทุน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากอัตราเงินปันผลในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าเม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียของสหรัฐอเมริกา จึงทาํให้นกัลงทุนชะลอการเขา้มา

ลงทุนเม่ือบริษทัมีการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยปกติแลว้เม่ือบริษทัมีการประกาศจ่ายเงินปันผลราคาหลกัทรัพยจ์ะมี

การปรับสูงข้ึนเพ่ือสะทอ้นข่าวท่ีเกิดข้ึน และมีการปรับตวัลดลงเม่ือข้ึนเคร่ืองหมาย XD (ex-Dividend) คือ ไม่ไดรั้บ

สิทธิในเงินปันผล ดงันั้นนกัลงทุนต่างประเทศจึงทาํการลดการลงทุน เม่ือบริษทัมีการประกาศจ่ายเงินปันผล และจะ

เขา้มาลงทุนเพ่ิมเม่ือหลกัทรัพยต์วันั้น มีการข้ึนเคร่ืองหมาย XD (ex-Dividend) เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยมี์การปรับตวั

ลดลง และการเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นการลงทุนแบบเก็งกาํไร โดยท่ีไม่ไดมุ่้งหวงัผลตอบแทนใน

รูปของอตัราเงินปันผล แมว้่าอตัราเงินปันผลตอบแทนของเงินปันผลในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีอตัราท่ี

เพ่ิมมากข้ึน แต่ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลบัไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนตาม ซ่ึงความสัมพนัธ์ไม่ได้

เป็นในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นอตัราผลตอบแทนของเงินปันผลในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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ปัจจัยทีไ่ม่มอีทิธิพลต่อตวัแปรตามอย่างมนัียสําคญั 

อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร ประเภท 14 วนั (IR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนักาํหนดให้อตัราดอกเบ้ียสําหรับธุรกรรมการซ้ือคืนพนัธบตัร 1 วนัของ ธปท. 

(R/P 1 Day) เป็นตวัแทนของดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงโดยหลักการแลว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน มกัจะดาํเนิน

นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย (ลดดอกเบ้ียให้ตํ่า) ในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า หรือในช่วงท่ีเงินเฟ้อภายในประเทศลด

ตํ่าลง เพ่ือกระตุน้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และในทางกลบักนั จะใชน้โยบายการเงินแบบตึงตวั (เพ่ิมดอกเบ้ียให้สูงข้ึน) 

การปรับลดดอกเบ้ียนโยบายยงัส่งผลในเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นอีกดว้ย ซ่ึงระยะเวลาท่ีใช้ศึกษานั้ น เม่ือ

ทิศทางอตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้ลดลง จะทาํให้เม็ดเงินลงทุนเคล่ือนยา้ยไปสู่ทางเลือกอ่ืนท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูง

กว่า โดยอัตราดอกเบ้ียจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม ถา้อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน การเขา้มาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์จะลดลง แต่ถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง การเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์จะเพ่ิมข้ึน  

ผลการศึกษาขดัแยง้กบัการศึกษาของ ยุทธนา กระบวนแสง (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มา

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกการลงทุนในหลกัทรัพย ์สําหรับวิธีการศึกษา

ไดใ้ชข้อ้มลูทุติยภูมิ รายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ในการประมาณค่าโดยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือมูลค่าการซ้ือขาย

รวม พบว่า อตัราดอกเบ้ียและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทงสถิติ ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ส่วนปริมาณการซ้ือสุทธิของนักลงทุน

ต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ผลของตวัแปร

ท่ีได้เป็นไปตามข้อสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ยกเวน้ ปริมาณการซ้ือสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ ท่ีไม่เป็นไปตามข้อ

สมมติฐานท่ีกาํหนดไวว้่ามลูค่าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยจ์ะผนัแปรทิศทางเดียวกนักบัการซ้ือสุทธิของนักลงทุน

จากต่างประเทศ เน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการศึกษาดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับตวัข้ึนมาจากระดบัก่อนหน้าน้ีค่อนขา้งสูง 

จึงส่งผลให้นกัลงทุนจากต่างประเทศขายหุน้ออกมา เพ่ือทาํกาํไรจากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีนักลงทุนสถาบนัใน

ประเทศและนกัลงทุนรายยอ่ยกลบัเขา้ซ้ือ เพราะคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงฟ้ืนตวัและกาํลงักา้วเขา้สู่การ

เจริญเติบโต ซ่ึงทาํให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มดีตามไปดว้ย การตรวจผลงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มาลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า อตัราดอกเบ้ีย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปริมาณการซ้ือสุทธิของนักลงทุน

ต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จึงนาํปัจจยัดงักล่าวมาเป็นตวัแปรในแบบจาํลองในการศึกษาคร้ังน้ี 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีกล่าวว่าอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) เป็นภาวการณ์ท่ีระดบัราคาสินคา้ และบริการโดยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยการวดัอตัราเงินเฟ้อ 

นกัลงทุนสามารถหาไดจ้ากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) กล่าวคือ ช่วง

ท่ีภาวะเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน เป็นช่วงท่ีดชันีราคาผูบ้ริโภคมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน แสดงว่าราคาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายมีการ

ปรับตัวสูงข้ึน ช่วงท่ีภาวะเงินเฟ้อลดลง เป็นช่วงท่ีดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีการปรับตัวลดลง แสดงว่า ราคาสินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายมีการปรับตวัลดลง เน่ืองจาก ในช่วงเวลาท่ีศึกษา อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ
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การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวการณ์ท่ีมกัพบเห็นอยูเ่สมอ มกัจะมีอยูใ่น

ระบบเศรษฐกิจอยูเ่กือบตลอดเวลา เป็นภาวะท่ีราคาสินคา้และบริการ โดยทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงก็

จะมีผลทาํให้ค่าของเงินท่ีเราถืออยู่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ หรือประเทศท่ีกาํลงัพฒันา การเกิดภาวะ

เงินเฟ้อท่ีรุนแรงจะเป็นอนัตรายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เพราะทาํให้อาํนาจซ้ือท่ีแทจ้ริงของประชาชนลดลง นั่น

คือ จาํนวนเงินเท่าเดิมแต่ซ้ือสินคา้ไดล้ดลง   

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1.  ผลการศึกษาคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นัก

ลงทุนให้ความสนใจในปัจจยัต่างๆ เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการลงทุน ควรคาํนึงถึงปัจจยัข่าวเศรษฐกิจและการเมือง 

ณ ขณะนั้น มาเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจในการลงทุน 

2.  ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย คือ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการเขา้มาลงทุนของนัก

ลงทุน โดยในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยมีสภาพคล่องท่ีดี ทาํให้มีความตอ้งการเงินบาทมากข้ึนส่งผลให้ค่าเงิน

บาทแข็งค่า นกัลงทุนก็จะให้ความสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มลูค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนเพ่ิม

มากข้ึน แต่ถา้หากในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดวิกฤตทางการเมืองและการเงินข้ึนส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตวั 

นกัลงทุนก็จะลดนอ้ยลง ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค การท่ีผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจต่อเสถียรภาพของรายไดข้องตนจะ

ตดัสินกิจกรรมการใชจ่้าย ดงันั้น เม่ือความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะมีการบริโภคมากข้ึน และส่งผลดีต่อการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีหากความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคตํ่าลง ผูบ้ริโภคจะประหยดักิจกรรมใชจ่้ายของตนมากข้ึน 

และส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเช่นกนั อตัราเงินปันผลตอบแทน ถา้อตัราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในอตัราท่ีสูง ก็จะส่งผลให้

ปริมาณการลงทุนขยบัสูงตามไปดว้ย ทั้งน้ี ก็ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ขณะนั้นดว้ย ซ่ึงนักลงทุนสามารถนาํผลการศึกษาท่ี

ได ้ไปปรับใชป้ระกอบการในการตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม ไดป้ระโยชน์และมีประสิทธิภาพกับนัก

ลงทุน  

3.  เน่ืองจากช่วงท่ีทาํการศึกษาเป็นช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัฟ้ืนตวัค่อนขา้งชา้ ภาวะวิกฤตทาง

ธรรมชาติ การเกษตร จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอาจจะทาํให้ไดผ้ล

ท่ีไม่ชดัเจน ดงันั้นผลการศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากช่วงท่ีทาํการศึกษาเป็นช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัฟ้ืนตวัค่อนขา้งชา้ จึงส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเร่ืองการป้องกัน

ความเส่ียง และควรจะเพ่ิมตวัแปรอิสระให้มากข้ึน เช่น ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ดุลการชาํระเงิน ราคานํ้ ามนั 

ราคาทองคาํ เพ่ือให้การวเิคราะห์ขอ้มลูมีความชดัเจนครอบคลุมยิง่ข้ึน 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั อาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขขอ้บกพร่องในเน้ือหา  ตลอดจนให้คาํปรึกษา
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ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการศึกษา จนการศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นสําเร็จไปไดด้ว้ยดี รวมไปถึงอาจารยท่์าน

อ่ืนๆท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้และสามารถนาํวิชาการต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาขอ้มลูของลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ ของธนาคารออม

สิน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชข้อ้มลู

จากระบบงานสินเช่ือของธนาคาร คาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งของลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้จาํนวน 200 ราย โดยเลือก

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดม้ากท่ีสุด 200  อันดบัแรก  นาํมาศึกษาข้อมูล

ทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  และทาํการทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้จากการ

หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดว้ยวิธี Chi-square พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์  ท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี  สัดส่วนเงินผ่อน

ชาํระ  รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน 

คาํสําคญั: เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ABSTRACT 

 This study aims to analyze general characteristics and the factors affecting non performing Housing loans 

of Government Saving Bank a case study of Bangkok. Using data from credit system of Government Saving Bank. 

Sample groups used in the study are non-performing loans, 200 sampling were purposive sampling method, 

selected sample from the most non-performing debt. Study factors general data of non-performing loans and all 

factors were tested by chi-square test. It was found that the factor related to the non performing debt of the 

Government Savings Bank. Factors of Housing Bank Debtors Relating to Non-Performing Loans The statistical 

significance level of 0.05 was education level, occupation, monthly income of the debtor, The remaining 

installment, Payment Expenses of debtors per month. 

Keywords: non-performing loans, Housing loans 
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1. บทนํา 

ธนาคารออมสิน  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัของธนาคารออมสิน ในปี พ.ศ. 2489 ธนาคาร

ออมสินมีฐานะ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั  อยู่ในรูปแบบสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจ   และภายใตก้ารกาํกบัดู  ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  สังกดักระทรวงการคลงั  โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกั  เพ่ือสนบัสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจฐานราก  จากภารกิจดงักล่าว ทาํให้ธนาคารมีบริการสินเช่ือท่ี

หลากหลาย   เหมาะสมกบัความตอ้งการ  และวตัถุประสงคข์องลูกคา้       

 สินเช่ือเคหะ  เป็นสินเช่ือบุคคลประเภทหน่ึง  มีวตัถุประสงคใ์ห้กูเ้พ่ือซ้ือหรือเช่าซ้ือท่ีอยู่อาศยั   เน่ืองจากท่ี

อยู่อาศยั  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการดาํรงชีวิตของประชาชน  และในปัจจุบนัความตอ้งการท่ีอยู่

อาศยัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากจาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึนประกอบกบัภาวะตลาด  อตัราดอกเบ้ียท่ีมีแนวโน้มอ่อน

ตวัลง  อีกทั้งมาตรการของรัฐในการกระตุน้เศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย ์ทาํให้การขยายตวัของการให้สินเช่ือเคหะ

ของธนาคารเพ่ิมสูงข้ึนในทุกปี  โดยเฉพาะในปี 2560 (ธนาคารออมสิน, 2560) ธนาคารออมสินดาํเนินการเร่งปล่อย

สินเช่ือเพ่ือช่วยสร้างรายได ้ และสร้างกาํไรสูงสุดให้แก่ธนาคาร  ซ่ึงการเร่งปล่อยสินเช่ือของธนาคารอาจมีผลกระทบ

ตามมา   จะส่งผลให้ธนาคารประสบปัญหาสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้  ทาํให้ธนาคารจะตอ้งกนัเงินสํารองตาม

ขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยมากข้ึน  ในขณะเดียวกนัอตัราหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของธนาคารมีการปรับตวั

เพ่ิมข้ึนในทุกปี  ซ่ึงจากขอ้มลูพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของ สินเช่ือเคหะ     

 จากการศึกษาพบว่าทฤษฎีท่ีได้ศึกษามานั้ น  มีความสัมพนัธ์กับข้อมูลท่ีได้ทาํการศึกษาจากทฤษฎีการ

บริโภคท่ีสัมพนัธ์กบัรายไดเ้ปรียบเทียบ ของ James S.Duesenberry โดยทฤษฎีไดอ้ธิบายว่า   ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ

เปรียบเทียบระดบัการบริโภคของตนเองในสังคมกบัคนอ่ืนๆ  กล่าวคือ ไม่ว่าผูกู้จ้ะมีรายไดต้ํ่าก็จะพยายามรักษาระดบั

การบริโภคให้ใกลเ้คียงกบัคนอ่ืนๆ ดว้ย โดยจะเห็นว่าจากการศึกษา   ถึงแมร้ายไดเ้ฉล่ียจะตํ่าแต่ก็ยงัอยากกูสิ้นเช่ือ

เคหะ ในวงเงินท่ีค่อนขา้งกระทบกบัรายได้และรายจ่ายต่อเดือน  ส่วนทฤษฎีการปันส่วนสินเช่ือของ Stigliz and 

Weiss  แสดงแนวคิดท่ีว่าธนาคารพาณิชยจ์ะพิจารณาการให้สินเช่ือโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงท่ี

ธนาคารจะรับการให้กูย้มื  ดงันั้น  ธนาคารจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึง  ความสามารถของผูกู้แ้ละพฤติกรรมของผูกู้ ้

เน่ืองจากผูกู้แ้ต่ละรายมีความแตกต่างในเร่ืองความสามารถในการชาํระคืน   ดงันั้นธนาคารจึงปล่อยสินเช่ือภายใตก้าร

คาดคะเนตลอดเวลา   และผูกู้้แต่ละรายก็มีความเส่ียงแตกต่างกนัไป ธนาคารจึงต้องลดความเส่ียงน้ีลง โดยผล

การศึกษาก็เป็นตวัช่วยไดอี้กทางหน่ึง  คือ รายไดข้องผูกู้ ้ ระยะเวลาในการกู ้  เงินงวดท่ีตอ้งชาํระ  และค่าใชจ่้ายในแต่

ละเดือนของผูกู้ ้ ก็มีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้      

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ สุภมาส แน่นอุดร ทาํการศึกษา ศึกษาเร่ืองหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของธนาคารออมสินในเขตลพบุรี  รวบรวมรายงานประจาํเดือน   ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินในเขตลพบุรี ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 

ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารออมสิน  อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า ของธนาคาร และดชันีราคาผูบ้ริโภค ตามลาํดบั 

และงานวิจยัของ  ปนดัดา  ปิยะศิลป์ ทาํการศึกษาเร่ือง การทาํนายการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออม

สินสาขาขอนแก่น  ผลการศึกษาพบว่า เม่ือนาํตวัแปรอิสระของลักษณะส่วนบุคคล และลกัษณะเง่ือนไขการกูเ้งิน 

ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน วงเงินกู้ระยะเวลาการกูเ้งิน ภาระหน้ีสินกับ

สถาบนัการเงินอ่ืน ประวติัการมีหน้ีคา้งชาํระ  และหลกัประกนัในการกูเ้งิน  มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กบัการเป็น
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หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) พบว่าตวัแปรอิสระจาํนวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ และประวติัการมีหน้ีคา้งชาํระ 

ท่ีมีลกัษณะเป็นปัจจยัทาํนายกบัการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้  

 

ภาพท่ี 1 แสดงการเพ่ิมข้ึนของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 

ท่ีมา : ธปท.ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2560 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

- เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

- เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากรายงานประจาํเดือนสุดทา้ยของปี 2560 ท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือเป็นลูกหน้ีของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั (NPL) ทั้งหมดจาํนวน 412 ราย  

ไดค้าํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากการใชสู้ตรทราบจาํนวนประชากรของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan,1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 199 ราย แต่ผูศึ้กษาวิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติ

ทั้งส้ิน 200 ราย โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง คือ ลูกหน้ีท่ีมียอดวงเงินหน้ี NPLs สูงท่ีสุด 200 ราย จาก

ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท้ั้งหมด 

เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ถึงการให้สินเช่ือของธนาคารออมสิน ตลอดจนการพิจารณาการบริหารสินเช่ือ รวมถึงผลกระทบและ

ปัญหา และการวิเคราะห์เพ่ือแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ อตัราดอกเบ้ียท่ี

อยูอ่าศยั ความสามารถในการชาํระหน้ี (รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ดว้ยวิธีการทดสอบ Chi-square และทดสอบความเป็น

เอกพนัธ์ของความแปรปรวนดว้ยวิธี Homogeneity of Variances 
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4. ผลการวจิัย 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ของสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกตวัอยา่งลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสู้งท่ีสุด จาํนวน 200 ราย ซ่ึงประกอบดว้ย 

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 87 43.5 

หญิง 113 56.5 

อาย ุ   

21-30 ปี 11 5.5 

31-40 ปี 91 45.5 

41-50 ปี 81 40.5 

51 ปีข้ึนไป 17 8.5 

สถานภาพ   

โสด 84 42.0 

สมรส 106 53.0 

หมา้ย,หยา่ร้าง 10 5.0 

ระดบัการศึกษา   

ตํ่ากว่า ม. 6 21 10.5 

ม.6 – อนุปริญญา 42 21.0 

ปริญญาตรี 125 62.5 

ปริญญาโท 12 6.0 

อาชีพ   

ขา้ราชการ,รัฐวิสาหกิจ 17 8.5 

เจา้ของกิจการ,คา้ขาย 89 44.5 

พนกังานบริษทัเอกชน 91 45.5 

อ่ืนๆ 3 1.5 
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รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน   

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 86 43.0 

10,001 – 20,000 บาท 69 34.5 

20,001 – 30,000 บาท 23 11.5 

30,001 – 40,000 บาท 12 6.0 

50,001 บาทข้ึนไป 10 5.0 

รวม 200 100.0 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน(ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (ราย) ร้อยละ 

รายได ้   

ตํ่ากว่า 20,000 บาท 50 25.0 

20,001-40,000 บาท 67 33.5 

40,001-60,000 บาท 40 20.0 

60,001-80,000 บาท 19 9.5 

80,001 บาทข้ึนไป 24 12.0 

 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัดา้นความสามารถของลกูหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 

ปัจจัยด้านความสามารถ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ   

ตํ่ากว่า 500,000 บาท 14 7.0 

500,001-1,000,000 บาท 47 23.5 

1,000,001-2,000,000 บาท 77 38.5 

มากกว่า 2,000,000 บาท 62 31.0 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ   

ตํ่ากว่า 10 ปี 20 10.0 

11 – 20 ปี 132 66.0 

21 ปีข้ึนไป 48 24.0 

จาํนวนเงินผอ่นต่อเดือน   

ตํ่ากว่า 5,000 บาท 24 12.0 

5,001 – 10,000 บาท 77 38.5 

10,001 – 15,000 บาท 37 18.5 

15,001 – 20,000 บาท 26 13.0 

20,001 บาทข้ึนไป 36 18.0 
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จากผลการศึกษาพบวา่ ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดม้ากท่ีสุดเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 

มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 

20,000 – 40,000 บาท วงเงินกูอ้ยูท่ี่ 1ลา้น – 2 ลา้นบาท ระยะเวลาคงเหลือท่ีตอ้งผอ่นชาํระอยู่ท่ี11-20 ปี มีค่าใชจ่้ายต่อ

เดือนในช่วง 10,000 บาทข้ึนไป โดยมีเงินงวดท่ีตอ้งผอ่นชาํระ เฉล่ีย 10,000 บาทต่อเดือน 

 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

Pearson Chi-Square Value df Sig. 

อาย ุ 11.578a 9 .238 

สถานภาพ 3.715a 6 .715 

ระดบัการศึกษา 52.693a 9 .000 

อาชีพ 25.148a 9 .003 

รายได ้ 25.148a 9 .003 

สัดส่วนการผอ่นต่อเดือน 253.830a 12 .000 

รายจ่ายต่อเดือน 82.433a 12 .000 

 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้จากการทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยั

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้รายได ้ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สัดส่วนการผอ่นต่อเดือน และ

รายจ่ายต่อเดือน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้

รายได ้ไดแ้ก่ สถานภาพ อาย ุระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  

ตารางท่ี 4 ความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวนของตวัแปรอิสระ โดยวิธี Homogeneity of Variances 

ตวัแปร Chi-square Sig. 

อาย ุ .932 .512 

สถานภาพสมรส .226 .451 

ระดบัการศึกษา 16.166 .000 

อาชีพ 2.751 .000 

รายไดต่้อเดือน 60.640 .013 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ 5.146 .003 

สัดส่วนเงินผอ่นต่อเดือน 166.845 .005 

รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน 33.937 .000 
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 จากผลการศึกษาพบวา่ การทดสอบค่าความแปรปรวนของตวัแปร ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระ สัดส่วนเงินผอ่นชาํระ รายจ่ายต่อเดือนของลูกหน้ี มีความแปรปรวนแตกต่างกนั และ ส่วน

การทดสอบค่าความแปรปรวนของตวัแปร อาย ุและ สถานภาพ มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั 

 

5. การอภปิรายผล 

สรุปผลการศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกหน้ีส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา ณ ระดับการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ลูกหน้ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน ปัจจยัดา้นความสามารถของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะ

ธนาคารออมสิน มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท  มีวงเงินกูร้ะหว่าง 1,000,001-2,000,000 บาท มี

ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ 11– 20 ปี   ลูกหน้ีสินเช่ือเคหะส่วนใหญ่ มีจาํนวนเงินท่ีตอ้งผ่อนชาํระต่อเดือน 5,001 

– 10,000 บาท และมีรายจ่ายต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินเช่ือเคหะ มีความสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษา อาชีพ ปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ รายได้

ต่อเดือนของลูกหน้ี ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ สัดส่วนเงินผอ่นชาํระ รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน  

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ว่า ขอ้มูลทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสิน 

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของลูกหน้ี และปัจจยัดา้นความสามารถของลูกหน้ีส่วนใหญ่ มีผลการศึกษาสอดคล้องกับ

กรณีศึกษาการคน้ควา้อิสระดงัน้ี 

ปัทมา คูทอง (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน 

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทัว่ไป ทั้งทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของลูกหน้ี และปัจจัยด้าน

ความสามารถของลูกหน้ีส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึง และใกลเ้คียงกนัในทุกดา้น ดงันั้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของ

ลูกหน้ี และปัจจยัดา้นความสามารถของลูกหน้ีพบว่าเป็นเพศหญิง อายุมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส มีการศึกษา ณ ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท มีระยะเวลาการ

ผอ่นชาํระท่ีเหลือ 11– 20 ปี   ลูกหน้ีสินเช่ือเคหะส่วนใหญ่ มีจาํนวนเงินท่ีตอ้งผอ่นชาํระต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท 

และมีรายจ่ายต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ 

ชกร ชูฉิม (2556) ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) 

สาํหรับสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของลูกหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัอาชีพ ในลกัษณะเดียวกนั ดงันั้น ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของลูกหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดส่้วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความสามารถใน

การผอ่นชาํระของลูกหน้ีสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

ไดแ้ก่ รายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด ทฤษฎีการบริโภคท่ีสัมพนัธ์กบัรายไดเ้ปรียบเทียบ กล่าวว่า ระดบัการ

บริโภคท่ีเคยชินจากในอดีต จะมีผลต่อระดบัการบริโภคในปัจจุบนั ถึงแมว้่ารายท่ีไดรั้บจะลดลงก็ตาม ดงันั้นผลจาก

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏี ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะมีรายไดใ้นระดบัใด จะมีการใชเ้งิน มีการบริโภคโดย
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ปกติทัว่ไปตามปกติ และพฤติกรรมการใชเ้งินน้ีส่งผลก่อให้เกิดเป็นหน้ี รวมถึงกระทบกบัองค์กรเม่ือมีการกูสิ้นเช่ือ

ต่างๆกบัทางธนาคารเช่นกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน : กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ีคือ 

1.ธนาคารออมสินสามารถนาํผลการศึกษามาใชใ้นการพิจารณาการให้สินเช่ือรายใหม่ หรือพิจารณาการ

ปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในอนาคต โดยใชปั้จจยัส่วนบุคคล และความสามารถของลูกหน้ีมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ตามลาํดับความสําคญัท่ีควรคาํนึงถึง เพ่ือให้ความเส่ียงในการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารลดน้อยน้อยลง

กว่าเดิม และอาจส่งผลดีต่อการดาํเนินงานทั้งในระยะสั้น รวมถึงระยะยาวในแนวโนม้เชิงบวกมากข้ึน  

2.ธนาคารออมสิน หรือธนาคารอ่ืนๆสามารถนาํผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง

สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน ไปประยกุตใ์ชใ้นการพิจารณาการปล่อยสินเช่ืออ่ืนๆ นอกเหนือจากสินเช่ือเคหะได ้ 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน: กรณีศึกษาธนาคาร

ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชข้อ้มลูทุติยภูมิจากระบบงานสินเช่ือของธนาคารออมสิน โดยนาํ

ปัจจยัต่างๆ จากระบบรากฐานขอ้มูลสินเช่ือเคหะ ท่ีคาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ มาสร้าง

แบบจาํลอง ซ่ึงอาจทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีขาดปัจจยัท่ีอาจมีส่งผลต่อผลการศึกษาไดอี้ก ดงันั้นในการศึกษาคร้ังถดัไป 

อาจมีการเพ่ิมเติมปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มาทาํการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยส่วนบุคคลของลูกหน้ี และปัจจยัดา้นความสามารถของลูกหน้ีมากข้ึน ทั้งยงัเพ่ือได้

ขอ้มลูท่ีมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากยิง่ข้ึน รวมถึงเพ่ิมเติมการศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นการทราบถึงพฤติกรรมในการ

ผอ่นชาํระสินเช่ือเคหะ นาํมาซ่ึงผลการศึกษาท่ีมีรายละเอียด และมีเหตุผลรองรับ ปัจจยัภายนอกอยา่งสภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมการผอ่นชาํระสินเช่ือเคหะ พฤติกรรมในการใชชี้วิตประจาํวนั หรือความชอบส่วนบุคคล อตัรา

ดอกเบ้ีย และนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าใชใ้นการคดัหรือพิจารณาลูกหน้ีสินเช่ือเคหะให้มีมาตรฐาน และเลือกลูกหน้ีท่ีมี

แนวโนม้ไม่ก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้ององคก์รในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาฉบบัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้

โลตสันาดี อุดรธานี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของ ธนาคารออมสินสาขา

เทสโก้โลตสันาดี อุดรธานี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของธนาคารออมสิน โดยผูศึ้กษาเลือกใชข้้อมูล

สาํหรับการศึกษาคือขอ้มลูขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส  ไตรมาสท่ี 1 

ปี พ.ศ.2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2560 รวม 40 ไตรมาส ประกอบดว้ยขอ้มลูปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออม

สินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี  ขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี  ขอ้มลูปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได้ของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัสนาดี อุดรธานี  ขอ้มูลอัตราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวดั

อุดรธานี  ขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อ ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ขอ้มูลจาํนวนสาขาของธนาคารออมสินใน

พ้ืนท่ีจังหวดัอุดรธานี ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูล จากรายงานประจาํเดือนจากระบบงานต่าง ๆ ของธนาคารออมสิน 

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนข้อมูลจาก Internet นํามาคดักรอง และประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติของตัวแปร ต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ดว้ยสมการถดถอย

เชิงซ้อนหลายตวัแปร  (Multiple Regression Analysis)  ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี ในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ีวางไว ้คือ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี และ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงมีระดบันัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95  ในส่วนปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดีอุดรธานี 

และ อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตสันาดี อุดรานี ใน

ทิศทาง ตรงกนัขา้ม อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

คาํสําคญั : ปริมาณสินเช่ือเคหะ, ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี,

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ,อตัราเงินเฟ้อ 

ABSTRACT 

The objective of this paper was to investigate factors affecting the quantity of housing loan at Government 

savings bank, Tesco lotus nadeeudonthani branch, the purpose is to study the factors that affect the amount of 

creditand the results can be useasguideline for the operation of the Government Savings Bank 

In carrying out this investigation, the researcher collected relevant quarterly time series secondary data 

from the period between the first quarters of 2008 to the fourth quarter of 2017, a total of 40 quarters. The relevant 
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data comprise of quantity of total housing loan at Government savings bank,Tesco lotus nadeeudonthani branch, 

minimum retail rate at Goverment saving bank, the non-performing loan of Government savings bank ,Tesco lotus 

nadeeudonthani branch , gross domestic product and Inflation rate ,The data were collected from Government 

Savings bank annual reports, books, papers, related researchs and Internet analyzed using the Econometric software 

program by applying The Multiple Regression Analysis 

The findings showed that the factor affecting the quantity of total hosing loan at Government savings 

bank, Tesco lotus nadeeudonthani branch which was in accordance with the set hypotheses posited for this inquiry 

was the minimum retail rate at Goverment saving bank and gross domestic product at the 95 % confidence level. 

Whereas, the non-performing loans of the Government Savings Bank, Tesco Lotus NadeeUdonThani Branch and 

inflation rate showed negative relationship with the amounts of housing loan of the Government Savings Bank, 

Tesco Lotus NadeeUdonthani Branch at the 95% confidence level in accordance to, the hypothesis set forth. 

 

Keywords: quantity of total housing loan, minimum retail rate, the non-performing loan, gross domestic product 

and Inflation 

 

1.บทนํา 

ธนาคารออมสิน  และเปิดดาํเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2490 มีฐานะเป็น

รัฐวิสาหกิจ  ท่ีอยูใ่นรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั โดยมีวตัถุประสงค์หลกั เพ่ือส่งเสริมการออมและ

สร้างวินยัทางการเงิน สนบัสนุนการลงทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก นอกจากน้ีธนาคารออมสินยงัเป็นแหล่ง เงินทุน

สนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมทั้งการให้บริการทางการเงิน

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทาํให้ธนาคารออมสิน เขา้มามีบทบาทมากข้ึนในการให้บริการดา้นสินเช่ือ 

ซ่ึงเป็นการพฒันาและขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ธนาคารออมสินยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงาน เพ่ือบรรลุวิสัยทศัน์ในการเป็น สถาบนัการเงินท่ีมัน่คง  เพ่ือการ

ออมและเป็นผูน้าํเศรษฐกิจฐานรากและลูกคา้รายย่อย  ดว้ยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และธรรมาภิบาล 

รวมทั้งยงัเป็นกลไกสําคญัในการขับเคล่ือน เศรษฐกิจ ให้แก่ภาครัฐบาลผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการให้

สินเช่ือแก่ธุรกิจ SMEs เพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรการ ช่วยเหลือลูกคา้สินเช่ือ

รายยอ่ยจนถึงระดบั SMEs จากการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกดา้น ของธนาคาร ส่งผลให้ผลประกอบการของ

ธนาคาร มีการเติบโตไดดี้กว่าท่ีคาดไว ้ทั้งสินทรัพย ์เงินฝาก สินเช่ือ และกาํไรสุทธิ ซ่ึงไดส้ะทอ้นถึงความแข็งแกร่ง

ของธนาคารท่ีดาํเนินงานดว้ย กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสิน ตั้งเป้าหมาย สินเช่ือรวมเติบโต    

4-6% หรือ 1-1.5 เท่าของจีดีพี จากส้ินปี พ.ศ. 2560  คิดเป็นมูลค่าสินเช่ือเติบโตท่ี 8 หม่ืนลา้นบาทถึง 1.2 แสนลา้น

บาท โดยเป็นการให้สินเช่ือครอบคลุมทุกกลุ่มประเภท ได้แก่ สินเช่ือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบนัการเงิน 

(โครงการเงินกูซ้อฟทโ์ลน) สินเช่ือธุรกิจ SMEs สินเช่ือเคหะ สินเช่ือกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก สินเช่ือเพ่ือสังคมและ

ชุมชน (กองทุนหมู่บา้น) สินเช่ือโครงการบา้นประชารัฐ และธนาคารผูสู้งวยั เป็นตน้  (ธนาคารออมสินรายงาน

ประจาํปี, 2561) 
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แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงปริมาณสินเช่ือรวม ของธนาคารออมสินยอ้นหลงั 10 ปี 

ท่ีมา : ธนาคารออมสิน (2551-2561) รายงานประจาํปี สืบคน้จาก 31www.gsb.or.th 
 

จากเป้าหมายการเติบโตในดา้นสินเช่ือ สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจึงเป็นสินเช่ือท่ีมีความสําคญัตวัหน่ึง ทั้งในแง่ของ

ผูบ้ริโภคท่ีถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และในแง่ของธนาคารท่ีถือเป็นโอกาสในการสร้างผลกาํไรให้

เกิดกับธุรกิจ เน่ืองด้วยปริมาณสินเช่ือท่ีมีมูลค่าสูง เป็นสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน ทาํให้มีความเส่ียงตํ่ากว่าสินเช่ือ

ประเภทบุคคลคํ้าประกนั และมีแนวโน้มความตอ้งการสินเช่ือท่ีมีอย่างต่อเน่ือง  ดงัจะเห็นไดจ้ากการเติบโตในดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสินท่ีผา่นมา   
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงปริมาณสินเช่ือรวม อตัราร้อยละการขยายตวั,ปริมาณสินเช่ือเคหะ และอตัราร้อยละการขยายตวั 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี พ.ศ. ปริมาณสินเช่ือรวม อตัราร้อยละการขยายตวั ปริมาณสินเช่ือเคหะ อตัราละการขยายตวั 

2551 545,398.00 - 115,402.00 - 

2552 781,497.00 43.29 128,116.00 11.02 

2553 1,111,755.00 42.26 143,490.00 12.00 

2554 1,351,990.00 21.61 162,452.00 13.21 

2555 1,585,145.00 17.25 206,964.00 27.40 

2556 1,678,309.00 5.88 232,709.00 12.44 

2557 1,802,971.00 7.43 282,906.00 21.57 

2558 1,919,659.00 6.47 306,360.00 8.29 

2559 1,901,851.00 (0.93) 326,859.00 6.69 

2560 2,014,123.00 5.90 348,439.00 6.60 

ท่ีมา : ธนาคารออมสิน (2551-2561) รายงานประจาํปี สืบคน้จาก www.gsb.or.th 
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ดงันั้นจึงมีการขบัเคล่ือนนโยบาย การดาํเนินงานของธนาคารออมสิน ผ่าน ธนาคารออมสินสาขาต่าง ๆ 

ธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี จึงมีหน้าท่ีดาํเนินงานให้บรรลุเป็นหมายท่ีธนาคารไดต้ั้งไว ้แต่จาก

ผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในปี พ.ศ.  2560 นั้ น ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัสนาดี อุดรธานี ยงัมีผลการ

ดาํเนินงานท่ีในดา้นสินเช่ือเคหะ ตํ่ากว่าเป้าหมาย โดยธนาคารสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี มีเป้าหมายการให้

สินเช่ือเคหะเพ่ิมสุทธิจาํนวน 40 ลา้นบาท แต่ผลการดาํเนินงานส้ินปี พ.ศ. 2560 มียอดคงเหลือติดลบจากส้ินปี พ.ศ.

2559 ถึง 364,000 บาท  จึงส่งทาํให้ผลการดาํเนินงานรวมของสาขาอยู่ลาํดบัท่ี 5 จากจาํนวนสาขาในเขตอุดรธานี 1    

ทั้งหมด 11 สาขา ซ่ึงตํ่ากว่าในปี พ.ศ. 2559 ท่ีธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี มีผลการดาํเนินงานอยู่

ในลาํดบัท่ี 3 ของเขตอุดรธานี 1 (ธนาคารออมสิน,รายงานผลการดาํเนินงาน,2560) 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนกาํหนดปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้

โลตสันาดีอุดรธานีเพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทส

โกโ้ลตสันาดีอุดรธานีนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาและเพ่ิมปริมาณการให้สินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินสาขา

เทสโกโ้ลตสันาดีอุดรธานี  ให้บรรลุเป้าหมายท่ีธนาคารไดว้างเอาไว ้และทาํให้ธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี 

อุดรธานี มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนในลาํดบัถดัไป 

 

2. แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ส่วนที ่1 แนวคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

1. ทฤษฎีปริมาณเงินให้กูย้ืม (Loanable Funds Theory)  ไดมี้การพฒันาแนวความคิด  มาจากทฤษฎีของ

สาํนกัคลาสสิกโดยนาํตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์และไดค้วามเห็น

ว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการออมแต่เป็นการจ่ายสาํหรับกูเ้งินดงันั้นอตัราดอกเบ้ียจึงถูกกาํหนดโดย

อุปสงคต่์อเงินกู(้Demand for Loadable Funds) และอุปทานของเงินกู ้(Supply of Loanable Funds )  

อุปทานของเงินให้กูย้ืมมี 2 แหล่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ เงินออม และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงิน อนัไดแ้ก่ การ

ขยายสินเช่ือของระบบธนาคารเข้าสู่ตลาดสินเช่ือ ดังนั้ น การวิเคราะห์ของทฤษฎีน้ีจงเป็นลักษณะของ “Flow 

Concept” ส่วนทางดา้นอุปสงค์ของเงินขอกูย้ืม ท่ีสําคญัได้แก่ การลงทุนและการถือเงินไวเ้ฉยๆ โดยท่ียงัไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์  (วเรศ อุปปาติก,2531)  

2. แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสินเช่ือ  วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์สินเช่ือเพ่ือกาํหนด

ความสามารถและความพร้อม  ท่ีผูกู้ย้มืจะจ่ายคืนเงินท่ีกูย้มืตามเง่ือนไขสัญญาธนาคารจาํเป็นตอ้งกาํหนดขนาดความ

เส่ียงภยัท่ีธนาคารจะยอมรับในแต่ละกรณีตลอดจนวงเงินสินเช่ือท่ีจะ ให้กูเ้ม่ือคาํนึงถึงความเส่ียงภยัท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น

การประเมินความเส่ียงจึงตอ้งนาํส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมา ทาํการวิเคราะห์เพ่ือให้สินเช่ือหรือไม่เทคนิคท่ีนาํมาใชใ้นการ

วิเคราะห์คุณภาพไดแ้ก่การวเิคราะห์ 6Cs หรือ5Ps เป็นตน้ (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ , 2547) 

3. แนวคิดทฤษฎีแห่งการแสวงหากาํไรสูงสุด  ชมเพลิน จนัทร์เรืองเพ็ญ (2535) ธนาคารพาณิชยเ์ป็นธุรกิจ

หน่ึงท่ีแสวงหาผลกาํไรสูงสุด (Maximize Profit) เหมือนธุรกิจทัว่ ๆไป แมว้่าธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายอยา่ง เคร่งครัดอีกทั้งตอ้งคาํนึงถึง สวสัดิภาพของสังคม (Social Welfare)  แต่กาํไรก็เป็นส่ิงจูงใจท่ีสําคญัของ

การลงทุนในการดาํเนินงาน  ของธนาคารพาณิชย ์ดงันั้น การจดัการในการถือครองสินทรัพยแ์ละ หน้ีสินให้อยู่ในจุด

ท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงสาํคญั  
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ส่วนที ่2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  ณัฐธิดา อัตถทิพพหลคุณ (2559) ศึกษาถึงปัจจัยกาํหนดปริมาณสินเช่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของ

ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงประกอบดว้ยปริมาณสินเช่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลรวม ปริมาณสินเช่ือเพ่ือการจดัหาท่ีอยูอ่าศยั 

ปริมาณสินเช่ือเพ่ือซ้ือหรือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และปริมาณสินเช่ือเพ่ือการใชจ่้ายส่วนบุคคลอ่ืน ๆ โดย

พิจารณาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีมีต่ออตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ผลผลิตมวลรวมประชาชาติท่ี

แทจ้ริง ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก และอตัราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง โดยอาศยัขอ้มูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ.2559 และวิธีประมาณการแบบ Co-

integration test ผลการศึกษาพบว่า  ทั้งปริมาณสินเช่ือส่วนบุคคลรวม   สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  สินเช่ือรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต ์และสินเช่ือเพ่ือการใชจ่้ายส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ต่างมีความสัมพนัธ์กบัผลผลิตมวลรวมประชาชาติและ

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราเงินเฟ้ออย่างมี

นัยสําคญั ในขณะท่ีมีเพียงปริมาณสินเช่ือส่วนบุคคลรวมและปริมาณสินเช่ือรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธก์บัอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงมีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม

กนั นอกจากน้ี ยงัพบว่า ปริมาณสินเช่ือส่วนบุคคลรวมและปริมาณสินเช่ือเพ่ือการจดัหาท่ีอยูอ่าศยั มีความสัมพนัธ์ท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงและดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั และมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไป

ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

3. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดีอุดรธานี 

 

4. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปริมาณสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี  การเก็บ

รวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ อนุกรมเวลา (Time Series Data) เป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวม 40 ไตรมาส 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเช่นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

analysis) และการศึกษาความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression) รูปแบบของสมการถดถอย

เชิงซอ้นท่ีใชคื้อ 

HLN = ∝+ 𝛽𝛽1MRR + 𝛽𝛽2NPL+𝛽𝛽3UNEM+𝛽𝛽4INF+𝛽𝛽5GDP+𝛽𝛽6BR +ε 
 

ตวัแปรการศึกษา 

HLN =    ปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี (ลา้นบาท)  

MRR =    อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายยอ่ยชั้นดีของธนาคารออมสิน (ร้อยละ)  

NPLs =    ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสั นาดี             

       อุดรธานี (ลา้นบาท)  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1293 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

UNEM =    อตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี (ร้อยละ) 

INF =    อตัราเงินเฟ้อ(ร้อยละ) 

GDP =    ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (ลา้นบาท) 

BR =    จาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี(สาขา) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลข้อมูล ในฐานข้อมูล ในระบบงานสินเช่ือบน Website ของธนาคารออมสิน,

รายงานประจาํเดือน, ทะเบียนคุมสินเช่ือต่างๆ,Website สํานักงานสถิติแห่งชาติ,Website สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) บรรยายถึงประวติัความเป็นมาของธนาคารออม

สินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี และการวิเคราะห์ขอ้มลูในการพิจารณาสินเช่ือ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression)  โดยการตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง กาํหนดระดบันัยสําคญั ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน

เท่ากบั 5% แลว้นาํผลการวเิคราะห์มาตรวจสอบสมมติฐาน สรุป และอธิบายความสัมพนัธ์ขั้นตอนมีดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ ์

ขั้นตอนท่ี 3 สร้างสมการถดถอยเชิงซอ้นแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร   

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน(Heteroskedasticity) 

เพ่ือทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation)  เพ่ือ

ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน 

ขั้นตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานของค่าสมัประสิทธ์ิในสมการถดถอย  

ขั้นตอนท่ี  7 เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ  

 

5. ผลการวจิัย 

ข้ันตอนที ่1 การวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา 

 
 

ปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 79.25091 ลา้น

บาท ค่ามธัยฐาน 37.945 ลา้นบาท ค่าสูงสุด ท่ี 224.47 ล้านบาท มีค่าตํ่าสุดท่ี 0.2 ล้านบาท และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 84.35919 

HLN MRR NPLS UNEM INF GDP BR
 Mean 79.25091 6.5625 11.46091 1.126491 1.915909 3011555 15.15909

 Median 37.945 6.5 7.535 0.769355 2.2 3049414 16.5
 Maximum 224.47 7.5 36.35 4.192585 5.5 3872295 18
 Minimum 0.2 6 0 0.042487 -0.9 2187394 12
 Std. Dev. 84.35919 0.421532 10.25553 0.95526 1.935464 509635.3 2.381549
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ข้ันตอนที ่2 การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 

 
 

จากตารางเมตริกซส์หสมพนัธ์ (Correlation matrix)พบว่ามีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง แสดงถึง

ปัญหา Multicollinearity จึงตวัตวัแปรบางตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงออกเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงไดท้าํการตดัตวั

แปร ออก 1 ตวั คือ BR และทาํการทดสอบอีกคร้ัง ไดผ้ลดงัน้ี 

 

 
 

ข้ันตอนที ่3 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของตวัแปรในรูปแบบสมการดังนี ้   

HLN = ∝+  𝛽𝛽1MRR + 𝛽𝛽2NPL +𝛽𝛽3UNEM+𝛽𝛽4INF+𝛽𝛽5GDP+ε 
 

ข้ันตอนที ่4 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticcity) จาก

การทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน(Heteroskedasticcity)  พบว่าค่า Probมีค่าเท่ากับ 

0.9892 มีค่ามากกว่า 0.05 ทาํให้ตอ้งปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H1) หรือกล่าวคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) จึงสรุปได้

ว่า ไม่พบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticcity) 
 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) จาก

หลกัเกณฑ์ดงักว่า เน่ืองจากค่า Probมีค่าเท่ากบั 0.0587 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (HO) จึงสรุปไดว้่า ไม่พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation 
 

ข้ันตอนที ่6 การทดสอบสมมตฐิานของค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย 

HLN = ∝+  𝛽𝛽1MRR + 𝛽𝛽2NPL +𝛽𝛽3UNEM+𝛽𝛽4INF+𝛽𝛽5GDP+ε 

จากขอ้มูลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  ∝  มีค่าไม่แตกต่างจาศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ี

ระดบั 5 % 

HLN MRR NPLS UNEM INF GDP BR
HLN 1 0.744304 0.563885 -0.44103 -0.57701 0.910293 0.80015
MRR 1 0.420799 -0.29782 -0.10315 0.618834 0.499506
NPLS 1 -0.4043 -0.19994 0.717533 0.720948
UNEM 1 0.156262 -0.561987 -0.66741
INF 1 -0.427128 -0.34869
GDP 1 0.940344
BR 1

HLN MRR NPLS UNEM INF GDP
HLN 1 0.744304 0.563885 -0.44103 -0.57701 0.9102925
MRR 1 0.420799 -0.29782 -0.10315 0.6188341
NPLS 1 -0.4043 -0.19994 7.18E-01
UNEM 1 0.156262 -5.62E-01
INF 1 -0.427128
GDP 1
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การทดสอบสมมติฐานของสมัประสิทธ์ิค่าความชนั β1 จากค่า Probมีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 

จึงสรุปไดว้่า อตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีรายย่อยชั้นดีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินสาขาเทสโก้

โลตสันาดี อุดรธานี β1 ค่าเท่ากบั 72.03591 และค่าของ β1 น้ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี ระดบั 5% หรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ถา้ อตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีรายยอ่ยชั้นดีเปล่ียนไป 1 % จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออม

สินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี เปล่ียนไปท่ี 72.03591 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั  

การทดสอบสมมติฐานของสมัประสิทธ์ิค่าความชนั β2 จากค่า Probมีค่าเท่ากบั 0.0351 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

จึงสรุปไดว้า่ β2 ค่าเท่ากบั -0.859561 และค่าของ β2 น้ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนัยสําคญัท่ี ระดบั 5% หรือกล่าว

อีกนยัหน่ึงว่า ถา้ ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง ธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี เปล่ียนไป 

1 บาท ปริมาณสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี เปล่ียนไป ท่ี 0.859561 หน่วย ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

 การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าความชนั β3 จากค่า Probมีค่าเท่ากบั 0.3007 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 

0.05 กล่าวคืออตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือเคหะธนาคาร

ออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี  

การทดสอบสมมติฐานของสมัประสิทธ์ิค่าความชนั β4 จากค่า Probมีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 

จึงสรุปไดว้่า อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์กบั ปริมาณสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี 

β4 ค่าเท่ากบั -12.34510 และค่าของ β4 น้ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี ระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า 

ถา้ อตัราเงินเฟ้อ เปล่ียนไป 1 % จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี 

เปล่ียนไปท่ี 12.34510 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม  

การทดสอบสมมติฐานของสมัประสิทธ์ิค่าความชนั β5 จากค่า Probมีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 

จึงสรุปไดว้่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินสาขาเทสโก้

โลตสันาดี อุดรธานี β5 ค่าเท่ากบั 0.000110 และค่าของ β5 น้ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี ระดบั 5% หรือ

กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ถา้ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือเคหะ

ของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี เปล่ียนไปท่ี 0.000110 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั  

 

ข้ันตอนที ่7 การเขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ   

HLN =-695.7290+72.03591*MRR -0.859561*NPL+3.707894UNEM – 12.34510*INF+0.000110*GDP + ε 

                       (0.000)            (0.0000)               (0.0351)             (0.3007)               (0.0000)                      (0.0000) 

จากการศึกษาพบว่าค่า R – Squared = 0.959374 ซ่ึงแสดงว่าแบบจาํลองน้ีสามารถอธิบาย ตวัแปรตามได ้

ร้อยละ 0.954029  

หมายเหตุ ตวัเลขท่ีอยูใ่นวงเล็บ หมายถึง ค่า Prob*    หมายถึง ค่า Prob มีค่านอ้ยกว่า 0.05 คือมีค่า แตกต่าง

จากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5 % 

 

6. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี 

พบว่า อตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีรายย่อยชั้นดีของธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัปริมาณสินเช่ือ
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เคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95

โดยเม่ืออัตราดอกเบ้ียลูกหน้ีรายย่อยชั้นดีของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานีเพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้ง

กบัทฤษฏีปริมาณเงินให้กูย้ืม ซ่ึงเส้นอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินกูย้ืมจะเป็นตวักาํหนดระดบัอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ

โดยจะเกิดข้ึน ณ จุดตดัของเส้นอุปสงคต่์อเงินกูแ้ละอุปทานของเงินกูแ้ละอตัราดอกเบ้ียจะเป็นอตัราท่ีเหมาะสมท่ีเกิด

จากการให้กูใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงซ่ึงณจุดน้ีจะแสดงปริมาณอุปสงคเ์ท่ากบัอุปทาน ซ่ึงการท่ีอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนแลว้

ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนตามนั้น เป็นเพราะปริมาณอุปสงคสิ์นเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนนัน่เอง  

ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95โดยเม่ือปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาเทสโก้

โลตสันาดี อุดรธานี เพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัสนาดี 

อุดรธานี ลดลง 0.859561 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นไปตามทฤษฏีหลกัการของการแสวงหา

กาํไรสูงสุด (Profit Maximization) มีอุปทานในการกาํหนดการให้ สินเช่ือ  คือธนาคารจะตอ้ง ปรับตวัให้เหมาะสมอยู่

ตลอดเวลา ทั้งการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั สภาวการณ์ทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

ต่อเน่ือง การเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดน้ั้นส่งผลกระทบโดยตรงกบักาํไรของธนาคาร เน่ืองจาก

ธนาคารตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนในการติดตาม และธนาคารยงัตอ้งกนัเงินสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทาํให้

ธนาคารมีกาํไรลดลง 

อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้

โลตสันาดี อุดรธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95โดยเม่ืออตัราเงินเฟ้อ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 

จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัสนาดี อุดรธานี ลดลง 12.34510 ล้านบาท 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐธิดา อตัถทิพพหลคุณ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีกาํหนดปริมาณสินเช่ืออุปโภคบริโภค

ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย ์โดยการรวบรวมขอ้มลูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2559 พบว่า ปริมาณสินเช่ืออุปโภคบริโภค

ส่วนบุคคลรวมปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินเฟ้ออยา่งมีนยัสาํคญั 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคาร

ออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95โดยเม่ือผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ เพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี 

อุดรธานีเพ่ิมข้ึน 0.000110 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัทฤษฏีปริมาณเงินให้กูย้มื ท่ีว่ารายไดเ้ป็นตวักาํหนดอุปทานของเงิน 

เพราะรายไดมี้ความโนม้เอียงในการออม  

ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติคือ อตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี (UNEM) จากผลการวิเคราะห์ออกมา

นั้นพบว่า อตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานีไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออม

สินสาขาเทสโกโ้ลตัสนาดี อุดรธานี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ หรือกล่าวคือไม่ว่าจะมีการว่างงานในพ้ืนท่ีจงัหวดั

อุดรธานีจาํนวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสั

นาดี อุดรธานี 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1297 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาเทสโกโ้ลตสันาดี 

อุดรธานี ในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้คือ อตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีรายย่อยชั้นดีของธนาคาร

ออมสิน (MRR) และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95  

ปัจจยัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี (NPLs) และ

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้

ในส่วนปัจจยัอตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี (UNEM) นั้นจากผลการศึกษาพบว่าไม่มี

ผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาเทสโกโ้ลตสันาดี อุดรธานี  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1. อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูหน้ีรายยอ่ยชั้นดี มีความสัมพนัธก์บัปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาเทสโก้

โลตสันาดี อุดรธานี ในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสิน ควรวางแผน กาํหนด นโยบายการปล่อย

สินเช่ือให้เหมาะสม รวมถึงทาํการวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เพ่ือจัดสรรอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้เหมาะสม เน่ืองจากอตัรา

ดอกเบ้ียแต่ละตวั และแต่ละธนาคารมีอตัราตน้ทุนและผลตอบแทน แตกต่างกนัไป เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด นาํมาซ่ึง 

Maximize Profit ให้กบัธนาคาร  

2. ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายรายไดมี้ผลต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้

โลตสันาดี อุดรธานีในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นธนาคารควรกาํหนดนโยบายการปล่อยสินเช่ือ โดยคาํนึงถึงสภาพ

เศรษฐกิจ และกาํหนดนโยบายการอนุมติัสินเช่ือให้จะรัดกุมมากข้ึน เพ่ือไม่ให้เกิดหน้ีมีปัญหา  

3. ในส่วนอตัราเงินเฟ้อและผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศนั้น มีผลต่อปริมาณสินเช่ือเคหะ ของธนาคาร

ออมสิน ดงันั้นในการกาํหนดเป้าหมายการเติบโตด้านสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินนั้น ธนาคารควรศึกษาถึง

แนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจแลว้กาํหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกบัปริมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรเพ่ิมตัวแปรอิสระในการศึกษาเพ่ิมข้ึนหรือหลากหลายมากกว่าเดิม เช่น ปริมาณสินเช่ือรวมของ

ธนาคารออมสิน ให้ครอบคลุมถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาเทสโกโ้ลตสันาดี 

อุดรธานี  

2. ศึกษาปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีผ่าน มา โดยนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าวางแผนกลยทุธ์และนโยบายการให้สินเช่ือ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั การให้บริการท่ีดีตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือสร้างความจงรักภกัดีให้กบัธนาคาร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือ

เคหะธนาคารออมสินทัว่ประเทศ โดยตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือ

เคหะ (LOAN) อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) และจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) 

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ินจาํนวน 60 เดือน 

เป็นการนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) จากนั้ นประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือ

คาํนวณหาค่าทางสถิติ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือ

เคหะธนาคารออมสิน ซ่ึงจากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) 

และจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) มีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคาร

ออมสิน อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยอตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ 

(LOAN) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม ในขณะท่ีจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั สาํหรับอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) และอตัราการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) นั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน  

คาํสําคญั: ธนาคารออมสิน, หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ สินเช่ือเคหะ 

ABSTRACT 

This research aims to study factors Affecting Non-Performing Loans (NPLs) of Housing Loans: A Case 

Study of Government Savings Bank. The variables used in the study include: Percent change of Housing loans of 

the Government Savings Bank (LOAN), Percent change of Interest rate (Interest rate), Percent change of Consumer 

Price Index (CPI) and Amount of unemployed (Unemployed).  

The data used are quarterly data for the year 2556 until 2560, a total of 60 Months, the data were analyzed 

using multiple regression equation (Multiple Regression) then estimated. The coefficient of the independent 

variable on the dependent variable. Using a least squares (Ordinary Least Square: OLS) to calculate the statistic. 
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And the relationships of the variables that affecting Non-Performing Loans of Housing Loans: A Case Study of 

Government Savings Bank. The study found that Percent change of Housing Loans and Amount of unemployed 

have a relationship with Non-Performing Loans of Housing Loans at the significance of 0.05. The Percent change 

of Housing loans have a relationship Negative. While the Amount of unemployed have a relationship positively. 

Interest rate and Percent change of Consumer Price Index No relation to the Non-Performing Loans of Housing 

Loans: A Case Study of Government Savings Bank. 

 

Keywords: Government Saving Bank, Non-Performing Loans, Housing Loans.    

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการแข่งขนัของบนัสถาบนัการเงินในระบบมีความรุนแรงมากข้ึน ก่อให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ ์

หรือการสรรหาบริการทางการเงินต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและครบวงจร เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม โดยทุกธนาคารต่างมุ่งเนน้การสร้างรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงิน รวมถึงรายได้

จากดอกเบ้ียในการให้สินเช่ือท่ีนับว่าเป็นรายไดห้ลกัท่ีสําคญั  สําหรับการให้บริการดา้นสินเช่ือเคหะนับว่าเป็นอีก

หน่ึงในบริการท่ีสถาบนัการเงินต่างใชก้ลยุทธ์ในการดึงดูดลูกคา้มากท่ีสุด  ซ่ึงธนาคารออมสินเองก็ได้เร่งดาํเนิน

นโยบายท่ีมุ่งเนน้การให้สินเช่ือดงักล่าวดว้ยเช่นกนั         

ผลการดาํเนินงานของธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2555-2559  (ธนาคารออมสิน รายงานประจาํปี, 2559) 

 

ในช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา ธนาคารมีการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนทุกปี ทั้งน้ี เป็นผลจากการตั้งสํารองหน้ี

สงสัยจะสูญของสินเช่ือเคหะท่ีสาํคญั จากการออกโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายเพ่ือให้ตรงกบัทุกความตอ้งการของลูกคา้ 

และจากการเล่ือนชั้นหน้ีเป็นชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและตํ่ากว่ามาตรฐานเพ่ิมข้ึน รวมถึงสินเช่ือท่ีมีความเส่ียงจะเป็น 

NPLs ในอนาคต นอกจากน้ี ยงัมีการตั้งสํารองส่วนเกิน (General Provision) จาํนวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ิมเติมตาม

นโยบายธนาคาร จากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนและการเติบโตของสินเช่ือเคหะท่ีขยายตวัต่ออย่างเน่ือง ส่งผลให้ปริมาณ

การให้สินเช่ือสูงข้ึนทุกปี ในขณะท่ีสินเช่ือท่ีดอ้ยคุณภาพลงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ อย่างต่อเน่ือง ทาํให้สัดส่วนของ

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรและความมัน่คง

ของธนาคารรวมถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมได ้ ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน และเพ่ือให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบา้งท่ีส่ง
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ผลกระทบต่อ NPLs ซ่ึงจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนงานสําหรับการบริหารการให้สินเช่ือของธนาคารออมสิน

ต่อไปในอนาคต  
 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นทาํการศึกษาการให้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินและหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินในภาพรวม โดยทาํการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ 

จาํนวน 4 ปัจจยั ได้แก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) 

ซ่ึงคาดว่าปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินทัว่ประเทศ โดย

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลูรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กูย้มื (Loanable Fund Theory) (จรินทร์ เทศวานิช, 2552) 

ไดมี้การพฒันาแนวความคิดมาจากทฤษฎีของสํานักคลาสสิก โดยนําตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของ

ระบบเศรษฐกิจมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์และไดใ้ห้ความเห็นว่า อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการออม 

แต่เป็นการจ่ายสาํหรับกูเ้งิน ดงันั้น อตัราดอกเบ้ีย จึงถูกกาํหนดโดยอุปสงค์ต่อเงินกู ้(Demand for Loanable Funds) 

และอุปทานของเงินกู ้(Supply of Loanable Funds)  

ในดา้นอุปสงคต่์อเงินกูท่ี้สาํคญั ไดแ้ก่ การลงทุน และการถือเงินไวเ้ฉย ๆ ซ่ึงการถือเงินชนิดน้ี อาจจะมีค่า

เป็นลบ โดยทัว่ไปแลว้ผูข้อกูม้กัจะพอใจในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ดงันั้น เส้นอุปสงคต่์อเงินกูจ้ะลาดลงจากซ้ายไปขวา เม่ือ

กาํหนดใหแ้กนตั้งแสดงอตัราดอกเบ้ียและแกนนอนแสดงจาํนวนเงินท่ีขอ แสดงว่า ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียสูงความ

ตอ้งการเงินก็มีนอ้ย 

ส่วนทางดา้นอุปทานของเงินให้กูน้ั้น หมายถึง เงินให้กูท้ ั้งหมดในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงแก่ผูบ้ริโภค รัฐบาล 

และองคก์รธุรกิจ ปกติอตัราดอกเบ้ียตํ่า ความตอ้งการให้กูมี้นอ้ย และถา้อตัราดอกเบ้ียสูง ความตอ้งการให้กูจ้ะมีมาก 

เส้นอุปทานของเงินให้กูจ้ะมีลกัษณะลาดลงจากขวาไปซา้ยคลา้ยกบัเส้นอุปทานของสินคา้และบริการ เส้นอุปสงคแ์ละ

อุปทานของเงินกูย้มื จะเป็นตวักาํหนดระดบัอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพโดยจะเกิดข้ึน ณ จุดตดัของเส้นอุปสงค์ต่อเงินกู้

และอุปทานของเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ียจะเป็นอตัราท่ีเหมาะสมท่ีเกิดจากการให้กูใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึง ณ จุดน้ี 

จะแสดงปริมาณอุปสงคเ์ท่ากบัอุปทาน  

ทฤษฎี Phillip Curve  (วิบลูย ์จิตรักษธรรม,2539) 

แนวคิดของ A.W. Phillip นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเงินเฟ้อกบัการ

ว่างงาน ท่ีมักพบว่า อัตราเงินเฟ้อในระดับสูง(ตํ่ า) มักพบในช่วงเวลาเดียวกันกับอัตราการว่างงานท่่ีตํ่ า(สูง) 

ความสัมพนัธ์น้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัเศรษฐศาสตร์มหภาค ในช่ือของ “เส้นฟิลิปส์ (Phillips Curve)”  

แนวความคิดเก่ียวกบัมลูเหตุของการคา้งชาํระหน้ี  (วนิดา จนัทวงศ,์ 2550) 

การคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ีเป็นท่ีส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการดาํเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากการอาํนวย

สินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมาของสินเช่ือแมว้่าไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้แ้ล้วก็ตาม แต่ยงัมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลให้

ลูกหน้ีสามารถชาํระหน้ีคืนไดต้ามกาํหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา ธนาคารเองก็มีการตรวจสอบ ติดตามหน้ีภายหลงัจากท่ี
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ไดมี้การให้กูแ้ลว้ และตอ้งหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมหน้ีคา้งชาํระให้อยูใ่นระดบัไม่เกินเป้าหมายท่ีกาํหนด 

ซ่ึงมลูเหตุการคา้งชาํระหน้ีพอสรุปได ้ดงัน้ี 

1. เกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ค่านิยมและเทคโนโลยี ภยัธรรมชาติ

หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด  

2. ปัจจยัภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคาร ท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือ และสามารถควบคุม

การเปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสม ระบบการ

ติดตามและควบคุมลูกหน้ีของธนาคาร การอาํนวยสินเช่ือของธนาคารท่ีไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี  

3. ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ การท่ีลูกหน้ีนาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ของการ การยา้ยถ่ินท่ีอยู่ การ

เปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้ง ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวหยา่ร้าง ลูกหน้ีใชจ่้ายเงิน

ฟุ่มเฟือย มีหน้ีสินภายนอกมาก การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร เป็นผลให้การดาํเนินงานของธุรกิจชะงกังนั ลูกหน้ีเจตนา

บิดพล้ิวไม่ยอมชาํระหน้ี ลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีอ่ืนๆ ดาํเนินคดียดึทรัพยข์ายทอดตลาด   

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

นิตยา บุตรธรรม (2552) ปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย SME BANK ขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตร

มาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2551 ไดแ้ก่ ปริมาณสินเช่ือคงคา้ง ปริมาณเงินสาํรองเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

อตัราดอกเบ้ีย และดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการ ผลการศึกษาพบว่า สินเช่ือของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ปริมาณเงินสาํรองเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีความส้มพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร แต่ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร (NPLs) อยา่งมีนยัสาํคญั 

อจัฉราพร ลาภา (2553) การวิเคราะห์หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูขอ้มลูทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2547-ไตรมาสท่ี 3 ปี 

พ.ศ. 2552 มาสร้างแบบจาํลองทางเศรษฐมิติวิเคราะห์สมการดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) ผลการศึกษาพบว่าหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารในไตรมาสท่ีผ่านมา ( NPLs t-1 ) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) มีความส้มพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร (NPLs) และปริมาณการให้

สินเช่ือ (LOAN) ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้ (GNP) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (EXC) มีความส้มพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร (NPLs) อยา่งมีนยัสาํคญั 

โสพิศ ตนัติเมธานนท ์(2553) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ของสถาบนัการเงินไทย ขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - 2551 โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณเงินให้กูย้ืมภาคอุตสาหกรรม 

(LOANQ) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้น

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของสถาบนัการเงินไทย (NPLs) ส่วนปริมาณการส่งออกภาคอุตสาหกรรม (EXPQ) ดชันี

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศตรงขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมของสถาบนัการเงินไทย (NPLs) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินทัว่ประเทศ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอย่าง  

การศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) อตัราการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) จาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) 

โดยมีลกัษณะขอ้มลูเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ินจาํนวน 60 เดือน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูทางสถิติของตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม ขอ้มลูท่ีใชเ้ป็นรายเดือน ตั้งแต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน โดย

มีแหล่งท่ีมาของขอ้มลู ดงัน้ี 

ตวัแปร แหล่งท่ีมา 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน (หน่วย : ร้อยละ) ธนาคารออมสิน 

อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) (หน่วย : ร้อยละ) ธนาคารออมสิน 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) (หน่วย : ร้อยละ) ธนาคารออมสิน 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) (หน่วย : ร้อยละ) กระทรวงพาณิชย ์

จาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) (หน่วย : ลา้นคน) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารรวบรวมและทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ เพ่ืออธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน โดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาความสัมพนัธ์

จากการใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression) การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือคาํนวณหาค่าทางสถิติ และความสัมพนัธ์ของตวัแปร

แต่ละตวั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชว้ิธีสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน ดงัน้ี 

ทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary test หรือ Unit root test) ของตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยวิธีของ Augmented 

Dickey-Fuller  

วิเคราะห์ค่าสถิติท่ีสาํคญัเบ้ืองตน้เพ่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย (Mean), ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าสูงสุด (Maximum), 

ค่าตํ่าสุด (Minimum), ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยพิจารณาจากค่า Correlation Matrix ของตวัแปร ตรวจสอบความสัมพนัธ์

เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ซ่ึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระสามารถวดัไดจ้ากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีมีค่าตั้ งแต่ – 1 ถึง 1 ถา้หากตัวแปร

อิสระมีค่าสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ +0.80 ถึง +1.00 หรือตั้งแต่ -0.80 ถึง -1.00 จะทาํให้เกิดปัญหา Multicollinearity ถา้หากตวั
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แปรอิสระมีค่าสหสัมพนัธ์กันระหว่าง - 0.80 ถึง + 0.80 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity กรณีท่ีเกิดปัญหา 

Multicollinearity ระหว่างตวัแปร ให้ใชแ้นวทางในการแกไ้ข คือ เลือกตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Variance Inflation Factor 

(VIF) หรือมากกว่า 10 ออกจากสมการถดถอย 

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ภายใตส้มมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใช้

สถิติทดสอบ F (F-Statistic) และสถิติ T (T-Statistic)  

ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation โดยพิจารณาจากค่า Prob.F ท่ีระดบันัยสําคญัใน

การทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 5% ภายใต้สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้หากผลการทดสอบของสมการถดถอยพบปัญหา 

Heteroskedasticity และ/หรือ Autocorrelation ตอ้งปรับแกผ้ลของสมการถดถอยดว้ยแนวคิดของ HAC Newey-West 

 

4. ผลการวจิัย 

ตารางท่ี 1  การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary test หรือ Unit root test) 

Unit root test Prob.* 

อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) 0.0000 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) 0.0000 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 0.0025 

จาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) 0.0000 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 0.0052 

 จากตาราง ค่า Prob. ของตวัแปรท่ีไดจ้ากการทดสอบความน่ิงของขอ้มลู มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่าขอ้มูล

ของตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีลกัษณะน่ิง 
 

ตารางท่ี 2  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร 

 NPL LOAN INTEREST_ RATE CPI UNEMPLOYMENT 

Mean 2.406333 0.935892 -0.122160 0.055127 0.355167 

Median 2.345000 0.851250 0.000000 0.100726 0.350000 

Maximum 3.020000 2.208100 0.000000 0.576312 0.500000 

Minimum 1.500000 0.008900 -2.985100 -0.588059 0.210000 

Std. Dev. 0.400749 0.576957 0.505447 0.243730 0.073311 
 

จากตาราง แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าฐานนิยม 

(Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1305 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 3  การทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

 จากตารางพบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ มีค่าอยูใ่นช่วง - 0.80 ถึง + 0.80 จึงสรุปว่าไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระ 

ตารางท่ี 5  การทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.874636     Prob. F(13,46) 0.5837 

Obs*R-squared 11.89146     Prob. Chi-Square(13) 0.5366 
Scaled explained SS 10.71911     Prob. Chi-Square(13) 0.6343 

     

 จากตารางพบวา่ มีค่า Prob.F เท่ากบั 0.5837 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า ไม่มีปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity 

 

ตารางท่ี 6  การทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 3.721604     Prob. F(12,43) 0.0007 

Obs*R-squared 30.56785     Prob. Chi-Square(12) 0.0023 
     

 จากตารางพบว่า มีค่า Prob. F เท่ากบั 0.0007 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า มีปัญหาเร่ือง Autocorrelation 

ดงันั้น จึงปรับแกผ้ลของสมการถดถอยดว้ยแนวคิด HAC Newey-West 
 

  

 LOAN INTEREST_ RATE CPI UNEMPLOYMENT NPL 

LOAN 1.000000 -0.272985 -0.046069 -0.542735 -0.654323 

INTEREST_ RATE -0.272985 1.000000 -0.261871 0.001537 0.024620 

CPI -0.046069 -0.261871 1.000000 0.092730 0.250427 

UNEMPLOYMENT -0.542735 0.001537 0.092730 1.000000 0.704076 

NPL -0.654323 0.024620 0.250427 0.704076 1.000000 
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         ตารางท่ี 7  การปรับแกผ้ลของสมการถดถอยดว้ยแนวคิด HAC Newey-West 

Dependent Variable: NPL  
Method: Least Squares  
Date: 04/23/18   Time: 12:37  
Sample: 1 60   
Included observations: 60  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.736404 0.193582 8.969874 0.0000 

LOAN -0.279267 0.086060 -3.245025 0.0020 
INTEREST_RATE -0.031093 0.106669 -0.291492 0.7718 

CPI 0.292851 0.195321 1.499329 0.1395 
UNEMPLOYMENT 2.565980 0.395556 6.487023 0.0000 

     
     R-squared 0.637214     Mean dependent var 2.406333 

Adjusted R-squared 0.610829     S.D. dependent var 0.400749 
S.E. of regression 0.250002     Akaike info criterion 0.144956 
Sum squared resid 3.437542     Schwarz criterion 0.319485 
Log likelihood 0.651324     Hannan-Quinn criter. 0.213224 
F-statistic 24.15111     Durbin-Watson stat 0.709576 
Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 34.67571 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    

     

 จากตารางจะไดค่้าของสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) และผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

 สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 มีค่า Prob. เท่ากับ 0.0000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า 𝛼𝛼 มีค่าเท่ากับ 

1.736404 และค่าของ 𝛼𝛼 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ถ้าอัตราการ

เปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) อตัราการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) มีค่าเท่ากับศูนยแ์ล้ว หน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินจะมีค่าเท่ากบั 1.736404 หน่วย 

 สัมประสิทธ์ิความชัน 𝛽𝛽1 มีค่า Prob. เท่ากับ 0.0020 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽1 มีค่าเท่ากบั -

0.279267 และค่าของ 𝛽𝛽1 แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เม่ืออัตราการ

เปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย แลว้ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของ

สินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน จะเปล่ียนแปลงไป 0.279267 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 สัมประสิทธ์ิความชัน 𝛽𝛽2  มีค่า Prob. เท่ากับ 0.7718 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽2 มีค่าเท่ากบั -

0.031093 และค่าของ 𝛽𝛽2 ไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า อัตราการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือ

เคหะธนาคารออมสิน 

 สัมประสิทธ์ิความชัน 𝛽𝛽3  มีค่า Prob. เท่ากับ 0.1395 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า 𝛽𝛽3 มีค่าเท่ากับ 

0.292851 และค่าของ 𝛽𝛽3 ไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า อัตราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะ

ธนาคารออมสิน 
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 สัมประสิทธ์ิความชัน 𝛽𝛽4  มีค่า Prob. เท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า 𝛽𝛽4 มีค่าเท่ากับ 

2.565980 และค่าของ 𝛽𝛽4 แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เม่ือจาํนวนผูว้่างงาน 

(Unemployment) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย แลว้ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน จะ

เปล่ียนแปลงไป 2.565980 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั 

 เม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความชนั 𝛽𝛽1 - 𝛽𝛽4 พร้อมกนั พบว่าค่า Prob(F-statistic) มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงน้อย

กว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽1 หรือ 𝛽𝛽2 หรือ 𝛽𝛽3 หรือ 𝛽𝛽4 มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 หรือกล่าว

อีกนยัหน่ึงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมด ไดแ้ก่ LOAN Interest rate  CPI และ Unemployment มีความสามารถในการอธิบาย

ตวัแปรตาม คือ NPL ดว้ยค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 61.08 เปอร์เซ็นต ์

 การรายงานผลของสมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปสมการ 

 จากการอ่านค่าของสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) และผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถรายงานผลของสมการ

ถดถอยเชิงซอ้นในรูปสมการ (หลงัปรับแกผ้ลของสมการถอยดว้ยแนวคิด HAC Newey-West) ไดด้งัน้ี 

NPLs  =  α + 𝛽𝛽1LOAN + 𝛽𝛽2Interest rate + 𝛽𝛽3CPI + 𝛽𝛽4Unemployment + 𝜀𝜀 

NPLs = 1.736404**  -0.279267**LOAN  -0.031093Interest rate  +0.292851CPI  

  +2.565980**Unemployment + 𝜀𝜀 

  (0.0000)     (0.0020)          (0.7718)          (0.1395) 

  (0.0000)  

Adjusted R-squared เท่ากบั  0.610829 = 61.0829% 

Prob(F-Statistic)   เท่ากบั 0.0000 

 ดังนั้ น ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% คือ อัตราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) โดยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และจาํนวนผูว้า่งงาน (Unemployment) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 0.610829 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมด ซ่ึงได้แก่ อัตราการ

เปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (Interest rate) อัตราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) มีความสามารถในการอธิบายตวั

แปรตาม คือ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ไดร้้อยละ 61.08% ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 38.92% เกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี   

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) และจาํนวนผูว้่างงาน 

(Unemployment) มีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 5% โดยอตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้ม ในขณะท่ีจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั สําหรับอตัรา

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) นั้น ไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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อภิปรายผลการวิจยั 

 เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 1. อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 5% ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ 

หากอตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของ

สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินลดลง และในทางกลบักนั หากอตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) ลดลง 

จะส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงของเงิน

ให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) เพ่ิมข้ึน แต่ส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินลดลง 

อาจเป็นไปไดว้่าในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา ธนาคารไดมี้การปล่อยสินเช่ือเพ่ิมข้ึนในขณะเดียวกนัก็มีการควบคุมท่ี

เขม้งวดและเพ่ิมความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดราย

ในอนาคต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้และแนวคิดเก่ียวกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ท่ีว่า ในระบบเศรษฐกิจ 

อุปสงค์ของสินเช่ือจะมากกว่าอุปทานสินเช่ือ ประกอบกับรายได้หลกัของธนาคารมาจากการปล่อยสินเช่ือให้กู้ยืม 

ธนาคารจึงจาํเป็นตอ้งปล่อยสินเช่ือให้ไดใ้นปริมาณมาก แต่ในทางกลบักนัธนาคารเองก็มีระเบียบวิธีควบคุมการปล่อย

สินเช่ือท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ NPLs อยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่า และไม่ให้สูญเสียโอกาสทางการเงินท่ีนาํไปกนัเป็นเงินสาํรอง อย่างไร

ก็ตาม พบว่ามีบางช่วงท่ีอตัราการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือเคหะ (LOAN) ลดลง แต่กลบัมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึนนั้น อาจเป็นไปไดว้่าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นไม่เอ้ืออาํนวย ปริมาณ

อุปสงค์สินเช่ือลดลง ประกอบกับมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) จากยอดสินเช่ือท่ีเคยปล่อยไวก่้อนหน้าเกิดข้ึน

ในช่วงดงักล่าว จึงส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

โสพิศ ตนัติเมธานนท ์(2553) ท่ีพบว่า ปริมาณเงินให้กูย้มืภาคอุตสาหกรรม (LOANQ) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดใ้นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของสถาบนัการเงินไทย (NPLs) มากท่ีสุด 

 2. จาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 

ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้คือ ถ้า

จาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออม

สินเพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนัหากจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) ลดลงจะส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 

ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Phillip Curve กล่าวคือ อตัราเงินเฟ้อในระดบัสูง (ตํ่า) 

มกัพบในช่วงเวลาเดียวกนักบัอตัราการว่างงานท่่ีตํ่า (สูง) อีกทั้ง ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปัทมา คูทอง (2558) ท่ี

พบว่า ปัจจัยดา้นความสามารถในการผ่อนชาํระ ได้แก่ รายได้ต่อเดือนของลูกหน้ี ระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ 

สัดส่วนเงินผอ่นชาํระต่อรายได ้รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน สัดส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้มีผลต่อการเกิดหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 

 ตวัแปรอิสระท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

 1. อตัราการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest rate) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน ซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา 
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เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยกาํลงัมีการฟ้ืนตวั ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกาํหนดนโยบายแบบผอ่นคลายโดยการลดอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ แต่เน่ืองจากในช่วงท่ีผา่นมาเศรษฐกิจตกตํ่า ประกอบกบัความผนัผวนของ

ระบบเศรษฐกิจ จึงทาํให้ปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดย้งัคงสูง ลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีคืนให้กบัธนาคาร รวมถึง

นโยบายภาครัฐท่ีให้มีปล่อยสินเช่ือและพกัชาํระหน้ีเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ดงันั้น หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 

ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน จึงไม่ไดล้ดลงตามอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง ทาํให้ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ นิตยา บุตรธรรม (2552) ท่ีพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย SME BANK 

 2. อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน ซ่ึงอาจเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษานั้น ภาวะทางเศรษฐกิจอาจ

มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน/ลดลง เน่ืองจากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) จะเป็นตวัช้ีหลกัในการวดั

ภาวะเงินเฟ้อ และปัจจยัดา้นเงินเฟ้อสามารถปรับเปล่ียนไปตามสภาวะเศรษฐกิจแต่ละขณะได้อย่างเหมาะสม จึง

สามารถส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของหน้ีเสียสะสมในแต่ละช่วงเวลาได ้เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนทาํให้การ

ชาํระหน้ีคืนง่ายข้ึนเสมือนเป็นการลดมูลค่าของสินเช่ือท่ีคา้งชาํระ แต่ในทางกลบักนัก็เป็นการลดค่าเงินหรือรายได้

ของลูกหน้ีดว้ยเช่นกนั ทาํให้ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉราพร ลาภา (2553) ท่ีพบว่า ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) มีความส้มพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 

จาํกดั (มหาชน)  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน มุ่งเนน้

ไปท่ีการศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้เช่น อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีผูบ้ริโภค (CPI) และจาํนวนผูว้่างงาน (Unemployment) เป็นตน้ โดยอาจเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ช่วยให้

ตระหนกัถึงปัจจยัดงักล่าวในการนาํมาใชเ้ป็นส่วนประกอบสาํหรับการพิจารณากาํหนดนโยบายสินเช่ือ อยา่งไรก็ตาม

ปัจจยัภายในก็เป็นส่วนสาํคญัท่ีอาจเป็นสาเหตุของการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ช่นกนั จึงมีขอ้เสนอแนะในการ

กาํหนดตวัแปรจากปัจจยัภายในเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ ประสบการณ์ของพนกังานสินเช่ือ การ

ตรวจสอบลูกหน้ีสินเช่ือท่ีไม่มีคุณภาพ เป็นตน้ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้้วยความกรุณาจาก ดร.ประสิทธ์ิ  มะหะหมดั อาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาคน้ควา้อิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา  จนทาํให้

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีสาํเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยดี  

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่คณาจารยทุ์กท่านในโครงการปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต (MBA Online) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีไดใ้ห้ความรู้และทกัษะมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ตลอดจน

ธนาคารออมสิน พ่ี ๆ เพ่ือนนกัศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ

สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบ

อนุกรมเวลา (time series) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  ถึงปี พ.ศ. 2560  รายเดือนจาํนวน 5 ปี รวม 60 เดือน ดว้ยวิธีการสร้าง

สมการถดถอยเชิงซ้อนหลายตวัแปร (Multiple Regression) วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Least Square) และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 

ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรกบัตวัแปรอิสระ จาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี และปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วมของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้ เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคและอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีซ่ึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ, ดชันีราคาผูบ้ริโภค, อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the factors affecting the non-performing loan volume under 

the Chor Phor Khor credit welfare project of Government Savings Bank(GSB),  Kamphaengphet. Time series data 

(secondary data) were collected from 2013 to 2017. The researcher collected monthly data, totaling 60 months in 5 

years. Multiple Regression and Least Square were used in this study. The researcher analyzed the relationship 

between dependent variable, non-performing loan volume under the Chor Phor Khor credit welfare project of 

Government Savings Bank,  Kamphaengphet and four independent variables, including gross domestic product, 

consumer price index, prime loan rate, and total non-performing loan of  GSB,  Kamphaengphet. The results of this 

study indicated that factors affecting e non-performing loan volume under the Chor Phor Khor credit welfare 

project of Government Savings Bank(GSB),  Kamphaengphet included consumer price index and prime loan rate, 

which were positively related to dependent variable with a statistical significance level of 0.05. 

Keywords: Non-performing loans, Gross domestic product, Consumer price index 
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1. บทนํา 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ

สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารออมสินเขต

กาํแพงเพชรมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. สูง

อยา่งต่อเน่ือง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีอตัราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.

พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร เท่ากบั 86.45 ลา้นบาท (รายงานประจาํปีธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร, 

2560)  ทาํให้การบริหารจดัการหน้ีคา้งชาํระของสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ของธนาคารออมสินเขต

กาํแพงเพชรจึงมีความสาํคญั เน่ืองจากหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงานของธนาคาร

ออมเขตกาํแพงเพชร หน้ีกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่มขา้ราชการครู ซ่ึงมีปริมาณหน้ีคา้งชาํระท่ีมีอตัราการเพ่ิมสูงข้ึน

ทุกปีและมีความกงัวลว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร เน่ืองจากจะส่งผลถึงผลการดาํเนิน 

งานของธนาคารออมสินในภาพรวมได ้เพราะธนาคารตอ้งกนัเงินสาํรองไวส้าํหรับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้100% ซ่ึง

จะมีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิของธนาคาร ดงันั้นธนาคารจึงตอ้งมีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มีแนวทาง

ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเพ่ิมข้ึนของหน้ีคา้งชาํระท่ีจะเกิดข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร เพ่ือเป็น

แนวทางในการบริหารจดัการหน้ีคา้งชาํระต่อไป  
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างชําระหนี ้ 

แนวคิดเก่ียวกบัมลูเหตุของการคา้งชาํระหน้ี  (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2534) กล่าวว่าการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี

เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการดาํเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากการอาํนวยสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือ แมว้่าไดมี้

การตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้แ้ลว้ก็ตามแต่ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลให้ลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีคืนไดต้ามกาํหนดท่ีระบุ

ไวใ้นสัญญา ธนาคารเองก็มีระบบตรวจสอบติดตามหน้ีภายหลงัจากท่ีไดใ้ห้กูแ้ลว้ ซ่ึงตอ้งหาวิธีการหรือมาตรการใน

การควบคุมหน้ีคา้งชาํระให้อยูใ่นระดบัท่ีไม่เกินเป้าหมายท่ีกาํหนด ซ่ึงมลูเหตุของการคา้งชาํระหน้ีพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. มลูเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยั 

ดงักล่าวเปล่ียนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อตวัลูกหน้ีได ้ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายของรัฐบาล, ค่านิยมและ

เทคโนโลย,ี ภยัธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 

       2. มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารท่ีเป็นผูป้ล่อย

สินเช่ือเองและสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย, การประเมินราคา

หลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสม, ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ, การอาํนวยสินเช่ือของ

ธนาคารท่ีไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี  

3. มลูเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ การท่ีลูกหน้ีนาํเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงคข์องการกูย้ืม,การยา้ย

ถ่ินท่ีอยู ่การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัว หยา้ร้าง

ทาํให้ภาระการใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตเปล่ียนแปลงได ้ลูกหน้ีใชจ่้ายฟุ่มเฟือย มีหน้ีสินภายนอกมาก ฯลฯ 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

เจนจิต พรหมดี (2550)  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน  เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน จากการศึกษาพบว่า   ปริมาณ

สินเช่ือรวม อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดี และดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน แต่ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน 

เกศินี นาคจรูญ (2550) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองชีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจกบัหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ของประเภทธุรกิจการอุตสาหกรรมในระบบสถาบนัการเงินในประเทศไทย โดยการศึกษาพบว่า  

ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้หมวดอุตสาหกรรม, อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี, ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

,อตัราการใชก้าํลงัการผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดชันีราคาผูผ้ลิต หมวดผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม,จาํนวนประชากรผูมี้งาน

ทาํนอกภาคการเกษตร, ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจและดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตวัแทนของตวัแปรอิสระใน

สมการมีนัยสําคญัทางสถิติกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องประเภทธุรกิจการอุตสาหกรรม ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 90      

ศศิวิมล คํ้ าจุน  (2550)  ศึกษาเร่ือง ผลกระทบผลกระทบของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย   สรุปผลการศึกษาไดว้่า  เม่ือปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

และมูลค่าสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนมีผลกระทบทาํให้ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยล์ดลง และเม่ือ

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินทุนตามระเบียบของธนาคารเพ่ือการชาํระเงินระหว่างประเทศ มูลค่าผลิตภณัฑ์มวล

รวมในประเทศเบ้ืองตน้และอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้แทจ้ริงเพ่ิมข้ึนมีผลกระทบทาํให้ความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน 

พ่ึงบารมี พุทธเจริญ (2554) ศึกษาเร่ือง ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย ์สรุปผล

การศึกษาไดว้่า  ปริมาณดอกเบ้ียคา้งชาํระทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ในไตรมาสปัจจุบนั และ

ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในไตรมาสท่ีผ่านมา มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)ในไตรมาสปัจจุบนั 

และสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้ส่วนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับลูกคา้ชั้นดีของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด 

(มหาชน) ในไตรมาสท่ีผา่นมา และผลิตภณัฑม์วลรวมภายใน ประเทศต่อหัว ในไตรมาสปัจจุบนั มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในไตรมาสปัจจุบนั 

และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

เบญจวรรณ เมืองมลู (2555)  ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ต่อผลประกอบการของธนาคารกรุงไทยในรูปรายได ้ตน้ทุน และจาํนวนสินช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL)  

สรุปผลการศึกษาได้ว่า การปล่อยสินเช่ือเพ่ือทีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัผลประกอบการของธนาคารกรุงไทย ดา้นรายไดด้อกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงาน ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่ทั้ง

สองดา้นไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้       

ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

เพ่ือศึกษา ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP), ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI), อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี

(MLR),ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วมของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ว่ามีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายไดสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. เขตกาํแพงเพชร(NPL_TEC) อยา่งไร  

 

                             กรอบแนวคดิ       ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ                                                 

 

      

 

 

 

 

 

 

 วธิีการศึกษา  

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูประเภททุติยภูมิ (secondary data) โดยการใชส้ถิติขอ้มลู

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร โดยเก็บ

รวบรวมจากเอกสารรายงานของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI)  อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้ชั้นดี (MLR) รวบรวมขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2560 รายเดือน 5 ปี รวม 60 เดือน  
 

ตารางท่ี 1 สรุปแหล่งท่ีมาของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตวัแปร แหล่งท่ีมา 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี  (MLR) ธนาคารออมสิน (www.gsb.or.th) 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือรวมเขตกาํแพงเพชร NPL รายงานของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

เขตกาํแพงเพชร NPL_TEC  

รายงานของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสิ้นเช่ือโครงการ

สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. เขตกาํแพงเพชร 

NPL_TEC 

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 

4.ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมของธนาคาร

ออมสินเขตกาํแพงเพชร (NPL) 
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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย

เชิงซอ้นหลายตวัแปร (Multiple Regression) และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดย

มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 

ข้ันตอนที ่1  สถิตเิชิงพรรณนา 

 การคาํนวณและนาํเสนอค่าทางสถิติของตวัแปรแต่ละตวัตามขอ้มลูเบ้ืองตน้และพิจารณาค่าสถิติท่ีสาํคญั

ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด(Maximun) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ข้ันตอนที ่2 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล 

ทดสอบว่าขอ้มลูท่ีไดม้านั้นเป็นขอ้มลูท่ีมีความน่ิง (Stationary)หรือไม่ โดยใชว้ิธี Augmented Dickey-Fuller 

test (ADF) เพ่ือทดสอบสมมติฐานความน่ิงของขอ้มลู 

ข้ันตอนที ่3 การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 

โดยการสร้างตารางเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation matrix) เพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น

ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) เพ่ือพิจารณาคดัเลือกตวัแปรอิสระในสมการถดถอยซ่ึงความสัมพนัธ์วดัได้

จากค่าเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation matrix) ท่ีมีค่าตั้งแต่–1 ถึง 1 ดงัน้ี 

     -1.00              -0.80                               +0.80                           +1.00 

เกดิปัญหา 

Multicollinearity 

ไม่เกดิปัญหา

Multicollinearity 

เกดิปัญหา 

Multicollinearity 

 

ข้ันตอนที ่4 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร ในรูปแบบสมการดงัน้ี 

                Y = a +b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+…….+bnXn+𝜀𝜀 

ข้ันตอนที ่5 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงทีข่องความคลาดเคลือ่น(Heteroskedasticity)  

เพ่ือทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน ดงัน้ี 

5.1) การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

        สมมติฐานหลกั (H0) :ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity) 

                 สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (มีปัญหาHeteroskedasticity) 

                             5.2) การกาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level) เท่ากบั 5%หรือ 0.05 

5.3) การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาค่า Prob. ท่ีไดจ้ากการทดสอบ 

       กรณีพบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) ผลของสมการ

ถดถอยจะไม่สามารถมาใชส้รุปและอธิบายไดจ้ะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity โดยใชแ้นวคิดของ HAC 

Newey-West  

ข้ันตอนที ่6 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนัเองของความคลาดเคลือ่น(Autocorrelation)  

เพ่ือทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ดงัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1316 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

6.1) การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

        สมมติฐานหลกั (H0) : ความคลาดเคล่ือนไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง (ไม่พบปัญหา Autocorrelation) 

  สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (พบปัญหา Autocorrelation) 

6.2) กาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level) เท่ากบั 5% หรือ 0.05 

6.3) การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาค่า Prob. ท่ีไดจ้ากการทดสอบ 

       กรณีพบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ผลของสมการ

ถดถอยจะไม่สามารถมาใชส้รุปและอธิบายได ้ จะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน 

(Autocorrelation) โดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

ข้ันตอนที ่7 การทดสอบสมมตฐิานของค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย 

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 

 7.1) การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

  สมมติฐานหลกั (H0) : 𝛼𝛼= 0 (𝛼𝛼มีค่าไม่แตกต่างจากศนูย)์ 

  สมมติฐานรอง (H1) : 𝛼𝛼≠0 (𝛼𝛼มีค่าแตกต่างจากศนูย)์ 

 7.2) กาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level)เท่ากบั 5% หรือ 0.05 

 7.3) การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Prob. ท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานของ

สัมประสิทธ์ิค่าความชนั β1,2,3,4 

 7.1) การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

  สมมติฐานหลกั(H0): β 1,2,3,4= 0 (ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม) 

  สมมติฐานรอง(H1): β 1,2,3,4≠0 (ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม) 

 7.2) กาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level)เท่ากบั 5%หรือ 0.05 

 7.3) การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Prob. ท่ีไดจ้ากการทดสอบ 

ข้ันตอนที ่8 เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ 

       เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐาน  เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงิน ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร และสรุปผลการวิจยั 

 

4. ผลการวจิัย 

ข้ันตอนที ่1 การทาํสถิตเิชิงพรรณนา 

เม่ือพิจารณาค่าสถิติของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  พบว่า ค่าเฉล่ียมีเท่ากบัร้อยละ  2.775000 

ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับร้อยละ 5.400000 ค่าตํ่าสุดมีค่าเท่ากับร้อยละ -0.400000 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า

เท่ากบั  1.382656 ราย 

       เม่ือพิจารณาค่าสถิติของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั  100.1957 ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั  

101.5100 ค่าตํ่าสุดมีค่าเท่ากบั 98.25000 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั   0.802847 

       เม่ือพิจารณาค่าสถิติของอัตราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบัร้อยละ  6.718 

ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั  7.000 ค่าตํ่าสุดมีค่าเท่ากบัร้อยละ  6.500 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบัร้อยละ  0.200 
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       ค่าสถิติของปริมาณหน้ีท่ีไม่ให้เกิดรายไดร้วมของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร (NPL) พบว่า ค่าเฉล่ียมี

ค่าเท่ากบั   276.2407 ลา้นบาท ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั  543.7300 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุดมีค่าเท่ากบั  169.0800 ลา้นบาท และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั  104.2604 ลา้นบาท  

       ค่าสถิติของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสิน

เขตกาํแพงเพชร พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั   55.7001 ลา้นบาท ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั  87.000 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุดมีค่า

เท่ากบั  26.340 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั  13.603 ลา้นบาท  

ข้ันตอนที ่2 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล 

การทดสอบยนิูทรูทท่ีระดบั Order of Integration เท่ากบั 0 หรือ I(0) พบว่า ตวัแปร MRR มีค่าสถิติ ADF ท่ี

ไดมี้ค่านอ้ยกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.10 จึงอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกั และสรุปไดว้่า ตวัแปรดงักล่าว

ขอ้มลูอนุกรมเวลามีลกัษณะน่ิง (Stationary) ท่ีI(0) ณ ระดบันัยสําคญั 0.05  ส่วนตวัแปร GDP, CPI, NPL, NPL_TEC 

มีค่าสถิติ ADF ท่ีได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดบันยัสําคญั 0.10 จึงอยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐานหลกั ท่ีว่าขอ้มูล

อนุกรมเวลามีลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) ท่ีI(0) ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

เม่ือพบว่าขอ้มลูมีลกัษณะไม่น่ิงท่ีระดบั I(0) จึงนาํขอ้มูลทดสอบท่ีระดบั Order of Integration ท่ีสูงข้ึน คือท่ี 

Order of Integration เท่ากบั 1 หรือ I(1) พบว่า ตวัแปร GDP, CPI, NPL และ NPL_TEC มีค่าสถิติ ADF ท่ีไดมี้ค่าน้อย

กว่าค่าวิกฤติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.10 จึงอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกั และสรุปไดว้่า ตวัแปรดงักล่าวขอ้มลูอนุกรม

เวลามีลกัษณะน่ิง (Stationary) ท่ีI(1) ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นจึงสามารถนาํตวัแปรอิสระเขา้ทาํการวิเคราะห์ใน

สมการถดถอยเชิงซอ้นไดทุ้กตวัแปร 

ข้ันตอนที ่3 การวเิคราะห์สหสัมพันธ์  

 สรุปไดว้่าตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในคร้ังน้ี พบว่าหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วม

ของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร NPL เกิด  Multicollinearity แต่เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองของมลูเหตุแห่งการคา้ง

ชาํระหน้ีไดบ้อกถึงปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการคา้งชาํระหน้ี ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายไดร้วมของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร NPL ดว้ย ดงันั้นจึงสามารถนาํตวัแปรอิสระเขา้ทาํการวิเคราะห์ใน

สมการถดถอยเชิงซอ้นไดทุ้กตวัแปร 
 

                          ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์สหสัมพนัธ ์
 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที ่4  สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของตวัแปรในรูปแบบสมการดังนี ้

NPL_TEC = 𝛼𝛼 + b1GDP - b2CPI -b3MLR+ b4NPL+ 𝜀𝜀 

 GDP CPI MLR NPL 

GDP  1.000000     

CPI -0.215922  1.000000   

MLR -0.459345 -0.440262  1.000000  

NPL  0.439436  0.445274 -0.826868  1.000000 
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       ไดค่้าดงัน้ี C หรือค่า 𝛼𝛼 มีค่าเท่ากบั -373.1144, ค่า b1 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 (GDP) มี

ค่าเท่ากบั 1.281210, ค่า b2 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรอิสระตวัท่ี 2 (CPI) มีค่าเท่ากบั 0., ค่า b3 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ

หนา้ตวัแปรอิสระตวัท่ี 3 (MLR) มีค่าเท่ากบั 6.705423 และค่า b4 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปรอิสระตวัท่ี 4 (NPL) 

มีค่าเท่ากบั -0.015064 

ข้ันตอนที ่5  การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงทีข่องความคลาดเคลือ่น(Heteroskedasticity) 

 ค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.0980 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า ไม่พบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity  

ข้ันตอนที ่6 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนัเองของความคลาดเคลือ่น(Autocorrelation) 

ค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.0013 ซ่ึงมีค่านอ้ย 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation จะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาความสัมพนัธ์

กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West  

ข้ันตอนที ่7  การทดสอบสมมตฐิานของค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย 

จากขอ้มลูจากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 (หนา้ตวัแปรตาม NPL_TEC) ค่า Prob. มีค่า

เท่ากบั 0.2872 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า ถึงแมว้่า 𝛼𝛼 มีค่าเท่ากบั -373.1144 และค่าของ 𝛼𝛼 มีค่าไม่แตกต่าง

จากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% 

จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าความชนั b1 (หน้าตวัแปร GDP) กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ  (GDP) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.

พ.ค. NPL_TEC 

 จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าความชนั b2 (หนา้ตวัแปร CPI) กล่าวคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ ช.พ.ค. NPL_TEC ใน

ทิศทางเดียวกนั 

  จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าความชนั b3 (หนา้ตวัแปร MLR ) กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้ชั้นดี (MLR) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

NPL_TEC ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าความชนั b4 (หน้าตวัแปร NPL) กล่าวคือ ปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดร้วมของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง

สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. NPL_TEC  

ข้ันตอนที ่8  การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบสมการ 

LOAN_TEC= -373.1144+ 1.281210GDP+6.705423**CPI-36.08313**MLR-0.015064NPL 

                (0.2872) (0.4915)      (0.0481)**   (0.0078)**   (0.5780)      

หมายเหตุ:  ค่าในวงเลบ็  หมายถึงค่า Prob. ของตวัแปรอิสระ 

     ** เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงว่า prob. มีค่านอ้ยกว่า 0.05  มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

       โดยมีค่า   R-squared   = 0.542754 

Asjusted R– Squared = 0.509500 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1319 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 สามารถอธิบายได้ว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีอยู่ในแบบจาํลองสมการ  สามารถอธิบายความเคล่ือนไหว

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องสินเช่ือสวสัดิการเงินกูโ้ครงการ ช.พ.ค. ไดม้ากถึงร้อยละ 50.9500  ส่วนท่ีเหลือ

ร้อยละ 49.05  ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืนๆ  ท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาในแบบจาํลองน้ี 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้

ช.พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 

ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค GDP, ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือรวมเขตกาํแพงเพชรไม่มีผลต่อปริมาณหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร 

 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการผลการศึกษา 

ตวัแปร สัญลกัษณ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

ผลการศึกษา 

( ค่า Prob) 
สรุปผล 

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ GDP + 0.4915 x 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภค CPI + 0.0481 ** 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้ชั้นดี MLR - 0.0078 ** 

4.ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วมของ

ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร 

NPL - 0.5780 x 

หมายเหตุ       

                เคร่ืองหมาย  **   หมายถึง   ปัจจยัที่มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

เคร่ืองหมาย   x    หมายถึง ปัจจยัที่ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ 

เคร่ืองหมาย   +   หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

  เคร่ืองหมาย   -    หมายถึง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงขา้ม 

 

จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร จากการศึกษาพบว่า 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.

พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้เม่ือดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) เพ่ิมสูงข้ึน เงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าใชจ่้ายผูกู้ม้ากข้ึน อาจทาํให้ความสามารถในการชาํระหน้ีลด

นอ้ยลงจึงทาํให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือสวสัดิการโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. เพ่ิมสูงข้ึนจึง

สรุปไดว้่าดชันีราคาผูบ้ริโภคมีผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.

พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (เจนจิต พรหมดี,2550)  ศึกษา

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1320 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2543-2548 ท่ีดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ในทิศทางเดียวกนั 

จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.

พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงอาจเกิดจากอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ิมข้ึน ทาํให้วงเงินผอ่นสูงข้ึน ดงันั้นผูข้อสินเช่ือลดลงและไดรั้บสินเช่ือนอ้ยลง จึงส่งผลให้ปริมาณหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรลดลง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ (เกศินี นาคจรูญ,2550) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองช้ีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจกบั

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของประเภทธุรกิจการอุตสาหกรรมในระบบสถาบนัการเงินในประเทศไทย ท่ีพบว่ามี

นยัสาํคญัทางสถิติกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องประเภทธุรกิจการอุตสาหกรรม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 90 %  

จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ผล

การศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนักับปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน อาจเป็นเพราะเม่ือเศรษฐกิจเติบโต การไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน  ซ่ึงเกิดจาก

การคา้และการลงทุน ภาคเอกชนมีความตอ้งการลงทุนมากข้ึนและผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยมีความสามารถในการจบัจ่าย

มากข้ึน  มีการไหลเวียนของเงินในระบบมากข้ึน ส่งผลให้มีการขอสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วมเขตกาํแพงเพชร มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร 

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วมเขตกาํแพงเพชร มีความสัมพนัธ์ไปในทางตรงกันขา้มกับ

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ซ่ึง

ขดัแยง้กบัสมมติฐาน เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา ธนาคารไดมี้มาตรการในการช่วยเหลือลูกคา้กลุ่มโครงการ

สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. มาตรการพกัชาํระหน้ีโดยการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จึงส่งผลให้ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรลดลง ในขณะท่ีปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดร้วมของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรเพ่ิมสูงข้ึน  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

1.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรจะตอ้งบริหารจดัการหน้ีคา้งชาํระของสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้   

ช.พ.ค. เช่น  การพกัชาํระหน้ี การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้กบัลูกคา้สินเช่ือประเภทสวสัดิการเงินกูโ้ครงการ ช.พ.ค. 

เพ่ือให้การบริหารจดัการหน้ีคา้งชาํระของธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.การวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียลูกค้าชั้ นดีและปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมของเขต

กาํแพงเพชรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะมีผลทาํให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1321 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรลดลง นั่นแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีจะเพ่ิมสูงข้ึนหรือหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดร้วมของเขตกาํแพงเพชรจะเพ่ิมข้ึนก็ไม่ส่งผลให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการ

สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรนั้นสูงข้ึนดว้ยตามผลการวิจยั ในทางกลบักนัเม่ือมีการปรับข้ึน

อตัราดอกเบ้ียหรือมีปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วมของเขตกาํแพงเพชรเพ่ิมสูงข้ึนกลบัส่งผลให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชรนั้นลดลง นั่นจึงทาํให้

ธนาคารออมสินในเขตกาํแพงเพชรสามารถใชข้อ้มลูน้ีบริหารจดัการหน้ีคา้งชาํระไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. นอกจากปัจจยัตามท่ีไดน้าํมาศึกษาแลว้ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการ

เงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกาํแพงเพชร ยงัต้องมีการพิจารณาในปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น 

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สภาพการเมือง สภาพเศรษฐกิจโลก และแนวโนม้การเปล่ียนเปล่ียนของภาคธุรกิจนาํมา

พิจารณาร่วมดว้ย จะมีผลให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ธนาคารออม

สินเขตกาํแพงเพชร มีความใกลเ้คียงกบัภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการนาํขอ้มูลทุติยภูมิมาทาํการวิเคราะห์และประมวลผล  ในการศึกษาในคร้ัง

ต่อไปควรทาํการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น อายุ รายได ้จาํนวนราย เช้ือชาติ ความคิดเห็น เจตคติ ความ

คิดเห็น การมีส่วนร่วม ความเป็นผูน้าํ ทศันคติ ตวัอย่าง เพศ เพ่ือนาํมาใชส้นับสนุนและประกอบการพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ธนาคารออมสินเขต

กาํแพงเพชร ไดดี้มากข้ึน 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา ดงันั้นผูท่ี้สนใจสามารถนาํตวัแปร

เหล่าน้ีไปศึกษาในช่วงระยะเวลาหน่ึงได ้
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝาก ของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตอุดรธานี 1 

The factors affecting the total amount of bank deposits 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝาก ของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 

นั้น เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นต่างๆท่ีส่งประทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินฯ และนาํมาใชเ้ป็นแนวในการ

พฒันา ปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินฯให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยปัจจัยท่ีนาํมาใช้ใน

การศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ  และจาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี 

การศึกษาน้ีใชข้อ้มลูอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ  .ศ  . 2550 - ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 เป็น

ขอ้มลูรายไตรมาส 10 ปียอ้นหลงั รวม 40 ไตรมาส โดยวิเคราะห์ขอ้มลูเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ เพ่ือหาความสัมพนัธ์โดย

ใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการตั้งสมมติฐานหลกั

และสมมติฐานรองกาํหนดระดบันยัสาํคญั ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 อย่าง

มีนยัสาํคญัท่ีระดบัสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ, ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และจาํนวนสาขาของธนาคาร

ออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี ในทิศทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัอตัราดอกเบ้ียนโยบาย และอตัราการว่างงาน นั้น พบว่า

ไม่มีผลต่อปริมาณเงินฝากอยา่งมีนยัสาํคญั  

คาํสําคญั: ปริมาณเงินฝาก, ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the factors affecting the total amount of bank deposits of the 

Government Savings Bank in Udonthani Zonal 1. This study used as a development. Improve And increase the 

amount of deposits of the Government Savings Bank to increase even more. Those factors are the policy interest 

rate (INT), Gross Domestic Product (GDP), Inflation (INF), The unemployment rate (UNEM) and The number of 

branches of the Government Savings Bank in Udonthani (BR).  

This study uses time series data every quarters from the first quarter of 2007 to the fourth quarter of 

2016. The multiple regression with the least square method is used to analyze the data.  
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The results show that the unemployment rate (UNEM) and the number of the Government Savings Bank 

branches (BR) positively affect the total amount of bank deposits of the Government Savings Bank at the statistical 

significant level of 0.05. The policy interest rate (INT) negatively affects the total amount of bank deposits of the 

Government Savings Bank at the statistical significant level of 0.05. However, Gross Domestic Product (GDP) and 

inflation rate (INF) do not affect the total amount of bank deposits of the Government Savings Bank significantly. 

 

Keywords: Bank deposits, Government Savings Bank  

 

1. บทนํา 

ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank GSB) เป็นธนาคารเพ่ือลูกคา้รายยอ่ย ท่ีเนน้การให้บริการแก่

กลุ่มลูกคา้ตั้งแต่ระดบัฐานราก จนถึงระดบักลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยจะมีรูปแบบของสินเช่ือและชนิดการฝากเงินราย

ย่อยมากมาย ให้บริการรูปแบบเงินฝากท่ีหลายหลายรูปแบบท่ีเหมาะกบัแต่ละช่วงวยั และมีการให้บริการตามหลัก

ศาสนาอิสลาม 

ในส่วนของธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 นั้นเป็นหน่วยงานท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งอยูท่ี่อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 

โดยควบคุมและดูแลการดาํเนินงานของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัจาํนวนทั้งส้ิน 11 สาขาในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี 

อุดรธานี โดยจาํนวนเงินฝากธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ณ ส้ินเดือน พฤศจิกายน 2560 มีจาํนวน17,952.60 ลา้น

บาท ทั้งน้ีในจังหวดัอุดรธานียงัมีหน่วยงานอีกหน่ึงหน่วยงานท่ีดูและธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีอีกส่วนของจงัหวดั

อุดรธานีคือ ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2 ซ่ึงจะดูแลสาขาในพ้ืนท่ีจาํนวน 7 สาขา ในการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการศึกษา

เฉพาะพ้ืนท่ีในธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 จาํนวน 11 สาขา ซ่ึงมีสาขาในสังกดัมากกว่า 70% ท่ีอยู่

ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง 

จากในช่วงปี 2555 – ปัจจุบนัถือไดว้่าเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยกาํลงัประสบปัญหาอยา่งหนกั ทาํให้หน่วยงาน

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนเองนั้นไดรั้บผลกระทบอย่างมาก และผลการดาํเนินงานทางดา้น

เงินฝากของธนาคารออมสินมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากจากผลกระทบดงักล่าว ธนาคารจึงต้องมีการตระหนักถึง

ความสาํคญัในปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อ

ปริมาณเงินฝากของธนาคาร โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงานของ

ประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดั ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ หรือแมก้ระทัง่จาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ี

จงัหวดัอุดรธานีทั้งหมด การศึกษาถึงปัจจยัดงักล่าวน้ีเพ่ือนํามาใชเ้ป็นแนวในการพฒันา ปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิม

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ให้เพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 
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3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปริมาณเงินฝากแบบทุติยภูมิ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรูปแบบอนุกรมช่วงเวลา 

โดยรวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ  .ศ  . 2550 - ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 ขอ้มูลรายไตรมาส 10 ปี

ยอ้นหลงั รวม 40 ชุดขอ้มลู เลือกศึกษาปัจจยัไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย(INT), อตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ี

จงัหวดัอุดรธานี(UNEM), อัตราเงินเฟ้อ(INF), ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP), และจาํนวนสาขาของ

ธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี(BR) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มลูจากรายงานประจาํปีของธนาคาร, รายงานสถิติ,  รายงานผลการดาํเนินงานของ

ธนาคาร, ขอ้มลูอตัราว่างงานประชากรใน จ.อุดรธานี และขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝาก ของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขต

อุดรธานี 1 จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ เพ่ือหาความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด และทาํการประมวลผลจากโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยการตั้งสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัดงัต่อไปน้ีไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย อตัราว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ   

และจาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี มีผลกระทบต่อเงินปริมาณฝากของธนาคารออมสิน

สาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 

 กาํหนดระดบันยัสาํคญั ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 โดยใชส้ถิติในการทดสอบสมมุติฐานคือ 

t – test และนาํผลการวิเคราะห์มาตรวจสอบสมมติฐาน สรุป และอธิบายความสมัพนัธ ์

 

4. ผลการวจิัย 

ตารางที ่1: วเิคราะห์หาค่าสถิตเิชิงพรรณนาของขอมูล 

 QD INT UNEM INF GDP BR 

 Mean  6,822.947  2.331250  1.151140  2.040000  2,926,967  14.87500 

 Median  7,219.235  2.125000  0.734423  2.250000  2,977,058  15.50000 

 Maximum  11,438.82  4.500000  4.192585  5.500000  3,712,651  18.00000 

 Minimum  3,204.900  1.250000  0.042487 -0.900000  2,187,394  12.00000 

 Std. Dev.  2,866.054  0.857448  0.997050  1.983625  453,459.8  2.311482 

 Observations  40  40  40  40  40  40 

 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 (QD) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  6,822.947 ลา้น

บาท ค่ามธัยฐาน 7,219.235 ล้านบาท ค่าสูงสูดท่ี 11,438.82 ล้านบาท ค่าตํ่าสุด 3,204.900 ล้านบาท และมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2,866.054 
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ตารางที ่2 : วเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตอุดรธานี 1 โดยวิธี

สมการถดถอยเชิงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของตวัแปร 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -10,929.10 1,003.620 -10.88967 0.0000 

INT 171.4831 159.0879 1.077914 0.2887 

UNEM -22.56194 112.8157 -0.199989 0.8427 

INF -189.2048 56.81809 -3.330010 0.0021 

GDP 0.003859 0.000690 5.590107 0.0000 

BR 434.8029 133.5329 3.256148 0.0026 

     
     R-squared 0.973629     Mean dependent var 6,822.947 

Adjusted R-squared 0.969751     S.D. dependent var 2,866.054 

S.E. of regression 498.4708     Akaike info criterion 15.39845 

Sum squared resid 8,448,088.     Schwarz criterion 15.65178 

Log likelihood -301.9690     Hannan-Quinn criter. 15.49005 

F-statistic 251.0600     Durbin-Watson stat 1.879587 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
       จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชว้ิธีวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน

แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร (Multiple regression) จะไดส้มการดงัน้ี 
 

QD = α + β1INT+ β2UNEM + β3INF + β4GDP +β5BR +ε 
 

จากขอ้มลูสามารถสรุปไดค่้า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.969751 หรือ 96.9751% หมายความว่า ตวัแปร

อิสระทั้งหมดท่ีอยูภ่ายใตส้มการถดถอยเชิงซ้อนน้ี สามารถอธิบายความพนัธ์กบัยอดเงินฝากไดป้ระมาณ 96.9751% 

ส่วนท่ีเหลือ 3.02% นั้น คือตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาดว้ยในสมการน้ี 

ผลท่ีวิเคราะห์ท่ีออกมานั้น สามารถนาํมาสรุปปัจจยัตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร

ออมสินเขตอุดรธานี 1 ไดด้งัน้ี 

1. อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT)  

จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 171.4831 และค่า Prob. เท่ากบั 0.2887 ซ่ึงมากกว่าระดบั

นัยสําคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ไม่มีผลอย่างมีนยัสําคญัต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร

ออมสินเขตอุดรธานี 1 

  2. อตัราการว่างงาน (UNEM)  

จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -22.56194 และค่า Prob. เท่ากบั 0.8427 ซ่ึงมากกว่าระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่อตัราการว่างงาน ไม่มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน

เขตอุดรธานี 1 
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3. อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -189.2048 และค่า Prob. เท่ากบั 0.0021 ซ่ึงน้อยกว่าระดบั

นัยสําคัญท่ี 0.05 สามารถอธิบายได้ว่ามีผลอย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับสถิติสําคัญท่ี 0.05 โดยเม่ืออัตราเงินเฟ้อ

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย  )ร้อยละ) และปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้นั้ น จะส่งผลให้ยอดเงินฝากเปล่ียนแปลงไป  -189.2048 

หน่วย )ลา้นบาท) โดยเป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  

4. ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.003859และค่า Prob. เท่ากบั 0.0000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบั

นัยสําคญัท่ี 0.05 สามารถอธิบายไดว้่ามีผลอย่างมีนัยสําคญั ณ ระดบัสถิติสําคญัท่ี 0.05 โดยเม่ือผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย )ร้อยละ( และปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้นั้น จะส่งผลให้ยอดเงินฝากเปล่ียนแปลงไป 

0.003859หน่วย )ลา้นบาท) เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  

5. จํานวนสาขาของธนาคารออมสินในพืน้ทีจ่ังหวดัอุดรธานี (BR) 

จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 434.8029 และค่า Prob. เท่ากบั 0.0026 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ

นัยสําคญัท่ี 0.05 สามารถอธิบายไดว้่ามีผลอย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดบัสถิติสําคัญท่ี 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือ

จาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานีเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย  )ร้อยละ  (และปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ 

นั้น จะส่งผลให้ยอดเงินฝากเปล่ียนแปลงไป 434.8029 หน่วย )ลา้นบาท) เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  

  สรุปจากขา้งตน้จะพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ไดแ้ก่ 

อตัราเงินเฟ้อ (INF), ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และจาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดั

อุดรธานี (BR) 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 สรุป

ผลไดด้งัน้ี 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 อย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ

1. อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวไดว้่า อตัราเงินเฟ้อเป็นภาวะท่ี

ประชาชนมีการใชจ่้ายเงินและมีการลงทุนทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้การเก็บเงินหรืออมเงินมีปริมาณท่ีลดลง ตรง

กบัผลวิเคราะห์ทางสถิติท่ีออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภาวิณี ฉนัทวชัร(2560) ท่ีไดมี้การวิจยัและพบว่าอตัรา

เงินเฟ้อ มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารออมสินสาขาใน

สังกดัเขตอุดรธานี 1 ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงหมายความว่า 

เม่ือ GDP เพ่ิมข้ึน ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ก็จะมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนตาม

ระดบั GDP ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อนุวฒัน์ เน้ือทอ  (2559) ท่ีสรุปไดว้่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ มี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญั โดยท่ีมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝาก

ของธนาคาร 
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3. จํานวนสาขาของธนาคารออมสินในพืน้ทีจ่ังหวดัอุดรธานี (BR) มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคาร

ออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาก

การวิเคราะห์ขอ้มลูระยะเวลา 10 ปี น้ีจะพบว่าจาํนวนธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 จาํนวนสาขาเพ่ิม

มากข้ึน และปริมาณเงินฝากก็มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนตามด้วยเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัชนีกร ศรี

จนัทร์(2558) ซ่ึงสรุปงานวิจยัไวว้่า จาํนวนสาขาของธนาคารออมสินตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ยอดเงินฝากธนาคารออมสิน  
 

ปัจจัยทีไ่ม่มผีลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 อย่างมนัียสําคญทางสถิต ิ

1. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT) จากผลการวิเคราะห์ออกมานั้ นพบว่า อตัราดอกเบ้ียนโยบายไม่มี

ผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ หรือกล่าวคือ

ไม่ว่าจะมีการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออม

สินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิมศรี มณีกาศ  )2558 (  ซ่ึงกล่าวไวว้่า อตัราดอกเบ้ีย

นโยบาย เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญั ไม่สามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์กบัยอดเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

2. อตัราว่างงานของประชากรในพืน้ทีจ่ังหวดัอุดรธานี (UNEM) จากผลการวิเคราะห์ออกมานั้นพบว่า อตัรา

ว่างงานของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานีไม่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดั

เขตอุดรธานี 1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ หรือกล่าวคือไม่ว่าจะมีการว่างงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานีจาํนวนเพ่ิมข้ึน

หรือลดลง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย 

จากผลการวิเคราะห์ออกมานั้นพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดั

เขตอุดรธานี 1 อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบัสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (INF), ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) และจาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี (BR) ตามผลการวิเคราะห์ท่ีตาราง 2 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

ในส่วนของปัจจยัอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) และอตัราการว่างงาน (UNEM) นั้น พบว่า ไม่สามารถ

อธิบายผลกระทบท่ีมีต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั

สถิติ 0.05 จึงไม่มีผลต่อปริมาณเงินฝากดงักล่าว ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 

มากท่ีสุดคือ จาํนวนสาขาของธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี (BR)   สาเหตุนั้นอาจเกิดจากนโยบายของ

ธนาคารท่ีกาํหนดเป้าหมายแก่สาขาท่ีทาํการเปิดใหม่ ให้มีการรับฝากเงินในจาํนวนท่ีกาํหนด ซ่ึงในทุกปีเป้าหมายท่ี

กาํหนดปริมาณเงินฝากในแต่ละสาขานั้นมีจาํนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกปี กอรปกบัช่วง  10 ปีท่ีผ่านมาน้ีธนาคารออมสินมี

การขยายสาขาในปริมาณสูงข้ึน จึงทาํให้ผลการวิจยัออกมามีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนัและปริมาณสูง  

ส่วนดา้นปัจจยัอตัราเงินเฟ้อ (INF) นั้นส่งผลประทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขต

อุดรธานี 1 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้น ธนาคารควรมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ระมดัระวงัการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1329 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ผนัผวนของเศรษฐกิจ หากมีอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน นั่นแสดงว่าจะส่งผลกระทบต่อเงินฝากในทิศทางตรงกนัขา้มนั่น

คือ มีการหมุนเวียนเงินฝากออกจากธนาคารมากข้ึน ดงันั้น ธนาคารควรมีแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนน้ี เพ่ือ

รักษาฐานลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด   

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) นั้นส่งผลประทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน

สาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น ธนาคารตอ้งมีการปรับตวัและทนัข่าวสารทางดา้นเศรษฐกิจอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะไดมี้การวางแผนการทาํงานการเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารเงินฝากภายในธนาคาร และเพ่ือเป็น

แนวทางในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรอิสระบางส่วนท่ีไดต้ั้งสมมุติฐานว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 ซ่ึงอาจจะมีปัจจยัมากว่าการวิจยัคร้ังน้ีท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณ

เงินฝากของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตอุดรธานี 1 อย่างมีนัยสาํคญั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังหน้าควรจะมีการ

พิจารณาภาวะทางดา้นการเมือง นโยบายของรัฐบาลเขา้มาร่วมวิเคราะห์ดว้ย เพ่ือจะทาํให้ไดผ้ลการวิจยัใกลเ้คียงกบั

ความจริงมากท่ีสุด 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังหน้าควรมีการ

ศึกษาวิจยัขอ้มลูเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือขอ้มลูท่ีไดม้านั้นสามารถสะทอ้นความจริงไดห้ลากหลายดา้นมากท่ีสุด 

3. ควรมีการเพ่ิมปัจจยัด้านเงินฝากและจาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชยแ์ห่งอ่ืนดว้ยในจังหวดัอุดรธานี 

เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มลูงานวิจยัท่ีละเอียดและครอบคลุมมากข้ึน 
 

กติตกิรรมประกาศ   

        ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน สําหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ี และการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.นงนภสั แกว้พลอย ท่ีให้ความกรุณาเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยไดใ้ห้คาํแนะนาํ  ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา พร้อมให้คาํแนะนาํเพ่ิมเติมใน

การศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ อาจารย ์ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํดา้นโปรแกรมเศรษฐมิติ เป็น

อย่างดี และให้ความรู้ในด้านการใช้ฐานขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน ตลอดทั้งจรรยาบรรณของ

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์  

เอ็ม เอ ไอ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาคือ มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่าน

มา มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืขา้มคืนระหว่างธนาคาร และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้

เป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดว้ยวิธีวิเคราะห์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regression) จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอ ในเดือนท่ีผา่นมา มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

คาํสําคญั: การซ้ือขายหลกัทรัพย,์ ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

ABSTRACT 

A study of the factors affecting the percentage change of trading volume on the Market for Alternative 

Investment. The factors that led to the study were the trading volume in the MAI in the past month. Securities 

trading volume of foreign investors inflation Thai Baht Exchange Rates Interest rate for overnight loans between 

banks and Dow Jones industrials index Secondary Data from January 2013 to December 2017 by quantitative data 

analysis. Quantitative Analysis by Multiple Linear Regression. According to studies, it has been found that factors 

affecting the percentage change in trading volume on the Market for Alternative Investment (MAI) at the 

confidence level of 95% were trading volume in the MAI in the past month. Relationship in the same direction. 

This is consistent with the assumptions set. 

Keywords: Securities Trading, Market for Alternative Investment 
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1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เป็นตลาดรองอีกแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย               

เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีถือเป็นรากฐานท่ีสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศ สนบัสนุนการร่วมลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และเอ้ืออาํนวยการแปลงสภาพจาก

หน้ีเป็นทุนระหว่างสถาบนัการเงิน หรือผูร่้วมทุนรายใหม่ และลูกหน้ี ขณะเดียวกันยงัช่วยเพ่ิมสินคา้ใหม่ให้เป็น

ทางเลือกในการลงทุนและกระจายความเส่ียงให้ผูล้งทุน การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีส่วนช่วยกระตุน้

ให้บริษทับริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากข้ึน ในขณะเดียวกนัการเขา้จดทะเบียนก็จะเป็นเคร่ืองมือ

ในการกาํกบัดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ตลอดจน

เพ่ิมพูนประสิทธิผลในการประกอบธุรกิจ อนัจะเป็นผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษัทโดยรวม  

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาดทุนเพ่ือให้กิจการต่าง ๆ สามารถระดมเงินทุนเพ่ิมเติมจากสาธารณะได ้

โดยจะเนน้ไปท่ีกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) และกิจการเก่ียวกบันวตักรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้กิจการขนาด

เล็กท่ีไม่สามารถเข้าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้ ไดมี้หนทางในการระดมทุน เพ่ือเพ่ิมจาํนวนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์บริษทัสามารถระดมทุนจากประชาชน เพ่ือนําไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือขยาย

ธุรกิจไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว ซ่ึงก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนั รวมทั้งช่วยให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมต่อการดาํเนินกิจการ นอกจากน้ียงัเป็นการเปิดโอกาสในการเลือกระดมทุนผา่นการออกหลกัทรัพยป์ระเภท

อ่ืน ๆ ไดง่้ายข้ึน เป็นทางเลือกแก่ผูล้งทุนทาํให้มีทางเลือกในการลงทุนและสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุน

ไดดี้ข้ึน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กิจการเหล่าน้ีท่ีจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ต่อไปในอนาคต ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบ และปัจจยัใดบา้งท่ีไม่ส่งผลกระทบ โดย

หวงัว่าผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์จะสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ วิเคราะห์

อุตสาหกรรม ศึกษาผลกระทบและดูภาพรวมก่อนตดัสินใจลงทุน สามารถเล็งเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ อยูใ่นวงจรชีวิตช่วงใด มีการแข่งขนัมากน้อยแค่ไหน เพ่ือนาํขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการ

ลงทุนได ้

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์  

เอ็ม เอ ไอ  
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3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ จะใชข้อ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทางสถิติของตวัแปร

อิสระและตวัแปรตาม โดยใชข้อ้มลูรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 60 

เดือน รวมระยะเวลา 5 ปี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง : ตวัแปรตาม คือ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ       

ตวัแปรอิสระ คือ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่านมา มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตรา

ดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืขา้มคืนระหว่างธนาคาร และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา : รวบรวมข้อมูลท่ีได้เพ่ือทาํการวิเคราะห์ และอธิบายถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้

โดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) ประมาณ

ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือ

คาํนวณค่าทางสถิติ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล : ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงจะทาํ

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์อ่ืน ๆ                           

ทางอินเตอร์เนต โดยใชข้อ้มลูทางสถิติของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

การวิ เคราะห์ข้อมูล : ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เ พ่ือทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั และนาํผลท่ีไดม้าสรุปและ

อธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีวิธีดาํเนินการ ดงัน้ี 

ข้ันที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรอิสระแต่ละตวั เพ่ือทดสอบความน่ิงของตัวแปรอิสระนั้น ๆ โดยใช้

เคร่ืองมือ unit root test พบว่าตวัแปรอิสระบางตวัมีความไม่น่ิงของขอ้มูล (Non-Stationary) จึงทาํการปรับเปล่ียน

ขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีน่ิง ด้วยวิธีการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง (Percentage 

change) โดยใชสู้ตร 
 

𝑀𝐴𝐼 เท่ากบั �𝑀𝐴𝐼𝑡− 𝑀𝐴𝐼𝑡−1
𝑀𝐴𝐼𝑡−1

�  ×  100 

โดยท่ี 

 𝑀𝐴𝐼𝑡 คือ ขอ้มลูตวัแปรท่ีมีความไม่น่ิง ณ เวลา t 

                         𝑀𝐴𝐼𝑡−1 คือ ขอ้มลูตวัแปรท่ีมีความไม่น่ิง ณ เวลา t - 1  

𝑀𝐴𝐼  คือ เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลของตวัแปรท่ีไม่น่ิง 
 

ข้ันที ่2 วิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่าง ๆ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาตรวจสอบและทราบถึงลกัษณะ

ขอ้มลูในภาพรวม โดยใชเ้คร่ืองมือ Unit root test เพ่ือทดสอบความน่ิงของขอ้มลู และ คาํนวณสถิติเชิงพรรณนา 
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ข้ันที ่3 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) หากค่าสหสัมพนัธ์

มีค่าระหว่าง - 0.80 ถึง + 0.80 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และหากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าระหว่าง +0.80 ถึง 

+1.00 หรือ -0.80 ถึง -1.00 จะทาํให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยาํ

นอ้ยลง นัน่คือ เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงกรณีท่ีเกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร แนวทางในการแกไ้ข

คือจะเลือกตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามนอ้ยท่ีสุดออกจากสมการ หรือเลือกตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่า 

Variance Inflation Factor (VIF) มากท่ีสุดออกจากสมการ โดย Variance Inflation Factor (VIF) มีสมการดงัน้ี 

 VIF = 1/(1-R2) 

ข้ันที ่4 สร้างสมการถดถอยเชิงซอ้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม โดยกาํหนด

สมการ ดงัน้ี  

MAI = C + b1MAIt-1 + b2FBUY + b3F + b4EXC + b5INB + b6DJIA 

ข้ันที ่5 ตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือนของตวัแปร โดยตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ี

ของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) โดยวิธี Heteroskedasticity Test ประเภท White แบบมี Cross-terms  

กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี  

• ถา้ค่า Prob < 0.05 จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) : มีปัญหา Heteroskedasticity 

• ถา้ค่า Prob > 0.05 จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) : ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity 

ข้ันที่ 6 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยวิธี Serial 

Correlation LM Test  

กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี  

• ถา้ค่า Prob < 0.05 จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) : มีปัญหา Autocorrelation 

• ถา้ค่า Prob > 0.05 จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) : ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

ข้ันที ่7 ถา้พบปัญหา Heteroskedasticity หรือ Autocorrelation ปรับแกผ้ลของสมการถดถอย ดว้ยวธี HAC 

Newey -West  

ข้ันที่ 8 ตรวจสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยโดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ F0 โดย

พิจารณาจากค่า Prob กาํหนดระดบันยัสาํคญั 0.05  

• H0 : ไม่มีตวัแปรอิสระใด ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

• H1 : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิตวัแปร 𝛽𝛽i ว่ามีตวัแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

• สมมติฐานหลกั (H0) : 𝛽𝛽i = 0 (ตวัแปรตามไม่ข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i; i = 1, 2, 3…n) 

• สมมติฐานรอง (H1) : 𝛽𝛽i ≠ 0 (ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i)  

• ใชส้ถิติทดสอบ t พิจารณาจากค่า Prob กาํหนดระดบันยัสาํคญั 0.05 
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4. ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตวัแปรอิสระแต่ละตวั เพ่ือทดสอบความน่ิงของตวัแปรอิสระนั้น ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือ 

unit root test พบว่าตวัแปรอิสระบางตวัมีความไม่น่ิงของขอ้มลู ดงัน้ี 
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รูปที ่1 กราฟแสดงขอ้มลูของตวัแปรอิสระ 

 

จากกราฟเส้นข้างตน้สามารถบอกไดค้ร่าว ๆ ว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(EXC) และอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูย้ืมขา้มคืนระหว่างธนาคาร (INB) มีลกัษณะไม่น่ิง (Non-stationary) เพราะ

ขอ้มูลมีการเคล่ือนไหวไม่คงท่ีรอบค่าใดค่าหน่ึง ส่วนมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ          

ในเดือนท่ีผา่นมา (MAIt-1) มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ (FBUY) อตัราเงินเฟ้อ (F) และดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เป็นตวัแปรท่ีมีลกัษณะน่ิง (Stationary) เพราะขอ้มูลมีการเคล่ือนไหวแกว่งรอบ ๆ 

ค่าคงท่ีซ่ึงในท่ีน้ีคือการแกว่งรอบ ๆ ค่าศนูย ์จึงทาํการปรับเปล่ียนขอ้มลูท่ีไม่น่ิงให้อยูใ่นรูปแบบท่ีน่ิง ดว้ยวิธีการปรับ

ขอ้มลูให้อยูใ่นรูปแบบของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง (Percentage change) 

ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อนโดยพิจารณาค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation โดยใช ้       

โปรมแกรมสาํเร็จรูปในการดาํเนินกระบวนการ จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตาม 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จากการใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) โดยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีนาํมาศึกษา 

ได้แก่ มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่านมา (MAIt-1 ) มูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ (FBUY) อัตราเงินเฟ้อ (F) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EXC) อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืขา้มคืนระหว่างธนาคาร (INB) และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA) โดยสรุปผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่าง ๆ 

 MAI MAIt-1 FBUY F EXC INB DJIA 

 Mean  24.59857  24.59914  26.15134  0.054833  33.34099  1.806167  0.011053 

 Median  24.59542  24.59542  26.10974  0.100000  33.04700  1.460000  0.008250 

 Maximum  25.98512  25.98512  26.71838  0.580000  36.16150  2.710000  0.084700 

 Minimum  23.41256  23.41256  25.61596 -0.590000  29.07650  1.450000 -0.065700 

 Std. Dev.  0.570534  0.570432  0.258691  0.243704  1.833484  0.438507  0.029252 

1. มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีค่าเฉล่ีย 24.59857 พนัล้านบาท ค่ามธัยฐาน 

24.59542 พันล้านบาท ค่าสูงสุด 25.98512 พันล้านบาท ค่าตํ่ าสุด 23.41256 พันล้านบาท ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.570534 พนัลา้นบาท 

2. มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่านมา มีค่าเฉล่ีย 24.59914 

พนัลา้นบาท ค่ามธัยฐาน 24.59542 พนัลา้นบาท ค่าสูงสุด 25.98512 พนัลา้นบาท ค่าตํ่าสุด 23.41256 พนัลา้นบาท ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.570432 พนัลา้นบาท 

3. มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศ (FBUY) มีค่าเฉล่ีย 26.15134 พนัลา้นบาท 

ค่ามธัยฐาน 26.10974 พนัลา้นบาท ค่าสูงสุด 26.71838 พนัลา้นบาท ค่าตํ่าสุด 25.61596 พนัลา้นบาท ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.258691 พนัลา้นบาท  

4. อตัราเงินเฟ้อ (F) มีค่าเฉล่ีย 0.054833 เปอร์เซ็นต ์ค่ามธัยฐาน 0.100000 เปอร์เซ็นต ์ค่าสูงสุด 0.580000 

เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด -0.590000 เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.243704 เปอร์เซ็นต ์

5. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EXC) มีค่าเฉล่ีย 33.34099 พนัลา้นบาท ค่ามธัย

ฐาน 33.04700 พนัลา้นบาท ค่าสูงสุด 36.16150 พนัลา้นบาท ค่าตํ่าสุด  29.07650 พนัลา้นบาท ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.833484 พนัลา้นบาท 

6. อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืขา้มคืนระหว่างธนาคาร (INB) มีค่าเฉล่ีย 1.806167เปอร์เซ็นต ์ค่ามธัยฐาน 

1.460000 เปอร์เซ็นต ์ค่าสูงสุด 2.710000 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุด 1.450000 เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.438507 

เปอร์เซ็นต ์

7. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าเฉล่ีย 0.011053 เปอร์เซ็นต ์ค่ามธัยฐาน  0.008250 เปอร์เซ็นต ์

ค่าสูงสุด 0.084700 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด -0.065700 เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.029252 เปอร์เซ็นต ์
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การทดสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix 

ตารางที ่2 วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) 

จากตาราง ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(EXC) และอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูย้ืมขา้มคืนระหว่างธนาคาร (INB) มีค่า  -0.891815 ซ่ึงมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง          

-0.80 ถึง -1.00 ทาํให้ตวัแปรอิสระดงักล่าวมีค่าสหสัมพนัธ์กนัสูง จึงทาํให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ของสมการ

ถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยาํนอ้ยลง นัน่คือ เกิดปัญหา Multicollinearity และมีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าตวั

แปรทั้ง 2 ตวัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสูงในทิศทางตรงกนัขา้ม แนวทางในการแกไ้ขคือจะเลือกตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่า

สหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามน้อยท่ีสุด หรือเลือกตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) มากกว่าออก

จากสมการ และจากการทดสอบพบว่าอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืขา้มคืนระหว่างธนาคาร (INB) เป็นตวัแปรท่ีมีค่า

สหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามนอ้ยท่ีสุด และมีค่า VIF มากท่ีสุด จึงเลือกตดัอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูย้ืมขา้มคืนระหว่าง

ธนาคาร (INB) ออกจากสมการ 

ตารางที ่3 สมการถดถอยเชิงซอ้น 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.002926 5.474929 0.365836 0.7159 

MAIt-1 0.669811 0.103946 6.443842 0.0000 

FBUY 0.256743 0.202820 1.265862 0.2110 

F -0.275233 0.251292 -1.095270 0.2783 

EXC -0.017925 0.029393 -0.609829 0.5445 

DJIA 1.577722 1.830376 0.861966 0.3925 

R-squared 0.580318     Mean dependent var 24.59857 

Adjusted R-squared 0.541458     S.D. dependent var 0.570534 

S.E. of regression 0.386341     Akaike info criterion 1.030447 

Sum squared resid 8.060010     Schwarz criterion 1.239882 

Log likelihood -24.91342     Hannan-Quinn criter. 1.112369 

F-statistic 14.93376     Durbin-Watson stat 1.832045 

Prob(F-statistic) 0.000000  

 MAI MAIt-1 FBUY F EXC INB DJIA 

MAI 1.000000 0.745433 0.182737 -0.384247 -0.089173 -0.040692 0.117740 

MAIt-1 0.745433 1.000000 0.105516 -0.450559 -0.092619 -0.025877 0.063716 

FBUY 0.182737 0.105516 1.000000 0.035581 0.178921 -0.346302 0.125497 

F -0.384247 -0.450559 0.035581 1.000000 -0.187243 0.149119 0.248793 

EXC -0.089173 -0.092619 0.178921 -0.187243 1.000000 -0.891815 -0.153108 

INB -0.040692 -0.025877 -0.346302 0.149119 -0.891815 1.000000 0.098909 

DJIA 0.117740 0.063716 0.125497 0.248793 -0.153108 0.098909 1.000000 
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นาํตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปรท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการไดด้งัน้ี 

MAI = C + b1MAIt-1 + b2FBUY + b3F + b4EXC + b5DJIA 

MAI = 2.002926 + 0.669811**MAIt-1 + 0.256743FBUY - 0.275233F - 0.017925 EXC + 1.577722 DJIA 

           (0.7159)          (0.0000)                   (0.2110)            (0.2783)           (0.5445)               (0.3925) 

Adjusted R-squared = 54.1458% 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า Prob. 

 **หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

โดยมีค่า :  Prob (F-statistic) = 0.000000 

จากการทดสอบสมติฐานตวัแปรอิสระ โดยใชส้ถิติทดสอบ F พบว่า Prob (F-statistic) = 0.000000 ซ่ึงมีค่า

นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัท่ีมีผลต่อ

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  

จากขอ้มลูสามารถสรุปไดว้่าตวัแปรต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การ

เปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไดร้้อยละ 54.15 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 

45.85% เกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีตัวแปรอิสระท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ี              

ผ่านมา (MAIt-1) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ส่วนมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยข์องนักลงทุน

ต่างประเทศ (FBUY) อตัราเงินเฟ้อ (F) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EXC) และดชันี

อุตสาหกรรม         ดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีความสัมพนัธ์กับเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  

อธิบายได้ว่า หากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผา่นมา (MAIt-1 ) 

เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอ เปล่ียนแปลงไป 0.669811 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

5. การอภปิรายผล  

ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ วิเคราะห์

อุตสาหกรรม ศึกษาผลกระทบและดูภาพรวมก่อนตดัสินใจลงทุน สามารถเล็งเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ อยูใ่นวงจรชีวิตช่วงใด มีการแข่งขนัมากน้อยแค่ไหน เพ่ือนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการ วางแผนการ

ลงทุนต่อไป 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อตวัแปรตามอย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ

มูลค่าการซื้อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ในเดือนทีผ่่านมา (MAIt-1) 

มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่านมา มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว  ้และตรงตามทฤษฎีการวิเคราะห์เทคนิค โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เป็นการวิเคราะห์             

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1339 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

โดยอาศยัขอ้มูลในอดีต เช่น รูปแบบการเปล่ียนแปลงของราคา ปริมาณการซ้ือขาย เพ่ือนาํมาประเมินแนวโน้มใน

อนาคต โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินของบริษัท เช่น งบดุล งบกําไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด 

(https://www.set.or.th) โดยเม่ือมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ี t-1 (เดือนท่ี            

ผา่นมา) และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นเดือนท่ี t (เดือนปัจจุบนั) เป็นไปในทิศทางเดียวกนันั้น คือถา้หากมูลค่า

การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นเดือนท่ี t-1 สูง มีแนวโนม้ว่าเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น           

เดือนท่ี t จะสูงตาม ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นเดือนท่ี t-1 ลดลง มีแนวโน้มว่า

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นเดือนท่ี t ก็จะลดลงดว้ยเช่นกนั ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า

นักลงทุนส่วนใหญ่ยงัคงให้ความสําคญักับการวิเคราะห์ทางเทคนิคซ่ึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่ือว่ารูปแบบราคา

หลกัทรัพยท่ี์เคยเกิดข้ึนแล้วย่อมเกิดข้ึนอีก ลักษณะของราคาหลักทรัพยจ์ะเกิดข้ึนซํ้ ารอยจากอดีต หรือเรียกว่า

ประวติัศาสตร์ยอ่มซํ้ารอยเสมอ โดยหลกัสถิติ ทาํให้คาดการณ์มูลค่าท่ีน่าจะเป็นในอนาคตได ้โดยเช่ือราคาปัจจุบนั

สะทอ้นข่าวสารให้ดา้นต่าง ๆ และมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีคลา้ยคลึงในอดีต  

ปัจจัยทีไ่ม่มอีทิธิพลต่อตวัแปรตามอย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ 

มูลค่าการซื้อขายหลกัทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ (FBUY) 

ไม่สามารถอธิบายเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม         

เอ ไอ และไม่เป็นไปตามแนวคิด เร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุน

รายย่อย (อรรถสิทธ์ิ  บุตรพรหม, 2547) ท่ีกล่าวถึงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือ

หลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศจะมีความสัมพนัธ์กบัมลูค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนักลงทุนรายย่อยใน

ทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากช่วงท่ีศึกษาประเทศไทยกาํลงัประสบกบัวิกฤตการณ์ราคานํ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงไม่

ส่งผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

อตัราเงินเฟ้อ (F)  

ไม่สามารถอธิบายเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม        

เอ ไอ และไม่เป็นไปตามแนวคิดปัจจยัท่ีกระทบราคาหลกัทรัพย ์(อารมณ์  ร้ิวอินทร์, 2553) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบระยะยาว ซ่ึงกล่าวไวว้่าอตัราเงินเฟ้อนั้นส่งผลกระทบระยะยาวต่อตลาดหุ้น อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนมีผลต่อการ

คาดการณ์การลดลงของผลกาํไร ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงการจ่ายเงินปันผลลดลง และราคาหลกัทรัพยล์ดลง อาจเน่ืองมาจาก

ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามีการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อค่อนขา้งนอ้ยจึงไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง

ของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  

อตัราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EXC)  

ไม่สามารถอธิบายเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม          

เอ ไอ และไม่เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (พรชยั ชุนหจินดา, 2546) ท่ีกล่าวถึงเร่ือง Financial 

globalization หมายถึงตลาดเงินทุนทัว่โลกเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกนัทาํให้ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นท่ีนัก

ลงทุนต่างชาติมีอิทธิพลสูงมากในการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีขนาดเล็กหรือปานกลาง 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีไม่ไดต้อบสนองต่อมูลค่าพ้ืนฐานของหลกัทรัพยน์ั้น ในขณะท่ีนักลงทุนต่างชาตินาํเงินเขา้มาซ้ือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากข้ึนส่งผลให้ความตอ้งการเงินบาทเพ่ิมมากข้ึนทาํให้อตัราแลกเปล่ียนในประเทศจะ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1340 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตํ่าลงหรือทาํให้ค่าเงินแข็งค่าข้ึน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน (พรชยั ชุนหจินดา, 2546) ท่ีกล่าวถึง 

Fund Flow ก็คือ กระแสเงินทุนท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ออกไดอ้ย่างอิสระ ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาไม่ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมากนัก จึงไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การ

เปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

ไม่สามารถอธิบายเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม          

เอ ไอ และไม่เป็นไปตามแนวคิด เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการไหลของเงินทุนจากต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทั้งปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศ (ณรงค์  ชวนใช,้ 2540) พบว่า ปัจจยัท่ีนาํมา

ศึกษามีผลกระทบต่อมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมและมลูค่าการซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นในลกัษณะและทิศทางเดียวกนั 

โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนรวม และมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่

อตัราเงินเฟ้อ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราส่วนราคาปิดต่อผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์อตัราเงิน

ปันผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างประเทศ 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ และวิกฤตการณ์สงครามและภยัธรรมชาติ ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลการขาย

หลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่าง

ประเทศ ค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก และวิกฤตการณ์สงครามและภยัธรรมชาติ ในการศึกษาของ (ณรงค์ ชวนใช,้ 

2540) เป็นการศึกษาตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2539 ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ปล่ียนระบบของอตัราแลกเปล่ียน เป็น

อตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบจดัการ อาจทาํให้ไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัได ้จึงไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียน 

แปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของคัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

ตวัแปร 
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมติฐาน 

MAIt-1  -1.306660 √ 

FBUY 0.468157 - 

F 0.185069 - 

EXC -0.033135 - 

DJIA -0.120219 - 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ :  √ แสดงความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  - หมายถึง ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 

  ตวัเลข หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และทิศทาง

ความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ี

ผา่นมา (MAIt-1) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ี ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของ

มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไดร้้อยละ 54.1458 อีกร้อยละ 45.8542 อธิบายไดด้ว้ยตวั

แปรอ่ืน ส่วนมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศ (FBUY) อตัราเงินเฟ้อ (F) อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EXC) และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์การ

เปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ผลการศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่ามลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่าน

มา มีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ี

วดัทางเศรษฐกิจ และสะทอ้นถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย ์หากแต่การนํามาเป็นแนวทางในการลงทุนควร

คาํนึงถึงปัจจัยข่าวเศรษฐกิจและการเมือง ขณะนั้ นมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนด้วย ซ่ึงจาก

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัเพียงไม่ก่ีดา้น และเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้เพ่ือจะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาและทาํ

ความเข้าใจเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยอ์ย่างละเอียดต่อไป ผูศึ้กษาควรศึกษาในหลาย ๆ ด้าน 

เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีชดัเจน และแม่นยาํ  

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูรายเดือน จาํนวน 60 ชุดขอ้มลู ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมจาํนวนชุดขอ้มูล

มากกว่าน้ี เพ่ือช่วยลดความผนัผวนของผลท่ีเกิดข้ึน และให้ไดผ้ลการศึกษาไดช้ดัเจนมากข้ึน ผูท่ี้ตอ้งการนาํผล

การศึกษาน้ีไปใชค้วรนาํปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์มาศึกษาเพ่ิมเติม เช่น 

ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้  

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเล่มน้ีเกิดประโยชน์ท่ีสาํคญัสองประการ ประการแรกคือผลการศึกษาซ่ึงนับว่า

เป็นความรู้ทางวิชาการท่ีผา่นกระบวนการพิสูจน์และเป็นท่ียอมรับ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประการ

ท่ีสอง คือ เป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาเอง เน่ืองจากผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การจดัทาํรายงาน

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเล่มน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง อาจารย ์ดร.นงนภสั  แกว้พลอย ท่ีไดก้รุณาให้โอกาสในการเรียนรู้ ให้ขอ้คิด พร้อมคาํแนะนาํ ตลอดจนให้

คาํปรึกษา ทาํให้ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาชดัเจนและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนกระทั้งเสร็จ

สมบรูณ์ และกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ซ่ึงท่านไดใ้ห้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนช้ีแนะ

แนวทางและให้ขอ้เสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาคน้ควา้ อีกทั้งยงัช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างการดาํเนินการ ติดตามความคืบหนา้ในการศึกษา จนทาํให้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ีสาํเร็จสมบรูณ์

ไดด้ว้ยดี และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่คณาจารยทุ์กท่านในโครงการปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต (MBA Online) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีไดใ้ห้ความรู้และทกัษะทั้งในดา้นการเรียนและการนาํมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ่
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สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีผูศึ้กษาได้นาํผลงานของท่านมาอา้งอิงไวใ้นการศึกษา

คน้ควา้ฉบบัน้ี ขอขอบคุณแรงสนับสนุนและกาํลงัใจท่ีได้รับจากครอบครัวของผูศึ้กษา ขอขอบพระคุณผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให้การช่วยเหลือตลอดมา และขอขอบพระคุณธนาคารออมสินท่ีสนับสนุนให้ผูศึ้กษาไดศึ้กษาใน

คร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 
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ABSTRACT 

The study applied a panel data linear regression model with random and fixed effects to explain the 

relationship between corporate governance and dividend policy. The goal of this study is to examine the 

relationship between corporate governance and dividend policy under the financial sector of Chinese Stock 

Markets. In this regard, a 6-year sample from 2011 to 2016 was included in this study. In addition, final sample size 

contained 41 firms with total 246 firm-year observations. According to the Agency Cost Theory and the 

Asymmetric Information Theory, several aspects of contents are included in this study in terms of 3 dividend policy 

proxies and 12 corporate governance variables. Findings depicted that supervisory interlock phenomenon, board of 

supervisors’ ownership, firm size and profitability had significant positive relationship with dividend policy, 

however, general meeting times and liquidity had significant negative relationship with dividend policy. In 

addition, board interlock phenomenon had mixed relationships with dividend policy, when distinctive proxies of 

dividend policy were applied. Therefore, findings interpreted that agency cost and poor governance mechanism 

existed. Moreover, Chinese financial firms should not only take advantage of interlock resources from interlock 

directors and supervisors, but also take care of underestimated performance from interlock directors and supervisors 

due to insufficient efforts on boards. Dividend signals of Chinese financial firms are more likely to be influenced by 

firm characteristics, so those firms should keep focusing improvements on firm size, profitability and liquidity.  

Keywords:  Dividend Policy, Corporate Governance, Chinese Stock Markets, Panel data, Financial Sector 

1. Introduction

Most of the firms have dividend policy, and a dividend policy is the fundamental corporate financial 

decision, since it significantly influences the strategy of balancing internal reinvestment and external distribution. A 

firm will have more internal resources for long-term reinvestment, while reducing returns to shareholders in shorter 

term, if it decides to lower dividends. Inversely, a firm will generate more returns to shareholders, if it increases it’s 

dividends. Although dividend policy is important for most of the firms, it is considered to be a puzzle. A discussion 

on dividend policy was launched by Miller and Modigliani in 1961, there has been a massive of discussions on 

analyzing the dividend puzzle around the world. For instance, the Agency Cost Theory and the Asymmetric 
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Information Theory were discussed by researchers such as Easterbrook (1984), Jensen (1986), Porta et al. (2000) 

Benartzi et al. (1997), DeAngelo et al. (1996), and Chowdhury et al. (2014). 

Asymmetric Information Theory suggests that insiders (managers) always have more information than 

outsiders (shareholders). In order to overcome this information inequality, a signal must be conveyed through a 

carrier of dividends. Benartzi et al. (1997) stated that information content (signal) should be related to firm’s 

performance and characteristics. However, DeAngelo et al. (1996) argued that information content on corporate 

governance was also delivered through the signal, which was supported by Chowdhury et al. (2014). Agency Cost 

Theory proposes that the agency cost occurs when agent’s interests conflicts with the principal’s interests. Common 

conflicts occur through ways that agents (managers) make use of corporate profits to benefit for themselves rather 

than shareholders. Agency cost may contribute to problems on corporate governance, for example overinvestment 

(Jensen, 1986), risk-aversion preference (Easterbrook, 1984) and shareholders protection (Porta et al., 2000).  

Jensen (1986) stated that managers always have chance to spend free cash flow to push their firms’ size 

grow beyond the optimal size in exchange of a high compensation. Easterbrook (1984) explained that managers 

utilize free cash flow to invest in low-return projects for risk deception purpose, but the investments conflict with 

investors who prefer high-return projects. Shamsabadi et al. (2016) stated that free cash flow is negatively related 

with dividend payout. Moreover, Porta et al. (2000) proposed that two types of models which link dividend and 

corporate governance. The “outcome” model explains that dividends are an outcome of an effective system. When 

the legal protection not exists or in low level, internal control (corporate governance) should be consolidated by the 

firm itself. Concluding the first model, better internal protection leads to higher cash dividends for outsiders. The 

second “substitute” or “reputation” model explains that dividends are a substitute for legal protection, because a 

firm must establish or maintain a reputation to raise external funds from outsiders. The second model conducts that 

worse protection leads to the higher cash dividends. Elmagrhi et al. (2017) found that a poor corporate governance 

leads to a high dividend due to the reputation maintenance and establishment.  

There is a different corporate governance in practice with two-tier board system in China. The two-tier 

board system highlights board of supervisors to employ supervision function. The United States of America relies 

on audit committees provide supervision function. However, the audit committee system is incomplete in China, 

which leads to a composited board of supervisors. Generally, shareholders of a firm applying two-tier board system 

can elect directors and supervisors through general meetings, and both parties have corresponding responsibility 

towards shareholders. Directors have duties not only on the strategic formation, but also on the recruitment of 

managers. Supervisors have monitoring duties to supervise management and board of directors.  

The Shenzhen Stock Exchange (SZSE) and the Shanghai Stock Exchange (SSE) are the two main stock 

markets in China, and there were collectively 3,407 listed firms in A-shares with total capitalization of 53,431 

Billion RMB at end of 2016 year. A-shares are common stock issued by the domestic companies in China for 

domestic institutions, organizations or individuals (excluding Taiwan, Hong Kong and Macao) to trade in RMB. In 

2011, Chinese listed firms distributed cash dividends with 1.92% dividend yield ratio, but the dividend yield ratio 
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dropped to 1.40% in 2016. It is crucial to examine dividend policy in financial sector, because it is the second 

largest sectors based on market capitalization in China Stock Markets by the end of 2016.  

In most of the earlier studies, the impact of ownership structure, board characteristics and board of 

directors’ performance on dividend policy was explained by some researchers. Besides, most of Chinese studies 

applied firm characteristics and concentrated on non-financial sectors. For instance, McGuinness et al. (2015) 

explained that gender diversity in board characteristics has no relationship with dividend policy in China, while 

Saeed and Sameer (2017) argued that higher gender diversity leads to lower dividend policy with non-financial 

firms in China. Gao and Song (2007) reported that board of directors’ ownership has negative relationship with 

agency cost in China, but board of supervisors’ ownership has no relationship with agency cost. Zhang and Jin 

(2010) suggested that liquidity has positive relationship with dividend payout in China. Sharma (2011) suggested 

that interlock phenomenon has negative effect on dividend policy among S&P 1500 index firms. Elmagrhi et al. 

(2017) and McGuinness et al. (2015) suggested that larger firm size is associated with higher dividend payout. 

Shamsabadi et al. (2016) and Sharma (2011) stated that profitability has positive relationship with dividend payout. 

 

2. Objectives of the study 

The aims of this study are to identify whether corporate governance variables have significant 

relationships with dividend policy under financial firms listed in Chinese Stock Markets. 

 

3. Materials and methods 

A panel data linear regression with fixed effects and random effects is applied to overcome unobserved 

effect. Panel data allows the researcher to use observations by obtaining the same variables from the cross-sectional 

sample combining with two or more different periods. Three research models are showed as below: 

Model one: 

 DPSit = β0 + β1b_sizeit + β2b_eduit + β3b_genit + β4b_interit + β5s_sizeit + β6s_eduit +
β7s_genit + β8s_interit + β9d_stateit + β10d_boardit + β11d_superit + β12meetit +
β13Ln_tait + β14ROAit + β15FCFit + ∑ θtDt

T−1
t=1 + ∑ ϵi

N
i=1 + uit 

Model two: 

 PAYOUTit = β0 + β1b_sizeit + β2b_eduit + β3b_genit + β4b_interit + β5s_sizeit + β6s_eduit +
β7s_genit + β8s_interit + β9d_stateit + β10d_boardit + β11d_superit + β12meetit +
β13Ln_tait + β14ROAit + β15FCFit + ∑ θtDt

T−1
t=1 + ∑ ϵi

N
i=1 + uit 

Model three: 

 YIELDit = β0 + β1b_sizeit + β2b_eduit + β3b_genit + β4b_interit + β5s_sizeit + β6s_eduit +
β7s_genit + β8s_interit + β9d_stateit + β10d_boardit + β11d_superit + β12meetit +
β13Ln_tait + β14ROAit + β15FCFit + ∑ θtDt

T−1
t=1 + ∑ ϵi

N
i=1 + uit 
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Where, β
0
 to β

15
 are regression coefficient for each independent variable; i is the ith firm which is listed on 

either at the SZSE and SSE; t is the tth time frame from the year 2011 to 2016; T is number of years; N is number of 

firms; θt is regression coefficient for each dummy variable at time t; Dt is the fixed effects variable at time t; ϵi is 

the random effect error at firm i; uit is stochastic error term; details of variables description are displayed in Table 1. 

 

Table 1: Descriptions and Data Source of Variables 

Variable Description Data Source 
DPS Dividend Per Share (DPS) is measured by a calculation that total dividend amount 

divided by the total number of outstanding shares. 
Thomson 
Reuters Eikon 

PAYOUT Dividend Payout Ratio (PAYOUT) is measured by a ratio that dividend paid 
divided by the net earnings of a firm. 

Thomson 
Reuters Eikon 

YIELD Dividend Yield Ratio (YIELD) is measured by a ratio that dividends paid divided 
by market capitalization amount at the year end. 

Thomson 
Reuters Eikon 

b_size Board Size (b_size) is measured by total number of board of directors  Annual Reports  
b_edu Board Education Level (b_edu) is measured by a ratio that the numbers of 

directors who hold diploma, master or doctoral degree in board room, divided by 
the board size. 

Annual Reports  

b_gen 
 

Board Gender Diversity (b_gen) is measured by a ratio that the number of female 
directors in board room divided by the board size. 

Annual Reports  

b_inter 
 

Board Interlock Phenomenon (b_inter) is measured by a percentage that directors 
who simultaneously take position of directors in multiple firms divided by the 
board size at certain firm.  

Annual Reports  

s_size Supervisory Board Size (s_size) is measured by total number of supervisors.  Annual Reports  

s_edu Supervisory Board Education Level (s_edu) is measured by a ratio that the number 
of supervisors who hold diploma, master or doctoral degree in supervisory board 
room, divided by the supervisory board size.  

Annual Reports  

s_gen Supervisory Board Gender Diversity (s_gen) is measured by a ratio that the 
number of female supervisors in supervisory board room, divided by the 
supervisory board size. 

Annual Reports  

s_inter Supervisory Board Interlock Phenomenon (s_inter) is measured by a percentage 
that number of supervisors who simultaneously take supervisory position in 
multiple firms divided by the supervisory board size.  

Annual Reports  

d_state State Ownership (d_state) is mearsured by a dummy that equals to one if the 
shares are held directly and indirectly by government, otherwise equals to zero. 

Annual Reports  

d_board Board Of Directors’ Ownership (d_board) is measure by a dummy that equals to 
one if the shares are held by board of directors, otherwise equals to zero. 

Annual Reports  

d_super Board Of Supervisors’ Ownership (d_super) is measured by a dummy that equals 
to one if the shares are held by the board of supervisors, otherwise equals to zero. 

Annual Reports  

Meet Shareholders’ General Meeting Times (meet) is measured by total times of general 
meeting occurred in a certain year. 

Annual Reports  

ln_ta Firm Size (ln_ta) is measured by natural logarithm form of total assets at end of 
the year. 

Thomson 
Reuters Eikon 

ROA Profitability (ROA) is measured by return on asset ratio, which means that “net 
income” divided by “total assets”.   

Thomson 
Reuters Eikon 

FCF Liquidity (FCF) is measured by free cash flow, which means that “net income” 
plus “depreciation and amortization” minus “changes in working capital”, “cash 
dividends” and “expenditure in fixed assets”, divided by “total assets”.  

Thomson 
Reuters Eikon 
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Data descriptions  

There were a total 77 firms existed in the financial sector during 2011 to 2016. Four criteria of firms that 

will be included in the sample. Firstly, firms must have annual reports of each year since the year 2011. Secondly, 

firms must list in the financial sector before the year 2011. Thirdly, firms must not leave the financial sector during 

2011 to 2016. Lastly, firms must not experience any special treatments (for example, operating loss for two or more 

consecutive years putting firms in the position of delisting). After applying these criteria for all 77 firms, only 41 

firms were left in final sample. Therefore, there were a total of 246 firm-year observations in this research. Data of 

dividend proxies and control variables were collected from “Thomson Reuters Eikon”. Data of corporate 

governance were published in annual reports, and annual reports were downloaded from SSE and SZSE. 

 

4. Results 

The general descriptive statistics contains serval calculated values such as Mean, Median, Minimum, 

Maximum and Standard Deviation. The details of descriptive statistics are displayed in Table 2. In the study, a 10% 

of significance level was set as rejection criteria for a two-tailed t-test. 

 

Table 2: Descriptive statistic 

 Mean Median Minimum Maximum Std. Deviation 

DPS 0.2208 0.1735 0.0000 1.0000 0.1881 
PAYOUT 0.3147 0.3000 0.0000 1.4103 0.2420 

YIELD 0.0225 0.0158 0.0000 0.0794 0.0190 
b_size 12.6463 13.0000 5.0000 19.0000 3.3964 
b_edu 0.7488 0.7573 0.2000 1.0000 0.1501 
b_gen 0.1270 0.1176 0.0000 0.6000 0.1066 
b_inter 0.6327 0.6667 0.0000 1.0000 0.2073 
s_size 6.7317 7.0000 3.0000 13.0000 2.6405 
s_edu 0.5391 0.5714 0.0000 1.0000 0.2571 
s_gen 0.2468 0.2222 0.0000 0.6667 0.1748 
s_inter 0.3755 0.3333 0.0000 1.0000 0.2348 
d_state 0.8780 1.0000 0.0000 1.0000 0.3279 
d_board 0.3333 0.0000 0.0000 1.0000 0.4724 
d_super 0.3171 0.0000 0.0000 1.0000 0.4663 

meet 3.0285 3.0000 1.0000 8.0000 1.5450 
ln_ta 26.4350 26.6997 20.6151 30.8148 2.6631 
ROA 0.0283 0.0146 -0.0094 0.4495 0.0437 
FCF -0.0188 0.0131 -0.5029 0.2399 0.1302 
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Multicollinearity  

 The Pearson correlation coefficient will be used to detect the multicollinearity. It can be confirmed that 

there is a high multicollinearity, if the Pearson correlation coefficient is greater than 0.800 (or less than -0.800) and 

corresponding t-statistics are significant at 10% level. From the Table 3, the highest correlation coefficient was 

0.662, which appeared in the correlation between board size (b_size) and supervisory board size (s_size). It can be 

considered that there is no high positive multicollinearity. The lowest correlation coefficient was -0.468, and it 

appeared in the correlation between firm assets (ln_ta) and profitability (ROA). Hence, considering there is no high 

negative multicollinearity. Overall, there are no high correlations apparently among fifteen independent variables. 

 

Inferential results 

 There are two estimation techniques for panel data analysis: fixed-effects estimation and random-effects 

estimation. A Hausman test set a null hypothesis that there is no difference between fixed effects and random 

effects. Rejection of the null hypothesis suggests that fixed effects are more appropriate to apply, otherwise, a 

model with random effects is preferred. The result of Hausman test showed that chi-square statistics in Model one 

were 18.9383 with a p-value of 0.2030. Hence, it is more proper to analyze cross sectional data set with random 

effects. The results of Hausman test in Model two and Model three (chi-square statistics were 15.3094 and 19.2418) 

showed similar conclusion for effects selection. However, fixed effects were still applied in time-serial data set, 

since only six years were included in this study, which results in insufficient degree of freedom for random effects.  

The results from Table 4 suggested that Model one has R2 of 0.3175 with a p-value of 0.0000, Model two 

has R2 of 0.1152 with a p-value of 0.0954 and Model three has R2 of 0.4090 with a p-value of 0.0000. The 

regression results from Model one indicated that Supervisory Board Interlock Phenomenon (s_inter), Board of 

Supervisors’’ Ownership (d_super), Firm Size (ln_ta) and Profitability (ROA) have significant positive 

relationships with dividend policy (DPS), however, General Meeting Times (meet) and Liquidity (FCF) have 

significant negative relationships with dividend policy (DPS). The regression results from Model two indicated that 

Board Interlock Phenomenon (b_inter) and Profitability (ROA) have significant positive relationships with dividend 

policy (PAYOUT), however, Liquidity (FCF) has significant negative relationship with dividend policy 

(PAYOUT). The regression results from Model three indicated that Firm Size (ln_ta) and Profitability (ROA) have 

significant positive relationships with dividend policy (YIELD), however, Board Interlock Phenomenon (b_inter) 

and Liquidity (FCF) have significant negative relationships with dividend policy (YIELD). Rest of the variables 

had insignificant relationships with dividend policy regardless of proxies of dividend policy. 
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5. Discussion  

 From the results of Table 4, board interlock phenomenon (b_inter) not only had a significant positive 

relationship (0.1750) with dividend policy (PAYOUT), but also had a significant negative relationship (-0.0122) 

with dividend policy (YIELD). In other words, one percentage increase in board interlock phenomenon leads to an 

increase of 0.1750 in PAYOUT or a decrease of 0.0122 in YIELD. The results of mixed relationships are explained 

by external resources and agency costs. Interlock directors who gather enough external resources from other 

financial firms can form better strategy, since they have extra information from other platforms and these are used 

to create comparative dividend policy. However, interlock directors may generate agency cost, which results in low 

dividend policy, because they do not have adequate time and effort on helping every firm to make proper dividend 

decisions. The positive and negative results are consistent with conclusions from Li et al. (2009) and results from 

Sharma (2011), respectively. Li et al. (2009) theoretically explained that interlock directors who gather enough 

external resources from other corporations have abilities of maintaining operation and forming better strategy, but 

Sharma (2011) empirically suggested that interlock phenomenon has negative effect on dividend policy.  

Supervisory interlock phenomenon (s_inter) had a significant positive relationship (0.1215) with dividend 

policy (DPS). In other words, one percentage increase in supervisory interlock phenomenon leads to an increase of 

0.1215 in DPS. Appropriate dividend policy must be constructed with precise information. Board of supervisors can 

adjust information through interlock supervisors. When firms have business with each other, agency cost will be 

reduced and cost of seeking self-interest will increase, since one misleading information will be corrected by shared 

Table 4: Fixed and Random Effects Model Regression Results for Panel Sample 
Variables Model one (DPS) Model two (PAYOUT) Model three (YIELD) 
 Coef. t-stat. Prob. Coef. t-stat. Prob. Coef. t-stat. Prob. 
Constant -0.6540*** -3.0249 0.0028 0.2510 0.0811 0.9354 -0.1380*** -7.5569 0.0000 
b_size 0.0083 1.4553 0.1470 -0.0031 -0.3546 0.7232 0.0004 0.9417 0.3473 
b_edu -0.0215 -0.2533 0.8003 0.1294 1.0042 0.3164 0.0008 0.1165 0.9073 
b_gen 0.0035 0.0333 0.9735 -0.1466 -0.8880 0.3755 -0.0015 -0.1729 0.8629 
b_inter 0.0880 1.2992 0.1952 0.1750* 1.7086 0.0889 -0.0122** -2.1713 0.0310 
s_size -0.0080 -1.1572 0.2485 -0.0038 -0.3888 0.6978 -4.8E-05 -0.0806 0.9358 
s_gen 0.0630 0.9267 0.3551 -0.0834 -0.7931 0.4286 -0.0025 -0.4506 0.6527 
s_edu 0.0823 1.5062 0.1334 0.0012 0.0149 0.9882 -0.0004 -0.0971 0.9227 
s_inter 0.1215** 2.3281 0.0208 -0.0671 -0.8092 0.4193 0.0051 1.1776 0.2402 
Meet -0.0167** -2.5721 0.0108 -0.0054 -0.4763 0.6343 0.0002 0.4270 0.6698 
Ln_ta 0.0242*** 2.8936 0.0042 0.0057 0.4864 0.6272 0.0059*** 8.2659 0.0000 
ROA 0.5551* 1.7105 0.0886 0.8539* 1.6889 0.0926 0.0951*** 3.5510 0.0005 
FCF -0.1918** -2.2607 0.0247 -0.3138** -2.1227 0.0349 -0.0125** -1.8243 0.0694 
d_state 0.0510 1.5085 0.1328 0.0538 0.9875 0.3245 0.0039 1.3995 0.1630 
d_super 0.0815*** 2.6037 0.0098 -0.0732 -1.5167 0.1308 -0.0029 -1.1173 0.2651 
d_board 0.0015 0.0532 0.9576 0.0643 1.4694 0.1431 0.0019 0.7974 0.4261 
R2 0.3175 F=5.2328 0.0000 0.1152 F=1.464 0.0954 0.4090 F=7.7871 0.0000 

***, **, and * indicate two-tailed statistical significance levels of 1 percent, 5 percent, and 10 percent, respectively. 
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information from other firms. In other words, one information from a specific firm will be recognized and 

confirmed by others through interlock workers, especially interlock supervisors in financial sector. However, the 

effects of external resources might be reduced, when interlock supervisors hold seats in board of supervisors in 

many firms, since they may not put adequate effort and time to monitor different boards from distinctive firms 

simultaneously. The result of supervisory interlock phenomenon is theoretically consistent with Li et al. (2009), 

since Li et al. (2009) proposed that external resources are gathered from other firms through interlock workers. 

Shareholders’ general meeting times (meet) had a significant negative relationship (-0.0167) with 

dividend policy (DPS), which indicates that “substitute model” of Porta et al. (2000) is supported. In other words, 

one unit increase in frequency of shareholders’ general meeting leads to a decrease of 0.0167 in DPS. The 

“substitute” model suggests that frequent meetings may be considered as a poor corporate governance. If additional 

shareholders’ general meeting is held, which means that some fatal decisions are needed to be made only by the 

shareholders’ discussion. This indicates that board of directors’ and board of supervisors’ performance are lower 

than shareholders’ expectation. Thus, in order to substitute for poor corporate governance associated with frequent 

general meetings and build (or maintain) a positive reputation with outsiders, managers may use cash dividends to 

signal to market that outsiders’ interests are protected. Therefore, poor corporate governance which is represented 

by shareholders’ general meeting times affected the dividend policy among listed financial firms in China. 

Theoretically, the result is consistent with Elmagrhi et al. (2017), since  Elmagrhi et al. (2017) explained that a poor 

corporate governance leads to a high dividend due to the reputation maintenance and establishment. 

Board of supervisors’ ownership (d_super) had a significant positive relationship (0.0815) with dividend 

policy (DPS), which indicates that “outcome model” of Porta et al. (2000) is supported. In other words, DPS in 

state-owned firms higher 0.0815 than DPS in non-state-owned firms. Based on the results, the “outcome model” 

suggested that internal control and protection are strengthened through incentives that supervisors hold firm’s 

shares. Agency cost which is caused by deviation on supervisory purpose exists, which means poor internal 

protection for shareholders, thus, requiring strong internal motivations on supervision to tackle overinvestment and 

risk-aversion problems. In addition, combining the Asymmetric Information Theory and the Agency Cost Theory, 

the financial firms are likely to deliver a dividend signal with board of supervisors’ ownership to persuade outside 

investors that there is a good protection for outsiders, as supervisors’ interests align with shareholders’ interests. 

However, the empirical results of this study conflicts with the results from Gao and Song (2007), the reason might 

be that Gao and Song (2007) utilized a five-year data of all A-shares firms from 2002 to 2005, but this study only 

applied financial firms with six years from 2011 to 2016.  
Firm size (Ln_ta) had significant positive relationships (0.0242 and 0.0059) with dividend policy (DPS 

and YIELD), which indicates that one unit increase in firms size leads to 0.0242 increase in DPS or 0.0059 increase 

in YIELD. This means that large firms have stable operation and generate enough profits to cover investing and 

operating expenses. The result is consistent with Elmagrhi et al. (2017) and McGuinness et al. (2015). Profitability 

(ROA) had significant positive relationships (0.5551, 0.8539 and 0.0951) with dividend policy (DPS, PAYOUT 
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and YIELD), which indicates that profitability increased by one unit leads to DPS, PAYOUT and YIELD increased 

by 0.5551, 0.8539 and 0.0951, respectively. This means that dividend is a signal in which the outsiders can use to 

receive information about firm’s current profitability. The result of profitability is consistent with Shamsabadi et al. 

(2016) and Sharma (2011). Liquidity (FCF) had significant negative relationships (-0.1918, -0.3138 and -0.0125) 

with dividend policy (DPS, PAYOUT and YIELD). This indicates that liquidity increased by one unit results in 

DPS, PAYOUT and YIELD reduced by 0.1918, 0.3138 and 0.0125, respectively. Besides, the negative relationship 

indicates that agency cost is evident among financial firms listed in Chinese Stock Markets, since agency cost of 

overinvestment problems frequently is caused by free cash flow. The result of liquidity is in line with the result 

from Shamsabadi et al. (2016), but contradictory to the result from Zhang and Jin (2010).  

Concluding that based on the mixed results from board interlock phenomenon and the positive results 

from supervisory interlock phenomenon, Chinese financial firms’ dividend policy is influenced by interlock 

phenomenon at certain level. This leads to a consequence that there are sufficient external resources supported for 

decision diversification, but there are insufficient effectiveness putted for supervision and decision formation. 

Besides, poor corporate governance exists among financial firms and influences their dividend decisions, because 

of the effects of general meeting times and board of supervisors’ ownership. Comparing results from corporate 

governance variables and control variables, all control variables significantly influence dividend policy. According 

to the Agency Cost Theory, the agency conflicts are most likely to be caused by cash and profits related variables. 

Based on the Asymmetric Information Theory, signals of these variables are delivered, since most of the time 

outsiders are concerned about them. Hence, the dividend signals of financial firms listed in Chinese Stock Markets 

are more likely to be explained by firm characteristics, such as firm size, profitability and liquidity.  

Shareholders and strategy makers such as directors, managers and supervisors should not only pay 

attention on firm size, profitability and liquidity, but also give attention on corporate governance in terms of 

interlock phenomenon for both boards, general meeting times and board of supervisors’ ownership. Firstly, in terms 

of interlock phenomenon, shareholders should ask firms to provide more clear information on this field and force 

firms to highlight on annual reports. For instance, separating busy directors and exclusory directors by special 

notes. Strategy makers should find out an optimal range of interlock phenomenon depending on each director’s 

abilities and working status to match shareholders’ tolerance. Secondly, in terms of general meeting times, 

shareholders can recommend firms to give more channels to vote. Thirdly, in terms of board of supervisors’ 

ownership, strategy makers should give more motivation to supervisors, since supervisory ownership can help firms 

to statistically increase dividends and enhance internal protection. Finally, dividend should be considered as a 

courier for solving and delivering asymmetrical information. Strategy makers should combine firm characteristics 

and corporate governance in order to overcome this information inequity problem. 
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6. Conclusion 

The study applied a panel data linear regression model with random and fixed effects to detect 

relationship between of corporate governance and dividend policy. Thus, a core objective in this study is to test 

relationship between corporate governance and dividend policy under the financial sector of Chinese stock markets. 

The study has a final sample size containing 41 firms with total 246 firm-year observations. Because of the 

complexities of dividend policy, 3 proxies including dividend per share, dividend payout ratio and dividend yield 

ratio were applied to represent dividend policy. According to the Agency Cost Theory and the Asymmetric 

Information Theory, the study contained 12 explanatory variables (such as board size, board education level, board 

gender diversity, board interlock phenomenon, supervisory board size, supervisory education level, supervisory 

gender diversity, supervisory interlock phenomenon, general meeting times, state ownership, board of directors’ 

ownership and board of supervisors’ ownership) to explain corporate governance in China. In addition, firm size, 

profitability and liquidity were selected as control variables. 

The results of this research depicted that general agency conflicts may be limited in China, but certain 

agency costs are revealed by governed indicators such as interlock phenomenon on both boards, state ownership 

and general meeting times. These indicators can lead to changes in dividend policy. Besides, compared the results 

from corporate governance and the results from firm characteristics, all firm characteristics variables (firm size, 

profitability and liquidity) significantly influenced dividend policy. This indicates that changes in dividend policy 

and agency costs are generally contributed to the effects from firm characteristics. 

Because this research only focused in financial sector of Chinese domestic market from 2011 to 2016, it is 

capable to suggest a future study covering whole Chinese market with wider time range. Additional future study 

can be suggested on the difference of identifying interlock directors between the study from Sharma (2011) and this 

research. Because Sharma (2011) considered that directors serve four or more companies that can be identified as 

interlock directors, but this study considered that interlock directors are people who hold directorships in more than 

one firm. Therefore, based on the differences, the mixed relationships on board interlock phenomenon may 

contribute to unclear explanations on identifying interlock directors. Directors may have abilities to sever more than 

one firm and still can effectively take decisions for each firm. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหมวดยานยนต์ โดยปัจจยั ท่ีใชใ้นการศึกษา

ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (US) อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก

ธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด (OIL)  และอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ซ่ึงมี

ระยะเวลาท่ี ใชใ้นการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ปี พ.ศ.2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี พ.ศ.2560 รวมเป็น ระยะเวลา 

60 เดือน และใชว้ิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธี กาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares: OLS) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา   ผลจากการศึกษา อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่ม อุตสาหกรรมยาน

ยนต ์ปัจจยัดงักล่าวสามารถร่วมกนั  พยากรณ์อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เท่ากบั 67.70%  

หรือร้อยละ 0.6770 เม่ือพิจารณาปัจจยัทางเศรษฐกิจพบว่ามีเพียง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์

(SET) และ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด (OIL) มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นและสามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของดชันี

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

คาํสําคญั:  ดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรม, การลงทุน, ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ยานยนต ์

ABSTRACT 

The study on factors affecting yield of automotive industry group’s stock index in Stock Exchange of 

Thailand (SET) aims to study factors affecting yield of automotive stocks. The studied factors consisted of 4 factors 

including THB to USD exchange rate, weighted average loan interest rate (INA) of 10 commercial banks, SET 

yield and crude oil price. The study started from 1 January 2013 to 31 December 2017 for 60 months totally. The 

Ordinary Least Squares (OLS) method was adopted to produce the Multiple Regression as a research instrument. 

The study found that the yield of automotive industry group’s stock index could forecast yield of automotive 

industry group’s stock index at 0.6770 or 67.70%. According to economic factors consideration, the study found 2 

factors i.e. SET yield and crude oil price. These 2-factor had linear relationship and could forecast the yield of 

automotive industry group’s stock index indicating statistical significance at the 0.05 level which conformed to the 

defined hypothesis. 

Keywords: Stock Exchange Index of Industry, Investment, Economic Factors, Motor vehicle 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจหลากหลายปัจจยัท่ีสามารถส่งผลกระทบถึงราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึง อย่างไรก็ตาม

การท่ีราคาแต่ละหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงจะเกิดได ้2 ปัจจยัหลกัๆ ปัจจยัแรก คือ ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยั

ท่ีบริษทัต่างๆสามารถควบคุมเองได ้เช่น ความสามารถในการทาํกาํไร ความสามารถในการบริหารตน้ทุนหรือบริหาร

ทรัพยสิ์น เป็นตน้  ส่วนปัจจยัท่ีสองเป็นปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัต่างๆไม่สามารถควบคุมได ้เกิดจากดา้น

กฎหมายและการเมืองท่ีถูกกาํหนดจาก ภาครัฐบาล และปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีถูกกาํหนดโดย

กลไกของตลาด โดย ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีได้นาํมาทาํการคน้ควา้ คือ ปัจจยั อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ (US), อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA), ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด 

(OIL),  และอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET)  นอกจากน้ี ในช่วงก่อนหน้าน้ี เป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกอยา่งหนกัคือ ภยัธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมือง ซ่ึงจากภยั

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเป็นอุทกภัยคร้ังใหญ่คร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของไทย ซ่ึงได ้ท่วมจากปริมณฑล จนมาถึงใน

กรุงเทพและไหลออกสู่อ่าวไทยกินระยะเวลาหลายเดือน จนทาํให้ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

เกิดความเสียหายอยา่งมาก อีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมากคือ ปัจจยัดา้นการเมือง เพราะว่า

เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศไทย อย่างมากและกินระยะเวลายาวนานเป็นปี ซ่ึง

ทาํให้ภาคการลงทุนจากต่างประเทศเกิดความไม่มัน่ใจ ในการลงทุนทางธุรกิจต่างๆ ทาํให้ประเทศขาดรายไดจ้นส่งผล

กระทบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวมในท่ี และช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาเศรษฐกิจทัว่โลกไดผ้่านจุดท่ีเป็นระยะเศรษฐกิจ

รุ่งเรือง ระยะ ถดถอย และระยะตกตํ่ามาจนถึงปัจจุบนัเศรษฐกิจของโลกกาํลังเข้าสู่ระยะฟ้ืนตัว โดยจะเร่ิมจาก

เศรษฐกิจประเทศแถบเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยเองก็เร่ิมมีสัญญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ โดยดูจากการประมาณ

การเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2561 ท่ีรัฐบาลคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตวัท่ี 3.8%  ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีสดใสข้ึน หลงัจากเร่ิม

เห็นสัญญาณการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีท่ีผ่านมา (มนต์ชยั วงษ์กิตติไกรวลั, 2561) ซ่ึงการ

ส่งออกยงัถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทุกฝ่ายเช่ือว่าจะผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกบัการลงทุนภาครัฐในโครงการ

ขนาดใหญ่ต่างๆ นอกจากน้ีแลว้ ตลาดหุ้นยงัรับเมด็เงินการลงทุนโดยดชันีพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษ  ท่ีผ่านมา 

และธุรกิจท่ีน่าสนใจลงทุนควรจะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการ อุปโภคบริโภคท่ีคงทนถาวร เช่น อสังหาริมทรัพย ์รถยนต ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมี การตอบสนองไวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงในประเทศไทยเอง 

การผลิตยานยนต ์ถือเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ผลการเติบโตของธุรกิจน้ีจะสะทอ้นออกมา

ในผลการเติบโตของรายไดป้ระชาชาติ จึงทาํให้ไดรั้บการสนับสนุนจาก ภาครัฐบาลอย่างเต็มท่ีในการสนับสนุนการ

ลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นท่ีมี บริษทัผลิตรถยนตช์ั้นนาํจาํนวนมากให้มาลงทุนเปิดโรงงานผลิต

ยานยนตใ์นประเทศไทย เพ่ือ พฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการผลิตยานยนต์ของทวีปเอเชีย และเป็นระดบัชั้น

นาํของ โลกในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดเป็นงานคน้ควา้อิสระ เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีหุ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เพ่ือให้นกัลงทุนสามารถนาํขอ้มลูจากการศึกษามาใชใ้น การพิจารณาการลงทุนหลกัทรัพย์

ในหมวดยานยนต ์ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
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แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎตีวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์(Capital Asset Pricing Model)  เน่ืองจากผูล้งทุนมุ่งหวงัท่ีจะ

กระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนตอ้งการจึงเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์กระจายความเส่ียงเป็น

อยา่งดี (Well Diversified Portfolio) เม่ือตอ้งการวิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพยร์ายตวัเพ่ือนาํมาลงทุนในกลุ่ม

หลกัทรัพย ์ ผูล้งทุนจะพิจารณาค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างหลกัทรัพยร์ายตวักบักลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด และ

วิเคราะห์หาระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการท่ีคุม้ลบัค่าความแปรปรวน ดงักล่าวตวัแบบท่ีบ่งช้ีความสัมพนัธ์

ดงักล่าวเรียกว่า ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) จากตวัแบบ 

CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้น มีราคาตลาดสูง กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมี

ราคาตลาดตํ่า กว่าท่ีควรจะเป็น (Underpriced) เน้ือหาในส่วนต่อไปน้ี จะกล่าวถึงเส้นกราฟท่ีวาดข้ึนจากตวั แปรใน 

CAPM ท่ีเรียกว่า Security Market Line (SML) 

ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดชันีราคาหุ้นของกลุ่มท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยช่์วยทาํ

ให้นกัลงทุนเขา้ใจถึงภาพรวมของมลูค่าหุ้น เม่ือเปรียบเทียบกบัมลูค่า ของตราสารประเภทอ่ืนๆ เช่น พนัธบตัร หุ้นกู ้

และตราสารการเงินอ่ืนๆ ในตลาดการเงิน โดย ดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นดชันีราคาหุ้นชนิดถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคา

ตลาด ซ่ึงคาํนวณจากมลูค่า ตลาดรวมของหุ้นสามญัทั้งหมด ณ วนัปัจจุบนั (คาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียของราคาตลาด ณ 

ปัจจุบนัของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดในกระดานหลกั) โดยคาํนวณเปรียบเทียบกบัมลูค่าตลาดรวม ของหุ้นสามญั

ทั้งหมด ณ วนัฐาน (ราคาตลาดของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์น วนัท่ี 30 เมษายน ปี พ.ศ. 2518 ซ่ึง

เป็นวนัท่ีเปิดดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

ทฤษฎปีระสิทธิภาพตลาด ในสถานการณ์จริงของตลาดทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

หน่ึงๆ จะแตกต่างกินข้ึนอยูก่บัระดบัความเส่ียงต่างกนั ทาํให้จาํเป็นตอ้งมีการปรับอตัราความเส่ียงของ หลกัทรัพย ์ซ่ึง

ท่าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นอตัราผลตอบแทนท่ีปรับความ เส่ียงแลว้ ซ่ึงในทฤษฎีเรียกว่า 

“Risk-adjusted rate of return” อยา่งไรก็ตามโดยเฉล่ียอตัรา ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปรับดว้ยอตัราความเส่ียง

แลว้ยอ่มใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทน ของตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขดง้กล่าว ผูล้งทุนจะกาํหนดราคาหลกัทรัพยท่ี์

คาดหวงัจากชุดขอ้มลู ข่าวสารท่ีไดป้ระกาศในงวดเวลาปัจจุบนั ถา้ราคาหลกัทรัพยสู์งกว่าราคาหลกัทรัพยท่ี์คาดหวงั 

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคา หลกัทรัพยต์ ํ่ากว่า

ราคาหลกัทรัพยท่ี์คาดหวงั อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ดง้นั้นผลต่างระหว่าง

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงรับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีคาํเป็นไดท้ั้งบวกและลบ ในทางทฤษฎีเรียกผลต่างน้ีว่า 

“อตัราผลตอบแทนท่ีไม่ ปกติ” 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิวรักษ ์แสงวีระศิริ (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยร์าย

กลุ่มอุตสาหกรรม ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปไดโ้ดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ปัจจยัดา้นปริมาณการลงทุนใน

หลกัทรัพยข์อง ชาวต่างชาติสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรมมากท่ีสุด อตัราแลกเปล่ียน 

สกลุเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี และดชันีราคาผูบ้ริโภค มีระดบั
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ความสัมพนัธ์ท่ีลดลัน่กนัตามลงมา นอกจากน้ียงัพบว่าดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจไม่มี ความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรม  

สุจิตตา   พ่ึงแรง (2553) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์จากการศึกษา

พบว่ามีตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ไทย และดชันีมูลค่าคา้ปลีกทัว่ประเทศ ท่ีมี

ผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยอ์ยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยตวัแปรอิสระ

ทั้ง 2 ตวั สามารถเป็นตวั แปรท่ีอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยไ์ด้

ใน ระดบัร้อยละ 67.87 (R-Squared = 0.678712) และอีกร้อยละ 32.13 มาจากปัจจยัอ่ืนๆ โดยท่ีมี ค่า Durbin-Watson 

เท่ากบั 2.087037 จึงไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 

ศยามล วงัธนะรุ่งโรจน์ (2553) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ ทั้ง 

3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั อาปิโก ้ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (AH) บริษทั สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

(SAT) และบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (STANLY) อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 

99 จาํนวน 1 ตัว คือ ดชันี หลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ (Auto) โดยตวัแปรอิสระดังกล่าวสามารถสะทอ้นถึงการ

เคล่ือนไหว ของราคาหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ทั้ง 3 บริษัทดว้ยความถูกตอ้งมากกว่าร้อยละ 95 และค่า Durbin-

Watson ก็อยูใ่นช่วงท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหา Autocorrelation 

  

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ีใชข้อ้มลูจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิง ปริมาณ โดยประชากร

ท่ีใชศึ้กษาคือ ขอ้มลูเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (US) อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL)  อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET) โดย

กลุ่มตวัอยา่งเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม ปี พ.ศ.2560 โดยเก็บขอ้มลูเป็นรายวนั รวมระยะเวลา 24 เดือน 

ตวัแปรในการศึกษา 

สาํหรับตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

ตวัแปรตาม (Y) คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์  (AUTO) เป็นดชันีราคา

หลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นการ เคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมเดียวกน้ ซ่ึงมีเกณฑก์ารคาํนวณแบบ

ถ่วง นํ้ าหนกัตามมลูค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ตงันั้นราคา หลกัทรัพยใ์นหมวด

ยานยนตข์องแต่ละบริษทั จึงมีทิศทางเดียวกบัดชันีหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ 

 ตวัแปรตน้ ท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

1) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (US)  

 2) อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) 

 3) ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL) 

 4) อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET)  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการทาํการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มลู

สถิติยอ้นหลงัของ ผลตอบแทนดชันีหลกัทรัพยห์มวดอุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ โดย

ขอ้มลูทั้งหมดจะมีการจดัเก็บเป็นรายวนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ปี พ.ศ.2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 เป็น

จาํนวน24 เดือน โดยท่ีมาของขอ้มลูมีดงัน้ี 

อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์รายวนั รวบรวมขอ้มลูการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

จากเวบ็ไซต ์จาก (https://marketdata.set.or.th) 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รายวนั รวบรวมขอ้มลูจาก

เวบ็ไซต ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์ 10 แห่ง ขอ้มลูรายวนั รวบรวมขอ้มลูจาก

เวบ็ไซต ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (WTI) ขอ้มลูรายวนั รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซด ์(www.investing.com) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรอิสระท่ีเลือก

ทั้ง 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุล บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (US) อตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มืถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์ 10 แห่ง  (INA) ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (WTI) อตัราผลตอบแทน

ตลาดหลกัทรัพย ์ (SET)โดยการนาํขอ้มลูท่ีรวบรวมมาไดม้าทาํการหาค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปร อิสระแต่ละตวั แลว้

จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลา

ดงักล่าว 

 

4. ผลการวจิัย 

ในความเป็นจริงมีสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอนของปัจจยัต่างๆ ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บจากการลงทุนจึงเป็นส่ิงไม่อาจกาํหนดไวล่้วงหนา้ได ้แต่ข้ึนอยู่กบั ความเป็นไปไดข้องการเกิดเหตุการณ์หรือ

ความน่าจะเป็น (Probability) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น หรือกล่าวไดว้่า อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนเป็นอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไว ้ว่าจะไดรั้บจากการลงทุน (Expected Rate of Return) ซ่ึงผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัความ

แม่นยาํใน การคาดคะเนโอกาสของความเป็นไปไดข้องการเกิดผลตอบแทนหรือการไดรั้บผลตอบแทนจาก การลงทุน 

ดงันั้นค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนจึงมีลกัษณะเป็นตวัแปรสุ่ม (Random Variable) ท่ีไม่สามารถ

บอกเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนไดแ้ต่บอกเป็นค่าของโอกาสท่ีจะ เกิดข้ึน 

ผลการทดสอบสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การทดสอบสถิติเซิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการดูขอ้มูลในภาพรวม ของตวัแปรอิสระท่ีไค้

เลือกมาทาํการคน้ควา้ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ (US) 

อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL) และ  ตวัแปร

ตาม คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์(AUTO) ซ่ึงการทดสอบสถิติเซิงพรรณนาจะ สามารถ

แสดงขอ้มูลทางสถิติเบ้ืองตน้ไค ้คือ ค่าท่ีตํ่าท่ีสุด (Minimum) ค่าท่ีสูงท่ีสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) ของแต่ละตวัแปรดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  รายงานค่าสถิติเชิงพรรณนา ของตวัแปร 5 ตวั 

 AUTO INA OIL SET US 

 Mean  0.795770 -0.273231 -0.335865  0.447243  0.114673 

 Median  1.243120 -0.223466 -1.153701  0.983923 -0.142365 

 Maximum  10.59529  4.838710  25.71549  6.865487  3.542170 

 Minimum -12.82427 -3.030303 -20.72881 -9.053220 -1.864883 

 Std. Dev.  4.684314  0.929840  8.570301  3.518519  1.273466 

 Skewness -0.414919  2.117884  0.154524 -0.530372  0.808338 

 Kurtosis  3.429907  17.71722  3.925587  2.825037  3.154091 
      

 Jarque-Bera  2.183626  586.3456  2.380554  2.889480  6.593468 

 Probability  0.335607  0.000000  0.304137  0.235807  0.037004 
      

 Sum  47.74619 -16.39389 -20.15192  26.83456  6.880357 

 Sum Sq. Dev.  1294.625  51.01149  4333.553  730.4185  95.68118 
      

 Observations  60  60  60  60  60 

 

ผลการวเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กนัเอง ระหว่างตวัแปร

อิสระท่ีไดเ้ลือกนาํมาศึกษาทั้งหมด  4 ปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET)  อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์ (US) อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาด (OIL) ตลอดจน ตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AUTO) โดยในการ

วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรใชค้าํสั่ง Pearson Correlation 

 ค่าผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาด

หลกัทรัพย ์(SET)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ (US) อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักธนาคาร

พาณิชย ์10 แห่ง (INA) ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL) จากตารางการทดสอบ Correlation Matrix แสดงให้เห็นไดว้่าตวั

แปรอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET) กบั อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ (US) มีค่าความสัมพนัธ์

เท่ากบั -0.85 จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระ ก่อให้เกิดปัญหา Multicol-linearity จึง

ตอ้งตดัสินใจนาํตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากกว่าเป็นตวัแทนเพียงตวัเดียว ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มี

ความสัมพนัธ์กนัเองถึง 5 คู่ ไดแ้ก่ 

 อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (Positive Correlation ) กบั

อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = 

0.660) หมายความว่าเม่ืออตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) เพ่ิมข้ึนดว้ย 
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 อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (Positive Correlation ) กบั

ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = 0401) หมายความว่าเม่ืออตัราผลตอบแทน

ตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL)  เพ่ิมข้ึนดว้ย 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ (US) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามตรงกนัข้าม(Negative 

Correlation) กบัอตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (r = - 0.644) หมายความว่าเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์เพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียให้

เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) ลดตํ่าลง 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ (US) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามตรงกนัข้าม (Negative 

Correlation) กบัราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = - 0. 110 ) หมายความว่าเม่ือ

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์เพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL) ลดตํ่าลง 

 อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

(Positive Correlation ) กบัราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = .351) หมายความ

ว่าเม่ืออตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA) เพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาด (OIL) สูงข้ึนเช่นเดียวกนั 

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ กบัตวั

แปรตามคือ อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AUTO)  ซ่ึงสามารถวิเคราะห์แบ่งตามปัจจยัทาง

เศรษฐกิจต่างๆไคด้งัน้ี 

 อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (Positive Correlation ) กบั

อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AUTO)อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 (r = 0.976) 

หมายความว่าเม่ืออัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตเ์พ่ิมสูงข้ึน 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ (US) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม(Negative Correlation) กบั

อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AUTO)อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.00 (r = -.870) 

หมายความว่าเม่ืออัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์เ พ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตล์ดตํ่าลง 

 อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

(Positive Correlation ) กบัอตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์(AUTO)อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.00 (r = .612) หมายความว่าเม่ืออตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง เพ่ิมสูงข้ึน

ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตเ์พ่ิมข้ึนดว้ย 

 ราคานํ้ ามันดิบในตลาด (OIL) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation ) กับอัตรา

ผลตอบแทนของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AUTO) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 (r = .314) 

หมายความว่าเม่ือราคานํ้ ามนัดิบในตลาดเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

เพ่ิมข้ึนดว้ย 
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การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 เป็นการวิเคราะห์ตวัแปรเพ่ือทดสอบว่าตวัแปรอิสระซ่ึงก็คือปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันี

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือไม่ ซ่ึงในการวิเคราะห์จะใชว้ิธี วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยนาํตวัแปรอิสระจาํนวน 3 ตวัแปร เขา้สมการในการพยากรณ์ คือ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์

(SET) อตัราดอกเบ้ียให้เงินกูถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัธนาคารพาณิชย ์10 แห่ง (INA)และ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด (OIL) มี

ขั้นตอนการอธิบายดงัต่อไปน้ี 

 - อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ'์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-Square) 

 - ตรวจสอบความสัมพนัธ์เซิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม (F-Statistic) 

 - ตรวจสอบสมมติฐานและมีนยัสาํคญัของค่าคงท่ี และสัมประสิทธ์ิในแต่ละตวัของสมการ 

 - เขียนรูปแบบสมการถดถอยจากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได ้

 

ตารางท่ี 2 ค่า Dependent Variable: AUTO 

Method: Least Squares   

Date: 04/21/18   Time: 17:06   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.426825 0.370280 1.152711 0.2540 

INA -0.025989 0.387182 -0.067123 0.9467 

OIL 0.159033 0.041518 3.830416 0.0003 

SET 0.970070 0.125835 7.709063 0.0000 

US -0.162195 0.349372 -0.464248 0.6443 

     
     R-squared 0.698922     Mean dependent var 0.795770 

Adjusted R-squared 0.677026     S.D. dependent var 4.684314 

S.E. of regression 2.662133     Akaike info criterion 4.875788 

Sum squared resid 389.7825     Schwarz criterion 5.050317 

Log likelihood -141.2736     Hannan-Quinn criter. 4.944056 

F-statistic 31.91930     Durbin-Watson stat 1.675195 

          
 สรุปผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างมี

นยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 67.70 จาํนวน 2 ตวั คืออตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET)   และ ราคา

นํ้ามนัดิบในตลาด (OIL) มีความสัมพนัธ์เซิงเส้นและสามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต ์ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 5%  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1363 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560   รวม 60 เดือน โดยจากโดยผลการศึกษาพบว่า 

 อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET) และ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด (OIL) เป็นตัวแปรท่ีมีผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนของดชันีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหากอัตรา

ผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยสู์ง ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของดชันีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สูงข้ึนในทิศทาง

เดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงตรงกับทฤษฎีการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ด้วย

ปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ควรจะพิจารณาทั้งภาพรวม ของเศรษฐกิจระดบัโลก ระดบัประเทศ 

ทิศทางของอุตสาหกรรม แลว้จึงพิจารณารายบริษทั เน่ืองจากแนวโน้มของบริษทัก็จะมีทิศทางเดียวกบัภาพรวมของ

เศรษฐกิจ และภาพรวมของ อุตสาหกรรมดว้ย และนอกจากน้ียงัสอดคล้องงานวิจยัของ ฉนวน คาํอยู่ เร่ืองปัจจัย 

กาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ี กาํหนดราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones ราคา

ทองคาํ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด หลกัทรัพยฮ่์องกง อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและเงินเยนญ่ีปุ่น อตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดี สาํหรับเงินกูย้มื (MLR) ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ราคานํ้ ามนั (ทะเลเหนือ) ดชันี 

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ไตห้วนั   

ราคานํ้ามนัดิบในตลาด (OIL)ไม่สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ไดอ้ย่าง มีนัยสําคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากราคานํ้ามนัดิบควรจะสะทอ้นตน้ทุนการผลิตและการขนส่งของ บริษทัหลกัทรัพยห์มวดยานยนต ์ซ่ึงทาํให้

ราคานํ้ามนัดีเซลมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา หลกัทรัพยห์มวดยานยนต์  ราคานํ้ ามนัดิบท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ อตัรา

ผลตอบแทนของดชันีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตล์ดลง 

ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความใกลเ้คียงกบับทความของศยามล วงัธนะรุ่งโรจน์ (2553) ซ่ึงพบตวัใน

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดยานยนต ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรอิสระท่ี

มีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดยานยนต ์เป็นดชันีหลกัทรัพยห์มวดยานยนต ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และผลจาก

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีหุ้นหมวดอุสาหกรรมยายนต์ พบว่าอตัราผลตอบแทนของดชันี

หมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ มีปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เท่ากบั 67.70%  

หรือร้อยละ 0.6770 เม่ือพิจารณาปัจจยัทางเศรษฐกิจพบว่ามีเพียง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์

(SET) และ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด (OIL) มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นและสามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของดชันี

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

   ผลจากการศึกษา อตัราผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจัยดงักล่าวสามารถร่วมกัน  

พยากรณ์อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตเ์ท่ากบั 67.70%  หรือร้อยละ 0.6770 เม่ือพิจารณาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจพบว่ามีเพียง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET) และ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด 

(OIL) มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นและสามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้  
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยในคร้ังนี ้

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นนัก

ลงทุนท่ีสนใจลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถดูปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

เคล่ือนไหวของราคาปิดของดชันีราคาหลกัทรัพย ์รายกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆได ้

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

ควรเพ่ิมปัจจยัท่ีเลือกนาํมาศึกษาให้มีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ทั้งในระดบัเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ, รายไดป้ระชากรต่อหัว และปริมาณการออมของภาคเอกชน และในระดบัจุลภาค 

เช่น ผลประกอบการรวม, กาํไรก่อนการดาํเนินงานหรือภาระหน้ีสิน เป็นตน้ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี สาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญ

เลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ซ่ึงไดใ้ห้ความรู้และช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและ

แกไ้ขขอ้บกพร่องในงาน ตลอดจนการให้คาํปรึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ทาํให้งานมีความ

สมบรูณ์ครบถว้นไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร ซ่ึงไดใ้ห้คาํแนะนาํ และช่วย

ให้ความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงอาจหาไม่ไดจ้ากตาํรา 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่และครอบครัว ท่ีให้กาํลงัใจตลอดระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

ขอบคุณพ่ีๆและเพ่ือนๆ MBA online สาขาวิชาการเงิน ท่ีให้คาํแนะนาํให้ความช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจตลอดมา 

ตลอดระยะเวลาในการจดัทาํทา้ยท่ีสุด ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือให้รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

เล่มน้ีสาํเร็จดว้ยดี 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศของธนาคารออมสิน ตัวแปรท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank 

Rate) , อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) และดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary date) ประเภท อนุกรมเวลา (Time series) เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธันวาคม 

พ.ศ.2560 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 120 เดือน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

จากการศึกษาพบว่า ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัรา

ผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ดุลบญัชีเดินสะพัด (Current Account) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

ธนาคารออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คาํสําคญั:  ปัจจยัท่ีมีอิทธิผล, อตัราผลตอบแทน, ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ABSTRACT 

 This research aims to study factors influencing rate of return of Government Savings Bank’s foreign 

exchange services. There were three economic factors included in this study as follows : Interbank Rate, Inflation 

Rate and Current Account. Data used in the study were secondary data from January 2008 to December 2017, total 

of 120 months. The analysis methods include both descriptive and inferential statistics by using econometric 

software to compute the multiple regression equation (Ordinary Least Squares : OLS) to estimate the coefficients of 

the independent variable to the dependent variable.  

The results found that Interbank Rate negatively correlates with rate of return of Government Savings 

Bank’s foreign exchange services at statistically significant at 0.05 level, Current Account positively correlates with  

rate of return of Government Savings Bank’s foreign exchange services at statistically significant at 0.05 level. 

Whereas Inflation rate is not correlated with rate of return of the Government Savings Bank’s foreign exchange 

services at statistically significant at 0.05 level.  

Keywords:  Factors influencing, Rate of return, Government Savings Bank’s foreign exchange services  
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1. บทนํา 

การแลกเปล่ียนเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยเป็นส่ิงควบคู่กบัการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศมา

อยา่งยาวนาน เป็นตวัช้ีวดัความสมดุลของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทไทยเม่ือเทียบกบั

เงินสกุลอ่ืน ๆ โดยจะถูกกาํหนดโดยกลไกตลาดตาม อุปสงค ์และอุปทานของตลาดเงินตราระหว่างในประเทศและ

ต่างประเทศ           

ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นธุรกิจบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีดาํเนินงานโดย

กิจการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ จึงเป็นธุรกิจท่ีเขา้มีบทบาทสําคญัใน

ระบบการเงินในปัจจุบัน ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าผลประกอบการธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ เม่ือพิจารณาจากรายไดย้อ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) มีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉล่ียปีละ 25% 

แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจอย่างชดัเจน แต่ถา้พิจารณาในแง่ของกาํไรสุทธิ พบว่าไม่สูงนัก เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงโดยเฉพาะตอ้งแข่งกบัธนาคารพาณิชย ์จึงทาํให้อตัรากาํไรสุทธิ ค่อนขา้งตํ่า แต่คาดว่าดว้ย

ปริมาณการซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนทาํให้ผลประกอบการเติบโตต่อไป แต่เม่ือพิจารณาผลตอบแทนจาก

สินทรัพยพ์บว่ามีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนนั้นเป็นส่ิงท่ียากต่อการคาดเดา เน่ืองจากมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

ส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน ทั้งปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและ

การคลงั ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกาํไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยา

ตลาด ข่าวลือต่าง ๆ และปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนนั้น ก่อให้เกิดความเส่ียงแก่

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกบัภาคต่างประเทศแมว้่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียนได ้แต่ก็สามารถบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้โดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการ

ป้องกนัความเส่ียงล่วงหนา้ (กองขอ้มลูธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2560)                    

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศคร้ังน้ีจะช่วย

วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ โดยเฉพาะตวัแปรทางเศรษฐกิจ เพ่ือทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ สามารถใชใ้นการวางแผนบริหารจดัการดาํเนินธุรกิจได ้   
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย โดยตัวแปรท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ อัตรา

แลกเปล่ียน ดัชนีราคาสินค้าส่งออก ดัชนีราคาสินค้านําเข้า และสัดส่วนดุลงบประมาณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ จากผลการศึกษาพบว่าอตัราแลกเปล่ียน ดชันีราคาสินค้าส่งออก ดัชนีราคาสินคา้นําเขา้ สามารถ

อธิบายความสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้สัดส่วนดุลงบประมาณต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (นิศานาถ อะนะเทพ, 2550) 

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ         

ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ร้อยละการเปล่ียนแปลงของดุลบญัชีเดินสะพดั ร้อยละการเปล่ียนแปลงของทุนสํารอง

ระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป และดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละการเปล่ียนแปลงของดุลบญัชีเดินสะพดั และดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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สําหรับตวัแปรร้อยละการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร และ

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งมีนัยสําคยัทางสถิติ

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (สุดา ปีตะวรรณ, 2552) 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงิน

บาทต่อหยวน ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อัตราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ ดุลบญัชีเดินสะพดั 

มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-สหภาพยุโรป และมูลค่าการส่งออกสินค้า

ไทย-จีน จากการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 95% 

สาํหรับตวัแปรอตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืระหว่างธนาคารเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อยโูรใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% แต่ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทต่อหยวน ส่วนดุลบญัชีเดินสะพดั มูลค่าการส่งออกสินค้าไทย-สหรัฐอเมริกา 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทย-สหภาพยุโรป และมูลค่าการส่งออกสินค้าไทย-จีน เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่ออัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูรและค่าเงินบาทต่อหยวน (นิภาพร โชติพฤษวนั, 

2554) 

การศึกษาผลกระทบของอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทย โดย

แบ่งการวิเคราะห์เป็นกรณีประเทศไทยกบัประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และกรณีประเทศ

ไทยกบัประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก (ประเทศสิงคโปร์) ผลการวิจยัพบว่า การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สิงคโปร์ ไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อ แต่จะมีการตอบสนองจากค่าของตวัมนัเอง (Pure stock) ในช่วงระยะสั้ นเท่านั้น แสดงให้

เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อไม่ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวอตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลาท่ีศึกษา (กิตติคุณ มงคล

ชาติ, 2556) 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร 

ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ เงินสํารองระหว่างประเทศ 

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ ดุลบญัชีเดินสะพดั ดุลบญัชีเงินทุน ดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า เงินสํารองระหว่างประเทศ มีผลต่อ

อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทางตรงกันข้าม ดัชนีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงมีผลต่ออัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อเยน ในทิศทางตรงกนัขา้ม   

ดุลบญัชีเงินทุน มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวนในทิศทางตรงกนัขา้ม     

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างไทยกบัญ่ีปุน และส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกบัญ่ีปุน มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนในทิศทางเดียวกนั ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อ

เยนในทิศทางตรงกนัขา้ม และส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกบัจีน มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาท

ต่อหยวนในทิศทางเดียวกนั สาํหรับตวัแปรดุลบญัชีเดินสะพดั เป็นตวัแปรท่ี ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์ สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน (กนกพร เฉลิมพนาพนัธ์, 2557) 

การศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่าง

เงินบาทกบัเงินหยวน โดยเลือกศึกษา 5 ปัจจยั ดงัน้ี อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ ดชันีค่าเงิน
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บาทท่ีแทจ้ริง มูลค่าสินคา้ส่งออกไทย-จีน และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า      

มีปัจจยัทางเศรษฐกิจ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง มูลค่าสินค้า

ส่งออกไทย-จีน และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน อย่างมีนัยสําคยัทางสถิติท่ีระดบั 95% โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่าง

ธนาคาร และดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม มูลค่าสินคา้ส่งออกไทย-จีน และดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราเงินเฟ้อ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (กรรณิกา ศรีสังข์งาม 

และ  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2559) 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร    

ออมสิน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร

ออมสิน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน 

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary date) ประเภท อนุกรมเวลา (Time series) เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.

2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2560 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 120 เดือน 

 

สมมตฐิานการศึกษา 

  อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) , อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) และดุลบญัชี

เดินสะพดั (Current Account) มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร

ออมสิน 

 

กรอบแนวคดิสําหรับการวจิัย 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable: X) ไดแ้ก่ 

๏ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืระหว่างธนาคาร 

(Interbank Rate)    

๏ อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)  

๏ ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account)  

 

 

 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable: Y)  

ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

ธนาคารออมสิน 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1369 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือ

เป็นประโยชน์ในการวางแผนการดาํเนินงานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินระหว่างประเทศ ให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

• ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารออมสินมีบริการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศทั้งส้ิน 17 สกุล ได้แก่ USD, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, 

MYR, NOK, NZD, SEK, SGD และ TWD โดยขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาคร้ังน้ี เป็นอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเฉพาะจากการ

รับซ้ือและขายธนบตัรต่างประเทศเท่านั้ น ไม่รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงใชว้ิธี Mark to market กาํหนดราคาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศให้เป็นมลูค่าตามราคาตลาด 

 • อตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) ใชอ้ตัราเฉล่ียของเดือนท่ีศึกษา 

 • อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ใชด้ชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียของเดือนท่ี

ศึกษาเปรียบเทียบจากเดือนก่อนหนา้ 

 • ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) ใชผ้ลรวมสุทธิของเดือนท่ีศึกษา 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและใชว้ิธีทาง

เศรษฐมิติ โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อ 

ตวัแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 
 

การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

สมการถดถอยเชิงซ้อนในท่ีน้ีมี 4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปร IR, INF, CA และ        

ตวัแปรตาม 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปร EXR ซ่ึงสามารถเขียนสมการถดถอยเชิงซอ้นได ้ดงัน้ี 
 

EXR = α + β1IR + β2INF + β3CA + 𝜀𝜀 
 

กาํหนดให้ EXR  คือ อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน 

IR  คือ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืระหว่างธนาคาร 

INF คือ อตัราเงินเฟ้อ 

CA คือ ดุลบญัชีเดินสะพดั 

α  คือ สัมประสิทธ์ิจุดตดัแกนตั้ง 

β1 คือ สัมประสิทธ์ิความชนัหนา้ตวัแปร IR 

β2 คือ สัมประสิทธ์ิความชนัหนา้ตวัแปร INF 

β3  คือ สัมประสิทธ์ิความชนัหนา้ตวัแปร CA 

𝜀𝜀 คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยใชข้อ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2560 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 120 เดือน ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน จากฝ่ายบริหารเงิน 

ธนาคารออมสิน 

2. ขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) และดุลบญัชี

เดินสะพดั (Current Account) จาก Web site ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เป็นตน้ 

3. ขอ้มลูอ่ืน ๆ จากบทความ บทวิเคราะห์จากหนังสือ รายงานวิจยั เอกสารวิชาการ และส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนการพิจารณาโดยการใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares) ดงัน้ี   

1.  ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit root test) ของตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีนาํมาศึกษา ดว้ยวิธีของ 

Augmented Dickey-Fuller เพ่ือทดสอบว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีน่ิง (Stationary) หรือเป็นขอ้มูลท่ีไม่น่ิง (Non-

stationary) ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี กาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี 5% หรือ 0.05 

2.  วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือหา ค่าสูงสุด ตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร  

3.  ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) เพ่ือคดัเลือกตวัแปร

อิสระในสมการถดถอย โดยตวัแปรอิสระแต่ตวัตอ้งเป็นอิสระต่อกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระสามารถวดั

ไดจ้ากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ดงัน้ี 

• ถา้หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสัมพนัธ์กนัสูง กล่าวคือ ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ +0.80 ถึง +1.00 

หรือ ตั้งแต่ -0.80 ถึง -1.00 จะทาํให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพ

และความแม่นยาํนอ้ยลง นัน่คือเกิดปัญหา Multicollinearity  

• ถา้หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสัมพนัธ์กนัตํ่า กล่าวคือ ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าระหว่าง -0.80 ถึง +0.80 

แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

4.  สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ณ ระดบันัยสําคญัท่ี

กาํหนด ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี กาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี 5% หรือ 0.05 

5.  ตรวจสอบปัญหาความคลาดเคล่ือน 2 ปัญหา คือ 

•  ปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity)  

•  ปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 ในกรณีท่ีไม่พบปัญหาทั้ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation ผลของสมการถดถอยจะสามารถ

นาํไปใชอ้ธิบายความหมายของสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยไดท้นัที แต่

ถา้พบปัญหาความคลาดเคล่ือนไม่ว่าจะเป็นปัญหา Heteroskedasticity หรือ Autocorrelation แล้ว ผลของสมการ
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ถดถอยจะไม่สามารถนาํมาใชส้รุปและอธิบายในขั้นตอนต่อไปได ้จะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity หรือ 

Autocorrelation ก่อนนาํไปใช ้ 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูลตวัแปร (Unit root test) 

ผลการทดสอบพบว่า อตัราเงินเฟ้อ และดุลบญัชีเดินสะพดั เป็นขอ้มลูท่ีน่ิง (Stationary) ส่วนดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหว่างธนาคาร และอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน เป็นขอ้มูล

ท่ีไม่น่ิง (Non-stationary)  

เม่ือพบปัญหาตวัแปรบางตัวเป็นขอ้มูลไม่น่ิง ไดมี้การแกไ้ขปัญหาโดยการปรับขอ้มูลให้มีความน่ิง ก่อน

นาํไปใชว้ิเคราะห์สมการถดถอย โดยใชว้ิธีการหาผลต่าง (Difference) ของขอ้มูล โดยการทาํผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First 

difference) หรือลาํดบัท่ีสูงข้ึนไปจนกว่าขอ้มูลจะมีความน่ิง ซ่ึงหลงัจากปรับขอ้มูลแลว้ ตวัแปรดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม

ระหว่างธนาคาร และอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน เป็นขอ้มูลมี

ความน่ิงท่ี Order of Integration เท่ากบั 1 หรือ I (1) คือ ท่ีระดบั first difference with trend and intercept  

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มลูตวัแปร ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller test 

EXR IR INF CA

Level Trend and intercept 0.7585 0.2205 0.0000 0.0000

1st differrence Trend and intercept 0.0000 0.0078

Test for unit root in Include in test equation
Variable

 

ผลการวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาท่ีสาํคญั  

 IR INF CA EXR 

ค่าเฉล่ีย 2.044917 0.142417 51941.98 1.813954 

ค่ามธัยฐาน 1.950000 0.160000 42137.41 1.774141 

ค่าสูงสุด 3.700000 2.100000 270385.7 2.070159 

ค่าตํ่าสุด 0.960000 -3.000000 -108869.6 1.595597 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.772040 0.550095 69974.60 0.125552 

     
 

ผลการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) 

จากการตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระในสมการถดถอย โดยพิจารณาค่า

สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ พบว่า ค่าสหสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรทุกตวัมีค่าอยูร่ะหว่าง -0.80 ถึง +0.80 แสดงว่า
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ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง ดงันั้นตวัแปรอิสระทุกตวัจึงอยู่ใน

สมการถดถอย 

 

ตารางท่ี 3 รายงานเมตริกซ์สหสัมพนัธ์เพ่ือตรวจสอบ Multicollinearity 
 

 IR INF CA EXR 

IR  1.000000 -0.028339 -0.499985 -0.511864 

INF -0.028339  1.000000 -0.076632 -0.083492 

CA -0.499985 -0.076632  1.000000  0.622617 

EXR -0.511864 -0.083492  0.622617  1.000000 

 

ผลการตรวจสอบปัญหาความคลาดเคลือ่น 

จากการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation โดยกาํหนดระดบันัยสําคญั (Significance 

level) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ี 5% หรือ 0.05 พบว่าสมการถดถอยมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความ

คลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) และปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) จึงมีการ

ปรับแกผ้ลของสมการถดถอยโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West ก่อนนาํผลของขอ้มูลไปใชอ้ธิบายความหมาย

ของสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย 

 

รายงานผลของสมการถดถอย  

หลงัการปรับแกผ้ลของสมการถดถอยโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West แลว้ สามารถเขียนรายงานผล

ของสมการถดถอยไดใ้นรูปแบบดงัน้ี 

 

EXR = 1.861296 - 0.044272**IR - 0.012380INF+ 0.000000865**CA + 𝜀𝜀 

                                              (0.0000)     (0.0019)             (0.4998)              (0.0000)                    

 

Adjusted R-squared = 44.4194% 

หมายเหตุ :  

ตวัเลขท่ีอยูใ่นวงเลบ็ใตค่้าสัมประสิทธ์ิแต่ละค่า คือ ค่า Prob ของแต่ละสัมประสิทธ์ิท่ีกล่าวถึงในการทดสอบ

สมมติฐานของสัมประสิทธ์ิ  

** เป็นเคร่ืองหมายท่ีใส่มุมบนขวาของแต่ละสัมประสิทธ์ิ ถา้ค่า Prob ท่ีอยู่ในวงเล็บมีค่านอ้ยกว่า 0.05 เพ่ือ

ใชอ้ธิบายว่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีเคร่ืองหมาย ** มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 5% แต่ในกรณีท่ีค่า Prob มี

ค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปก็จะไม่ใส่เคร่ืองหมาย ** ท่ีสัมประสิทธ์ิ 
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ผลทดสอบสมมตฐิานของค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าคงท่ี α (สัมประสิทธ์ิจุดตดัแกนตั้ง) พบว่าค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า α มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าถา้อตัรา

ดอกเบ้ียใหกู้ย้มืระหว่างธนาคาร , อตัราเงินเฟ้อ และดุลบญัชีเดินสะพดั มีค่าเท่ากบัศูนยแ์ลว้ อตัราผลตอบแทนจาก

ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินจะมีค่าเท่ากบั 1.861296 หน่วย 

ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั β1 (สัมประสิทธ์ิความชนัหน้าตวัแปร IR) พบว่าค่า 

Prob มีค่าเท่ากบั 0.0019 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า β1 มีค่าเท่ากบั -0.044272 และค่าของ β1 น้ีมีค่าแตกต่าง

จากศนูยอ์ยา่งมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เม่ือปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี ถา้อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่าง

ธนาคารเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย แลว้ อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออม

สินจะเปล่ียนแปลงไป 0.044272 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั β2 (สัมประสิทธ์ิความชนัหน้าตวัแปร INF) พบว่าค่า 

Prob มีค่าเท่ากบั 0.4998 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า β2 มีค่าไม่แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  

ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั β3 (สัมประสิทธ์ิความชนัหน้าตวัแปร CA) พบว่าค่า 

Prob มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า β3 มีค่าเท่ากบั 0.000000865 และค่าของ β3 น้ีมีค่า

แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เม่ือปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี ถา้ดุลบญัชีเดินสะพดั

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยแลว้ อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินจะ

เปล่ียนแปลงไป 0.000000865 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั β1 , β2 และ β3 พร้อมกนั โดยพิจารณาค่า Prob (F-

Statistic) พบว่าค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.000000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า β1 หรือ β2 หรือ β3 มีค่าแตกต่าง

จากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ IR , INF และ CA มี

ความสามารถในการอธิบายตวัแปรตาม ซ่ึงไดแ้ก่ EXR ดว้ยค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 44.4194% 

 

5. การอภปิราผล บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ของธนาคารออมสิน สรุปไดด้งัน้ี 

 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกจิแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) จากผลการศึกษาพบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม

ระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

ธนาคารออมสินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกนั 

เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการปรับ

สภาพคล่องของธนาคาร เป็นตน้ทุนประเภทหน่ึง ดงันั้นเม่ือตน้ทุนสูงข้ึน อตัราผลตอบแทนก็มีแนวโน้มลดลง จึงมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภาพร โชติพฤษวนั (2554), กรรณิกา ศรีสังข์งาม 

และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2559) 
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ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) จากผลการศึกษาพบว่าดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน จากหลักวิธีทางสถิติของดุลบญัชีเดินสะพดั 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซ่ึงเป็น ผลรวมสุทธิของดุลการคา้ ดุลบริการ รายได ้ปฐมภูมิ และรายไดทุ้ติยภูมิ เป็นค่าท่ี

สะทอ้นให้เห็นถึงอุปสงค์และอุปทานท่ีมีในเงินตราต่างประเทศ ถา้ประเทศมีดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุล หมายถึง มี

ผลรวมสุทธิเพ่ิมข้ึน แสดงว่ามีการไหลเขา้ของเงินตราต่างประเทศมากกว่าการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ ทาํให้

ประเทศมีทุนสาํรองเพ่ิมข้ึนอนันาํไปสู่อุปทานของเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ดุลบญัชีเดินสะพดัจึงมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนัอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิศานาถ 

อะนะเทพ (2550) ส่วนงานวิจยัของ สุดา ปีตะวรรณ (2552) ผลการศึกษาพบว่าดุลบญัชีเดินสะพดัมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราแลกเปล่ียน แต่ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

ปัจจัยทีไ่ม่มอีทิธิพลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกจิแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) จากผลการศึกษาพบว่าอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สุดา  ปีตะวรรณ (2552), กิตติคุณ มงคลชาติ (2556), กรรณิกา        

ศรีสังขง์าม และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2559)  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ควรนาํผลการศึกษาท่ีได้ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนบริหารความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา

ระหว่างประเทศ ซ่ึงการติดตามการเปล่ียนแปลง หรือทิศทางของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ โดยเฉพาะอตัรา

ดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระหว่างธนาคาร และดุลบญัชีเดินสะพดั ท่ีมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในทิศทางเดียวกนั 

หรือทิศทางตรงกนัขา้ม แมจ้ะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่จะช่วยให้สามารถคาดการณ์แนวโน้ม

อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจดงักล่าว เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบของปัจจยัดงักล่าวได ้

ขอ้เสนอแนะทางการศึกษาเพ่ิมเติมคือ จากผลการวิจยัพบว่าตวัแปรอิสระท่ีเลือกศึกษาคร้ังน้ีสามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามไดเ้พียงแค่บางส่วนเท่านั้น จะเห็นไดจ้ากค่า Adjusted R-squared ท่ี

ระดบั 44.4194% แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระท่ีเลือกมาศึกษามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในระดบัหน่ึง ซ่ึงอาจมี

ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดท่ี้ระดบัความน่าเช่ือถือท่ี

สูงข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะเห็นไดว้่าผลของค่าของ Adjusted R-squared ของตวัแปรอยู่ในระดบัปาน

กลาง ดังนั้ นในการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาวิเคราะห์ถึงตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของงานวิจยัมากยิง่ข้ึน   

นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีเป็นศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร

ออมสิน ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูท่ี้สนใจอาจจะทาํการศึกษาในธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของนิติบุคคล
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ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ นอกเหนือจากธุรกิจธนาคาร เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิผลต่ออตัราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในมิติอ่ืน ๆ ต่อไป  

 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีสําเร็จไดด้้วยความกรุณาจาก ธนาคารออมสินท่ีให้ทุนการศึกษา และ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ท่ีไดใ้ห้ความกรุณา

แนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  โดยปัจจยัท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SETBANK), อตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT), อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY), 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP), ยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL), ยอดเงินให้สินเช่ือ

ของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ (LOAN) ซ่ึงทาํการวิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ เป็นรายไตรมาส ช่วงไตรมาสท่ีสาม 

ของปี 2545 ถึง ไตรมาสท่ีสาม ของปี 2560 จาํนวนทั้งส้ิน 61 ชุดขอ้มูล ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนโดย

วิธีประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษาพบว่า ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) , ยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

(NPL) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม, ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั 

คาํสําคญั: ดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน, 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง, ยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

ABSTRACT 

The objective of this study is to study the factors which affect to the Bank sector Index of Stock Exchange 

Thailand. The factors had been studied in this study were Bank sector index of Stock Exchange Thailand 

(SETBANK), Inflation rate (INF), Real Interest Rate (RINT), Dividend Yield (DIY), Real Gross Domestic Product 

(RGDP), Non-Performing Loan (NPL) and Total Loan Commercial Banks Registered in Thailand (LOAN). The 

study was analyzed by using secondary datum during three months which started form third quarter of 2002 to third 

quarter of 2017, in  total  61 datum, by using Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) to 

analyze the datum. 

According to the study found that, at the confidence of 95%, the sectors which affected to the Bank sector 

Index of Stock Exchange, Thailand were Dividend Yield (DIY), and Non-Performing Loan (NPL) were in the 

opposite connection. In the other way, Real Gross Domestic Product (RGDP) was in the same way connection. 

Keywords: Bank sector Index of Stock Exchange Thailand, Dividend Yield, Real Gross Domestic Product,              

Non-Performing Loan 
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1. บทนํา 

"หุ้น" (Stock) เป็นตราสารท่ีกิจการออกใหแ้ก่ผูถื้อ เพ่ือระดมเงินทุนไปใชใ้นกิจการ โดยผูถื้อหุ้นจะมีฐานะ

เป็น "เจา้ของ" ซ่ึงจะมีส่วนไดเ้สียหรือมีสิทธิในทรัพยสิ์นและรายไดข้องกิจการ ไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเม่ือ

กิจการมีกาํไร และหากกิจการมีผลการดาํเนินงานท่ีดี ราคาหุ้นเติบโต จะสามารถทาํกาํไรไดจ้ากส่วนต่างราคาไดด้ว้ย 

แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นก็ไม่ค่อยแน่นอน ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของกิจการนั้นๆ หากกิจการมีปัญหา

จนถึงขั้นลม้ละลาย ผูถื้อหุ้นจะได้รับเงินลงทุนคืนก็ต่อเม่ือกิจการจ่ายภาระผกูพนัแก่เจ้าหน้ีและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ

เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงถือเป็น ความเส่ียง ของการลงทุนในหุ้น โดยทัว่ไปทุกกิจการยอ่มมีมูลค่าท่ีแทจ้ริงดว้ยกนัทั้งนั้น ซ่ึง

ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด มูลค่าท่ีแทจ้ริงของกิจการก็คือ ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและความเส่ียงท่ีบริษทัจะตอ้ง

เผชิญ ซ่ึงสะทอ้นมาจากปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ตั้งแต่ภาพของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ไปจนถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทั และเม่ือหุ้นถูกนาํไปจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้จะเขา้สู่กลไกตลาด มีแรงซ้ือและแรงขาย

ท่ีเกิดจากการ คาดการณ์ของผูล้งทุนแต่ละคน ทาํให้ราคาหุ้นท่ีเห็นในตลาดมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงในแต่ละช่วงเวลา 

ซ่ึง ราคาหุ้นในตลาดอาจตํ่ากว่า สูงกว่าหรือเท่ากบั มลูค่าท่ีแทจ้ริงก็ได ้(อลิศรา ฮวัวานิชและกฤติยา สุทธิช่ืน ,2555) 

ผูล้งทุนสามารถดูภาพรวมการซ้ือขายของหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดจ้าก ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยท์ั้งหมด 

(Composite Index)  

นอกจาก SET Index ท่ีคาํนวณจากหุ้นสามญัทั้งหมดบนกระดานหลักแล้วตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัมีการ 

คาํนวณดชันีราคาหุน้โดยแบ่งตามการจดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือช่วยให้ผูล้งทุน

เห็นภาพการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นในรายละเอียดมากข้ึน ดงัน้ี   

1. ดชันีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) ดชันีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นดชันีราคา

หลกัทรัพยท่ี์ใชส้ะทอ้นการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั   

2. ดชันีราคารายหมวดธุรกิจ (Sector Index) ดชันีราคาหมวดธุรกิจเป็นดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชส้ะทอ้นการ

เคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท่ี์มีพ้ืนฐาน (Fundamental) เดียวกนั   

ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้บ่งโครงสร้างกลุ่ม อุตสาหกรรม ออกเป็น 8 กลุ่ม และหมวด

ธุรกิจ 28 หมวด (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,2558)  

กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจมากสาํหรับนกัลงทุนกลุ่มต่างๆ คือกลุ่มธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ 

ท่ีขบัเคล่ือนในระบบตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัและใหญ่ท่ีสุดของประเทศ คือธนาคารพาณิชย ์

จึงมีนกัลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจกลุ่มธนาคารพาณิชย ์เป็นอนัดบัตน้ๆ สังเกตไดจ้ากแรงซ้ือท่ีกระจายตวัเขา้มาใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ปัจจุบนั กลุ่มธนาคารพาณิชย ์มีมลูค่าหุน้ทางบญัชีล่วงหนา้ 1.20 เท่า ซ่ึงเป็นการปรับ

ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ถึงแมว้่าจะยงัตํ่ากว่าค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปีแต่ก็เป็นแนวโน้มท่ีดีข้ึนจากปีก่อนหน้า 

(MONEY2KNOW ,2561)   

เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละปีความผนัผวน หากสามารถเขา้ไปลงทุนในช่วงท่ีราคาหลกัทรัพยป์รับตวั

ลงมามาก นกัลงทุนจะสามารถซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาถูก และนกัลงทุนจะไดก้าํไรจากส่วนต่างราคาหุ้นและเงินปัน

ผลไดไ้ม่ยาก แต่การลงทุนในหลกัทรัพยแ์มว้่าจะไดรั้บผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ภายใตส้มมติฐาน 

“High Risk High Expected Return” ก่อนการลงทุนนกัลงทุนจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการลงทุนและ

ศึกษา ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริงให้มากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์แก่นกัลงทุน   

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1378 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การปรัชุมนําเสนอผลงานวจิะยรดัะบบะณฑิตศึกษา 
คระ้งท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ือนักลงทุนใช้

ในการประกอบการตดัสินใจในการลงทุน  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

          งานวิจยัน้ีใชข้้อมูลจากแหล่ง ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา

ประกอบดว้ยดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 11 ธนาคาร, อตัราเงินเฟ้อ, 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง, ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง และยอด

คงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ยอดเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ โดยรวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาส 

ช่วงไตรมาสท่ีสาม ของปี 2545 ไตรมาสท่ีสาม ของปี 2560 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 61 ชุดขอ้มลู 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัปัจจยัต่างๆ จะใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary least square: OLS) ซ่ึงระบุในรูปแบบสมการได ้ดงัน้ี 

SET BANK= α+β1(INF)+β2(RINT)+β3(DIY)+β4(RGDP)+ β5(NPL)+ β6(LOAN)+ε 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

         ดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยร์ายไตรมาส อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนรายไตรมาส นาํขอ้มูล

มาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 อตัราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง นําขอ้มูลมาจากสํานักดชันีเศรษฐกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ 

 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง, ยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ และยอดเงินให้

สินเช่ือของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ นาํขอ้มลูมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

        การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีแบบท่ีใชใ้นการศึกษาคือ การวิเคราะห์

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) การตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือนโดยอา้งอิงจากผลสมการ

ถดถอยท่ีได ้โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบคุณสมบติัของความคาดเคล่ือน 2 ประการคือการตรวจสอบปัญหาความ

แปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความ

คลาดเคล่ือน (Autocorrelation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือหาความสัมพนัธ ์
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4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาระหว่างตวัแปรทั้งหมด พบปัญหา Multicollinearity ระหว่าง อตัราเงินเฟ้อ กบั อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากท่ีแทจ้ริง และ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง กบั ยอดเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ 

จึงตอ้งเลือกตดัตวัแปรอิสระออกจากแบบจาํลองสมการถดถอย โดยใชฟั้งก์ชัน่ VIF (Variance Inflation Factors) โดย

จะเลือกตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่า VIF มากกว่าออกจากสมการถดถอย และจากการศึกษาได ้ค่า VIF ของอตัราเงินเฟ้อ 

เท่ากบั 66.44446, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง เท่ากบั 61.03704 และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง 

เท่ากบั 4.71, ยอดเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ เท่ากบั 4.74 จึงทาํการตัดตวัแปรอตัราเงินเฟ้อและ

ยอดเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ ออกจากสมการถดถอย สมการสุดทา้ยท่ีไดจ้ากการทดสอบ แสดงได้

ดงัน้ี 

SET BANK = α + β2(RINT) + β3(DIY) + β4(RGDP) + β5(NPL) + ε 

SET BANK = -229.2362** - 0.600047RINT - 59.30417**DIY + 0.000413**RGDP -0.000249**NPL+ ε 

              (0.0073)               (0.8959)                (0.0002)             (0.0000)           (0.0030) 

**อธิบายว่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ตวัเลขท่ีอยูใ่นวงเลบ็ไดค่้าสัมประสิทธ์ิแต่ละค่า คือ ค่า Prob ของแต่ละสัมประสิทธ์ิท่ีกล่าวถึงในการทดสอบ

สมมติฐานของสัมประสิทธ์ิ 

 โดยมีค่า   F- Statistic   =  98.79195 

   R Squared   =  0.875878 

   Adjusted R Squared  =  0.867012 

   Durbin Watson   =  0.741493 

   N    =  61 

   Prob (F-statistic)  =  0.000000 

 สมการมีค่า Adjusted R Squared = 0.867012 มีความหมายว่าตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปร

ตามไดป้ระมาณ ร้อยละ 86.70 จากค่า Prob (F-statistic) ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000000 เทียบกบัค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี

ระดบั 0.05 พบว่าตวัแปรอิสระในสมการน้ีสามารถอธิบายโครงสร้างสมการได ้เม่ือพิจาณาค่า Durbin – Watson ท่ี

คาํนวณไดคื้อ 0.741493 สมการไดแ้กปั้ญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) แลว้ 

จากการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มสถาบนัการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย พบว่ามีตวัแปรอิสระเพียง 3 ตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มสถาบนัการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY), ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ

ท่ีแทจ้ริง (RGDP) และยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL) 
   

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มสถาบนัการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

        อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคากลุ่มสถาบนั

การเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพราะคุณประโยชน์สาํคญัของอตัราปัน
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ผลตอบแทนนอกจากเป็นผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนระยะยาวในหุ้นจะไดรั้บแลว้ ยงัมีอีกหน่ึงคุณสมบติัสําคญัท่ีจาํเป็น

สาํหรับนกัเก็งกาํไรในหุ้นท่ีหวงัส่วนต่างของราคาหุ้นมากกว่าเงินปันผลของหุน้ คือการสร้างแนวรับท่ีแข็งแกร่งให้แก่

ราคาหุ้น เพราะเม่ือราคาหุ้นยิง่ปรับตวัลงอตัราปันผลตอบแทนจะยิง่สูงข้ึนเร่ือยๆ จนเม่ืออตัราปันผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน

ถึงจุดหน่ึงแลว้ราคาหุ้นก็ยากจะลดลงอีกต่อไป แมว้่าการเติบโตหรือการคาดการณ์ของบริษทัจะลดลง ดว้ยเหตุใดก็

ตาม เพราะหุ้นดงักล่าวจะเปล่ียนคุณสมบติัจาก หุ้นเติบโตท่ีหวงัการเติบโตของผลประกอบการ กลายหุ้นปันผล ท่ีเป็น

ท่ีนิยมในนกัลงทุนท่ีกลุ่มท่ีลงทุนในหุ้นเพ่ือหวงัเงินปันผล (สิงหาสน์ ตนัติภนา, 2560) 

        การศึกษาคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (ปี พ.ศ.2554) ท่ีพบว่าเงินปันผล

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกับการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากโดยทัว่ไปแรงขายจะมีจาํนวนมากหลงัวนัท่ีหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD และ

ดชันีราคาหลกัทรัพยจ์ะลดลง ณ ช่วงเวลาท่ีไดมี้การจ่ายปันผล , ณฐัณิชา สว่างศรี (ปี พ.ศ.2558) พบว่า เงินปันผลท่ี

ไดรั้บถือเป็นรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี ถา้ผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษทัจะตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราท่ีสูงก็ย่อมพอใจท่ีจะ

ให้คงกาํไรไวใ้นรูปกาํไรสะสมมากกว่าการจ่ายปันผล ซ่ึงมีผลทาํให้ราคาตลาดของหุ้นสามญันั้นสูงข้ึน ผูถื้อหุ้นจะ

ไดรั้บกาํไรจากการขายหุ้น ( Capital Gain ) ซ่ึงทาํให้พอใจมากกว่ารับรายไดใ้นรูปของเงินปันผล เพราะอตัราภาษีท่ี

เก็บจากเงินปันผลจะสูงกว่าอตัราภาษีท่ีเก็บจากกาํไรจากการขายหุ้น เม่ือบริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลในราคาท่ีสูง

ส่งผลให้กาํไรต่อหุ้นตวันั้นลดลง ซ่ึงพอกาํไรลดลงแลว้จะส่งผลทาให้ราคาของหุ้นตวันั้นลดลงไปดว้ย และฐิติวฒัน์ 

ขาํวิวรรธน์ (ปี พ.ศ.2558) พบว่า เงินปันผลกับดชันีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เช่นกนั 

        ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (RGDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคา

กลุ่มสถาบนัการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการศึกษาพบว่า เม่ือ

ตวัเลข ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP) ติดลบ เป็นการบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้น

หยดุชะงกั ชะลอตวั หรือไม่เป็นไปตามท่ีธนาคารกลางประมาณการ นั้นอาจหมายรวมถึงการจา้งงานอาจจะตํ่ากว่า

คาด การลงทุนภาคอุตสาหกรรมลดลง แมก้ระทัง่การบริโภคของประชาชนลดลง ตวัเลข RGDP ท่ีติดลบน้ี จะทาํให้

นกัลงทุนเกิดการเคล่ือนยา้ยเมด็เงินไปลงทุนในตลาดหรือระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพมากกว่า แต่หาก RGDP เป็น

บวกหรือเท่ากบัประมาณการเอาไว ้แน่นอนเศรษฐกิจจะดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุนเขา้มาเพ่ิมแต่เช่นกนั ก็ตอ้งระวงั

เร่ืองของอตัราเงินเฟ้อดว้ย เพราะจะทาํให้ราคาสินคา้และบริการสูงข้ึน เม่ือสินคา้แพงประชาชนก็จะระวงัในการจ่าย 

เช่นกนั ซ่ึงตรงตามทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์ท่ีกล่าวถึงความเส่ียงในอาํนาจซ้ือหรือภาวะเงินเฟ้อ 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึน ซ่ึงมีผลทาํให้มลูค่าของเงินลดลง จึงทาํให้อาํนาจการซ้ือลด

ตํ่าลงไปดว้ย เพราะจาํนวนเงินท่ีไดรั้บเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง หรือท่ีเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงนกัลงทุนหรือสถาบนั

การเงินจะถูกกระทบกระเทือนเก่ียวกบัอาํนาจซ้ืออย่างมาก (Radars Investor, 2559) และผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (ปี พ.ศ.2554) ท่ีพบว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

        ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคากลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากเม่ือมียอดยอดคงคา้ง

เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพเกิดข้ึนในกิจการๆ จะตอ้งทาํการตั้งเงินสํารอง เงินท่ีนาํมาตั้งมาจากกาํไรสะสม ซ่ึงกาํไร
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สะสมนั้นจะแบ่ง เป็นส่วนท่ีจดัสรรแลว้ และส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร การตั้งสาํรองน้ีเป็นไปไดท้ั้งทางกฎหมาย และทาง

มติและหรือนโยบายของคณะกรรมการบริษทัหรือทางบริษทัเอง เม่ือมีการตั้งเงินสํารองก็จะทาํให้ส่วนท่ีผูถื้อหุ้นจะ

ไดรั้บนั้นลดลง จึงส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงตามไปดว้ย NPL เป็นตวัเลขท่ีทุกๆไตรมาสตอ้งมานั่งลุน้กนัดูว่ามีการตั้ง

สาํรองค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงขนาดไหน ถือเป็นความเส่ียงท่ีนกัลงทุนตอ้งเผชิญ (MONEY2KNOW ,2561)  

ตามทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์ระบุว่าความเส่ียง หรือ ความไม่แน่นอน เกิดข้ึนไดเ้ม่ือสภาพท่ีไม่

อาจรู้ไดแ้น่นอนว่าจะเกิดอะไรข้ึน โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงตํ่า กว่าผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงัไว ้อนั

เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุด (เอนก เธียรถาวร 

และคณะ, 2535) 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ณ ระดับ

นัยสําคญั 0.05 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตาม ตวัแปรอิสระ ตามสมมติฐานการศึกษาท่ีตั้ งไว ้ซ่ึง

สามารถสรุปผลการศึกษาวิจยัไดว้่ามีเพียง 3 ตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY), ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP) และยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL) โดยตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวั สามารถ

เป็นตวัแปรท่ีอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ร้อยละ 86.70 (Adjusted R – Squared = 0.867012) และอีกร้อยละ 13.30 มาจากปัจจยัอ่ืนๆ รายละเอียด 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 1. สําหรับนักลงทุนทัว่ไป ท่ีมีความสนใจจะลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปประกอบการตดัสินใจเลือกจงัหวะในการเขา้การ

ลงทุนท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน, ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง และ

ยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ เพ่ือจะไดท้ราบถึงแนวโน้มดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีควรท่ีจะให้ความสาํคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก ประกอบการวิเคราะห์ดว้ย 

 2. สําหรับนักลงทุนท่ีตอ้งการเก็งกาํไรในระยะยาว สามารถนาํขอ้มูลไปประกอบการตัดสินใจ

เลือกลงทุนได้ เพราะจากการศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลตัวแปรเป็นรายไตรมาสและเป็นตัวแปรท่ีจะตอ้งใช้

ระยะเวลาค่อนขา้งยาวในการปล่ียนแปลง แต่หากผูล้งทุนระยะสั้นจะใชป้ระกอบการตดัสินใจควรให้ความสําคญักบั

การผนัผวนของราคา และขอ้มลูท่ีสามารถคาดการในระยะสั้นประกอบการพิจารณาดว้ย 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูเป็นรายไตรมาส ซ่ึงอาจทาํให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อดชันีราคากลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระยะยาว แนวทางการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรใชข้อ้มูลราย

เดือน มาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กบัดชันีราคากลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพ่ือจะไดผ้ลการศึกษาท่ีมีความละเอียดและแม่นยาํมากข้ึน 

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการพิจารณาตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจมหภาคมากข้ึน เช่น อตัรา

แลกเปล่ียน ดชันีราคาผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผลการศึกษาชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของ

สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง จ.เลย โดยใชข้อ้มูลของลูกหน้ีสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง ทั้งลูกหน้ีปกติและลูกหน้ีท่ีปัญหาการคา้งชาํระ จากระบบงาน

สินเช่ือ ของธนาคารออมสิน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ โดยตั้งสมมติฐานว่า ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยัดา้น

สถานภาพสมรส ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้นวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ มีผลต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได(้NPL) สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

ผลของการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ของ

ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง โดยใชว้ิธี Logistic Regression ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ อายุ สถานะภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) 

โดยพบว่ามีตวัแปรอิสระจาํนวนทั้งหมด 5 ปัจจยั มีลกัษณะส่งผลต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง  โดยมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 

ผลของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัหวงัว่าผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธนาคาร ทั้งผูบ้ริหาร พนักงานจากสถาบนัการเงิน 

และผูท่ี้สนใจสามารถนาํผลการวิจัยท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นข้อมูล เพ่ือประกอบการตดัสินใจและกาํหนดนโยบาย แนวทาง 

หรือเง่ือนไขในการอนุมติัสินเช่ือธนาคารประชาชน เพ่ือป้องกนัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ในอนาคต ซ่ึง

จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยอีกดว้ย 

คาํสําคญั : สินเช่ือธนาคารประชาชน, หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 

ABSTRACT 

This research aims to study the factors affecting the non-performing loans (NPL) of the People's Bank 

loans. Government Savings Bank, Wang Saphung District, Loei Province. Government Savings Bank, Wang 

Saphung. Both regular and debtor debtors. From Credit Systems The Savings Bank By stratified sampling Assume 

that Age factor Marital status Educational Factors Career factors Loan Factor Affecting Non-Performing Loans 

(NPL) Of Savings Bank, Wang Saphung Branch. 

Results of the Non-Performing Loans (NPL) Loan Test Of Savings Bank, Wang Saphung Branch The 

five independent variables were age, status, education level, occupation and loan amount.To find out the factors that 
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affect the non-performing loans (NPL), there are 5 independent factors. The impact on NPLs of public sector loans 

Government Savings Bank, Wang Saphung. The statistically significant relationship was statistically significant at 

0.05. 

 The results of this research, Researchers hope that those involved in the bank. The executive 

Employees from financial institutions And those who are interested can apply the results to the data. To make 

decisions and set policies, guidelines or conditions for approving bank loans. To prevent future non-performing 

loans (NPLs). This will benefit the Thai economy as well. 

Keywords : People's Bank loans, Non-performing loans 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัมีประชาชนทั้งในเมืองและเขตชนบทประสบปัญหาดอ้ยโอกาสทางการเงิน ไม่สามารใชบ้ริการทาง

การเงินในระบบตามปกติได ้ประชาชนผูมี้รายได้น้อยไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้และตอ้งพ่ึงพาแหล่งเงินกู้

นอกระบบ ดังนั้ น ธนาคารออมสินจึงได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เปิดโครงการธนาคารประชาชน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือช่วงเหลือประชาชนผูย้ากจนท่ีขาดโอกาสทางการเงินดีรับบริการทางการเงิน และการสนบัสนุนอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาและยกระดบัศกัยภาพในการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ซ่ึงจะส่งผลต่อความ

มัน่คงและย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ประกอบกบัธนาคารออมสินมีศกัยภาพในการดาํเนินงานเพียงพอ 

กล่าวคือมีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภาค ทัว่ประเทศ ซ่ึงธนาคารสามารถใช้สาขาเป็นกลไกในทางให้บริการแก่

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถึง ประกอบกบัธนาคารมีประสบการณ์ในการให้สินเช่ือระดับหน่ึง พร้อมกนัน้ีการเปิด

ให้บริการโครงการธนาคารประชาขน สามารถแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องของธนาคารไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นพฒันา

บุคคลากรและการพฒันาระบบงานต่างๆของธนาคาร โดยไดจ้ดัให้มีการสัมมนาผูบ้ริหารของธนาคาร รวมทั้งมีการจดั

ฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งวิธีปฏิบติัแก่พนักงานและลูกจ้างทุกสาขา ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชนผา่นธนาคารออมสินทุกสาขาทัว่ประเทศพร้อมกนัในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2544 

 จากปัญหาการชาํระเงินกูข้องสมาชิกโครงการธนาคารประชาชน สาขาวงัสะพุง จงัหวดัเลย พบว่า สมาชิก

บางรายสามารถชําระคืนเงินกู้ไดต้ามกําหนดแต่มีบางรายท่ีไม่สามารถชาํระคืนเงินกู้ได้ตามกาํหนด ผูว้ิจัยจึง

ทาํการศึกษา เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีคา้งท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน สาขาวงั-   

สะพุง จงัหวดัเลย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิทฤษฎ ี

หลกั  5’C ในการวเิคราะห์สินเช่ือ (Decha, 2554) 

เกณฑ์ของธนาคารในการปล่อยสินเช่ือให้กบัประชาชนว่า ธนาคารหรือสถาบนัการเงินมีเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์สินเช่ือโดยคาํนึงถึงปัจจยัอะไรบา้ง  ในการอนุมติัสินเช่ือ  เพราะมีปัญหาในการขอสินเช่ือบ่อยคร้ัง  ธนาคาร

เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ  เน่ืองจากปริมาณหน้ีเสียมีเพ่ิมข้ึนทุกวนั จึงควรมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีธนาคารจะให้

ความสาํคญั และพิจารณาว่าจะปล่อยสินเช่ือไดห้รือไม่  ซ่ึงใชห้ลกัเกณฑท่ี์เรียกกนัว่า หลกั 5’Cไดแ้ก่         
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  1. อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER)  เป็นปัจจยัสาํคญัขอ้แรกของการพิจารณาตวัผูกู้ว้่าเป็นคนอย่างไร  มี

ความซ่ือสัตยสุ์จริตเพียงใด  มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจท่ีประกอบการขนาด 

 2. ความสามารถในการชําระหนี ้(CAPACITY) เป็นหัวใจสําคญัในการพิจารณาสินเช่ือ  เจา้หน้าท่ีสินเช่ือ

ตอ้งศึกษาถึงธุรกิจของลูกคา้ว่ามีความสามารถในการชาํระหน้ีคืนให้กบัธนาคารเพียงใด  โดยส่วนใหญ่แลว้ควรเป็น

รายไดท่ี้ธุรกิจนั้นสามารถจะทาํกาํไรเพ่ือนาํมาชาํระหน้ีคืนได ้  

 3. เงินทุน(CAPITAL) โดยทัว่ไปแลว้สถาบนัการเงินจะให้สินเช่ือแก่ธุรกิจใดก็ตามตอ้งพิจารณาดว้ยว่า  ผูกู้ ้

ไดน้ําเงินทุนส่วนตวัมาลงทุนด้วยเท่าไร  เพราะยิ่งผูกู้น้าํเงินทุนส่วนตัวมาลงมากเท่าใด  ความเส่ียงของธนาคารก็

นอ้ยลงเท่านั้น   

 4. หลักประกัน (COLLATERALS)  ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงก็คือ  หลกัประกนั  เพราะธุรกิจจะดีเพียงใดก็ตาม

อาจถูกสภาวะแวดลอ้มหรือเหตุอนัไม่คาดหมาย  ทาํให้ธุรกิจเกิดปัญหาได ้ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีธนาคาร

อาจไดรั้บก็คือหลกัประกนั   โดยพิจารณาจากความเส่ียง  ถา้มีความเส่ียงน้อยหลกัประกนัก็น้อย  ถา้มีความเส่ียงมาก

หลกัประกนัก็ควรมากเช่นกนั 

5. สถานการณ์ (CONDITION) เป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอนัมีปัจจยัหลายอยา่ง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ  ปัญหาทางด้านนโยบายของรัฐบาล  การเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตรา  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือควรวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ  เหล่าน้ี  และคาดหมายสถานการณ์ล่วงหน้าท่ี

เกิดข้ึนกบัธุรกิจอยู่เสมอ  หมัน่ศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกลชิ้ด  ก็จะสามารถปล่อยสินเช่ือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพหรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที   
 

หลกัเกณฑ์การจัดช้ันลูกหนี ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)  

ธนาคารให้หลักเกณฑ์การจัดชั้นหน้ีและรับรู้รายได้ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย

กาํหนดการจดัชั้นลูกหน้ี ดงัน้ี 

1. ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ (Pass) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ผดินดัชาํระหน้ีหรือคา้งชาํระตน้เงินหรือดอกเบ้ียไม่เกิน 

1 เดือน 

2. ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention)หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็น

ระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ 

3. ลูกหน้ีจัดชั้ นตํ่ากว่ามาตรฐาน (Substandard)หมายถึง ลูกหน้ีท่ีค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบ้ียเป็น

ระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ 

4. ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย (Doubtful) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกนัเกิน

กว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ 

5. ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ (Doubtful Loss) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีค้างชาํระต้นเงินหรือดอกเบ้ียเป็น

ระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 12 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ 

6. ลูกหน้ีจดัชั้นสูญ (Loss)หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีธนาคารไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องโดยสมควรเพ่ือให้ไดรั้บชาํระหน้ี

แต่ไม่มีทางท่ีจะไดรั้บชาํระหน้ีแลว้ โดยพิจารณาตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

พฒันา กนัยานนท ์(2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดั

เชียงราย โดยใชเ้คร่ืองมือสมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลทาํให้

เกิดหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือเป็นหน้ีปกติ มีจาํนวน 8 ปัจจยั อาชีพ, ประสบการณ์ในการทาํงาน, ระดบัรายได้, 

วงเงินกู,้ ภาระหน้ีคงเหลือ, ภาระหน้ีในสถาบนัการเงินอ่ืน, จาํนวนกิจการของลูกหน้ี และวตัถุประสงคใ์นการกู ้

วรสิทธิ โนตานนท ์(2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งชาํระเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้คร่ืองมือสมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression ผลการศึกษาสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการคา้งชาํระหน้ี ประกอบดว้ย อาชีพ, อาย,ุ ระดบัรายได,้ ระยะเวลาในการผ่อนชาํระ และวตัถุประสงค์ในการ

ขอกู ้

ปัทมา คูทอง (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน: 

กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ 

Chi-square และใชส้มการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาสรุป

ไดว้่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นอุปการะ รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี 

วนิดา จนัทวงศ ์(2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสิ้นเช่ือเคหะธนาคารออมสินเขตเขต

เชียงใหม่2โดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาสรุปไดว้่าระดบัรายไดข้องครัวเรือนมีผลทาํให้

โอกาสท่ีลูกหน้ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดล้ดลงในทิศทางตรงกนัขา้มกนั อาชีพของผูกู้มี้ผลทาํให้โอกาสท่ีลูกหน้ี

ท่ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั  รายจ่ายของผูกู้ต่้อเดือนมีผลทาํให้โอกาสท่ีลูกหน้ีจะเป็น

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั จาํนวนบุคคลท่ีอยู่ในวยัพ่ึงพาของครัวเรือน มีผลทาํให้โอกาสท่ี

ลูกหน้ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดล้ดลงในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ปิยมาศ หน่อนาค (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ สินเช่ือสวสัดิการขา้ราชการตาํรวจ

ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS เพ่ือศึกษาความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระ ผลการศึกษาสรุปไดว้่าปัจจยัดา้นคุณสมบติั

ทัว่ไปท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีคา้งชาํระไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ วุฒิการศึกษา รายได ้และจาํนวนบุตร ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการกูย้ืมเงิน ด้านผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ มีความสัมพนัธ์กับการเกิดหน้ีค้างชําระ ได้แก่ การไม่ต้องมี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัในการกูย้มืเงิน ระยะเวลาในการอนุมติัและบริการชาํระโดยการหักเงินเดือน ทาํให้การกูย้ืมเงิน

ของขา้ราชการตาํรวจเกิดข้ึนอย่างง่ายดาย และดา้นพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีคา้งชาํระ ไดแ้ก่ มีคา้ใช้

จ่ายมากกว่ารายได ้

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

        เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเช่ือประเภท โครงการธนาคารประชาชน

ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 
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3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

        ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ลูกหน้ีสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขา

วงัสะพุง ท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือในช่วงปี 2551 -2560 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวนลูกหน้ีทั้งสินรวม 797 

ราย แบ่งกลุ่มตามระยะเวลาคา้งชาํระได ้6 ประเภท ดงัน้ี 
 

 ตารางที ่1 จาํนวนลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ช้ันที่ ลูกหนี้ค้างชําระ(งวด) การจัดช้ัน ประเภทของหนี ้ จํานวนราย 

1 ไม่คา้งชาํระ - PL 544 

2 ไม่เกิน 1 งวด  ปกติ Pl 29 

3 มากกวา่ 1 งวด ไม่เกิน 3 งวด กล่าวถึงเป็นพิเศษ Pl 36 

4 มากกวา่ 3 งวด ไม่เกิน 6 งวด ตํ่ากวา่มาตรฐาน NPL 46 

5 มากกวา่ 6 งวด ไม่เกิน 12 งวด สงสัย NPL 57 

6 มากกวา่ 12 งวดขึ้นไป สงสัยจะสูญ NPL 85 

ท่ีมา : ขอ้มลูระบบงานธนาคารออมสิน         

 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

          ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจากลูกหน้ีสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขต

อุดรธานี1ซ่ึงมีจาํนวน 797 รายโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 ดงัน้ี 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2 

โดยท่ี n = จาํนวนตวัอยา่ง 

 N = จาํนวนประชากรทั้งหมด 

 e = ค่าความคาดเคล่ือน 

𝑛 = 266.33 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 266 ตวัอยา่ง 
 

การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 266 ตวัอยา่งดงักล่าวผูศึ้กษาจะทาํการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรใน

ชั้นหน้ีปกติหรือหน้ีดี (ชั้นท่ี1-3) จาํนวน 133 ตวัอยา่ง และเลือกตวัอยา่งจากประชากรในชั้นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(ชั้นท่ี4-6) จาํนวน 133 ตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ และกาํหนดตวัอยา่ง ตามสัดส่วนกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 6 กลุ่ม โดยใชอ้ตัราส่วนร้อยละดงัน้ี 
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ตารางที ่2  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

ช้ันที่ ลูกหนี้ค้างชําระ(งวด) จํานวนราย ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

1 ไม่คา้งชาํระ 544 89 118 

2 ไม่เกิน 1 งวด  29 5 7 

3 มากกวา่ 1 งวด ไม่เกิน 3 งวด 36 6 8 

4 มากกวา่ 3 งวด ไม่เกิน 6 งวด 46 24 32 

5 มากกวา่ 6 งวด ไม่เกิน 12 งวด 57 30 40 

6 มากกวา่ 12 งวดขึ้นไป 85 46 61 

 

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแปรตาม 

       NPLs = หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือธนาคารประชาชน 

ตวัแปรอิสระ 

       Age = อาย ุ

       Status  = สถานภาพ 

       Edu  = ระดบัการศึกษา 

      Occupation =      อาชีพ 

Loan  = วงเงินกู ้
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.  ศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง ท่ีไดรั้บอนุมติั

ในช่วงปี พ.ศ.2551 –พ.ศ.2559 โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติแบบง่าย เพ่ือให้ไดล้กัษณะทัว่ไปของลูกหน้ี 

2. ศึกษาปัจจยัท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มลูของลูกหน้ีในฐานขอ้มลูในระบบงานสินเช่ือ ของธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

2. รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูและทดสอบสมมติฐานของการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัวะพุง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงเป็นการอธิบายลกัษณะแนวทางประชากรของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษาและนาํเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงเป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐาน ของงานวิจยั โดยใชว้ิธี Logistic Regression) เพ่ือทดสอบว่ามี

ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะ

พุง 
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4. ผลการวจิัย 

ลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระไดแ้ก่  จาํนวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 

ผลการวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา 

จากกลุ่มตวัอยา่งของลูกหน้ีท่ีนาํมาศึกษา พบว่าลูกหน้ีส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 37 ปี ข้ึนไป 5จาํนวน 119 ราย 

คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 44.73 และลูกหน้ีท่ีอายตุั้งแต่ 20 -37 จาํนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.26 

สถานภาพ ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส หยา่ร้าง และ หมา้ย จาํนวน 180 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.67 

และ สถานะ โสด จาํนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.33  

วุฒิการศึกษาพบว่า ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จาํนวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 

56.02 และ มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จาํนวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.02   

อาชีพ ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขายและกิจการส่วนตวั จาํนวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมา

ประกอบอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และผูมี้รายไดป้ระจาํ จาํนวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีวงเงินกูอ้ยูม่ากกว่า 100,000 – 200,000 บาท และ วงเงินกูต้ ํ่ากว่า 100,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 39.47 
 

การทดสอบปัจจัยทีส่่งผลต่อการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL) สินเช่ือธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน

สาขาวงัสะพุง 

จากขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนคารออมสินสาขาวงัสะพุง จาํนวน 266 ตวัอย่าง 

ท่ีไดจ้ากฐานขอ้มลูลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนคารออมสินสาขาวงัสะพุง นาํมาทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) สินเช่ือธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง โดยใชว้ิธีถดถอย 

โลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ซ่ึงมีตวัแปรตามคือ ระดบัชั้นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และตวัแปรอิสระ

จาํนวน 5 ตวัแปร โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

ทดสอบความเหมาะสมของตวัแปร  

จากการนาํขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากฐานขอ้มลูลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขา

วงัสะพุง นํามาทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร ซ่ึงมีตัวแปรอิสระจาํนวน 5 ตัวแปร โดยพิจารณาจาก –2log 

likelihood  ซ่ึงมีค่า 362.440 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการทาํนายไดร้้อยละ 3.1 ซ่ึงพิจารณาได้จากค่า Nagelkerke R 

Square ดงัตารางดงัต่อไปน้ี 

                ตารางที ่3  ความเหมาะสมของตวัแปร 

Step - 2 Log Likelihood Cox & Snell R Square Negelkerke R Square 

1 362.440 0.23 0.31 
 

นอกจากน้ียงัทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย โลจิสติค (Logistic Regression) ซ่ึงมีค่า Chi-Square 

เท่ากบั  6.314 และมีค่า Signficance เท่ากบั 0.277 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  Signficance ท่ี 0.05 จึงสรุปไดว้่าสมการถดถอยโล

จิสติคน้ีมีความเหมาะสม ดงัแสดงไดใ้นตารางต่อไปน้ี 
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                  ตารางที ่4  ความเหมาะสมของสมการถดถอย โลจิสติค (Logistic Regression) 

Step Chi-Square  df sig. 

1 6.314 5 0.277 
 

จากตวัอยา่งดา้นบน สมการถดถอย โลจิสติค (Logistic Regression) สามารถทาํนายกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหน้ี

ปกติ จาํนวน 133 ตวัอย่าง ไดว้่าเป็นหน้ีปกติ 76 ตวัอย่างและหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้57 ตวัอย่าง ในขณะเดียวกนั 

สมการทาํนายกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้จาํนวน 133 ตวัอยา่ง ไดว้่าเป็นหน้ีปกติ 61 ตวัอยา่ง และหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 72 ตวัอย่าง สมการจึงทาํนายไดถู้กตอ้งร้อยละ 54.10 สรุปโดยรวมสมการถดถอย โลจิสติค 

(Logistic Regression) สามารถทาํนายไดถู้กตอ้งร้อยละ 55.60 ดงัแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี  
 

            ตารางที ่5  ผลทาํนายสมการถดถอย โลจิสติค (Logistic Regression) 

Observed 

Predicted 

NPL Percentage 

Correct ลูกหนีป้กติ ลูกหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ 

Step 1 NPL ลูกหน้ีปกติ 76 57 57.1 

    ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 61 72 54.1 

Overall Percentage     55.6 

                        ตารางที่6  ผลการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL) สินเช่ือธนาคาร

ประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

ตัวแปรอสิระ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

โลจิสติค (B) 

ค่าความคลาด

เคลือ่น (S.E.) 

ค่าสถิติในการ

ทดสอบ (Wald) 
ค่า sig ค่า Exp (B) 

Age -0.342 0.252 1.847 0.174 0.710 

Status -0.290 0.268 0.012 0.914 0.972 

Edu 0.114 0.251 0.204 0.651 1.120 

Occ -0.501 0.251 3.970 0.046 0.606 

Loan 0.111 0.256 0.188 0.665 1.117 

Constant 0.364 0.350 1.084 0.298 1.440 

 

จากผลการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธนาคารประชาชน 

ธนคารออมสินสาขาวงัสะพุง จะเห็นไดว้่าปัจจยัทั้งหมด 5 ปัจจยั สามารถสรุปเป็นสมการถดถอยโลจิสติค เพ่ือใชใ้น

การทาํนายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน

สาขาวงัสะพุง  

 

5. การอภปิรายผล 

44ผลการศึกษาพบว่าขอ้มลูทัว่ไปพบว่า4 4ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 37 ปี ข้ึนไป จาํนวน 157 ราย คิดเป็น

จาํนวนร้อยละ 59.02 และลูกหน้ีท่ีอายตุั้งแต่ 20 -37 จาํนวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.98 สถานภาพ ลูกหน้ีส่วนใหญ่

มีสถานภาพ สมรส จาํนวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา สถานะ โสด จาํนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.45 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1391 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

และสถานภาพ หย่าร้าง หมา้ย จาํนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.55 วุฒิการศึกษา ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา

ระดบั ม.6 – อนุปริญญา จาํนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.85 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่า ม.6 จาํนวน 81 ราย คิด

เป็นร้อยละ 30.45 วุฒิการศึกษาระดบั ป.ตรี จาํนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.80 และสุดทา้ยมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.90 ตามลาํดบั อาชีพ ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขายและกิจการส่วนตวั 

จาํนวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาประกอบอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และผูมี้รายไดป้ระจาํ จาํนวน 

144 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีวงเงินกูอ้ยู่มากกว่า 50,000 – 100,000 บาท จาํนวน 

150 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.39 รองลงมา วงเงินกูต้ ํ่ากว่า 50,000 บาท จาํนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.82 และสุดทา้ย 

วงเงินกูม้ากกว่า 100,000 – 200,000 บาท จาํนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.79  

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ของสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง โดยใชว้ิธี Logistic Regression  โดยนาํตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 

ปัจจยั ไดแ้ก่ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ วงเงินกูท่ี้ได้รับ เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิด

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) โดยพบว่ามีตวัแปรอิสระจาํนวนทั้งหมด 5 ปัจจยั มีลกัษณะส่งผลต่อสินเช่ือท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง  โดยมีความสัมพนัธ์

ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

สาํหรับผลท่ีไดจ้ากการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธนาคาร

ประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถตอบสมมติฐานของงานวิจยัไดด้งัน้ี 
 

สมมตฐิานที ่1 : ปัจจัยด้านอาย ุ(Age) มผีลต่อการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL )สินเช่ือธนาคารประชาชน 

ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

 จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัดา้นอาย ุมีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือธนาคาร

ประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง อย่างมีนัยสําคัญ 0.05 ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 แต่เน่ืองมากจากค่า

สัมประสิทธ์ิโลจิสติคเป็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม กล่าวคือ มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของ

สินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง แต่มีผลในทางตรงกนัขา้ม  
 

สมมตฐิานที ่2 : ปัจจัยด้านสถานภาพการสมรส (Status) มผีลต่อการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL )สินเช่ือ

ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัด้านสถานภาพการสมรส มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) 

ของสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง อย่างมีนัยสําคญั 0.05 ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 แต่

เน่ืองมากจากค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติคเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

(NPL) ของสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง แต่มีผลในทางตรงกนัขา้ม  
 

สมมตฐิานที ่3 : ปัจจัยด้านการศึกษา (Edu) มผีลต่อการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL )สินเช่ือธนาคารประชาชน 

ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัดา้นการศึกษา มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือ

ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 แต่เน่ืองมากจาก
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ค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติคเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ของ

สินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง แต่มีผลในทาง 
 

สมมตฐิานที ่4 : ปัจจัยด้านอาชีพ (Occ) มผีลต่อการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL )สินเช่ือธนาคารประชาชน 

ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

 จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยด้านอาชีพ มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือ

ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 แต่เน่ืองมากจาก

ค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติคเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของ

สินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง แต่มีผลในทางตรงกนัขา้ม  
 

สมมตฐิานที ่5 : ปัจจัยด้านวงเงินกู้ทีไ่ด้รับ (Loan) มผีลต่อการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL )สินเช่ือธนาคาร

ประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง 

จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัดา้นวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ มีผลต่อการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของ

สินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง อยา่งมีนยัสําคญั 0.05 ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 แต่เน่ือง

มากจากค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติคเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ซ่ึงผลการทดสอบเป็นไปตามงานวิจยัเร่ืองปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด รายไดข้องธนาคาร

ออมสิน:กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร ของ นางสาวปัทมา คูทอง ซ่ึงผลการวิจยั ปัจจยัส่วนบุคคล

ของลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสินท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญั ทาง

สถิติ 0.05 ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ จาํนวนบุคคลในความอุปการ 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPLs) ของสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง ผลการศึกษาสามารถสรุปผลสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

NPL = 0.364 – 0.342Age –0.029Status + 0.114Edu - 0.501Occ + 0.111Loan + 𝜀𝜀𝑡𝑡 
โดยท่ีค่า NPL คือ ระดบัชั้นของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขา

วงัสะพุง 

- ถา้ค่าท่ีไดม้ากกว่า 0.05 มีโอกาสท่ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสู้ง 

- ถา้ค่าท่ีไดน้อ้ยกว่า 0.05 มีโอกาสเป็นหน้ีปกติสูง 

Age  คือ ปัจจยัดา้นอาย ุ

Status  คือ ปัจจยัดา้นสถานภาพการสมรส 

Edu  คือ ปัจจยัดา้นการศึกษา 

Occ  คือ ปัจจยัดา้นอาชีพ 

Loan  คือ ปัจจยัดา้นวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ 

เม่ือพิจารณาสมการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) ขา้งตน้ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนคารออมสินสาขาวงัสะพุง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มี

ทั้งส้ิน 5 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรส ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นอาชีพ และปัจจยัดา้น

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการทาํนายไดร้้อยละ 3.1 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง โดยการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ปัจจยั ท่ีผูว้ิจยัคาดว่าจะมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง พบว่ามีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ของสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขา

วงัสะพุง ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ซ่ึงสามารถนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะในการ

วิจยัไดด้งัน้ี 

1. ในการท่ีจะพิจารณาลูกคา้ของธนาคารท่ีมาขอใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคาร ผู ้

พิจารณาอนุมติัสินเช่ือตอ้งให้ความสาํคญัโดยนาํขอ้มูลปัจจยัทางดา้น อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และวง

เงินกูท่ี้ไดรั้บ มาประกอบการพิจารณาทุกคร้ัง ร่วมกบัการพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆทางดา้นความเส่ียงเพ่ือคดักรองลูกคา้ใน

เบ้ือตน้ เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการก่อเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร 

2. สถาบนัการเงินตอ้งมีความเขม้งวดและรอบคอบในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน โดยในการ 

พิจารณาและวิเคราะห์ขอ้มลูก่อนตดัสินใจอนุมติัตอ้งกระทาํบนความถูกตอ้งเร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสินเช่ือ

ธนาคารประชาขน ดงันั้นผูท่ี้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูตอ้งมีความรู้ความใจในหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือธนาคารประชาชน

เพ่ือลดโอกาสในการวิเคราะห์ผดิพลาด โดยมุ่งเนน้การอนุมติัสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ มากว่าเน้นปริมาณการขยายตวัของ

สินเช่ือ ซ่ึงอาจส่งผลให้กลายเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPLs)ในอนาคตได ้

3. เน่ืองจากการวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีท่ีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สินเช่ือธนาคาร 

ประชาชนของธนาคารออมสินสาขาวงัสะพุง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล และ ขอ้มูลปัจจยั

ดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระ  ซ่ึงเป็นการพิจารณาตวัลูกหน้ีเป็นสําคญั ดงันั้นเพ่ือท่ีจะให้ไดผ้ลการวิจยัปัจจยัท่ี

ทาํให้เกิดหน้ีท่ีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) สําหรับสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินภายในเขตอุดรธานี1 ท่ีมี

ความครบถว้น ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั 2 กลุ่มปัจจยัขา้งตน้ เช่น ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

เป็นตน้ 

4. เน่ืองจากแบบจาํลองจากผลการวิจยัน้ี แสดงว่ามีปัจจยัทั้งหมด 5 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด 

รายได ้(NPL) สาํหรับสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมิสนภายในเขตอุดรธานี1 เพียง 11.45% ซ่ึงแสดงว่าอาจจะมีปัจจยั

อ่ืนท่ีทางผูว้ิจยัยงัไม่ได้คาํนึงถึงและไม่ไดร้ะบุเขา้ไปในงานวิจัย ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงขอเสนอให้มีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมสาํหรับหารวิจยัในอนาคต 
 

กติตกิรรมประกาศ    

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา

การคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

คน้ควา้อิสระ 

ขอขอบคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ เพ่ือนร่วมงานธนาคารออมสิน ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

ท่ีศึกษาอยู่ และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้

อิสระตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินเขต

เชียงใหม่ 3 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลูประเภททุติยภูมิ (Secondary Data)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง 

ธนัวาคม 2560 จาํนวนทั้งหมด 60 เดือน ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสิน

เขตเชียงใหม่ 3 , อตัราเงินเฟ้อ , อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) , ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดั

เชียงใหม่ และอตัราว่างงานของประชากรในจงัหวดัเหนือ ใชส้ถิติเชิงพรรณา และใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล

สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ผลการศึกษาพบวา่ 

ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้รายย่อย

ชั้นดี (MRR) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกบัปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคจังหวัดเชียงใหม่ และอัตราว่างงานในภาคเหนือ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 อย่างมีนัยสําคญั 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 

คาํสําคญั:  หน้ีคา้งชาํระ, สินเช่ือเคหะ, ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to identify economic factors affecting non-performing housing loans of 

the 3rd Chiang Mai Region Government Savings Bank. Data used in the study were secondary data from January 

2013 to December 2017, total of 60 months. There were 5 economic factors included in this study as follow : 

Quantity housing loans of the 3st Chiang Mai Region Government Savings Bank, Inflation Rate, Minimum Retail 

Rate (MRR), Consumer Price Index of Chiang Mai province and Unemployment rate in the Northern Thailand. The 

result of the studies were based on the analysis of economic factors using econometrix software to forecast the 

affect on non-performing housing loan of the 3st Chiang Mai Region Government Savings Bank.The analysis 

methods includes both descriptive and inferential statistics by multiple regressions analysis. The results suggest 

that.  
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Quantity housing loans of the 3rd Chiang Mai Region Government Savings Bank, Minimum Retail Rate, 

Inflation Rate is negatively correlated with quantity of non-performing housing loans of the 3rd Chiang Mai Region 

Government Savings Bank, Whereas Consumer Price Index of Chiang Mai province and Unemployment rate in the 

Northern Thailand are positively correlated with quantity of non-performing housing loans of the 3rd Chiang Mai 

Region Government Savings Bank at statistically significant at 0.05 level. 

 

Keywords:  Non-performing, Housing loans, The 3rd Chiang Mai Region Government Savings Bank 

 

1. บทนํา 

จากสถานการณ์ของแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และปริมาณความ

ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัก็เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง สถานการณ์หน้ีสินของครัวเรือนไทยยงัคงมีการขยายตวัแมว้่าอตัราการ

เติบโตของหน้ีครัวเรือนจะมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากการท่ีสถาบนัการเงินมีความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ

เพ่ิมข้ึนก็ตาม แต่อัตราการเติบโตดังกล่าวยงัคงสูงกว่าระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากน้ี เม่ือ

พิจารณาในดา้นประเภทของหน้ีสินครัวเรือนท่ีเติบโตส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของสินเช่ืออุปโภคบริโภค

ส่วนบุคคล โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ืออสังหาริมทรัพย ์และเพ่ือท่ีอยู่อาศยัรวมถึงสินเช่ือบตัรเครดิตอย่างไรก็ตาม ยงัมี

ขอ้จาํกดัต่อการเติบโตของตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในปี พ.ศ. 2560 เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ียงัไม่ขยายตวัมาก

นกั ยงัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัและการก่อหน้ีระยะยาวของผูบ้ริโภค ปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ียงัสะสม

อยู่ในระดบัสูงซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการก่อภาวะหน้ีใหม่ อุปสงค์ในตลาดท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

รวมทั้งสถาบนัการเงินต่างๆ ยงัคงมีความกงัวลต่อระดบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ทาํให้

สถานบนัการเงินต่างระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือสาํหรับแนวโนม้ตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัปี พ.ศ. 2561 ยงัคงมีปัจจยั

บวกจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งการลงทุนโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งแผนการพฒันา

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอีซี) ซ่ึงทาํให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ือง รวมถึงมาตรการส่งเสริมการพฒันาท่ีอยู่อาศยัรองรับผูสู้งอายุท่ีรัฐบาลได้มีการผลกัดันออกมาอย่างเป็น

รูปธรรม ในขณะท่ีความต้องการท่ีอยู่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะทาํให้ภาพรวมตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในปี พ.ศ. 2561 มี

แนวโนม้ทิศทางท่ีดี อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัเส่ียง เช่น เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยงัขยายตวัไดไ้ม่เต็มท่ี ซ่ึงอาจ

ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการในการลงทุนดา้นท่ีอยู่อาศยัและอสังหาริมทรัพย ์การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั 

และขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัใหม่ ในขณะท่ีปัญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูงจะเป็นขอ้จาํกดัในการก่อหน้ี

ใหม่ และสถาบนัยงัคงมีความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือซ่ึงจะส่งผลต่อการเขา้ถึงสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน  

จากสถานการณ์ดงักล่าวธนาคารออมสินซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงท่ีมีการอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นจาํนวน

มาก ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการปริมาณความตอ้งท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ จึงตอ้งมีการควบคุม

การให้สินเช่ืออย่างเข้มงวด โดยอาจจะตอ้งมีการนาํปัจจยัทางเศรษฐกิจอย่างอ่ืน เช่น อัตราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย 

รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจอ่ืน มาเป็นพิจารณาประกอบดว้ย ทั้งน้ีจะช่วยลดปัญหาหน้ีคา้งชาํระท่ีเกิดข้ึนของธนาคาร 

ดังนั้ น การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีค้างชาํระของสินเช่ือเคหะในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยศึกษาในดา้นอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงานของ
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ประชากรโดยเฉพาะในภาคเหนือ รวมถึงดชันีราคาผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ และปริมาณสินเช่ือเคหะท่ีเพ่ิมข้ึน ว่า

มีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใดท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งชาํระ โดยศึกษาจากขอ้มลูจากระบบงานประมวลผลของธนาคารออม

สิน ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์ฯลฯ ท่ีแสดงตัวเลขตั้ งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั และหาความสัมพนัธ์สามารถบ่งช้ีถึงระดบัความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งชาํระ โดยศึกษาจากสาขาธนาคาร

ออมสิน สังกดั ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีขา้พเจา้ดูแลอยู่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ทั้งชุมชนเมือง และชนบท และไดมี้การรวบรวมขอ้มูลไวทุ้กปี จึงเลือกท่ีจะศึกษากลุ่มตวัอย่างพ้ืนท่ีในธนาคารออม

สินเขตเชียงใหม่ 3 น้ี  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎ ี

แนวคดิเกีย่วกบัหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-Performing Loan: NPLs) เงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณชิย์ 

สินเช่ือ หมายถึง ความเช่ือถือท่ีผูข้ายมีต่อผูซ้ื้อ และยอมมอบสินคา้หรือบริการให้แก่ผูซ้ื้อไปก่อนโดยยงัไม่

ตอ้งชาํระเป็นเงินสด แต่มีสัญญาการชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการนั้นในวนัขา้งหนา้ตามการตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อ

และผูข้าย ซ่ึงก่อให้เกิดภาวะความเป็นเจา้หน้ีและลูกหน้ีตามมา ทางดา้นผูบ้ริโภคนั้น สินเช่ือ หมายถึง ความสามารถท่ี

จะไดสิ้นคา้หรือบริการไปใชก่้อน โดยตกลงว่าจะนาํเงินมาชาํระค่าสินคา้หรือบริการในภายหนา้ และทางดา้นสถาบนั

การเงิน สินเช่ือ หมายถึง บริการชนิดหน่ึงของสถาบนัการเงินท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัแก่สถาบนัการเงิน คือดอกเบ้ียรับ

จากการให้สินเช่ือและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

เงินให้สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non Performing Loan: NPLs) 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (Non-Performing Loan: NPL) คือ ลูกหน้ีเงินกูข้องสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึง

ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยข์องเอกชน ธนาคารพาณิชยข์องรัฐบาล บริษทัเงินทุน รวมทั้งสาขาของธนาคารต่างประเทศใน

ไทยดว้ย ซ่ึงลูกหน้ีเหล่าน้ีไม่สามารถจะชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้คืนให้สถาบนัการเงินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน

ข้ึนไป การพิจารณาว่าลูกหน้ีรายใดจะเป็น NPLsหรือไม่ ให้พิจารณาดูเป็นรายบญัชีเงินกู ้ และให้นบัเฉพาะบญัชีท่ีผดิ

นดัเกิน 3 เดือนข้ึนไปการเกิดวกิฤติในหน้ี NPLs ท่ีผา่นมา ทาํให้สถาบนัการเงินทั้งหลายตอ้งตั้งสาํรองเผือ่หน้ีจดัชั้น

หน้ีท่ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

เจนจิต พรหมดี (2550) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน เพ่ือศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน โดยนาํขอ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 

2543 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2549 มาศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

ออมสินซ่ึงเป็นความเส่ียงในการดาํเนินนโยบายดา้นสินเช่ือของธนาคาร โดยหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

ออมสิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินให้สินเช่ือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราเงินกู ้ 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว และมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อมรรัตน์  เจนจดัการ (2556) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง 

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง โดยใช้วิธี

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุเชิงซอ้น เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างโดยขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาเป็นขอ้มูล
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ทุติยภูมิเป็นรายเดือน ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 มีระยะเวลา

ในการศึกษาทั้งส้ิน 60 เดือน จากผลการศึกษาพบว่า เงินกองทุนสินทรัพยเ์ส่ียง (CAR) อตัราสินเช่ือต่อเงินฝาก (LDR) 

และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อสินเช่ือท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง ส่วนปริมาณสินเช่ือ (LOAN) อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียก

เก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องพาณิชยข์นาดกลาง  

ศจี  เลิศวงศป์ระเสริฐ (2553) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราสินเช่ือของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของธนาคารพาณิชยแ์ละอตัราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูรายไตรมาสของปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จาํนวน 19 ธนาคาร สาขาธนาคารต่างประเทศ 

และผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ.2543 ถึง ณ ส้ิน

ไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ.2552  รวมจาํนวน 40 ชุดขอ้มลู ในกรณีท่ีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

เป็นตัวแปรอิสระ โดยท่ีอัตราสินเช่ือของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์เป็นตัวแปรตาม พบว่า

แบบจาํลองจะมีการปรับตวัในระยะสั้น และจากการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลดว้ยวิธี Granger Causality Test ตวั

แปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัแบบทิศทางเดียว โดยการเปล่ียนแปลงของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเป็นตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงของอตัราสินเช่ือของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อลูกหน้ีสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเขต

เชียงใหม่ 3 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กรอบแนวคิดสาํหรับการวิจยั 

ตวัแปรต้นทีจ่ะศึกษา       

   - อตัราเงินเฟ้อ  

   - อตัราการวา่งงานของประชากรในภาคเหนือ  

   - ดชันีราคาผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่   

   - ปริมาณยอดคงเหลือของสินเช่ือเคหะเขตเชียงใหม่ 3 

   - อตัราดอกเบี้ยเงินกู ้(MRR ) 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 (สาขา

แม่แจ่ม สาขาดอยเต่า สาขาอมก๋อย สาขาฮอด สาขาจอมทอง สาขาแม่วาง สาขาสันป่าตอง สาขาบ๊ิกซีหางดง สาขาหาง

ดง สาขาสารภี) โดยมีการศึกษา อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR)  อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงานของประชากรโดยใน

ภาคเหนือ รวมถึงดชันีราคาผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ และปริมาณสินเช่ือเคหะท่ีเพ่ิมข้ึนของธนาคารออมสินเขต

เชียงใหม่ 3 โดยคดัเลือกขอ้มลูของลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีคา้งชาํระ NPLs ตั้งแต่เดือน มกราคม ปี พ.ศ.2556 ถึง ธันวาคม ปี 

พ.ศ.2560 จาํนวน 60 ชุดขอ้มลู 

ปริมาณหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือเคหะ

ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 

(NPL) 

ตวัแปรตามทีจ่ะศึกษา 
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การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตัว โดยการใช้สมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมขอ้มลู และคาํนวณอตัราส่วนต่างๆ ก่อนท่ีจะนาํเขา้โปรแกรม  

ขั้นตอนท่ี 2 ทดสอบคุณสมบติัความน่ิงของขอ้มลู (Unit Root Test) 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 4 พิจารณาความสัมพนัธ์ว่าตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีอยู่ในรูปของ

สมการถดถอย โดยตวัแปรตน้ทั้งหมดตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรกรณีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั

จะเรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงสามารถตรวจสอบค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธี Simple Correlation 

Coefficients 

ขั้นตอนท่ี 5 นาํตวัแปรท่ีผ่านการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

NPLs = 𝛼𝛼+𝛽𝛽1 LOAN +𝛽𝛽2 INF + 𝛽𝛽3 MRR +𝛽𝛽4 CPI + 𝛽𝛽5 Uem+ 𝜀𝜀 

ขั้นตอนท่ี 6 คาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรและตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีการประมาณค่า

แบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ทดสอบ F-Test และ t-Test และค่า R Square (R2) 

ขั้นตอนท่ี 7 ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี White’s Heteroskedasitcity 

test 

ขั้นตอนท่ี 8 จากนั้นทดสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบ

ของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระทั้ง 5 ตวั ไดแ้ก่ ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3  อตัราเงินเฟ้อ  อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูส้าํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ และอตัราว่างงานของประชากร

ในจังหวดัภาคเหนือ กับตัวแปรตามปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ซ่ึงข้อมูลท่ี

รวบรวมไดแ้ลว้จะนาํมาทดสอบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยวิธีการประมาณค่า

แบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares)  ใชท้ดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.95 

4. ผลการวจิัย 

ผลการทดสอบคุณสมบติัความน่ิงของขอ้มลู (Unit Root Test)  

อตัราว่างงานของประชากรในภาคเหนือ (Uem) เป็นขอ้มลูท่ีน่ิง ส่วนตวัแปรอ่ืน ไดแ้ก่ หน้ีคา้งสินเช่ือเคหะ

ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 (NPLs) ปริมาณสินเช่ือเคหะท่ีเพ่ิมข้ึน (Loan) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูส้าํหรับลกูคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ (CPI)  เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง แต่จะมีความน่ิง

เม่ือนาํขอ้มูลทดสอบท่ี Order of Integration ท่ีสูงข้ึน คือท่ี Order of Integration เท่ากบั 1 หรือ I(1) ท่ีระดบั First 

Difference with Trend and Intercept ท่ี Order of Integration ณ ช่วงเวลา 0 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรทั้งหมด 6 ตวัแปร 

 LOAN (ลบ.) INF (ร้อยละ) MRR (ร้อยละ) CPI (ร้อยละ) UEM (ร้อยละ) NPLS (ลบ.) 

 ค่าเฉล่ีย  2570.306  0.809500 7.758333  100.2950  0.807833  85.31503 

 ค่ามธัยฐาน  2615.427  0.770000 7.870000  100.3500  0.790000  96.14312 

 ค่าสูงสุด  2952.319  3.390000 8.000000  102.2000  1.220000  137.1038 

 ค่าตํ่าสุด  2036.347 -1.270000 7.120000  97.70000  0.220000  22.90265 

ตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Mean (ค่าเฉล่ีย)  สูงท่ีสุด  คือ Loan (ปริมาณสินเช่ือเคหะท่ีเพ่ิมข้ึน) 

ตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Mean  (ค่าเฉล่ีย)  ตํ่าท่ีสุด  คือ UEM (อตัราว่างงานของคนในภาคเหนือ) 

ตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Median (ค่ามธัยฐาน) สูงท่ีสุด  คือ Loan (ปริมาณสินเช่ือเคหะท่ีเพ่ิมข้ึน) 

ตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Median (ค่ามธัยฐาน) ตํ่าท่ีสุด  คือ INF (อตัราเงินเฟ้อ) 

ตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Maximum (ค่าสูงสุด  คือ Loan (ปริมาณสินเช่ือเคหะท่ีเพ่ิมข้ึน) 

ตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Minimum (ค่าตํ่าสุด) คือ INF (อตัราเงินเฟ้อ)  

                    ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบ Correlation Matrix 

 LOAN INF MRR CPI UEM 

LOAN  1.000000 -0.616730 -0.685821  0.742744  0.616437 

INF -0.616730  1.000000  0.208515 -0.132166 -0.389222 

MRR -0.685821  0.208515  1.000000 -0.439199 -0.503950 

CPI  0.742744 -0.132166 -0.439199  1.000000  0.437138 

UEM  0.616437 -0.389222 -0.503950  0.437138  1.000000 

 

 จากเมตริกซ์สหสัมพนัธ์โดยพิจารณาค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระเท่านั้น ไดแ้ก่ ตวัแปร LOAN, INF, 

MRR, CPI และ ตวัแปร UEM มีค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) อยูร่ะหว่าง -0.80 ถึง 0.80 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระ ทั้ง 5 ตวัแปร โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ตวัแปร มีค่า

ดงัต่อไปน้ี 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง LOAN และ INF  มีค่าเท่ากบั -0.616730 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง LOAN และ MRR  มีค่าเท่ากบั -0.685821 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง LOAN และ CPI  มีค่าเท่ากบั  0.742744 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง LOAN และ UEM  มีค่าเท่ากบั  0.616437 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง INF และ MRR  มีค่าเท่ากบั  0.208515 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง INF และ CPI  มีค่าเท่ากบั -0.132166 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง INF และ UEM  มีค่าเท่ากบั -0.389222 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง MRR และ CPI  มีค่าเท่ากบั -0.439199 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง MRR และ UEM  มีค่าเท่ากบั -0.503950 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง CPI และ UEM  มีค่าเท่ากบั  0.437138 
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จากค่าสหสมัพนัธ์ท่ีไดต้ามตารางท่ี 10 ตวัแปรต่างๆ ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้นควรพิจารณาให้

ตวัแปรทุกตวัอยูใ่นแบบจาํลองสมการถดถอย 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าความสัมพนัธข์องตวัแปรดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares) ทดสอบ F-Test และ t-Test และค่า R Square (R2) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Constant -1373.818 310.5996 -4.423117 0.0000 

LOAN -0.149262 0.038915 -3.835571 0.0003 

INF -24.40473 3.680293 -6.631194 0.0000 

MRR -60.05650 13.66797 -4.393958 0.0001 

CPI 22.92792 4.226817 5.424393 0.0000 

UEM 35.80090 13.30902 2.689972 0.0095 

R-squared 0.754632 

Adjusted R-squared 0.731913 

Prob(F-statistic) 0.000000 

 เม่ือพิจารณา ค่า Prob. ของตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั มีค่าน้อยกว่า 0.05 แต่เม่ือพิจารณาแลว้ตวัแปรท่ีมีค่า Prob. 

นอ้ยท่ีสุดมี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (INF) และตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ (CPI) จะมีอิทธิพลต่อ

ตวัแปรตาม หรือ หน้ีคา้งชาํระสินเช่ือเคหะ (NPLs)  มากกว่าตวัแปรอิสระอ่ืน โดยจากตารางท่ี 3 ค่า R-squared เท่ากบั 

0.754632 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบายค่าหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขต

เชียงใหม่ 3 ไดถึ้งร้อยละ 75.46% ส่วนค่า Adjusted R-squared มีค่าเท่ากบั 0.731913 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

F-statistic 1.388855     Prob. F(19,40) 0.1873 

Obs*R-squared 23.84902     Prob. Chi-Square(19) 0.2020 

R-squared 0.397484   

Adjusted R-squared 0.111288   

การทดสอบไดผ้ลดงัน้ี  F-statistic = 1.388855   Probability = 0.1873 

Obs*R-squared = 23.84902  Probability = 0.2020 

จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า การทดสอบปัญหา Heterokedasticity ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี 

White’s Heterokedasticity test ไดค่้า Probability ของ F-statistic เท่ากบั 0.1873 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่สามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 : Heterokedasticity  หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 : 

Heterokedasticity สมการถดถอยน้ีไม่พบปัญหา Heterokedasticity 
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การทดสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบของ Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM Test 

การทดสอบไดผ้ลดงัน้ี F-statistic = 2.903228   Probability = 0.0052 

Obs*R-squared = 27.20404  Probability = 0.0072 

จากขอ้มลูสามารถสรุปไดว้่า การทดสอบปัญหา Autocorrelation ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ไดค่้า Probability ของ F-statistic เท่ากบั 0.0052 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 และ

ค่า Probability ของ Obs*R-squared เท่ากบั  0.0072 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั Ho ยอมรับ

สมมติฐานรอง H1 แสดงว่าสมการถดถอยน้ีมีปัญหา Autocorrelation 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการแกปั้ญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ดงันั้นจึงแกปั้ญหาดว้ย

วิธี HAC Newey-West 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Constant -1373.818 351.0747 -3.913178 0.0003 

LOAN -0.149262 0.050210 -2.972756 0.0044 

INF -24.40473 5.082706 -4.801523 0.0000 

MRR -60.05650 16.74733 -3.586035 0.0007 

CPI 22.92792 5.408510 4.239230 0.0001 

UEM 35.80090 10.97537 3.261932 0.0019 

R-squared 0.754632 

Adjusted R-squared 0.731913 

F-statistic 33.21550 

Prob(F-statistic) 0.000000 
 

การทดสอบไดผ้ลดงัน้ี     เม่ือพิจารณาค่าของสัมประสิทธ์ิ ( Coefficient ) พบว่า 

 สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 = -1373.818 

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛽𝛽1 = -0.149262 

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛽𝛽2 = -24.40473 

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛽𝛽3 = -60.05650 

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛽𝛽4 = 22.92792 

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛽𝛽5 = 35.80090 

NPLs = -1373.818** - 0.149262** LOAN - 24.40473** INF - 60.05650** MRR + 22.92792** CPI + 35.80090** UEM 

(0.0003)           (0.0044)             (0.0000)             (0.0007)                (0.0001)               (0.0019) 

R-squared   = 75.46% 

Adjusted R-squared  = 73.19% 

Prob(F-statistic) = 0.000000 
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เม่ือการแก้ปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ดว้ยวิธี HAC Newey-West จาก ตวัแปรต้น

ทั้งหมด 5 ตวั และจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 60 ชุด ไดค่้า  = 0.754632 หมายความว่า ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 75.46 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 24.54 เกิดจากตวัแปรอิสระอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํเขา้มา

อธิบายในสมการน้ี ดงันั้น จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีคา้งชาํระของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ให้ผลอย่าง

มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือ ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 (LOAN) อตัรา

ดอกเบ้ีย(MRR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ (CPI) และ อตัราว่างงานของภาคเหนือ

(UEM)    
 

5. การอภปิรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระ กบัปริมาณหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้ลว้จะนาํมา

ทดสอบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชรู้ปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยเป็นขอ้มูลราย

เดือน ทั้งหมดจาํนวน 60 ชุดขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2556 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปราย

ผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีคา้งชาํระของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 

ปัจจัย Coefficient Prob. คาดการณ์ทศิทาง ผลการศึกษา สรุปผล 

LOAN -0.149262 0.0044 Positive Negative  

INF -24.40473 0.0000 Positive Negative  

MRR -60.05650 0.0007 Positive Negative  

CPI 22.92792 0.0001 Positive Positive  

UEM 35.80090 0.0019 Positive Positive  

การทดสอบไดผ้ลดงัน้ี R2 = 0.754632   

หมายเหตุ  √  หมายถึง มีนัยสาํคญัทางสถิติ 

X  หมายถึง ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาตวัแปรทั้ง 5 ตวั พบว่า มีตวัแปร 5 ตวั ท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีคา้งของธนาคารออมสินเขต

เชียงใหม่ 3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3(LOAN) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้าํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) อตัราดอกเบ้ียอตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดั

เชียงใหม่ (CPI) และอตัราการว่างงานในภาคเหนือ (UEM)  

จากค่า R2 = 0.754632 หมายถึง ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัขา้งตน้ สามารถอธิบายปริมาณหน้ีคา้งของธนาคาร

ออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ไดถึ้งร้อยละ 75.46 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 24.54 เกิดจากตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีไม่ปริมาณหน้ี

คา้งของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ได ้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1404 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

1.ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3(LOAN) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 

0.149262 สามารถอธิบายได้ว่า  ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3(LOAN)  

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะทาํให้ปริมาณหน้ีคา้งของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่3 

เปล่ียนแปลงไป 0.149262 หน่วย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2.อัตราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 24.40473 สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราเงินเฟ้อ (INF)  

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะทาํให้ปริมาณหน้ีคา้งของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่3 

เปล่ียนแปลงไป 24.40473 หน่วย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ระดับความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซ่ึง 

ความสัมพนัธด์งักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3. อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้าํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 60.05650 สามารถอธิบาย

ไดว้่า อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้าํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ 

จะทาํให้ปริมาณหน้ีคา้งของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 เปล่ียนแปลงไป 60.05650 หน่วย เป็นการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ (CPI)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 22.92792 สามารถอธิบายไดว้่า ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ (CPI) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะทาํให้ปริมาณหน้ี

คา้งของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 เปล่ียนแปลงไป 22.92792 หน่วย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.อตัราว่างงานในภาคเหนือ (UEM)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 35.80090 สามารถอธิบายไดว้่าอตัราว่างงาน

ในภาคเหนือ (UEM)   เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะทาํให้ปริมาณหน้ีคา้งของธนาคาร

ออมสินเขตเชียงใหม่ 3 เปล่ียนแปลงไป 35.80090 หน่วย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีคา้งของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 พบว่าสามารถอภิปราย

ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.ปริมาณสินเช่ือเคหะคงเหลือของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 (LOAN) ส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือ

เคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 โดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม จากการศึกษาพบว่าการเพ่ิมปริมาณ

สินเช่ือเคหะ จะทาํให้ปริมาณหน้ีคา้งลดลง ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพราะการกาํหนดเป้าหมายการบริหาร

จดัการหน้ีคา้งชาํระของธนาคารออมสินท่ีกาํหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขใหมี้การควบคุมปริมาณหน้ีคา้งชาํระให้ลดลงทุก

ปี จึงส่งผลให้ตอ้งควบคุมหน้ีคา้งอย่างเขม้งวด ดงันั้นจึงส่งให้ปริมาณสินเช่ือเคหะท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลกระทบต่อปริมาณ

หน้ีคา้งชาํระของธนาคารนอ้ยมาก 

2.อตัราเงินเฟ้อ (INF) ส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 โดยเป็นไป

ในลกัษณะตรงกนัขา้ม ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช่วงท่ีเก็บขอ้มูล เป็นช่วงระยะเวลาสั้ นๆ 

กอปรกบัภาวะเศรษฐกิจของไทยยงัมีความผนัผวนทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง และยงัมีนโยบายของรัฐบาลหลาย
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นโยบายท่ีกระตุน้ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เช่น ภาวะค่าแรงขั้นตํ่า การปรับค่าจา้งขั้นตํ่าตามกาํหนดของรัฐบาล ฯลฯ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั (รายงานนโยบายการเงิน ปี พ.ศ.2560 : ธนาคารแห่งประเทศไทย) เร่ือง ผลของปัจจยัเชิงวฎัจกัรและ

ปัจจยัเชิงโครงสร้างต่อการประมาณการอตัราเงินเฟ้อไทย สรุปไดว้่า ผลกระทบของการเขา้สู่สังคมสูงอายตุ่ออตัราเงิน

เฟ้อนั้นมีหลายช่องทางและแต่ละช่องทางส่งผลต่ออตัราเงินเฟ้อในทิศทางท่ีแตกต่างกนัแต่ในกรณีของไทย การเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายมีุโอกาสท่ีจะสร้างแรงถ่วงต่ออตัราเงินเฟ้อ เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนหน่ึงอาจมีรายไดไ้ม่เพียงพอใชจ่้ายใน

ยามเกษียณ รวมทั้งการเตรียมตวัออมเพ่ือใชใ้นยามเกษียณของประชากรวยัทาํงานมีไม่มาก ส่งผลให้การบริโภคใน

ภาพรวมมีแนวโนม้ขยายตวัไดช้า้ลงและอตัราเงินเฟ้อไม่เร่งสูงมาก การวิเคราะห์ค่าของอตัราเงินเฟ้อ ให้ผลไปในทิศ

ทางตรงกบัขา้มกนั อาจจะเกิดจากการรวบรวมขอ้มูลทางสถิติท่ีมีการรวบรวมในช่วงสั้ นๆ และมีการนาํขอ้มูลอตัรา

เงินเฟ้อของประเทศไทยทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัอตัราเงินเฟ้อภายในจงัหวดัเชียงใหม่ จึงทาํ

ให้ผลการวิเคราะห์ของอตัราเงินเฟ้อ ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกนั 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้าํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) ส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของธนาคาร

ออมสินเขตเชียงใหม่ 3 โดยเป็นไปในลกัษณะตรงกนัขา้ม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์เป็น

อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี ตามประกาศของธนาคาร จึงส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งชาํระน้อย แต่

ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระแลว้ ภายหลงัท่ีลูกหน้ีมีการส่งชาํระหน้ีล่าชา้ จะมีดอกเบ้ียผิดนัดชาํระเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีอตัราท่ีสูงกว่า

ดอกเบ้ียปกติทัว่ไป ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีผลต่อปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 

3 เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

4.ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ (CPI) ส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขต

เชียงใหม่ 3 โดยเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั เพราะดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการท่ี

บริโภคใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ โดยถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคสูงข้ึนจึงส่งผลให้ปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะเพ่ิมข้ึนตาม 

เพราะลูกหน้ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินเคา้ และบริการเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจนจิต พรหมดี 

(2550) ศึกษาเร่ืองวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน การศึกษาโดยใช้วิธีทาง

เศรษฐมิติวิเคราะห์สมการดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ โดยใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ.2543 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2549 ผลการศึกษาพบว่าดัชนี

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน  

5.อตัราว่างงานในภาคเหนือ (UEM)  อตัราว่างงานในภาคเหนือ ส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพราะ ถา้อตัราว่างงานเพ่ิมข้ึนแสดงว่าสภาวะเศรษฐกิจ

เร่ิมตกตํ่า ส่งผลต่อรายไดข้องลูกหน้ี ลูกหน้ีไม่มีรายไดส่้งชาํระหน้ีให้กบัธนาคาร ทาํให้ปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะ

ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 เพ่ิมข้ึนด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า อตัราว่างงานในภาคเหนือ 

ส่งผลต่อปริมาณหน้ีคา้งสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

1. จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีคา้งของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3” มีวตัถุประสงค์

เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนเพ่ือผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ปรับปรุงนโยบายการอนุมติั
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สินเช่ือ โดยควรมีการศึกษาทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก  เช่น  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ทางดา้นนโยบายของรัฐบาล 

ฯลฯ โดยศึกษาเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการท่ีจะอนุมติัสินเช่ือ ตลอดจนถึงแนวทางการปฏิบติังานในอนาคต 

2. การท่ีธนาคารมีนโยบายขยายฐานสินเช่ือให้เพ่ิมมากข้ึนนั้น ยิง่ทาํให้โอกาสในการเกิดหน้ีคา้งชาํระสินเช่ือ

มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ลูกหน้ีอาจจะผิดนัดชาํระหน้ีทั้งเงินต้นและดอกเบ้ียให้กบัธนาคาร ดังนั้ นธนาคารควรเน้น

กระบวนการการพิจารณาสินเช่ือให้เนน้ความมีคุณภาพมากข้ึน มากกว่าท่ีจะเน้นปริมาณการขยายตวัของสินเช่ือ โดย

ธนาคารควรมีการกาํหนดการควบคุมการพิจาณาให้มีหลกัเกณฑท่ี์รัดกุมมากกว่าเดิม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจ โดยมีปัจจยัการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคทัว่ไป อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์และปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ผูศึ้กษา

ไดท้าํการรวบรวมขอ้มลูเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 รวม 60 ชุดขอ้มูล 

นาํมาประมวลผลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณเงินฝากของสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจ และปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณ

เงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนปัจจยัอตัราเงินเฟ้อ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีนัยสําคญักบัปริมาณเงิน

ฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

คาํสําคญั:  ปริมาณเงินฝาก, สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the factors influencing the amount of deposits of Specialized 

Financial Institutions (SFIs). The factors which are used for statistically hypothesis test are Inflation, Gross 

Domestic Product, Consumer Price Index, Interest Rates of Commercial Banks and the amount of loans of 

Specialized Financial Institutions. The researchers collect data on a monthly basis from October 2012 to September 

2017, 60 sets of data are processed to find relationships in the form of complex regression equation by utilizing 

statistics software. The study indicates that there are 2 factors influencing the amount of deposits of Specialized 

Financial Institutions: Interest Rates of commercial banks has relationship in the opposite direction with the amount 

of deposits of Specialized Financial Institutions. And the amount of loans of Specialized Financial Institutions has 

statistically significant correlation in the same direction with the amount of deposits of Specialized Financial 

Institutions at 95% degree of confidence. For Inflation Rate, Gross Domestic Product and the Consumer Price 

Index, they don’t have relationship and no significance to the amount of deposits of Specialized Financial 

Institutions. 

Keywords:  Amount of Deposits, Specialized Financial Institutions, SFIs    
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1. บทนํา 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายเฉพาะกิจ

เพ่ือดาํเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาลในดา้นการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจและดา้นการสนบัสนุนการลงทุนต่างๆ 

ดว้ยบทบาทสาํคญัของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีต่อระบบการเงินของประเทศ ทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนิน

นโยบายทางการเงินของภาครัฐ มุ่งเนน้ดาํเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนบริการทางการเงินแก่ภาคส่วน

ต่างๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงระบบสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ได ้แลว้ยงัคงตอ้งดาํเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการทาง

เงินแก่ภาคประชาชน ภาคครัวเรือน และภาคเอกชนทัว่ไป อีกทั้ งเพ่ือช่วยให้ขับเคล่ือนระบบสถาบนัการเงิน 

สนบัสนุนการขยายตวัและการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลกระทบมา

จากสภาพเศรษฐกิจของต่างประเทศยงัอยูใ่นภาวะไม่แน่นอน สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตแบบค่อยเป็นค่อย

ไป ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ ดา้นระบบการเงินดาํเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

เพ่ือสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ดา้นภาวะเงินเฟ้อท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย

นโยบายเป็นผลให้อตัราดอกเบ้ียอยู่ระดบัตํ่าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหลีกเล่ียงการฝากเงินกบัสถาบนั

การเงิน และไปเลือกลงทุนในสินทรัพยท์างเลือกต่างๆ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลง

ปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงิน ทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยหมุนเวียนเงินฝาก และขาดสภาพคล่องในการบริหาร

แหล่งเงินทุนอีกดว้ย (รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 

ดงันั้ น การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

ประกอบด้วย อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย ์และปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจตามการเปล่ียนแปลงของแต่ละสภาพเศรษฐกิจ 

สาํหรับนาํไปใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนการดาํเนินงาน และกลยุทธ์การระดมเงินทุน ช่วยให้

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจสามารถควบคุมปริมาณเงินฝาก ลดความเส่ียงจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง และรักษา

เสถียรภาพของแหล่งเงินทุนนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของสถาบนัการเงิน เพ่ือให้ระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

เติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

3. แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)  อธิบายว่า สถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจ เป็นสถาบนัการเงินท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์เฉพาะแห่งตามพระราชบญัญติัสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจนั้นๆ บทบาทหนา้ท่ีสาํคญัเป็นการเสริมศกัยภาพบริการทางการเงิน ให้แก่ภาคครัวเรือน ธุรกิจเอกชน 

เศรษฐกิจฐานราก และลกูคา้รายยอ่ยให้สามารถเขา้ถึงบริการได ้เพ่ือการดาํเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาลในการ

พฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมขบัเคล่ือนระบบสถาบนัการเงินให้ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพช่วยให้ประเทศ
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มีเสถียรภาพและเติบโตไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีจาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคาร

เพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม และบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียสาํนกัคลาสสิก (วเรศ อุปปาติก, 2544)  กล่าวถึง แบบจาํลองของสํานกัคลาสสิกไวว้่า 

อตัราดอกเบ้ีย เป็นตวัแปรสาํคัญท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นอุปทานของเงินหรือด้านอุปสงค์ต่อเงิน กล่าวคือ 

อุปทานของเงินทุน เป็นเงินออมในระบบเศรษฐกิจ หรือแหล่งท่ีมาของเงินทุนต่างๆ สําหรับให้กูย้ืม ซ่ึงอุปทานของ

เงินจะผนัแปรไปในทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ีย แสดงว่า เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ย่อมส่งผลให้อุปทานของเงินทุน

เพ่ิมข้ึน หรืออตัราดอกเบ้ียลดลง ยอ่มส่งผลให้อุปทานของเงินทุนลดลงเช่นกนั และอุปสงค์ของเงินทุน เป็นตอ้งการ

เงินเพ่ือการลงทุนท่ีแทจ้ริง หรือความตอ้งการเงินให้สินเช่ือ ซ่ึงอุปสงค์ของเงินจะผนัแปรไปในทางตรงกนัขา้มกบั

อตัราดอกเบ้ีย แสดงว่า เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ยอ่มส่งผลให้อุปสงคข์องเงินทุนลดลง หรืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ย่อม

ส่งผลให้อุปทานของเงินทุนลดลงเช่นกนั 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้(วเรศ อุปปาติก, 2544)  อธิบายความสัมพนัธ์ของอุปทานของเงินให้กูแ้ละอุปสงค์

ของเงินขอกูท่ี้ถูกกาํหนดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย คลา้ยกบัทฤษฎีของสํานักคลาสสิก โดยอาศยัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นจริงของระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ อุปทานของเงินให้กูจ้ะมาจากแหล่งเงินออม และปริมาณเงินให้กูใ้นระยะเวลา

ใดเวลาหน่ึงแก่ผูบ้ริโภค รัฐบาล และองคก์รเอกชน เป็นความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เม่ืออตัราดอกเบ้ีย

ตํ่า ความตอ้งการเงินให้กูล้ดลง ทาํให้ปริมาณเงินให้กูย้มืลดลง หรืออตัราดอกเบ้ียสูง ความตอ้งการเงินให้กูเ้พ่ิมข้ึน ทาํ

ให้ปริมาณเงินให้กูย้มืเพ่ิมข้ึน ส่วนอุปสงคข์องเงินขอกูจ้ะมาจากการลงทุนและการถือเงินไวใ้นมือเป็นความสัมพนัธ์

ตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูง ความตอ้งการเงินขอกูล้ดลง ทาํให้ปริมาณเงินให้กูย้ืมลดลง หรือ

อตัราดอกเบ้ียตํ่า ความตอ้งการเงินขอกูเ้พ่ิมข้ึน ทาํให้ปริมาณเงินให้กูย้ืมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอุปทานของเงินให้กูแ้ละอุปสงค์

ของเงินขอกูจ้ะถูกกาํหนดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม (อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ) ท่ีเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

ทฤษฎีการออม (ชนดัดา จนัทะโชติ, 2552)  กล่าวว่า นอกจากรายไดเ้ป็นตวักาํหนดการออมทรัพยแ์ลว้ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากมีบทบาทสาํคญัในการใชเ้ป็นส่ิงจูงใจเพ่ือก่อให้เกิดการขยายตวัของการออม ส่ิงสําคญัคือ สถาบนั

การเงินต่างๆ นั้น มีส่วนช่วยในการระดมเงินฝากและใชเ้งินออมนาํไปใชใ้นการลงทุนต่างๆ ดว้ยการจูงใจให้เกิดการ

ขยายตวัในการออมทรัพยก์็ไดป้รับปรุงอตัราผลตอบแทนของเงินฝากประเภทต่างๆ ให้สูงข้ึน เพ่ือนาํเงินออมไปใช้

แหล่งเงินทุนเป็นกลไกในการลงทุนสาํหรับการพฒันาระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม 

แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2550)  ไดใ้ห้ความหมายว่า มูลค่าตลาดของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตในประเทศในช่วงเวลา

หน่ึงๆ ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆ และเป็นเคร่ืองมือท่ีในการวดัการ

ขยายตวัของระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ นักธุรกิจ และสถาบนัการเงินทัว่ไป สําหรับการวดัผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ถกูอธิบายดว้ย รายจ่ายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชน รายจ่ายเพ่ือการลงทุนภาคเอกชน การใชจ่้ายของภาครัฐ 

การนาํเขา้สุทธิ และการส่งออกสุทธิ 

แนวคิดเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ (เสรี ลีลาลยั, 2534)  กล่าวว่า เงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจท่ี

ระดบัราคาสินคา้หรือบริการมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือราคาสินคา้
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สูงข้ึนทาํให้มูลค่าของเงินตราหน่ึงหน่วยจึงสามารถซ้ือสินคา้และบริการได้น้อยลง ดงันั้ นภาวะเงินเฟ้อเป็นการ

สะทอ้นถึงอาํนาจการซ้ือท่ีลดลงต่อหน่ึงหน่วยเงินตราหรือปริมาณการสูญเสียมูลค่าท่ีแทจ้ริงของตวักลางท่ีใชใ้นการ

แลกเปล่ียนสินคา้ในระบบเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม ภาวะเงินเฟ้อยงัเป็นผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ไดแ้ก่ ค่าครอง

ชีพเพ่ิมข้ึน ปริมาณการนาํเขา้สูงข้ึน กระตุน้ใหเ้กิดการใชจ่้ายและลงทุน ช่วยลดภาระหน้ีท่ีแทจ้ริงของทั้งภาครัฐและ

เอกชน  

แนวคิดเก่ียวกบัดชันีราคาผูบ้ริโภค  (สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2560)  อธิบายว่า ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) เป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ 

โดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไปเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการจาํนวนหน่ึงเป็นประจาํ ณ เวลาหน่ึงเทียบกบัปีฐาน 1 (Base Year) 

ให้ทราบถึงลกัษณะรายได ้การออม และการวดัระดบัการครองชีพของประชาชน โดยทัว่ไปสินคา้ท่ีนาํมาคาํนวณราคา

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ หมวดอาหาร/เคร่ืองด่ืม หมวดเคร่ืองนุ่งห่ม หมวดเคหะสถาน หมวดตรวจรักษา/บริการส่วน

บุคคล หมวดพาหนะ/ขนส่ง/การส่ือสาร หมวดบนัเทิง/การอ่าน/การศึกษา และหมวดยาสูบ/เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

อภยัวรรณ นามพลแสน (2551)  ศึกษาเร่ืองปริมาณเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาแบบรายปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2549 จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศภาคเกษตรกรรม ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. และอัตราเงินเฟ้อ มี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยข์อง ธ.

ก.ส. ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

รัชนีกร ศรีจนัทร์ (2558)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อยอดเงินฝากของธนาคารออมสิน ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูล

รายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2557 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดเงินฝากของธนาคาร

ออมสิน ไดแ้ก่ อตัราการว่างงาน และจาํนวนสาขาของธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็น

ปัจจยัท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

ปริมาณเงินฝากของ 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (DEP) 

- อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  

- ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) 

- อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

  ธนาคารพาณิชย ์(INT) 

- ปริมาณเงินให้สินเช่ือของ 

  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (LOAN) 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา 
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4. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 รวม 60 ชุดขอ้มูล ซ่ึงตวัแปร

ตาม คือ ปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตัวแปรอิสระ คือ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ดัชนีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ และปริมาณเงินให้สินเช่ือของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้ งน้ี ข้อมูลปริมาณเงินฝากและปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

ประกอบดว้ย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย เท่านั้น ซ่ึงการเก็บรวมรวมขอ้มูลแต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมี

ความน่าเช่ือถือ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย ์แลว้นาํข้อมูลดังกล่าวมา

ประมวลผลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาผลของความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระ ซ่ึงขั้นตอนของการพิจารณาโดยการใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ยขั้นตอนการพิจารณาดงัต่อน้ี 
 

     ส่วนท่ี 1   วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัย

ฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
 

     ส่วนท่ี 2  วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณเพ่ือหาความสัมพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

           ขั้นตอนท่ี 1  การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test) ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller 

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามก่อนนาํเขา้สมการถอดถอย 

           ขั้นตอนท่ี 2   การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation)  

           ขั้นตอนท่ี 3  การสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น แสดงดงัสมการ 
 

DEPt  =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1INF + 𝛽𝛽2GDP + 𝛽𝛽3CPI+ 𝛽𝛽4INT  + 𝛽𝛽5LOAN  + 𝜀𝜀t 
 

              โดยท่ี   DEP     คือ  ปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (หน่วย: ลา้นบาท) 

   INF  คือ  อตัราเงินเฟ้อ (หน่วย: ร้อยละ) 

   GDP คือ  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (หน่วย: ร้อยละ) 

   CPI คือ  ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (หน่วย: ร้อยละ) 

   INT คือ  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์(หน่วย: ร้อยละ) 

   LOAN คือ  ปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (หน่วย: ลา้นบาท) 

   𝛼𝛼  คือ  ค่าคงท่ี 

   𝛽𝛽 คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

   𝜀𝜀 คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน 
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           ขั้ นตอนท่ี 4  การตรวจสอบและสรุปปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน 

(Heteroskedasticity) ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

           ขั้ นตอนท่ี 5  การตรวจสอบและสรุปปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเค ล่ือน 

(Autocorrelation) ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

           หากพบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) และ

ความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปร (Autocorrelation) จะแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

           ขั้นตอนท่ี 6  การทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีในสมการถดถอย  

           ขั้นตอนท่ี 7  เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการและสรุปผล 

 

5. ผลการวจิัย 
  

    ส่วนท่ี 1  วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน 

(Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)   
 

       ตารางท่ี 1  แสดงวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ตวัแปร 
ค่าสถิตเิชิงพรรณนา 

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

DEP 3,990,672 4,026,445 4,523,031 3,283,285 352,802 

INF 0.93 0.81 3.63 -1.27 1.36 

GDP 3.30 3.00 15.40 -0.50 3.08 

CPI 100.02 100.24 101.51 97.71 0.89 

INT 1.70 1.44 2.49 1.29 0.47 

LOAN 4,922,407 4,975,568 5,739,060 3,947,900 537,120 
    

ปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ (DEP) : ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3,990,672 ลา้นบาท ค่ามธัยฐานเท่ากบั 

4,026,445 ลา้นบาท ค่าสูงสุด เท่ากบั 4,523,031 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุด เท่ากบั 3,283,285 ลา้นบาท และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 352,802 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) : ค่าเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 0.93 ค่ามธัยฐาน เท่ากบัร้อยละ 0.81 ค่าสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 

3.63 ค่าตํ่าสุด เท่ากบัร้อยละ -1.27 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบัร้อยละ 1.36 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : ค่าเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 3.30 ค่ามธัยฐาน เท่ากบัร้อยละ 3.00 

ค่าสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 15.40 ค่าตํ่าสุด เท่ากบัร้อยละ -0.50 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.08 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (CPI) : ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 100.02 ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 1.44 ค่าสูงสุด เท่ากบั 2.49 ค่า

ตํ่าสุด เท่ากบั 1.20 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.47 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคารพาณชิย์ (INT) : ค่าเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 1.70 ค่ามธัยฐาน เท่ากบัร้อยละ 1.63 

ค่าสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 2.75 ค่าตํ่าสุด เท่ากบัร้อยละ 1.50 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.46 
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ปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (LOAN) : ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4,922,407 ลา้นบาท ค่ามธัย

ฐาน เท่ากบั 4,975,568 ลา้นบาท ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 5,739,060 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุด เท่ากบั 3,947,900 ลา้น

บาท และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 537,120 
 

    ส่วนท่ี 2  วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณเพ่ือหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

       ขั้นตอนท่ี 1  การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test) ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller ของตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามก่อนนาํเขา้สมการถอดถอย 
 

       ตารางท่ี 2  แสดงผลทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Unit Root Test)  

ตวัแปร 

Augmented Dickey-Fuller Test Statistic 

t-Statistic 
Test Critical 

Value 5%  
Prob.* 

ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

DEP -7.161852 -3.487845 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

INF -8.461050 -3.487845 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

GDP -3.864357 -3.490662 0.0201 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

CPI -4.803092 -3.489228 0.0014 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

INT -6.256394 -3.487845 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

LOAN -8.348286 -3.487845 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 
 

       หมายเหตุ  * ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
        

จากตารางท่ี 2  พบว่าขอ้มูลแต่ละตวัแปรดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีน่ิง (Stationary) เรียบร้อยแลว้ จึงสามารถ

นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยได ้  
            

       ขั้นตอนท่ี 2  การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) 
 

    ตารางท่ี 3  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

ตวัแปร INF GDP CPI INT LOAN DEP 

INF 1.0000 -0.0663 0.3797 0.0107 -0.1554 -0.1061 

GDP -0.0663 1.0000 -0.2927 -0.0723 -0.0512 -0.0560 

CPI 0.3797 -0.2927 1.0000 -0.1326 -0.1995 -0.1989 

INT 0.0107 -0.0723 -0.1326 1.0000 -0.0630 -0.2453 

LOAN -0.1554 -0.0512 -0.1995 -0.0630 1.0000 0.7087 

DEP -0.1061 -0.0560 -0.1989 0.0248 0.7087 1.0000 
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 จากตารางท่ี 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า

อยูใ่นช่วง [-0.80, +0.80] แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้นตวัแปรอิสระทุกตวัจะอยูใ่นสมการถดถอย 
 

       ขั้นตอนท่ี 3  การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม แสดงดัง

สมการ 
 

DEPt  = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1INF + 𝛽𝛽2GDP + 𝛽𝛽3CPI+ 𝛽𝛽4INT  + 𝛽𝛽5LOAN  +𝜀𝜀t 

 

       ขั้นตอนท่ี 4  การตรวจสอบและสรุปปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ในการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่าค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.2703 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  ดงันั้น จึงไม่ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึง คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า ไม่พบปัญหาเร่ือง 

Heteroskedasticity 
 

      ขั้นตอนท่ี 5  การตรวจสอบและสรุปปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ค่าสถิติ

ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ในการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่าค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.4831 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึง คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า ไม่พบปัญหาเร่ือง 

Autocorrelation 
 

      ตารางท่ี 4  แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีในสมการถดถอย 

ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

DEP 0.075661 0.12607 0.600163 0.5509 

INF 0.000509 0.00107 0.475509 0.6363 

GDP -0.001498 0.00194 -0.771757 0.4436 

CPI -0.620654 0.48823 -1.271230 0.2091 

INT -0.073424 0.03003 -2.445199 0.0178 

LOAN 0.632369 0.08847 7.147777 0.0000 

Adjusted R-squared 0.516083 

      หมายเหตุ   * ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

      ขั้นตอนท่ี 6  การทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีในสมการถดถอย 

- การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี   

       พบว่า  ค่าของ 𝛼𝛼 น้ีมีค่าไม่แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  

- การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั   

       พบว่า สัมประสิทธ์ิค่าความชัน 𝛽𝛽4 และ 𝛽𝛽5 มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% 

กล่าวคือ ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์(INT) และปริมาณเงินให้สินเช่ือของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (LOAN) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
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สําหรับ สัมประสิทธ์ิค่าความชนั 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2 และ 𝛽𝛽3 มีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% 

กล่าวคือ ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
  

           ขั้นตอนท่ี 7  เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ และสรุปผล 

สมการถดถอยท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
 

DEPt  = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1INF + 𝛽𝛽2GDP + 𝛽𝛽3CPI+ 𝛽𝛽4INT  + 𝛽𝛽5LOAN  +𝜀𝜀t 
 

เม่ือทาํการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิ จะไดส้มการถดถอยท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  
 

        DEPt  = 0.075661 + 0.000509INF  - 0.001498GDP - 0.620654CPI  - 0.073424INT ** + 0.63236LOAN ** + 𝜀𝜀t 

                (0.55090)      (0.63630)                (0.44360)                 (0.20910)               (0.01780)                  (0.00000)                   
 

โดยท่ี    Adjusted R-squared  =  0.516083 หรือ 51.6083% 
 

หมายเหตุ          **     หมายถึง   ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

     ตวัเลขในวงเล็บ   หมายถึง   ค่า Prob ของแต่ละสัมประสิทธ์ิ 
 

จากค่าสัมประสิทธ์ิ ในสมการถดถอยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
    

     อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกับ ปริมาณเงินฝากของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่  95% กล่าวคือ เม่ือตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี ถ้า

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.073424 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     ปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ปริมาณเงินฝาก

ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% กล่าวคือ เม่ือตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี ถา้

ปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท จะทาํให้ปริมาณเงินฝากของสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจเปล่ียนแปลงไป 0.632369 ลา้นบาท ในทิศทางเดียวกนั 

     อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ทั้ง 3 ปัจจยัดงักล่าวเป็น

ปัจจยัอิสระท่ีไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนยัสาํคญักบัปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

     โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจากค่า Adjust R-squared มีค่าเท่ากบั

0.516083  แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายตวัแปรตาม ได้ถึงร้อยละ 51.6083 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 

48.3917 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 

 

6. การอภปิรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงซอ้น โดยการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการประมวลผล ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี จะเห็นไดว้่า 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงิน
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เฉพาะกิจ และปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักนัปริมาณเงิน

ฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนอตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ และดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนัยสําคญัทางสถิติกบัปริมาณเงิน

ฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

จากวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 รวม 60 ชุดขอ้มูลโดยตั้งสมมติฐานการศึกษาคร้ังน้ีว่า 

อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์และ

ปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อย่างน้อย 1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

   - อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกับปริมาณเงินฝากของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียสํานักคลาสสิก กล่าวไวว้่า 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงย่อมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านอุปทานของเงินหรือด้านอุปสงค์ต่อเงิน กล่าวคือ 

อุปทานของเงินจะผนัแปรไปในทางเดียวกันกบัอัตราดอกเบ้ีย และยงัสอดคล้องกับทฤษฎีการออม กล่าวไวว้่า 

นอกจากรายไดท่ี้เป็นตวักาํหนดการออมทรัพยแ์ลว้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากยงัใชเ้ป็นส่ิงจูงใจเพ่ือก่อให้เกิดการขยายตวั

ของการออมเพ่ิมข้ึนได ้จะพิจารณาไดว้่า อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยท่ี์สูงข้ึนก็จะยิง่จูงใจให้ผูฝ้ากเงินทาํการ

ฝากเงินมากข้ึนก็ทาํให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจลดลง หรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยล์ดลงจะส่งผลให้ผูฝ้ากเงินทาํการฝากเงินน้อยลงก็ทาํให้ปริมาณ

เงินฝากของธนาคารพาณิชยล์ดลง ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเพ่ิมข้ึนดว้ย ฉะนั้นการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียก็ย่อมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินดว้ยเช่นกนั ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   - ปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กบัปริมาณเงินฝาก

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ อธิบายว่า 

ความสัมพนัธ์ของอุปทานของเงินให้กูแ้ละอุปสงคข์องเงินขอกูด้ว้ยอตัราดอกเบ้ีย กล่าวคือ ในภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียตํ่า

อุปสงคข์องเงินขอกูจ้ะเพ่ิมข้ึนอนัเกิดจากความตอ้งการลงทุนมากข้ึน และภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงอุปทานของเงินให้กู้

จะเพ่ิมข้ึนอนัเกิดจากความตอ้งการถือเงินออมลดลง แสดงให้เห็นว่า สถาบนัการเงินก็ตอ้งรักษาระดบัอตัราดอกเบ้ีย

ของเงินฝากและเงินให้สินเช่ือให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องของสถาบนั

การเงิน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อภยัวรรณ นามพลแสน (2551) ท่ีได้

ศึกษาถึงปริมาณเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

   - อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่

มีผลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนีกร ศรีจนัทร์ (2558) ท่ีกล่าวไวว้่า 

อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารออมสิน สาํหรับดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป อธิบายไดว้่า การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อย่างมีระดับนัยสําคัญ เน่ืองจากช่วง

ระยะเวลาท่ีใชศึ้กษา เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจชะลอตวั สภาพเศรษฐกิจของต่างประเทศยงั
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อยู่ในภาวะไม่แน่นอน และปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลกระทบถึงประชาชนทัว่ไปขาดความเช่ือมัน่ใน

รัฐบาล เป็นผลทาํให้สภาวะความเจริญเติบโตภายในประเทศลดลง อีกทั้งสถาบนัการเงินเฉพาะกิจต่างๆ ก็มีบทบาท

สําคญัให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดาํเนินนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคัญของ

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป จึงไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจได ้
 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ปริมาณเงินให้สินเช่ือของสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจ เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึง

สามารถนาํผลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชส้ําหรับการวางแผนการดาํเนินงาน และบริหารจดัการต่างๆ เช่น การพฒันา

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก กลยุทธ์การระดมเงินฝาก ควบคุมปริมาณเงินฝากและปริมาณเงินให้สินเช่ือให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทาง ทิศทางและนโยบายการดาํเนินงานของแต่ละสถาบนัการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เลือกใช้เฉพาะบางช่วงเวลา

เท่านั้น ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงของช่วงเวลาท่ีใชศึ้กษาอาจจะส่งผลให้ผลการศึกษาท่ีไดรั้บมีการเปล่ียนแปลงไป 

ฉะนั้น สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ จึงใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้พิจารณา ทิศทาง แนวโน้ม และรักษา

ระดบัของปริมาณเงินฝากให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เพียงพอต่อการนาํไปใชใ้นสําหรับการดาํเนินงานของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป อาจเลือกปัจจัยอิสระท่ีมีหลากหลายมากข้ึน เช่น ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจยัจากการดาํเนินนโยบายภาครัฐ หรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าเป็นปัจจัยท่ีสามารถ

กาํหนดการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ คลอบคลุม และลด

ความคลาดเคล่ือนของขอ้มลูท่ีใชใ้นการทดสอบ โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูสถิติจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เท่านั้น สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมเพ่ือ

นาํมาสนบัสนุนการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจยิง่ข้ึน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร อาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คณะอาจารยห์ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตท่ีได้ให้คาํแนะนํา ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งและสมบรูณ์ยิง่ข้ึน ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ี

บณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย รวมถึงขอขอบคุณท่านผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งธนาคาร

ออมสิน ท่ีให้การสนบัสนุน คาํปรึกษา คาํแนะนาํสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปไดดี้ ทั้งน้ีหากการศึกษา

คน้ควา้ฉบบัน้ีเกิดขอ้ผดิพลาด และขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก ประจาํ3 เดือน (INT) ราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX ) ราคาทองคาํ (GOLD) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทและดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) โดยใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Sccondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณเป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  (Ordinary Least Squares: OLS)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้นบริษทัปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ไดแ้ก่ ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX) โดยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั: อตัราผลตอบแทน, ราคาหุ้น,บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

The objective of the study of Factors Affecting the stock price of  PTT Exploration and Production Public 

Company Limited (PTTEP) is to study  factor that determine stock price of  PTT Exploration and Production Public 

Company Limited (PTTEP). The  factors uses in this study are the Energy Price Index (ENERG), the Three-Month 

Fix Interest Rate (INT), the Oil price (NYMEX), the  Gold Price (GOLD), and Inflation Rate (INF). The monthly 

data of January 2013 to December 2017; 60 months in total. Multiple Linear Regressions Ordinary Least Squares 

(OLS) is used to analyze the data.    

The results shows that, the Energy Price Index (ENERG), the Oil price (NYMEX), statistically are 

positively affect  the stock price of  PTT Exploration and Production Public Company Limited at the significance 

level of  0.05 and the Three-Months Fix Interest Rate (INT) have negative relationship statistically.  

Keywords: yield, stock price, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) 
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1.บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มี

เงินออม เพราะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561)

นอกจากน้ีการท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์บริษัทจดทะเบียนท่ีหลากหลาย ตลาดหลักทรัพยจึ์งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผูท่ี้

ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุนทั้งประเภทสินคา้และผลตอบแทน ซ่ึงประกอบไปดว้ยอุตสาหกรรมต่างๆ 

ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มวตัถุดิบและสินค้า

อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการและเทคโนโลยแีละกลุ่มพลงังาน ในช่วงท่ี

ผา่นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนั กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจมากสาํหรับนกัลงทุนกลุ่มต่างๆ คือ หุ้นกลุ่มพลงังาน ซ่ึงมีการ

เติบโตขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ (ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561) มีผลสืบเน่ืองมาจากธุรกิจ

พลงังานมีการขยายตวัไปมากตามความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ือการผลิต และการบริโภคเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบ

กบัการจดัหาพลงังานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการขออุตสาหกรรมทางภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดเ้ขา้มาลงทุนเพ่ิม

มากข้ึน  เพ่ือใชใ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีต้องใชพ้ลงังานเพ่ือการผลิตต่างๆให้ไดม้ากยิ่งข้ึน (สุวิมล สังข

ทบัทิม, 2554) 

บริษทัปตท.และผลิตปิโตรเลียมเคมีจาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในการระดมทุนในการนํามาพฒันาและขยายกิจการโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดาํเนินการ

ประกอบธุรกิจดา้นการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และนาํพลงังานทั้งจาก ภายในและภายนอกประเทศมาเพ่ือคนไทย

ไดใ้ชป้ระโยชน์ โดยสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานให้กบัประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจุบนั “ นํ้ ามนั ” เป็นปัจจยั

สําคัญในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน, 2561)  มีความสัมพนัธ์และมี

บทบาทต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของทุกคนเป็นอยา่งมาก เม่ือราคานํ้ามนัในตลาดโลกไดป้รับราคาสูงข้ึน จึงเกิดผล

กระทบต่อราคานํ้ามนัในประเทศไทยไดมี้การปรับเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา (สุวสี สุวรรณเวช, 2552) 

 จากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีการปรับตวัลดลง(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2561) ทาํให้นกัลงทุนหันมา

ลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน ซ่ึงการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงย่อมมีความเส่ียงเกิดข้ึนมากน้อยไม่เท่ากนั

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัพ้ืนฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั โดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงสุดหรืออตัราผลตอบแทนมากกว่า

ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ ถือไดว้่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจของนักลงทุน บริษทั ปตท. และผลิตปิโตรเลียมเคมี จาํกัด 

(มหาชน)  เป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีพ้ืนฐานของบริษทัท่ีดี และให้ผลตอบแทนจากการลงทุน เงินปันผลเป็นท่ีน่าสนใจ 

ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มสูงเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการใชพ้ลงังานมีสูงข้ึนจึงส่งผลให้ธุรกิจกลุ่ม

พลงังานมีขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนดว้ย (ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข, 2555) 

 การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีส่งผลต่อราคาของหุ้น บริษทั ปตท. จาํกดั และผลิตปิโตรเลียมเคมี จาํกดั 

(มหาชน)  ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน จึงเป็นเร่ืองท่ีสมควรศึกษาเพ่ือประโยชน์และ

ผลตอบแทนสูงสุดในการกาํหนดแนวทางในการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและนาํไปประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนอยา่งมีเสถียรภาพ  

 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน ประกอบไปดว้ย 
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 1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Analysis) 

ตอ้งวิเคราะห์ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกจะมี

ผลต่อประเทศไทยของเราเช่นกนั (สํานักงานดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2561) ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา 

ไดแ้ก่ การพยากรณ์เก่ียวกบัอตัราการเติบโตของรายได้ประชาชาติของแต่ละประเทศ การพยากรณ์เก่ียวกับอัตรา

ดอกเบ้ีย ฯ นอกจากน้ียงัตอ้งติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาท่ีมีสัดส่วนการบริโภค

ในโลกน้ีมากท่ีสุด ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ จะตอ้งศึกษาถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร  

2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

  การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจะเป็นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) สภาพการแข่งขนั

ในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอตัราการเจริญเติบโตอย่างไร ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยั

หลายอย่างดว้ยกนั เช่น นโยบายของรัฐท่ีจะให้การสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ โครงสร้างการ

เปล่ียนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป็นตน้  

3. การวิเคราะห์บริษทั 

การวิเคราะห์บริษทัเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เพ่ือคดัเลือกบริษทัท่ีควรลงทุน โดยจะเนน้ทั้งเชิงคุณภาพ เช่น ประสบการณ์และความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหาร บุคลากร 

ขีดความสามารถดา้นการตลาด การผลิต/การบริการ การวิจัยและพฒันาการบริหารและระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร ฯลฯ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซ่ึงจะวิเคราะห์ทั้งจากงบการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบนัของบริษทั เพ่ือ

นาํมาประมาณการกาํไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคต 

ทฤษฎกีารตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์  

 การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใ์นยุคปัจจุบนั จะต้องอาศยัการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆท่ีทนัสมยั การไดรั้บรู้

ข่าวสารใหม่ๆเท่านั้น ไม่สามารถทาํให้ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งได ้จนกว่าจะนาํข่าวสารท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์และพิจารณา

อยา่งเป็นระบบ ข่าวสารตอ้งผ่านกระบวนการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง จึงจาํเป็นท่ีผูล้งทุนตอ้งศึกษาถึงการพิจารณาเลือก

หลกัทรัพยเ์ขา้มาในหลกัทรัพยท่ี์ถือครอง (Portfolio) (กนกดล สิริวฒันชยั, 2557) 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ ์(2551) ไดศึ้กษา“ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมลูค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน”การศึกษามีวตัถุ

ประเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยศึกษาปัจจัยท่ีนํามาศึกษาจะมีทั้งปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใจซ่ึงทาํการรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน โดยใชร้าคาปิด ตั้งแต่ มกราคา 2550 ถึง ธันวาคม 

2554 ซ่ึงเป็นระยะเวลา 72 เดือน โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัในตลาด NYMEXอตัราส่วนเงินปันผลต่อ

ราคา อตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางญ่ีปุ่น ยอดสะสมเงินลงทุนจากต่างประเทศ สรุปผลการศึกษาพบว่า ราคานํ้ ามนั

ในตลาด NYMEXยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียพ้ืนฐานของธนาคารกลางญ่ีปุ่น มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมลูค่าตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ส่วนอตัราส่วนผลตอบแทนในรูปของเงิน

ปันผลทั้งกลุ่มพลงังาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมลูค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน  

แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551) ไดศึ้กษา“ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน: กรณีศึกษา บริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. จดักดั (มหาชน)”การศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 
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(มหาชน)และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 โดยใชว้ิธี 

Ordinary Least Square –OLS ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ในแบบจาํลอง สรุปสรุปผลการวิจยั 

ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทัปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคา

หุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีดาวโจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือนมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 คือถา้อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโน้มสูงข้ึนจะ

ทาํให้ราคาหุ้นบริษทัปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)มีแนวโน้มสูงไปดว้ย ในขณะท่ีราคาหุ้นของ

บริษทัปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์และอตัราแลกเปล่ียนระว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

เฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 3.82 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ถา้อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้น บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ลดลง  

 อัญรัตน์  เศวตประสาธน์ และดร.กิตติพนัธ์คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ” การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณ

สถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน 

และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยปัจจัยท่ีทาํการศึกษาได้แก่ ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) ระดบันัยสําคญั 

0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก โดยปัจจัยต่างๆท่ีนาํมาศึกษา

งานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิด 

 

1. ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน  (ENERG) 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3เดือน (INT) 

3. ราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) 

4. ราคาทองคาํ (GOLD) 

5. อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์

  

ราคาหุ้นบริษทั ปตท.

สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม (PTTEP) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือเป็นแนวทางประกอบในการตดัสินใจของนักลงทุนในหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

จาํกดั (มหาชน) และในกลุ่มพลงังาน เพ่ือหาโอกาสในการลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

2.เพ่ือเป็นแนวทางให้นกัลงทุนทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท.และผลิต

ปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) และในกลุ่มพลงังาน  

3.เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุน ทราบถึงทางการเคล่ือนไหวของราคาหุ้น

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG), อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน (INT), ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX), ราคาทองคาํ (GOLD), อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและ

ดอลลาร์สหรัฐ (EXR) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดย

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนั

ดิบ ( NYMEX ) ราคาทองคาํ (GOLD) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ( EXR ) โดยกลุ่มตวัอย่าง

เป็นขอ้มลูตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 60 เดือน  และการวิเคราะห์ขอ้มูลของ

งานวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน(สุรินทร์นิยมางกรู,2533) 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั

แปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดยมีแนวทาง

และขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้Eviews (อคัรพงศอ์ั้นทอง,2550) ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยการหาค่าสถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายค่าตัวแปรอิสระต่างๆ 

ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum)  

 ขั้นท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary Test หรือ Unit Root Test 

 ขั้นท่ี 3 การสร้างเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) เพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity,Autocorrelation 

ขั้นท่ี 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยในรูปแบบสมการ ตามสมการ 

 PTTEP = a + b1ENERG + b2INT + b3NYMEX + b4GOLD + b5EXR 

โดยท่ี    PTTEP = ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ,a = ค่าคงท่ี b = ค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรอิสระ ,ENERG= ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน ,INT = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ,NYMEX = รา

คานํ้ามนัดิบในตลาดโลก ,GOLD = ราคาทองคาํ ,EXR = อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ  

ขั้นท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานและการตีความสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย โดยกาํหนดระดบันัยสําคญั 

(Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบเท่ากบั 5 % 
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4. ผลการวจิัย 

4.1.บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

4.1.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability  มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปร

ท่ีนาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

4.1.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน

0.8) และบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity 

4.1.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน) พบว่า ค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง 

Heteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

4.1.4 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelationการทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดย

ใชว้ิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่า

ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

4.1.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สรุป

ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

PTTEP = 41.64 + 0.23ENERG+ 1.55 INT + 0.35NYMEX  

ผลของสมการน้ีแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระ 3 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทัปตท.

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน)(PTTEP)อยา่งมีนยัสาํคญัดว้ย ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 มีผลต่อเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทัปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน)(PTTEP) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติไดแ้ก่ ดชันีราคา

กลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) และราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG)มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT)มีความสัมพนัธ์กบัราคา

หุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั ปตท.

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 

ราคาทองคาํ(GOLD)มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ (EXR) มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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5. การอภปิรายผล 

 1. ดชันีราคากลุ่มพลังงาน (ENERG) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสงเพช็ร ศรีองัคาร ( 2551 )ไดศึ้กษา “ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ในกลุ่มพลังงาน : กรณีศึกษา บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)และ บริษัท ปตท. จัดกัด 

(มหาชน) ” โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 โดยใชว้ิธี Ordinary Least Square –OLS

สรุปผลการวิจยั ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีดาวโจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือนมี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 เดือน มี

แนวโนม้สูงข้ึนจะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)มีแนวโนม้สูงไปดว้ย ในขณะ

ท่ีราคาหุ้นของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์และอตัราแลกเปล่ียนระวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 3.82มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ 

ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้น บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ลดลง ซ่ึงงานวิจยัผลการ

วิเคราะห์จึงสามารถอธิบายไดว้่าเน่ืองจากดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG) จะแสดงถึงระดบัราคาหลกัทรัพยข์อง

กลุ่มพลงังานทั้งหมดจะเป็นตวับ่งช้ีถึงความตอ้งการในกลุ่มพลงังานท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือความตอ้งการในกลุ่มพลงังานเพ่ิม

สูงข้ึนส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มพลงังานเพ่ิมข้ึน 

 2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05  

ในทิศตรงกนัขา้มซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแสงเพช็ร ศรีองัคาร ( 2551 )ไดศึ้กษา “ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ในกลุ่มพลังงาน : กรณีศึกษา บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)และ บริษัท ปตท. จัดกัด 

(มหาชน) ” โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 โดยใชว้ิธี Ordinary Least Square –OLS

สรุปผลการวิจยั ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีดาวโจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือนมี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 คือถา้อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 เดือน มี

แนวโนม้สูงข้ึนจะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)มีแนวโนม้สูงไปดว้ย ในขณะ

ท่ีราคาหุ้นของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์และอตัราแลกเปล่ียนระว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 3.82 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ 

ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้น บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ลดลง ซ่ึงงานวิจยัผลการ

วิเคราะห์จึงสามารถอธิบายไดว้่าเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ในช่วงท่ีทาํการศึกษามีแนวโน้มลดลง

ทาํให้นกัลงทุนหันมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากกว่าตลาดเงินส่งผลให้เกิดความตอ้งการลงทุนในหุ้นสูงข้ึนและ

ส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัลดลง ผลการดาํเนินงานดีข้ึน ทาํให้ราคาหุ้นมีมลูค่าเพ่ิมสูงข้ึน  
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 3. ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX) สามารถอธิบายสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 95 ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ ์( 2551) ไดศึ้กษา “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

มลูค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน ” การศึกษามีวตัถุประเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมลูค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน 

โดยศึกษาปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาจะมีทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใจซ่ึงทาํการรวบรวมขอ้มลูเป็นรายเดือน โดยใชร้าคา

ปิด ตั้งแต่ มกราคา 2550 ถึง ธันวาคม 2554 ซ่ึงเป็นระยะเวลา 72 เดือน โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัใน

ตลาด NYMEXอัตราส่วนเงินปันผลต่อราคา อตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางญ่ีปุ่น ยอดสะสมเงินลงทุนจาก

ต่างประเทศ สรุปผลการศึกษาพบว่า ราคานํ้ามนัในตลาด NYMEXยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศ 

อตัราดอกเบ้ียพ้ืนฐานของธนาคารกลางญ่ีปุ่น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมลูค่าตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังาน ส่วนอตัราส่วนผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลทั้งกลุ่มพลงังาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

มลูค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ (2555)ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

”การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (SecondaryData) รายเดือนตั้งแต่ระหว่างเดือน

สิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions)

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี

ความสัมพนัธ์กนัสูงมาก โดยปัจจัยต่างๆท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานและจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ า

มนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรง

ขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงงานวิจยัผลการวิเคราะห์จึงสามารถอธิบายไดว้่าเน่ืองจากราคานํ้ ามนัดิบเป็นสินคา้

หลกัของบริษทั เม่ือขายสินคา้ไดม้าก ยอ่มส่งผลให้ผลประกอบการดาํเนินงานของบริษทัดีข้ึน มีกาํไรมากข้ึน ทาํให้

นกัลงทุนหันมาลงทุนในหุ้นของบริษทัเพ่ิมข้ึน 

 4. ราคาทองคาํ (GOLD) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP)ไดอ้ยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของแสงเพ็ชร ศรีองัคาร ( 2551 )ไดศึ้กษา “ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน : กรณีศึกษา 

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)และ บริษทั ปตท. จดักดั (มหาชน) ” โดยใชข้อ้มูลอนุกรม

เวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 โดยใชว้ิธี Ordinary Least Square –OLS สรุปผลการวิจยั ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีดาวโจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 คือถา้อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโน้มสูงข้ึนจะทาํให้ราคาหุ้น
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บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)มีแนวโนม้สูงไปดว้ย ในขณะท่ีราคาหุ้นของบริษทั ปตท.

จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ

อตัราแลกเปล่ียนระว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน 

สูงถึง 3.82 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมี

แนวโนม้สูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้น บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ลดลง ซ่ึงงานวิจยัผลการวิเคราะห์จึงสามารถอธิบายได้

ว่าเน่ืองจากในช่วงท่ีไดท้าํการศึกษาราคาทองมีราคาสูงมาก ทาํให้นักลงทุนเทขายทองเพ่ือเก็งกาํไรกนัมากข้ึน ส่งผล

ให้นกัลงทุนลงทุนในทองคาํ มากกว่าลงทุนในหุ้น  

 5. อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ (EXR) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 95 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัรัตน์ เศวตประสาธน์ และดร.กิตติพนัธ์คงสวสัด์ิเกียรติ (2555)ศึกษา“ ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ” การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่ระหว่างเดือน สิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 

2555 โดยนาํขอ้มลูมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (MultipleRegressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

ทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยปัจจัยท่ี

ทาํการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคา

ทองคาํ (GOLD) ระดบันยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 

โดยปัจจยัต่างๆท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและจากการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดัชนีราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และดชันี

ราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ซ่ึงงานวิจยัผลการวิเคราะห์จึงสามารถอธิบายไดว้่าเน่ืองจากขอ้มลูอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ มี

ค่าท่ีไม่แน่นอนเพราะในช่วงท่ีศึกษาอยูใ่นช่วงท่ีประเทศประสบปัญหาทางการเมืองและปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ

อยา่งรุนแรงหรืออาจมีตวัแปรเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีส่งผลต่อกบัตวัแปร 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาจึงสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(PTTEP) ไดด้งัน้ี 

1. ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

2. ราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) ในช่วงปี พ.ศ. 2556– 2560 นกัลงทุนควรใชต้วัแปรหลายๆตวั เพ่ือประกอบการตดัสินใจดีกว่าใชต้วั

แปรตวัใดตวัหน่ึงเพียงอยา่งเดียว เพ่ือให้รูปแบบสมการท่ีไดจ้ะมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์เพ่ือให้นักลงทุน

หรือผูท่ี้สนใจใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  

ข้อเสนอแนะการวจิัยคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาปัจจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น

ปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัจจยัทางด้านนักลงทุนต่างชาติ บทวิเคราะห์ของบริษัทหลกัทรัพยต่์าง ๆ และควรศึกษา

ปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆ ของบริษทัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีต่างกนั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนในบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

ลงทุน และทาํให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จได้ดว้ยความกรุณาจากอาจารย ์บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์อาจารยท่ี์

ปรึกษาการคน้ควา้ดว้ยตนเองท่ีได้ให้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลังใจในการ

ทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมิอาจสาํเร็จลุล่วงไปไดห้ากปราศจากคณาจารย์

ในคณะบริหารธุรกิจทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา และใหค้วามช่วยเหลือจนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ี

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ SET HD ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FACTORS AFFECTING THE SET HD INDEX 

อัครเดช  บุญญยุวะ 1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 
1คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, sweetpig_kt@hotmail.com 

2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, pmahamad2004@hotmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการจดัท ากลุ่มดชันี SET HD เพ่ือสะทอ้นความเคล่ือนไหวของมูลค่าหุ้น 

มีสภาพคล่องการซ้ือขายสูง เป็นหุ้นท่ีอยู่ในดัชนี SET100 และท่ีส าคัญมีอัตราการจ่ายเงินปันตอบแทนสูงอย่าง
สม ่าเสมอ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย์  SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษาตวัแปรดงัต่อไปน้ี 1) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 2) มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ีย
รายเดือนของนกัลงทุนรายย่อย  (IND)  3) อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH)   
4)อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด (DIVIDEND YIELD) และ 5) ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิรายเดือน โดยช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
จ านวน 77 ขอ้มลู โดยศึกษาดว้ยการทดสอบสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regressions) ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 95% ดว้ยวิธีการทดสอบ Autocorrelation 

ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ EXCHและอตัราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาด DIVIDEND_YIELD 
มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 5% ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี ราคาตลาด
หลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 1)  อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ลูกคา้ชั้นดี MLR  2) มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย IND และ 3) ดชันีราคาผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย CPI 

ค าส าคญั: อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR), มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ย (IND), 
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH), อตัราเงินปันผลตอบแทนของ
ตลาด (DIVIDEND YIELD), ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) 
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ABSTRACT 
The Stock Exchange of Thailand (SET) has set the SET HD index to reflect the movement of share price. 

High liquidity trading. The stock is in the SET100 index, and most importantly, the payout rate is consistently high. 
This study aimed at identifying factors affecting high dividend stock Index.1) by using minimum loan 

rate(MLR) , 2) Monthly Retail Value (IND) 3) Monthly Average Baht to/USD exchange rate (EXCH), 4) Dividend 
yield (DIVIDEND YIELD) and 5) Consumer Price Index (CPI) 

Monthly secondary data from July 2011 - November 2017, all together 77 data sets are included in the 
analysis. 

The study found that factors related to the SET HD Index were average monthly exchange rate of the Thai 
Baht against the US dollar (EXCH)  and DIVIDEND_YIELD factors are  statistically significant affect the price of 
SET HD index at the 5% level and they are correlated in the opposite direction. But. 1) the monthly average MLR 
2) monthly average retail price (IND) and 3) Consumer Price Index (CPI) are statistically insignificant correlate to. 
SET HD index at 5% level 

 
Keywords: Minimum Lending Rate, Local Values, THB/USD, DIVIDEND YIELD, Consumer Price Index in 

Thailand 
 
1. บทน า 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยท่ีผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจสามารถทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี SET HD และสามารถน าผลการศึกษา
ท่ีไดไ้ปประกอบการพิจารณาลงทุนในดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
ซ่ึงดชันี SET HDเป็นหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราสูง ส าหรับเกณฑ์การคดัเลือก
บริษทัจดทะเบียนเพ่ือค านวณ SETHD Index นั้น จะคดัเลือกหลกัทรัพยจ์าก SET100 Index ท่ีมีการจ่ายเงินปันผล
อยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง  3 ปี ท่ีผ่านมา โดยมีอตัราส่วนการจ่ายปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) ไม่เกิน 
85% ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ยอ้นหลงั 3 ปี ซ่ึงบริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงสุด 30 
อนัดบัแรก จะถูกน ามาใชเ้พ่ือรวมค านวณในดชันี SETHD  

SETHD Index เป็นดชันีราคาหุ้นชุดใหม่ เพ่ิมเติมจากดชันีราคาหุ้นในปัจจุบนั คือ SET Index, SET50 Index, 
SET100 Index, mai Index และดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจต่างๆ เพ่ือให้ดชันีท่ีสะทอ้นภาพรวมความ
เคล่ือนไหวราคาของหลักทรัพยใ์นกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงและต่อเน่ืองในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชอ้า้งอิงกบัผลตอบแทนการลงทุน และยงัสามารถใชเ้พ่ือออกผลิตภณัฑ์ทางการเงิน หรือ 
อา้งอิงกบัการออกกองทุน โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้ร่ิมเผยแพร่ดชันีชุดน้ีอย่างเป็นทางการตั้งแต่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 
2554 เป็นตน้มา   

ดัชนี SETHD  นั้ นมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมุ่้งเน้นศึกษาปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีมีผลต่อดชันี ราคาตลาดหลักทรัพย ์SET HD ในตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบต่อ ดชันี SETHD ว่าทั้ง 2 ปัจจยัขา้งตน้ ปัจจยัไหนท่ีมีนยัส าคญั
ต่อ ดชันี SETHD 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

กรอบแนวคดิส าหรับการวจิัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มลูจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไวแ้ลว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ SETSMART และกระทรวงพาณิชย ์

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี(MLR) มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือน
ของนกัลงทุนรายย่อย (IND)  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(EXCH) อตัราเงินปัน
ผลตอบแทนของตลาด (DIVIDEND YIELD) ดัชนีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย  (CPI) และดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพย ์SET HD 

กลุ่มตวัอย่าง คือขอ้มูลรายเดือนท่ีเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 – เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 
2560  รวมระยะเวลา77เดือน 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการคน้ควา้วิจัยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลักทรัพย ์SET HD ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีก  าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยมีแบบจ าลองดงัน้ี 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 
 SET HD  =𝛼+𝛽1MLR+ 𝛽2 IND+𝛽3EXCH + 𝛽4 DIVIDEND YIELD +𝛽5 CPI +𝜀 

ตัวแปรต้นที่จะศึกษา 
1.อตัราดอกเบี้ยเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 
2.มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉลี่ยรายเดอืนของนักลงทุนรายยอ่ย  (IND) 
3.อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลี่ยรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

(EXCH) 
4.อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด(DIVIDEND YIELD)  
5.ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI)  

ตัวแปรตาม 
 
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ส าหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Date) โดยรวบรวมขอ้มูล

ยอ้นหลงัของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD และปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2554 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  รวม
ระยะเวลา 77 เดือนโดยแหล่งท่ีมาของขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา 
ตวัแปรอสิระ ตวัย่อ แหล่งข้อมูล 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี MLR http://www.bot.or.th 
มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ย   IND https://www.setsmart.com 
อตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ 

EXCH https://www.bot.or.th 

อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด DIVIDEND YIELD https://www.set.or.th 
ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย CPI http://www.indexpr.moc.go.th 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีทางเศรษฐมิติประมาณค่าการถดถอยเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย 
(IND)  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH) อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด 
(DIVIDEND YIELD) และดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI)  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 พิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทุกตัว เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติของตัวแปรและวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ขั้นท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของตวัแปร เพ่ือทดสอบว่าขอ้มลูท่ีไดม้านั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่ิง (Stationary) 
หรือไม่ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

 เม่ือพบปัญหาเร่ืองข้อมูลท่ีไม่น่ิงการท่ีจะน าตวัแปร ไปใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอยจึงไม่เหมาะสม
ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งปรับเปล่ียนขอ้มลูให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความน่ิง 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบ Multicollinearityคือ ปัญหาท่ีเกิดจากตัวแปรอิสระ  (Independent variables) ในสมการ
ถดถอยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างกนัสูงในทางปฏิบติัมกัพบว่าตวัแปรอิสระมกัจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยู่
บา้งซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระสามารถวดัไดจ้ากค่าเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation matrix) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 
– 1 ถึง 1 

 ถา้หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสัมพนัธ์กนัสูงกล่าวคือค่าสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่+0.80 ถึง +1.00 หรือ
ตั้งแต่-0.80 ถึง -1.00 ก็จะท าให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยานอ้ยลงนั่น
คือเกิดปัญหาMulticollinearity 

http://www.bot.or.th/
https://www.bot.or.th/
https://www.set.or.th/
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 ถา้หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสัมพนัธ์กนัต ่ากล่าวคือค่าสหสัมพนัธ์มีค่าระหว่าง- 0.80 ถึง + 0.80
แสดงว่าไม่เกิดปัญหาMulticollinearity 

 
 

 

เกดิปัญหา 
Multicollinearity 

ไม่เกดิปัญหา Multicollinearity 
เกดิปัญหา 

Multicollinearity 
 
ขั้นท่ี 4 สร้างสมการเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดงัน้ี 

GOLD  =𝛼 + 𝛽1 CPI𝑡+ 𝛽2 INT𝑡 + 𝛽3 THB𝑡 + 𝛽4SET 100𝑡+ 𝛽5 DJIA+𝜀𝑡 
ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือน ท าการตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของ

ความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasitcity) และการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน 
(Autocorrelation) และปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเม่ือพบว่าเกิดปัญหาความคลาดเคล่ือน  

ขั้นท่ี 6 การรายงานผลของสมการถดถอย โดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) เพ่ือพิจารณา
สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α และสัมประสิทธ์ิความชนั βดว้ยการทดสอบ 

ตวัแปรอิสระทั้งหมดซ่ึง ไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของ
นักลงทุนรายย่อย (IND)  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH) อตัราเงินปัน
ผลตอบแทนของตลาด(DIVIDEND YIELD) และดัชนีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI) มีความสามารถในการ
อธิบายตวัแปรตามซ่ึงไดแ้ก่ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ดว้ยค่า Adjusted Rsquared สมการถดถอยเชิงซ้อน
จะใชค่้า Adjusted R-squared เพราะมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั 
 
4.ผลการศึกษา 
     ตารางท่ี 2 จากสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร 

ตวัแปร (Mean) (Maximum) (Minimum) (Standard Deviation) 
SET HD 3.79E+12 5.07E+12 2.21E+12 7.48E+11 
MLR 6.828961 7.25 6.5 0.245333 
IND 9.06E+11 1.53E+12 4.38E+11 2.56E+11 
EXCH 32.77936, 36.1612 29.0697 1.93411 
DIVIDENDYIELD 4.088052 5.69 3.25 0.492569 
CPI 99.25234 101.51 94.64 1.923423 

 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย(์SET HD) ค่าเฉล่ีย (Mean)3.79E+12 , ค่าสูงสุด (Maximum)5.07E+12, ค่าต ่าสุด
(Minimum)2.21E+12, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)7.48E+ 

-1.00 +1.00 -0.80 +0.80 
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อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR)  ค่าเฉล่ีย (Mean)6.828961,ค่าสูงสุด (Maximum)7.25, ค่าต ่าสุด
(Minimum)6.5, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)0.245333 

มูลค่าการซ้ือขายถัวเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (IND)  ค่าเฉล่ีย (Mean)9.06E+11, ค่าสูงสุด 
(Maximum)1.53E+12, ค่าต ่าสุด(Minimum)4.38E+11, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)2.56E+11 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH)  ค่าเฉล่ีย (Mean)32.77936, 
ค่าสูงสุด (Maximum)36.1612, ค่าต ่าสุด(Minimum)29.0697, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)1.93411 

อัตราเ งินปันผลตอบแทนของตลาด(DIVIDEND YIELD)  ค่าเฉ ล่ีย (Mean)4.088052, ค่าสูงสุด 
(Maximum)5.69, ค่าต ่าสุด(Minimum)3.25, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)0.492569 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI) ค่าเฉล่ีย (Mean)99.25234, ค่าสูงสุด (Maximum)101.51, ค่าต ่าสุด
(Minimum)94.64, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)1.923423 
 

   ตารางท่ี 3 การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู  
ตวัแปร Prob. มค่ีาเท่ากบั Significance level ทีร่ะดับ 5% สรุป 

MLR 0.9113 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) 
IND 0.0101 นอ้ยกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีน่ิง (Stationary) 
EXCH 0.3746 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) 
DIVIDEND YIELD 0.0599 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) 
CPI 0.3069 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary 

 

ตารางท่ี 4 Scatter plot. ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 เมตริกสหสัมพนัธ ์(correlation matrix) ระหวา่งตวัแปรทุกตวั 

 

 
 
 
 
 

RSET_HD RMLR IND REXCH RDIVIDEND_YIELD RCPI

RSET_HD 1 -0.125207044 0.025097717 -0.347955145 -0.33600745 0.212043524

RMLR -0.125207044 1 0.061311005 0.004485696 -0.035183657 -0.05519407

IND 0.025097717 0.061311005 1 -0.166015368 -0.04396482 -0.218728063

REXCH -0.347955145 0.004485696 -0.166015368 1 0.186062634 -0.106162232

RDIVIDEND_YIELD-0.33600745 -0.035183657 -0.04396482 0.186062634 1 -0.117340731

RCPI 0.212043524 -0.05519407 -0.218728063 -0.106162232 -0.117340731 1

ตัวแปร ความสัมพันธ์กนั

RMLR และ RSET HD    เชิงบวก RMLR เพ่ิมข้ึน RSET HD กจ็ะเพ่ิมข้ึน

IND  และ RSET HD เชิงลบ IND เพ่ิมข้ึน RSET HD  กจ็ะลดลง 

REXCH  และ RSET HD เชิงบวก REXCH เพ่ิมข้ึน RSET HD กจ็ะเพ่ิมข้ึน 

RDIVIDEND_YIELD และ RSET HD เชิงบวก RDIVIDEND_YIELD  เพ่ิมข้ึน RSET HD กจ็ะเพ่ิมข้ึน 

RCPI  และ RSET HD  เชิงบวก RCPI เพ่ิมข้ึน RSET HD  กจ็ะเพ่ิมข้ึน เอียงไปดา้นขวา

เอียงไปดา้นขวา

ถ้าตัวแปรมกีารเปลี่ยนแปลง ลักษณะแผนภาพ

เอียงไปดา้นซา้ย

เอียงไปดา้นขวา

เอียงไปดา้นขวา
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จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปร
อิสระทั้งหมดทุกตวั มีค่าสหสัมพนัธ์กนัต ่ากล่าวคือค่าสหสัมพนัธ์มีค่าระหว่าง - 0.80 ถึง + 0.80 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา
Multicollinearity 

การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงทีข่องความคลาดเคลือ่น (Heteroskedasticity) 
เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.9618  ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05  ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่า ไม่มีปัญหา 

Heteroskedasticity 
การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนัเองของความคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) 
เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.9003 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 สรุปไดว้่า ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 
การปรับแก้ผลของสมการถดถอยเมือ่พบปัญหาความคลาดเคลือ่น 

Dependent Variable: RSET_HD   
Method: Least Squares   
Date: 04/23/18   Time: 21:48   
Sample (adjusted): 2 77   
Included observations: 75 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   
No d.f. adjustment for standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.003986 0.019081 0.208906 0.8351 
RMLR -1.196384 0.778650 -1.536485 0.1290 
IND 1.60E-15 2.28E-14 0.070326 0.9441 
REXCH -1.521372 0.529059 -2.875616 0.0054 
RDIVIDEND_YIELD -0.266408 0.112485 -2.368388 0.0207 
RCPI 3.686653 2.557985 1.441233 0.1540 
     
     R-squared 0.235302     Mean dependent var 0.006810 
Adjusted R-squared 0.179889     S.D. dependent var 0.067820 
S.E. of regression 0.061418     Akaike info criterion -2.665604 
Sum squared resid 0.260281     Schwarz criterion -2.480205 
Log likelihood 105.9602     Hannan-Quinn criter. -2.591577 
F-statistic 4.246344     Durbin-Watson stat 2.086556 
Prob(F-statistic) 0.002005     Wald F-statistic 6.503304 
Prob(Wald F-statistic) 0.000052    
     
     

 
จากสมการถดถอย 
SET HD  =𝛼+𝛽1MLR+ 𝛽2 IND+𝛽3EXCH-𝛽4 DIVIDEND YIELD +𝛽5 CPI +𝜀 

การทดสอบสมมตฐิานของสัมประสิทธิ์ค่าคงที ่α 
พิจารณา ค่า Prob. มีค่าเท่ากับ 0.8351 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้ นไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)หรือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั(H0) จึงสรุปไดว้่า α  มีค่าไม่แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% 
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การทดสอบสมมตฐิานของสัมประสิทธิ์ค่าความชัน 𝛽1,𝛽2,𝛽3,𝛽4,และ 𝛽5   
พิจารณา ค่า Prob. (F-statistic) มีค่าเท่ากบั 0.002005 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า 𝛽1,2,𝛽3,𝛽4,

และ𝛽5  มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ 
MLR, IND, EXCH, DIVIDEND YIELD และ CPI มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามซ่ึงไดแ้ก่ SETHD ดว้ยค่า 
Adjusted Rsquared เท่ากบั 17.9889% 

การเขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ 
SETHD = 0.003986-1.196384 MLR+1.60E-15 IND-1.521372** EXCH-0.266408**DIVIDENDYIELD 

+3.686653 CPI +𝜀 
(0.8351)(0.1290)(0.9441)( 0.0054)( 0.0207)( 0.1540) 

Adjusted R-Squared =17.9889% 
การศึกษาตวัแปรตน้ในคร้ังน้ีมีค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 17.9889% ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อัตราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 
(MLR) มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ย (IND)  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH) อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด (DIVIDEND YIELD) และดัชนีราคาผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย(CPI)  จากการทดสอบโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ตวัแปรตน้สามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั
แปรตามได ้17.9889% ซ่ึงส่วนต่างอีกร้อยละ 82.0111% เกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปรใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
 
5.อภปิรายผล 

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้  ผูศึ้กษาพบว่าตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์ทั้ง 5 ตวัแปร มี 2 ตวัแปร
อิสระคือ 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์  EXCH มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 5% และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนักบั SET HD 

อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด DIVIDEND_YIELD  มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5% 
และมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้มกนักบั SET HD 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนันทรัต  รักอริยะธรรม (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
เศรษฐกิจและดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และงานวิจยัของ นครินทร์  ปาร์มวงศ ์(2550) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีก าหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบายปันผลมีหลายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งโดยMiller and Modigliani (1961) และทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของ 
Milton Friedman (ท่ีมา: Milton Friedman. อา้งถึงใน ปรัชญ ์ปราบปรปักษ,์ 2546)   

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ว่าอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่เป็นไปตามแนวคิด รัชนี  รุ่งศรีรัตนวงศ ์
(2553)ในส่วนของตวัแปรตน้มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (IND)  ซ่ึงไม่ส่งผลต่อดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตามงานวิจยั 
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ฐิติวฒัน์ ข  าวิวรรธน์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

แต่ตวัแปรอิสระท่ีเหลือทั้ง 3 ตวัแปรท่ีไม่สามารถอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 
HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดคื้อ MLR, IND และ CPI ดงันั้นจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบั ดชันี ราคาตลาด
หลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 5%  

ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้ความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามทฤษฏีอาจเกิดจากช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาเป็นช่วงท่ี ประเทศ
ไทยประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554  เป็นอุทกภัยรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่ม  แม่น ้ าเจ้าพระยา และลุ่ม แม่น ้ า
โขง เร่ิมตั้งแต่ปลาย เดือนกรกฎาคม และส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรั้บผลกระทบกว่า 12.8 
ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวน 
เหตุการณ์ทางการเมือง(รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557) 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาจึงไดส้มการดงัน้ี 
SET HD  =𝛼+𝛽1MLR+ 𝛽2 IND +𝛽3 EXCH-𝛽4 DIVIDEND YIELD +𝛽5 CPI +𝜀 

ตารางท่ี 6 บทสรุปผลการศึกษา 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธิ์ 
ผลการศึกษา 

ความสัมพนัธ์กบั ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD 
MLR -1.196384(0.1290) ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

IND 1.60E-15 (0.9441) ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

EXCH -1.521372** (0.0054) ทิศทางตรงกนัขา้ม 

DIVIDEND YIELD -0.266408** (0.0207) ทิศทางตรงกนัขา้ม 

CPI 3.686653 (0.1540) ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 

สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่าค่า Prob. ของตวัแปร MLR, IND และ CPI ทั้ง 3 มีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุป
ไดว้่า ตวัแปรทั้ง 3 มีค่าไม่แตกต่างจากศนูย ์ กล่าวอีกนยัหน่ึงว่าตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5% และ Prob. 
ของตวัแปรทั้ง 3 มีค่ามากกว่า 0.05  จึงสรุปไดว้่า ตวัแปรทั้ง 3 มีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5% 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย ์SET HD ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% ในส่วนของตวัแปร EXCH และ DIVIDEND YIELD  ทั้ง 2 
มีค่านอ้ยกว่า 0.05  จึงสรุปไดว้่า ตวัแปรทั้ง 2 มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง
ว่ามีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่าง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 5%ปัจจยัท่ีมีผลนั้นอธิบายตวัแปรตามไดแ้ต่ไม่มากนัก เพราะค่า Adjusted R-Squared นั้นเท่ากบั 
17.9889%  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงท าให้ผูล้งทุนน าขอ้มูลผลการวิจยัไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์SET 
HD ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถควบคุมได ้เช่น  

1.อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR)  
2.มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ย (IND)   
3.อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH)  
4.อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด (DIVIDEND YIELD)  
5.ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) 

และเป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ ท าให้การตดัสินใจของนักลงทุนนั้นควร
ให้ความสนใจกบัปัจจยั 2 ตวั คือ ตวัแปร EXCH และ DIVIDEND YIELD ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5%  และสามารถ
ใชง้านวิจยัท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ีร่วมประกอบการตดัสินใจในการลงทุนใน SET HD ได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
งานวิจยัน้ีไดผ้ลการศึกษาถึงประเด็นเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัทั้ง อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) มูลค่าการซ้ือ
ขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (IND)  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
(EXCH) อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด (DIVIDEND YIELD) และดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI)  ซ่ึง
เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และผูท่ี้ก  าลังศึกษาท่ีจะลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีผลต่อการจดั
อนัดบัของ SET HD ซ่ึงตรงกบัประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ เพราะฉะนั้นงานวิจยัน้ีจึงสามารถน าไปพฒันาแนวคิดต่อ
ไดส้ามารถเปล่ียนตวัแปรตน้จาก ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เป็นตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ขนาดของผลก าไรสุทธิขนาดของสินทรัพยอ์ตัราส่วนหน้ีสินจ านวนผูถื้อหุ้น และขนาดของบริษทัหรือ
ปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้ เพ่ือวดัผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ว่ามีทิศทางเด่ียวกบัการศึกษาใน
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและราคาทองคาํแท่งใน

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองคาํในประเทศไทย โดยศึกษาตวัแปรดงัต่อไปน้ี  1)

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI)  2)อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย(INT) 3)อตัราแลกเปล่ียน

สกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB) 4)ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET 100) และ 5)ดชันีดาวโจนส์ (DJIA) 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ซ่ึงในคร้ังน้ีใชข้อ้มลูเป็นขอ้มูลทุติยภูมิราย

เดือนท่ี เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  จาํนวน 71ขอ้มูล โดยศึกษาดว้ย

การทดสอบสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regressions) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ไดแ้ก่ ดชันีดาวโจนส์ (DJIA) 

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั มี

ค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  และปัจจยัท่ีไม่ความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยอย่าง

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศ

ไทย(RINT) อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (RTHB) ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100 ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (RSET_100) 

คาํสําคญั:    ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI), อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (INT), อตัรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB), ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100 ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 100) และดชันีดาวโจนส์ (DJIA) 

ABSTRACT 

Study on factors affecting gold bullion prices in Thailand. The objective is to study factors affecting the 

price of gold bullion in Thailand. And to study the relationship between the factors and the price of gold bullion in 

Thailand. In this study, factors affecting the gold price in Thailand were studied. The following variables were 

studied. 1) Consumer Price Index in Thailand (CPI) 2) Interest Rate Policy of the Bank of Thailand (INT) 3) Thai 

Baht Exchange Rate (THB) 4) SET Index Price on the SET 100 And 5) Dow Jones (DJIA) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1442 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

Study on factors affecting gold bullion prices in Thailand. This is used as a secondary data monthly. The 

data were collected from January 2012 to November 2017. Sets are included in the analysis. 

The study found that factors related to gold price in Thailand are Dow Jones (DJIA), which is related to 

the factors affecting gold bullion price in Thailand. And in the same direction. There are significant differences 

from zero at the level. 5% and no correlation coefficient with gold price in Thailand. Include1) Consumer Price 

Index in Thailand (CPI) 2) Interest Rate Policy of the Bank of Thailand (INT) 3) Thai Baht Exchange Rate (THB) 

4) SET Index Price on the SET 100 And 5) Dow Jones (DJIA) 

 

Keywords: Consumer Price Index in Thailand (CPI), Bank of Thailand policy rate(INT), Baht exchange rate per 

US dollar(THB), SET Index on the SET (SET 100),  Down Jones Industrial Average (DJIA) 

 

1. บทนํา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยและ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งกบัราคาทองคาํเฉล่ียในประเทศไทยซ่ึงสามารถนาํผลท่ี

ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการลงทุนทองคาํแท่งในประเทศไทย โดยคาดหวงัว่าผูท่ี้สนใจและนักลงทุนในตลาดทองคาํ

ในประเทศจะไดรั้บประโยชน์จากงานวิจยัคร้ังน้ี 

ทองคาํถือเป็นการออมในรูปแบบหน่ึงท่ีอยู่กบัสังคมไทยมาชา้นานนักลงทุนท่ีลงทุนในทองคาํแท่งจะตอ้ง

ศึกษาการเคล่ือนไหวของราคาทองคาํ หลกัๆก็อยู่ท่ีการเคล่ือนไหวของค่าเงินโดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์  ซ่ึงราคา

ดอลลาร์นั้นจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกบัราคาทองคาํ  โดยนักลงทุนท่ีจะลงทุนในทองคาํตอ้งคอย

ติดตามผลของการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ  แต่ก็ยงัมีอีกหน่ึงปัจจยัท่ีนกัลงทุนทองคาํตอ้งให้ความสําคญั

เช่นกัน คือ  ค่ า เ งินบาทไทยการติดตามค่า เ งินบาทนั้ นสามารถติดตามผ่านแนวโน้มเศรษฐกิจของไทย

นั้นเอง  นอกจากน้ียงัตอ้งติดตามแนวโนม้เศรษฐกิจโลกอีกทางหน่ึง โดยหากตวัเลขเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีสําคญัอย่าง 

สหรัฐฯ ยโุรป ญ่ีปุ่นและจีนมีการฟ้ืนตวัในช่วงปลายปี การส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนจะเป็นอีกหน่ึงตวัเร่งให้ภาวะเศรษฐกิจ

ไทยฟ้ืนตวัส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่า แต่หากการเร่งเบิกงบประมาณไม่สามารถฟ้ืนฟูการบริโภคและการลงทุน บวก

กบัความกงัวลต่อภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกยงัคงอยู่จนการส่งออกลดลง ค่าเงินบาทก็อาจอ่อนค่าลงอีกคร้ัง

สําหรับผูท่ี้จะเขา้มาลงทุนในทองคาํแท่งนั้ น จาํเป็นตอ้งรู้ขอ้มูลทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาทองคาํ เพ่ือท่ีจะ

สามารถเก็งกาํไรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และลดความเส่ียงของการขาดทุนทองคาํดูเหมือนจะเป็นสินทรัพยท่ี์ไดรั้บ

ความสนใจจากนกัลงทุนเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากทองคาํเป็นสินทรัพยท่ี์มีความปลอดภยัสูงและสามารถรักษาความ

มัง่คัง่ในระยะยาวไดดี้ส่งผลให้อตัรา ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคาํปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกับการลงทุนใน

สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ทองคาํจึงจดัไดว้่าเป็นสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าสนใจในหลายปี ท่ีผ่านมามี

ปัจจยัหลายประการท่ีเขา้มากระทบต่อราคาทองคาํวิกฤติทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีทาํให้การคาดการณ์ทิศทาง

ราคามีความยากลาํบากยิง่ข้ึนเพราะมีตวัแปรท่ีหลากหลายรวมถึงทศันคติของนกัลงทุนไม่น่ิงทาํให้ มีการอ่อนไหวต่อ

ข่าวสารและกระทบต่อราคาใน การเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลกนบัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ราคาทองคาํ

ในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากราคาทองคาํในประเทศจะอา้งอิงราคาจากต่างประเทศ Spot Gold เป็น

หลกั ดงันั้นราคาทองคาํในประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํในตลาดโลก 
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การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษาปัจจยัทั้งภายในประเทศไทย และปัจจยัต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อราคา

ทองคาํแท่งในประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน และผูท่ี้สนใจราคาทองคาํแท่งในประเทศ

ไทย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กรอบแนวคดิสําหรับการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มลูจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใช้

ในการศึกษาดงัน้ีตวัแปรตามคือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํตวัแปรอิสระ คือดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ

ไทย(CPI) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย(INT) อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(THB) ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET 100) และดชันีดาวโจนส์ 

(DJIA) โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวร้วมถึงขอ้มลูจาก

บทความวารสารและงานวิจยัต่างๆทั้งใน และนอกประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมคา้ทองคาํ 

World Gold Councilสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ https://th.investing.com กลุ่ม

ตวัอยา่งคือขอ้มลูรายเดือนท่ีเกบ็รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการคน้ควา้วิจยัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยมีแบบจาํลอง

ดงัน้ี 

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

GOLD  =𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 CPI𝑡𝑡+ 𝛽𝛽2 INT𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 THB𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4SET 100𝑡𝑡+ 𝛽𝛽5 DJIA+𝜀𝜀𝑡𝑡 

 

ตวัแปรต้นทีจ่ะศึกษา 

1.ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

2.อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.อตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

4.ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์  SET 100  ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

5.ดชันีดาวโจนส์ 

ตัวแปรตาม 

ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Date) โดยรวบรวมขอ้มูล

ยอ้นหลงัของราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยในช่วงเวลา

ตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา71เดือนโดยแหล่งท่ีมาของข้อมูล

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตวัแปรอสิระ ตวัย่อ แหล่งข้อมูล 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย CPI http://www.indexpr.moc.go.th 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย INT https://www.bot.or.th 

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ THB https://www.bot.or.th 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย  ์ SET100 ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

SET100 https://www.set.or.th/th 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) https://th.investing.com 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยไดใ้ชว้ิธีทางเศรษฐมิติประมาณค่าการ

ถดถอยเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

ขั้นท่ี 1 พิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทุกตัว เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติของตัวแปรและวิเคราะห์

สหสัมพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

ขั้นท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของตวัแปร เพ่ือทดสอบว่าขอ้มลูท่ีไดม้านั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่ิง (Stationary) 

หรือไม่ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 เม่ือพบปัญหาเร่ืองข้อมูลท่ีไม่น่ิงการท่ีจะนําตวัแปร ไปใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอยจึงไม่เหมาะสม

ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งปรับเปล่ียนขอ้มลูให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความน่ิง 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบ Multicollinearityคือ ปัญหาท่ีเกิดจากตัวแปรอิสระ (Independent variables) ในสมการ

ถดถอยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างกนัสูงในทางปฏิบติัมกัพบว่าตวัแปรอิสระมกัจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยู่

บา้งซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระสามารถวดัไดจ้ากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ทีม่ค่ีาตั้งแต่ – 1 ถึง 1 

• ถา้หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์กนัสูงกล่าวคือค่าสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่+0.80 ถึง +1.00 หรือ

ตั้งแต่-0.80 ถึง -1.00 ก็จะทาํให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยานอ้ยลงนัน่

คือเกดิปัญหาMulticollinearity 

• ถา้หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์กันตํ่ากล่าวคือค่าสหสัมพนัธ์มีค่าระหว่าง- 0.80 ถึง + 0.80

แสดงว่าไม่เกดิปัญหาMulticollinearity 
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เกดิปัญหา 

Multicollinearity 
ไม่เกดิปัญหา Multicollinearity 

เกดิปัญหา 

Multicollinearity 
 

ขั้นท่ี 4 สร้างสมการเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดงัน้ี 

  GOLD  =𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 CPI𝑡𝑡+ 𝛽𝛽2 INT𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 THB𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4SET 100𝑡𝑡+ 𝛽𝛽5 DJIA+𝜀𝜀𝑡𝑡 

ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือน ทาํการตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของ

ความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasitcity) และการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน 

(Autocorrelation) และปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเม่ือพบว่าเกิดปัญหาความคลาดเคล่ือน  

ขั้นท่ี 6 การรายงานผลของสมการถดถอย  โดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) เพ่ือพิจารณา

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α และสัมประสิทธ์ิความชนั βดว้ยการทดสอบ  

 

4. ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู  

ตวัแปร Prob. มค่ีาเท่ากบั Significance level ทีร่ะดับ 5% สรุป 

GOLD 0.2191 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) 

CPI 0.0459 นอ้ยกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีน่ิง (Stationary) 

INT 0.5076 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) 

THB 0.4213 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) 

SET 100 0.4652 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary 

DJIA 0.9947 มากกว่า 0.05 ขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary 

    จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้่า 

ราคาทองคาํในประเทศไทย (GOLD)  เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) 

ให้พิจารณาค่า Prob. มีค่าเท่ากบั  0.2191 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI)  เป็นขอ้มลูท่ีน่ิง (Stationary)  

ให้พิจารณาค่า Prob. มีค่าเท่ากบั   0.0459 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (INT) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary)  

ให้พิจารณาค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.5076 

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary)  

ให้พิจารณาค่า Prob. มีค่าเท่ากบั  0.4213 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary)  

ให้พิจารณาค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.4652 

ดชันีดาวโจนส์ (DJIA) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary)  

ให้พิจารณาค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.9947 

-1.00 +1.00 -0.80 +0.80 
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ตารางท่ี 3 Scatter plot. ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

 

การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงทีข่องความคลาดเคลือ่น (Heteroskedasticity) 

เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั  0.4623 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกัหรือ

ยอมรับสมมติฐานหลกัสรุปไดว้่า ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity 

การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนัเองของความคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) 

เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั  0.3764 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หรือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั สรุปไดว้่า ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 

การปรับแก้ผลของสมการถดถอยเมือ่พบปัญหาความคลาดเคลือ่น 

Dependent Variable: RG   

Method: Least Squares   

Date: 03/22/18   Time: 22:14   

Sample (adjusted): 2 71   

Included observations: 70 after adjustments  

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 4.0000)   

No d.f. adjustment for standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.185251 0.209703 -0.883397 0.3803 

CPI 0.001892 0.002093 0.903968 0.3694 

RINT 0.170522 0.097227 1.753846 0.0842 

RTHB -0.563360 0.437135 -1.288756 0.2021 

RSET_100 0.015716 0.154752 0.101559 0.9194 

RDJIA -0.441530 0.114453 -3.857754 0.0003 

     
     R-squared 0.143921     Mean dependent var -0.002769 

Adjusted R-squared 0.077040     S.D. dependent var 0.034679 

S.E. of regression 0.033316     Akaike info criterion -3.883738 

Sum squared resid 0.071037     Schwarz criterion -3.691010 

Log likelihood 141.9308     Hannan-Quinn criter. -3.807184 

F-statistic 2.151895     Durbin-Watson stat 1.921351 

Prob(F-statistic) 0.070475     Wald F-statistic 4.358540 

Prob(Wald F-statistic) 0.001779    

     

ตวัแปร ความสัมพันธ์กนั ถ้าตวัแปรมกีารเปลีย่นแปลง ลกัษณะแผนภาพ 

CPI และ RG เชิงบวก CPI  เพ่ิมข้ึนแลว้ RG ก็จะเพ่ิมข้ึน เอียงไปดา้นขวา 

RINT และ RG  เชิงบวก RINT เพ่ิมข้ึนแลว้ RG  ก็จะเพ่ิมข้ึนดว้ย เอียงไปดา้นขวา 

RTHB และ RG  เชิงลบ RTHB เพ่ิมข้ึนแลว้ RG  ก็จะลดลง เอียงไปดา้นซา้ย 

RSET_100 และ RG   เชิงบวก RSET_100  เพ่ิมข้ึนแลว้ RG ก็จะเพ่ิมข้ึน เอียงไปดา้นขวา 

RDJIA และ RG   เชิงบวก RDJIA เพ่ิมข้ึนแลว้ RG ก็จะเพ่ิมข้ึนดว้ย เอียงไปดา้นขวา 
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จากสมการถดถอย 

GOLD  =α + 𝛽𝛽1 CPI+ 𝛽𝛽2 INT- 𝛽𝛽3THB+ 𝛽𝛽4SET 100 - 𝛽𝛽5DJIA+𝜀𝜀 

 

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α 

พิจารณา Prob. มีค่าเท่ากบั 0.3803 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)หรือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั(H0) จึงสรุปไดว้่า α  มีค่าไม่แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% 

การทดสอบสมมติฐานของสมัประสิทธ์ิค่าความชนั 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3,𝛽𝛽4,และ 𝛽𝛽5   

พิจารณา ค่า Prob. (F-statistic) มีค่าเท่ากบั 0.070475 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) หรือ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽 1 ,𝛽𝛽 2 ,𝛽𝛽 3 ,𝛽𝛽 4 ,และ 𝛽𝛽 5  มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 5% Adjusted Rsquared เท่ากบั 59.2032% 

 

การเขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ 

GOLD  = -0.185251+0.001892CPI+0.170522 RINT-0.56336010 RTHB +0.015716RSET_100 - 0.441530RDJIA 

**+𝜀𝜀 

(0.3803)(0.3694)(0.0842)     (0.2021)(0.9194)(0.0003) 

Adjusted R-Squared =77.040% 

 

การศึกษาตัวแปรต้นในคร้ังน้ีมีค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 77.040% ซ่ึงหมายความว่า ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย(INT) อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (THB) ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET 100) และ

ดชันีดาวโจนส์ (DJIA)   จากการทดสอบโดยโปรแกรมสําเร็จรูป มีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลตวัแปร 77.040%  ซ่ึง

ส่วนต่างอีกร้อยละ 22.96% เกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

5. อภปิรายผล 

ในงานคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายเดือนท่ี

เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย  และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและราคาทองคาํแท่งใน

ประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีเลือกนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1.ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI)  

2.อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (RINT)  

3.อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (RTHB) 

4.ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(RSET_100)  

5.ดชันีดาวโจนส์ (RDJIA) 

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาพบว่าตวัแปรท่ีนาํมาวิเคราะห์ทั้ง 5 ตวัแปร มี 4 ตวัแปร

ท่ีไม่สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยไดคื้อ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
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(CPI) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (RINT) อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(RTHB) ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 100ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(RSET_100) ดังนั้ นจึงไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ซ่ึงสาเหตุอาจจะเกิดจากเศรษฐกิจมีความผนั

ผวน เหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทย  ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)  ซ่ึง

เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ตวัแปรตน้ท่ีเหลือทั้ง 1 ตวัคือ ดชันีดาวโจนส์ (RDJIA)  มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ปัจจุบนัการลงทุนในทองคาํเพ่ือสร้างผลตอบแทนไดรั้บความ

นิยมมากข้ึนราคาทองคาํจึงมีความผนัผวนมากข้ึนตามปริมาณการลงทุนและการเก็งกาํไรจากผูล้งทุนซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของศิริกัญญา บุญศรี (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํและการพยากรณ์ราคาทองคาํ

ล่วงหนา้ และงานวิจยัของพงศธร รักถ่ิน (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํในประเทศไทย  

 

6.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาจึงไดส้มการดงัน้ี 

GOLD  = -0.185251+0.001892CPI+0.170522 RINT-0.56336010 RTHB + 

+0.015716RSET_100 - 0.441530RDJIA **+𝜀𝜀 

ตารางท่ี 4 บทสรุปผลการศึกษา 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธิ์ 
ผลการศึกษา 

ความสัมพนัธ์กบั ราคาทองคาํแท่ง 

CPI 0.001892(0.3694) ทิศทางเดียวกนั 

RINT 0.170522 (0.0842) ทิศทางเดียวกนั 

RTHB -0.56336010 (0.2021) ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

RSET 0.015716 (0.9194) ทิศทางเดียวกนั 

RDJIA - 0.441530**(0.0003) ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

จากการสร้างเป็นสมการเชิงซอ้นโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่าค่า Prob. ของ

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย(RINT) อตัราแลกเปล่ียน

สกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (RTHB) ดชันี ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 100ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(RSET_100) มีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0)หรือ ยอมรับสมมติฐานหลกั(H0) จึงสรุปไดว้่า 

มีค่าไม่แตกต่างจากศนูย ์ กล่าวอีกนยัหน่ึงว่าตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํ

แท่งในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นไปตามแนวคิดพงศธร รัก

ถ่ิน (2552) และเป็นไปตามแนวคิด เชาวรี เวียงธรรม (2558) ในส่วนของตวัแปรตน้ ดชันีดาวโจนส์ (DJIA)  สามารถ

สรุปผลการศึกษาไดว้่าค่า Prob. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)หรือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1)  จึง

สรุปไดว้่าดชันีดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าแตกต่างจากศนูย ์ กล่าวอีกนยัหน่ึงว่าตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัท่ี
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มีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้ละ

เป็นไปตามแนวคิดของ ศศินา  ธีระสาร (2553) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคา

ทองคาํในประเทศไทย และพงศธร รักถ่ิน (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

งานวิจยัเร่ืองน้ีไดใ้ห้ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาทองคาํในประเทศไทยประโยชน์ในการวิจยัในคร้ัง

น้ี ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย และนาํผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ลงทุนทองคาํแท่งในประเทศไทยซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวข้องได้แก่นักศึกษาและผูส้นใจทัว่ไปสามารถนํา

ผลการวิจยั ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดย นกัศึกษาและผูส้นใจทัว่ไปสามารถนาํไปใชศึ้กษาการเปล่ียนแปลงของราคา

ทองคาํในประเทศไทย เพ่ือนาํไปใชพ้ฒันาความรู้ดา้นการลงทุนในทองคาํแท่ง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

งานวิจยัเร่ืองน้ีไม่ไดค้าํนึงถึงอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่ง เช่นราคา

นํ้ามนัดิบและสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองท่ีส่งผลต่อราคาทองคาํแท่งดว้ยดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การเพ่ิมตวัแปรทางเศรษฐกิจอ่ืนๆเพ่ือจะทาํให้การศึกษาไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา

คน้ควา้อิสระ และคณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงินทุกท่าน อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีได้

ให้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา  ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงพนักงานธนาคารออมสินเขตนนทบุรี2ทุกท่านท่ีสนับสนุนขอ้มูลและให้

คาํปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาและขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ี

ศึกษาคน้ควา้อิสระตลอดมา 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวมของ

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ซ่ึงจะสามารถวิเคราะห์ปัจจยั ท่ีทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน

ซ่ึงเป็นความเส่ียงในการดาํเนินนโยบายทางดา้นสินเช่ือของธนาคารและเพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายในการดาํเนินงาน

ดา้นสินเช่ือ  การศึกษาโดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี1 ปี พ.ศ.2556 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2560 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ) และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว(GDP) และ

ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 (LOAN) ไม่มีความสัมพนัธ์กับอตัราส่วนท่ีหน้ีสินท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ในส่วนของตัวอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ขั้ นตํ่ าประเภทเงินกู้ท่ีมีระยะเวลาของธนาคารออมสิน(MLR) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนท่ีหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 

2 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุของการคา้ง

ชาํระหน้ี (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2534) ปัจจัยภายใน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และอาจเกิดจากปัจจัย

ภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ (อาทิเช่น GDP) ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียมี

ความสัมพนัธ์กับอตัราส่วนหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ตามแนวคิด

ดงักล่าว แต่ในดา้นปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP) ไม่ส่งผลต่ออตัราส่วนท่ี

หน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) อาจเน่ืองมาจากนโยบายในดา้นการขยายการลงทุนต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีทาํให้

อตัรา GDP สูงข้ึน ซ่ึงไม่ส่งผลโดยตรงกบัการวิจยัคร้ังน้ี หรือกล่าวไดว้่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 

คาํสําคญั : ดชันีราคาผูบ้ริโภค, อตัราผลตอบแทนของตลาด, ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหัว, ปริมาณเงินให้

สินเช่ือของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2, อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลาของ

ธนาคารออมสิน, อตัราส่วนท่ีหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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ABSTRACT 

The Savings Bank is a state-owned financial institution. To play a role and to pursue financial policy in 

line with the country's service policy. The financial institution. To save and become a financial institution to 

provide credit services focusing on the foundations of the Thai economy.  

 The purpose of this study was to investigate the factors influencing non-performing loans (NPLs) to total 

loans. The government savings bank in Nonthaburi 2 will be able to analyze the factors. This is a risk that the 

Government Savings Bank has to take into account in its credit policy. Econometric study of regression analysis. 

To illustrate the relationship between variables. Secondary data is used. From the first quarter of 2013 to the fourth 

quarter of 2017  

 The study indicated that The Consumer Price Index (CPI) and Gross Domestic Product (GDP) and Loans 

of Government Savings Bank, Nonthaburi 2 (LOAN) are not correlated with NPLs. Total loans of Non Government 

Savings Bank 2 are significant at  5 percent  

 In terms of the minimum loan rate, the term of the savings bank (MLR) is related to the ratio of non-

performing loans (NPLs) to total loans of the Government Savings Bank, Nonthaburi 2. 5 percent, which is in 

accordance with the assumptions set forth and based on the concept of the cause of arrears. (Chanin Pittayodhet, 

1991). Change in interest rates It may be due to external factors such as economic conditions (eg GDP). The change 

in interest rates was correlated with the non-performing loans (NPLs) of the Government Savings Bank, Nonthaburi 

2. But in external factors. Gross domestic product (GDP) does not affect the ratio of non-performing loans (NPLs), 

which may be due to investment policy. This is not a direct result of this research. It can be said that there is no 

relationship with non-performing loans (NPLs) of Government Savings Bank, Nonthaburi 2. 

 

Keywords : Consumer Price Index – CPI, GDP PER CAPITA,  Minimum  Lending  Rate – MLR, LOAN, NPLS 

 

1. บทนํา 

การให้สินเช่ือ หรือการกู้ยมืเงินถือเป็นธุรกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของธนาคารในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของ

รายไดห้ลกั ซ่ึงธนาคารจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทางการเงินและดอกเบ้ียจากการ

ให้สินเช่ือ ดงันั้นธนาคารส่วนใหญ่จึงเร่งการปล่อยสินเช่ือ เพ่ือเป็นการสร้างรายไดแ้ละกาํไรให้แก่ธนาคาร ซ่ึงการเร่ง

ปล่อยสินเช่ือของธนาคารอาจจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธนาคารได้เช่นเดียวกนั หากการพิจารณา

สินเช่ือของ ธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลกาํไรก็จะสูง ในทางกลบักนัหากการพิจารณาสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

การเรียกเก็บหน้ีคืนไม่เป็นไปตามเป้าก็อาจจะส่งผลให้เกิดการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี สินเช่ือและกลายเป็นปัญหาหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 

โดยการปล่อยสินเช่ือท่ีด้อยคุณภาพในปริมาณมาก นอกจากจะส่งผลกระทบทาํให้เกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) แลว้ ธนาคารยงัตอ้งกนัสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญหรือค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงหากธนาคารมีการกนัสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนมากก็จะส่งผลกระทบต่อผล
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กาํไรของธนาคาร จนผลการดาํเนินงานของธนาคารขาดทุนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความมัน่คงของ

ธนาคารได ้ 

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจธนาคารออมสินโดยมีการปล่อยสินเช่ือ

ในปริมาณสูง และมีปริมาณหน้ีคา้งชาํระท่ีค่อนขา้งสูงเช่นกนั  

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตนนทบุรี 2 เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินเช่ือ และเป็นแนวทางใน

การป้องกนัหน้ีคา้งชาํระในอนาคตให้กบัธนาคารออมสิน รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัธนาคาร

สร้างประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ของธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี 2 

 

3. ระเบียบวธิีการศึกษา 

     -   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา และผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสร้างเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออม

สินสาขาในสังกดัเขตนนทบุรี 2 โดยกาํหนดให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นตวัแปรตาม ดงัภาพ 

 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา  

 

 

 

 

   

 

 

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือ

รวมของธนาคารออมสินในสังกดัเขตนนทบุรี 2 ซ่ึงประกอบดว้ย ธนาคารออมสินจาํนวน 11 สาขา ไดแ้ก่ สาขาบางบวั

ทอง, สาขาบางกรวย, สาขาบางใหญ่, สาขาไทรใหญ่, สาขาอินเด็กซ์บางใหญ่, สาขากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย, 

สาขาบวัทองสแควร์ สาขาไทรนอ้ย, สาขาเซ็นทรัลเวสตเ์กต, สาขาเดอะคริสตลั ราชพฤกษ์ และสาขาตลาดเจา้พระยา 

โดยไดร้วบรวมขอ้มลูทุติยภูมิ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลลูกหน้ีสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตนนทบุรี 2 ทั้ง

ลูกหน้ีปกติและลูกหน้ีท่ีมีปัญหาคา้งชาํระ (Secondary Data) โดยศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาเป็นรายเดือน 

ตวัแปรตนั :  

1. ปริมาณเงินให้สินเช่ือ 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า 

3. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

4. ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
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ตวัแปรตาม :  

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) 

ของลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสินสาขา

ในสังกดัเขตนนทบุรี 2 
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(5ปียอ้นหลงั) ตั้งแต่พ.ศ 2556 ถึงพ.ศ.2560 รวมขอ้มูลทั้งส้ิน 60 ค่าสังเกตจากระบบงานสินเช่ือของธนาคารออมสิน

สาขาในสังกดัเขตนนทบุรี 2    

 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกหน้ีสินเช่ือทุกประเภทของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขต

นนทบุรี 2 ท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ โดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิ วิธีเก็บรวมรวมขอ้มูลจะใชข้อ้มูลของลูกหน้ีในฐานขอ้มูลใน

ระบบงานสินเช่ือบน Website ของธนาคารออมสิน โดยเป็นการศึกษาขอ้มลูปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่   

NPLs   =  ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินเขตนนทบุรี2(ลา้นบาท) 

CPI =  ดชันีราคาผูบ้ริโภค(Consumer Price Index - CPI) 

GDP =  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหัว(GDP PER CAPITA) (บาทต่อปี) 

LOAN(-1)  =  ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ใน 1 เดือนท่ีแลว้มา  (ลา้นบาท) 

MLR =  อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลาของธนาคารออมสิน       

(Minimum  Lending  Rate – MLR) (ร้อยละต่อปี) 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทาํการเก็บรวบรวมมาจากการดาํเนินงานของ

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 , รายงานประจาํเดือน , รายงานประจาํปีของธนาคารออมสิน และขอ้มูลจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้มลูจาก Website ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 ถึงพ.ศ. 2560 ขอ้มูลท่ี

นาํมาใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยขอ้มูลการให้สินเช่ือของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2, คาํสั่งและอตัราดอกเบ้ีย

ตามประกาศของธนาคารออมสิน และขอ้มลูสถิติตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th) 

มาทาํการศึกษา 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลู  

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรแต่ละตวั  โดยการสถิติเชิงพรรณนาของชุดขอ้มลู 

ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ขั้นท่ี 3 สร้างสมการเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงัน้ี 

NPLs = α + β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4 +   

ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือน ทาํการตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความ

คลาดเคล่ือน (Heteroskedasitcity) และการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน 

(Autocorrelation) และปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเม่ือพบว่าเกิดปัญหาความคลาดเคล่ือน ซ่ึงการทดสอบคุณสมบติั

ความคลาดเคล่ือนนั้นทาํไดโ้ดยการตั้งสมมติฐานหลกั และสมมติฐานรอง  
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การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasitcity) 

 สมมติฐานหลกั (H0) :ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี(ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity) 

 สมมติฐานหลกั (H1) : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (มีปัญหา Heteroskedasticity) 

 กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐาน เท่ากบั 5% 

ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 สมมติฐานหลกั (H0) : ความคลาดเคล่ือนไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง(ไม่มีปัญหา Autocorrelation) 

 สมมติฐานหลกั (H1) : ความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (มีปัญหา Autocorrelation) 

 กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐาน เท่ากบั 5% 

ขั้นท่ี 5 การรายงานผลของสมการถดถอย  โดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) เพ่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิ

ค่าคงท่ี α และสัมประสิทธ์ิความชนั β ดว้ยการทดสอบ ดงัน้ี 

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α 

 สมมติฐานหลกั (H0) : α = 0 (αมีค่าไม่แตกต่างจากศนูย)์ 

 สมมติฐานรอง (H1) : α≠ 0 (αมีค่าแตกต่างจากศนูย)์ 

 กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐาน เท่ากบั 5% 

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนั β 

 สมมติฐานหลกั (H0) : β = 0 (βมีค่าไม่แตกต่างจากศนูย)์ 

 สมมติฐานรอง (H1) : β≠ 0 (βมีค่าแตกต่างจากศนูย)์ 

 กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐาน เท่ากบั 5% 

การเขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการจะรายงานโดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิของ แต่ละตวัแปร พร้อม

รายงานค่าProb.ของสัมประสิทธ์ิ และสรุปดว้ยการอา้งอิงค่า Adjusted R – Squared 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การทดสอบความน่ิงของข้อมูลตัวแปรทั้ง 4 เพ่ือทดสอบว่าข้อมูลท่ีได้มานั้ น เป็นข้อมูลท่ีมีความน่ิง 

(Stationary) หรือไม่ ซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 ตวัเป็นขอ้มูลไม่ท่ีน่ิง ได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI), ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศต่อหัว(GDP) , ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออมสิน  เขตนนทบุรี 2 (LOAN) และ อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูข้ ั้นตํ่าประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลาของธนาคารออมสิน  (MLR) แต่เน่ืองจากผูศึ้กษาเห็นว่าทั้ง 4 ตวัแปร เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี2 จึงนํามาใชใ้นการ

วิเคราะห์สมการถดถอย 

 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ  (Coeffcient) พบว่า 

 สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  α  =  0.021286 

 สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽1  =  0.294308 

 สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽2    =  1.769555 

 สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽3  =   -0.741735 

 สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽4  =   -3.974688 
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การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α 

        เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.1217 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า ถึงแมว้่า  α  มีค่าเท่ากบั 0.021286 แต่จากการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่าค่าของ  α  น้ีมีค่าไม่แตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ถา้ CPI , 

GDP, LOAN(-1) และ MLR มีค่าเท่ากบั 0 แลว้ NPLs ก็จะมีค่าเท่ากบั 0 ดว้ยเช่นกนั 

การทดสอบสมมติฐานของสมัประสิทธ์ิค่าความชนั𝛽𝛽 

           สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽1RCPI ค่า Prob. = 0.9356 

 สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽2RGDP     ค่า Prob. = 0.5684 

 สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽3RLOAN  ค่า Prob. = 0.1992 

 สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽4RMLR ค่า Prob. = 0.0001 

 จากผลการทดสอบ ค่า Prob. ของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ) และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว

(GDP) และปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 (LOAN)  มีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นไม่สามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า

ประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลาของธนาคารออมสิน(MLR) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ไม่ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  จึงสรุปไดว้่า ตวัแปรของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ) และ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหัว(GDP) และปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 (LOAN)  

มีค่าไม่แตกต่างจาก 0 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หมายความว่าเป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถอธิบายอตัราส่วนของหน้ีสิน

ท่ีไม่ก่อให้รายไดต่้อสินเช่ือทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ไดอ้ยา่งไม่มีนัยสําคญั และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ขั้นตํ่าประเภทเงินกู้ท่ีมีระยะเวลาของธนาคารออมสิน(MLR)) มีค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ 5% 

หมายความว่าเป็นตวัแปรท่ีสามารถอธิบายอัตราส่วนของหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้รายได้ต่อสินเช่ือทั้งหมดของธนาคาร        

ออมสินเขตนนทบุรี 2 ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 
 

สมการถดถอย 

NPLs = 0.021286+ 0.294308CPI + 1.769555GDP - 0.741735LOAN(-1) -3.974688MLR + 𝜀𝜀 

           ( 0.1217 )      ( 0.9356 )        ( 0.5684 )           ( 0.1992 )         ( 0.1992 )   

    Adjusted R-Squared = 91.847% 
 

 การศึกษาตวัแปรตน้ในคร้ังน้ีมีค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 91.847% ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

อตัราส่วนท่ีหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ไดแ้ก่ ปริมาณ

เงินให้สินเช่ือ , อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลา , ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว และ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค จากการทดสอบโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป มีความน่าเช่ือถือของขอ้มลูตวัแปร 91.847%  ซ่ึงส่วนต่าง

อีกร้อยละ 8.153% เกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรทั้ง 4 ตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการสร้างเป็นสมการเชิงซอ้นโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่าของดชันีราคา

ผูบ้ริโภค ( CPI) ) และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหัว ( GDP ) และปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออม
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สินเขตนนทบุรี 2 ( LOAN ) มีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั  (H0)  จึงสรุปไดว้่าตวัแปรดงักล่าวมี

ค่าไม่แตกต่างจากศูนย ์กล่าวอีกนัยหน่ึงว่าตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนท่ีหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ในส่วนของค่า Prob.  ของตวัแปรและอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าประเภทเงินกูท่ี้มีระยะเวลาของธนาคารออม

สิน (MLR) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่าตวัแปรดงักล่าวมีค่าแตกต่างจากศูนย ์

กล่าวอีกนัยหน่ึงว่าตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัอัตราส่วนท่ีหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือ

ทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5%  

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัมลูเหตุของการคา้งชาํระหน้ี (ชนินทร์ พิทยา

วิวิธ, 2534) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และอาจเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ 

(อาทิเช่น GDP) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี 2 ตามแนวคิดดงักล่าว แต่ในดา้นปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP)  ไม่ส่งผลต่ออตัราส่วนท่ีหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) อาจ

เน่ืองมาจากนโยบายในดา้นการขยายการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลท่ีทาํให้อตัรา GDP สูงข้ึน ซ่ึงไม่ส่งผลโดยตรงกบัการ

วิจยัคร้ังน้ี หรือกล่าวไดว้่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารออมสิน

เขตนนทบุรี 2 
 หรืออาจสรุปไดว้่าสาเหตุท่ีทาํให้ความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามทฤษฏีอาจเกิดจากช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาเป็น

ช่วงท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพ่ึงบารมี  พุทธเจริญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปริมาณหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชยท่ี์ไดศึ้กษาในช่วงปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2553  ผลการศึกษาพบว่า  ปริมาณ

ดอกเบ้ียคา้งชาํระทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) และปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้ชั้นดี

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) , งานวิจยัของชวรัตน์  จนัทรเพชร 

(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยไ์ทยผลการศึกษาพบว่า  ปริมาณเงิน

ตามความหมายอย่างกวา้งขวางและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  สามารถนํามาอธิบาย

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยไ์ทย , งานวิจยัของนาถระพี ฟองประไพ (2557) ศึกษาเร่ือง

ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อหน้ีครัวเรือนในประเทศไทยผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัหน้ีครัวเรือนสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 ส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัหน้ีครัวเรือน งานวิจยัของชินภทัร  แจง้จดั 

(2553)  ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะหน้ีคา้งกบัธุรกิจบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยไ์ทย

ผลการวิจยัพบว่า 1.ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศเดียวกนักบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

หน้ีคา้งบตัรเครดิตของประชาชน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 2.อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้รายย่อยชั้นดีเฉล่ีย พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีคา้งบตัรเครดิตของ

ประชาชนชน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1457 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

การดาํเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินต่างๆ รายไดส่้วนใหญ่จะมาจากการดาํเนินการให้สินเช่ือ  แก่ลูกคา้ แต่

ปัญหาของการดาํเนินการให้สินเช่ือท่ีมีต่อเน่ืองจากการให้สินเช่ือ คือปัญหาหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ดงันั้นในการ

ดาํเนินการทางดา้นสินเช่ือ ธนาคารจะตอ้งมีการพิจารณาปัญหาจาก หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้จะเกิดข้ึนดว้ย เน่ืองจาก

การให้สินเช่ือแลว้ หากมีปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ธนาคารตอ้งพยายามดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้

ลูกหน้ีสามารถส่งชาํระหน้ีคืนธนาคารได ้แต่ถา้ลูกหน้ีไม่สามารถส่งชาํระหน้ีคืนธนาคารได ้ย่อมส่งผลต่อรายไดข้อง

ธนาคารทั้งในด้านต้นทุนในการติดตามและดาํเนินการแก้ไขหน้ี ต้นทุนในการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็น

ค่าใชจ่้ายของธนาคาร จะไดรั้บเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บชาํระหน้ีคืน หากไม่สามารถเรียกคืนเงินกูจ้ากลูกหน้ีได ้ยอ่มส่งผล

ต่อตน้ทุนการดาํเนินงานของธนาคารได ้และหากธนาคารมีปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสู้งอาจส่งผลต่อความ

มัน่คงของธนาคารดว้ย 

การให้สินเช่ือแมจ้ะกาํหนดเง่ือนไข เคร่ืองมือและขั้นตอนในการพิจารณาท่ีละเอียดรอบคอบเพียงใด ก็ยงัมี

โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีคา้งชาํระข้ึนภายหลงัไดท้ั้งส้ิน ดงันั้นหลงัจากอนุมติัให้สินเช่ือไปแลว้  ควรติดตามการผ่อนชาํระ

คืนของลูกหน้ีดว้ยว่าเป็นไปอยา่งปกติหรือไม่ หากลูกหน้ีขาดการชาํระคืน  ควรรีบดาํเนินการติดตามทวงถามตั้งแต่

งวดแรกๆ เน่ืองจาก หากปล่อยให้ลูกหน้ีคา้งชาํระหลายงวด  ลูกหน้ีจะตอ้งชาํระเงินคา้งพร้อมดอกเบ้ียปรับเป็นจาํนวน

มาก โอกาสท่ีจะไดรั้บการชาํระคืนเงินกูจ้ากลูกหน้ีย่อมเป็นไปไดย้าก ในขณะท่ีหากลูกหน้ีคา้งชาํระเพียง 1 - 2 งวด 

แล้วมีการติดตามทวงถามอย่างใกลชิ้ดลูกหน้ีจะยงัพอชาํระคืนได ้นอกจากน้ีการติดตามทวงถามลูกหน้ีในระยะ

เร่ิมแรกของการคา้งชาํระ  จะทาํให้ธนาคารฯ  ไดท้ราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกหน้ีเพ่ือจะไดร่้วมกนัแกไ้ขหน้ีให้แก่

ลูกหน้ีแต่ละรายไดอ้ยา่งถูกต้องเหมาะสม และเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นอนาคต

ต่อไป 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

   นอกจากปัจจยัตามท่ีไดศึ้กษาแลว้ การดาํเนินการในการให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินในบางกรณี  ยงัตอ้ง

มีการพิจารณาในปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น สภาพการเมือง , สภาพเศรษฐกิจโลก , แนวโน้มของธุรกิจท่ีขอสินเช่ือซ่ึง

ในการพิจารณาการให้สินเช่ือหากธนาคารพยายามมุ่งเนน้ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีคืนของลูกหน้ีจะช่วยให้การ

พิจารณาให้สินเช่ือมีความใกลเ้คียงกบัสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

      ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการบริหารหน้ีและการแก้ไขปัญหาหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือนาํไปประกอบการศึกษาในเร่ืองปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อไป 
 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร ท่ี

ปรึกษาการคน้ควา้ดว้ยตนเอง และ คณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงินทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ขอขอบคุณพนักงานธนาคารออมสินเขตนนทบุรี2ทุกท่านท่ีสนับสนุนข้อมูลและให้คําปรึกษาตลอด

ระยะเวลาการศึกษาและขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ตลอดเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอยู่ และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกท่านท่ีได้ให้กาํลังใจและความช่วยเหลือในการ

ทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 และความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

Factors affecting the stock of SET 100 Index in The Stock Exchange of Thailand and 

correlation between independent variable and dependent variable 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 ซ่ึงปัจจัยท่ีนํามาศึกษา      

ไดแ้ก่ ราคาทองคาํ (GOLD), ราคานํ้ ามนัดิบWTI (OIL), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG),       

มลูค่าการซ้ือขายถัวเฉล่ียของนักลงทุนรายย่อย (VALUE), อัตราดอกเบ้ียเงินกูลู้กค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และ         

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) เป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน โดยช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวนทั้งหมด 60 เดือน ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน

(Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least square : OLS) 

 วตัถุประสงคก์ารศึกษา เพ่ือปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least square 

: OLS) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) พบความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และมูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียของนักลงทุนราย

ยอ่ย(VALUE) พบความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

คาํสําคญั : ปัจจยัท่ีส่งผล, ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ SET 100 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine factors affecting the stock of SET 100 Index in The Stock 

Exchange of Thailand. The factors in this study including Gold Price (GOLD), WTI Oil Price (OIL), US Dollar 

Exchange Rate (EXG), Average Retail Value (VALUE), Large Corporate Loan Rates (MLR) and real interest rate 

(RINT). The data were the corresponding monthly closing price from January 2013 to December 2017, total 60 

month. Multiple linear regressions with ordinary least squares (OLS) are used for data analyst. 

The results shown that US Dollar Exchange Rate (EXG) statistically are negatively affect securities price 

of set 100 Index and Average Retail Value (VALUE) statistically are positively affect securities price of set 100 

Index at the confidence level of 95% 

Keywords: Factors affecting, Stock index, SET 100 
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1.บทนํา 
ปัญหาสังคมสูงอายกุาํลงัจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยในอีก 4  ปีขา้งหน้า โดยปัจจุบนัสะทอ้นให้เห็นว่า

ผูสู้งอายุในประเทศไทยบางกลุ่มมีเงินออมเพียงพอต่อการดาํรงชีพในช่วงบั้นปลายชีวิตเน่ืองจากมีการวางแผนทาง

การเงินท่ีดี  มีความรู้ดา้นการเงินท่ีถูกตอ้งหรือมีมรดกตกทอด แต่ส่วนใหญ่มีเงินออมคงเหลือไม่เพียงพอในการใชจ่้าย

ประจาํวนั   ตอ้งพ่ึงพาบุตรหรือญาติพ่ีนอ้ง โดยค่าใชจ่้ายท่ีสูงและเป็นค่าใชจ่้ายหลกัในวยัสูงอายกุ็คือค่ารักษาพยาบาล 

ส่งผลให ้ กลุ่มวยัทาํงานเร่ิมตระหนกัถึงความสําคญัของการวางแผนการออมและการลงทุนเพ่ือไวใ้ชใ้นยามเกษียณ

มากข้ึน    

โดยกลุ่มวยัทาํงาน เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการหารายไดสู้งท่ีสุดและสามารถรับความเส่ียงจากการ

ลงทุนไดสู้งท่ีสุด รายไดจ้ากการทาํงานควรนาํมาแบ่งส่วนไวส้าํหรับการออมและลงทุน ค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพ และ

ค่าใชจ่้ายยามฉุกเฉิน หากตอ้งการให้เงินในส่วนการออมและลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงโดยอยู่ในระดบัความเส่ียง

ท่ียอมรับได ้การนาํเงินไปฝากกบัสถาบนัการเงินเป็นทางเลือกหน่ึงแมว้่าจะมีความเส่ียงตํ่าแต่ผลตอบแทนค่อนขา้ง

นอ้ย และการนาํเงินไปลงทุนในตลาดหลกัทรัพยส์ามารถให้ผลตอบแทนสูงแต่ความเส่ียงก็สูงเช่นกนั ดงันั้นจึงควร

แบ่งส่วนเงินออมออกเป็นหลายส่วนเพ่ือกระจายความเส่ียง โดยนาํไปลงทุนตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัช่วงอายุ (ภาพ

ท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนการออมเงินให้เหมาะกบัวยั เพ่ือผลกาํไรสูงสุด 

ท่ีมา : ห้องเรียนนกัลงทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

             

            กลุ่มวยัทาํงานเป็นกลุ่มท่ีควรตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการออมและการลงทุนเพ่ือไวใ้ชใ้น    

ยามเกษียณ ซ่ึงมีความสามารถในการหารายได้สูงท่ีสุดและสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดสู้งท่ีสุด ดงันั้ น    

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นตลาดทางการเงินตลาดหน่ึงท่ีเป็นทางเลือกสาํหรับการออมและการลงทุน       

ท่ีสามารถให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงและมีความเส่ียงสูงเช่นกนั แต่หากผูมี้เงินออมมีความรู้ ความเขา้ใจในตลาด

และทราบแนวโน้มของตลาดจากปัจจยัต่างๆก็สามารถไดผ้ลตอบแทนตามท่ีมุ่งหวงัไวไ้ด ้โดย SET 100 เป็นหุ้นท่ี            

ถูกคดัมาแลว้ว่ามีมูลค่าตลาด (market cap) และมีมูลค่าการซ้ือขายสูง(มีสภาพคล่อง) ดงันั้นดชันีราคา SET 100 จึง

สามารถบอกไดว้่า การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของค่าดชันี บอกถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในดชันีผูล้งทุน

จึงสามารถใชด้ชันีราคา SET 100 ในการวดัผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยใ์น SET 100 
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ได ้นัน่คือ การทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 จะทาํให้เราสามารถทราบไดว้่าหากปัจจยันั้นๆ

เปล่ียนแปลง ดชันีราคา SET 100 จะเปล่ียนแปลงในทิศทางใด โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงค ์  

การวิจยัเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคา  

SET 100 กับราคาทองคาํ(GOLD), ราคานํ้ ามนัดิบWTI (OIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
(EXG), มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียของนกัลงทุนรายยอ่ย (VALUE), อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และ        

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง.(RINT) 

 ม                                                                                                                            

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

นันทรัต รักอริยะธรรม (2554) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเศรษฐกิจและดชันีราคาหลกัทรัพย ์              

กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยขอ้มลูท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลของ 8 อุตสาหกรรม ตามลกัษณะของธุรกิจ โดยจะใชข้อ้มูล

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ิมแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมถึงปี พ.ศ.2553 รวม 84 เดือน ผลการศึกษาโดยใช ้         

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช ้Multiple Regression พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเศรษฐกิจและดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่มนั้นมีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีมีทั้งความแตกต่างกนัออกไป โดยความ

แตกต่างท่ีพบคือ แมว้่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจเดียวกัน พบว่าบางกลุ่มอุตสาหกรรมไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติ บางกลุ่มพบความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัแต่กลบัสวนทางกนักบัอีกกลุ่มอุตสาหกรรม  

ฐิติวฒัน์ ขาํวิวรรธน์ (2558) การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มลูท่ีใชคื้อขอ้มูลดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ผลการศึกษา

โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้น Linear Regression Analysis พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหว                   

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง     

เงินปันผลเฉล่ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พบความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และ    

ดชันีราคาผูบ้ริโภคพบความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

สุจิตตา พ่ึงแรง (2553) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพยห์มวดพาณิชย ์โดยข้อมูลท่ีใช้คือ                 

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 และกลุ่มตัวอย่าง

กระจายตามกลุ่มอาชีพ 7 อาชีพ คือ ไม่ได้ทาํงาน กาํลังศึกษา เกษตรกร รับจ้าง พนักงานเอกชน นักธุรกิจ และ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวม 1,100 ตวัอยา่ง แบ่งเป็นใน กทม. ร้อยละ 43 ภูมิภาคร้อยละ 77 ผลการศึกษาโดยใชส้มการ

ถดถอยเชิงซอ้น Multiple Regression พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีมลูค่าคา้ปลีกทัว่

ประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราเงินเฟ้อ ,อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนและดชันีความ

เช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ไม่มีความสัมพนัธ์เลย  

ศรุตา โภควรรณากร (2558) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกับดชันีราคาหลักทรัพยต์ลาด

หลกัทรัพย ์  แห่งประเทศไทย และดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ โดยขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาคือช่วงเดือนมกราคม 

พ.ศ.2553 –เดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 ผลการศึกษาโดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน Multiple Linear Regression ดว้ยวิธี         

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) พบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ข้ามกับทั้ งดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ                   
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ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน กับดัชนีราคาหลักทรัพยต์ลาดหลักทรัพย ์          

แห่งประเทศไทย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคก์ารวิจยัไวด้งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคา SET 100 กบั ราคาทองคาํ (GOLD), ราคานํ้ามนัดิบWTI (OIL), 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG), มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียของนักลงทุนรายย่อย (VALUE),   

อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) 

 
3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย ์SET 100 และความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ        

ตวัแปรตามน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการเก็บรวบรวมคน้ควา้ขอ้มลูทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ   

ของธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมคา้ทองคาํ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาวิจยัคน้ควา้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 การศึกษาคร้ังน้ี จะใชข้้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีการเก็บ

รวบรวมไวแ้ลว้โดยหน่วยงานต่างๆ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100  (SET 100), 

ราคาทองคาํ (GOLD), ราคานํ้ามนัดิบWTI (OIL), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG), มูลค่าการ

ซ้ือขายถวัเฉล่ียของนกัลงทุนรายยอ่ย (VALUE), อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 

รวมทั้งส้ิน 60 เดือน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 การศึกษาความสัมพนัธ์โดย ใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง    

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) โดยมีรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอ้นดงัน้ี 
 

SET100 = C + B1GOLD + B2OIL + B3EXG + B4VALUE + B5MLR + B6RINT 
 

โดยในสมการถดถอยเชิงซอ้นประกอบดว้ย 

ตวัแปร (variable) ซ่ึงประกอบดว้ย 

ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ 

 ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 (SET100) (หน่วย: จุด) 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ไดแ้ก่ 

 ราคาทองคาํ (GOLD) (หน่วย: บาท) 

 ราคานํ้ามนัดิบ (OIL) 
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 อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD to THB Exchange Rates: EXG) (หน่วย: บาท/

ดอลลาร์สหรัฐ) 

 มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียของนกัลงทุนรายยอ่ย (VALUE) 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR)  

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

-  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 นาํขอ้มลูมาจาก www.setsmart.com 

-  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG), อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) 

และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) นาํขอ้มลูมาจาก www.bot.or.th ธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  ราคาทองคาํ (GOLD) นาํขอ้มลูมาจาก สมาคมคา้ทองคาํ (Gold Traders Association) 

-  ราคานํ้ามนัดิบWTI (OIL) นาํขอ้มลูมาจาก th.investing.com ซ่ึงใชข้อ้มลูจาก World Bank 

-  มลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียของนกัลงทุนรายยอ่ย (VALUE) นาํขอ้มลูมาจาก docs.google.com 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อ        

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 โดยการนาํขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร

อิสระแต่ละตวัแลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสาํคญัของตวัแปรอิสระกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 

โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) ดงัน้ี 

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

 เป็นการหาค่าเฉล่ีย (Mean), มธัยฐาน (Median), ค่าสูงสุด (Maximum)  ค่าตํ่าสุด (Minimum) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) ของขอ้มลูทั้งหมดเพ่ือสรุปและทราบลกัษณะขอ้มลูโดยรวม 

ทดสอบความน่ิงของขอ้มลู(Stationary) 

ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ท่ีจะนํามาใช้ในการสร้างสมการถดถอยควรเป็นข้อมูลท่ีมีความน่ิง

(Stationary) ดงันั้นก่อนการวิเคราะห์สมการถดถอยจะตอ้งมีการทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary test หรือ Unit 

root test) ถา้จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าขอ้มลูไม่น่ิง (Non-stationary) จะตอ้งทาํการปรับขอ้มูลให้มีความน่ิง ซ่ึง

สามารถทาํได ้2 วิธี 
 - การปรับขอ้มลูให้อยูใ่นรูปแบบของการเปล่ียนแปลง (Change) 

 - การปรับขอ้มลูให้อยูใ่นรูปแบบของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง (Percentage change) 

การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity)  

Multicollinearity คือ ปัญหาท่ีเกิดจากตัวแปรอิสระ (Independent variables) ในสมการถดถอยมี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างกนัสูง ซ่ึงผิดขอ้สมมติพ้ืนฐานของการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) ท่ีตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งเป็นอิสระต่อกนั ถา้ตวัแปรอิสระในสมการถดถอย        

มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกนัอยา่งสมบรูณ์ (Perfect multicollinearity) จะไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ
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ถดถอยได ้ในทางปฏิบติัมกัพบว่า ตวัแปรอิสระมกัจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยู่บา้ง ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระสามารถวดัไดจ้ากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 

กรณีท่ีเกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรคู่ใดๆแนวทางในการแกไ้ขสามารถทาํได ้2 แนวทาง คือ 

พิจารณาตวัแปรอิสระคู่ท่ีเกิดปัญหา Multicollinearity แลว้เลือกตดัตวัแปรอิสระ 1 ตวัออกจากแบบจาํลอง      สมการ

ถดถอย ซ่ึงการท่ีจะเลือกตดัตวัแปรอิสระใดนั้นไม่มีกฎเกณฑท่ี์แน่นอนตายตวั  แนวทางท่ีนิยมใชใ้นทางปฏิบติั    มี 2 

แนวทาง คือ 
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวใดๆ ท่ีมีปัญหา Multicollinearity ให้เลือกตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่าสหสัมพนัธ ์    

กบัตวัแปรตามนอ้ยกว่าออกจากสมการถดถอย 

ระหว่างตัวแปรอิสระ 2  ตัวใดๆ ท่ี มีปัญหา Multicollinearity ให้ เ ลือกตัดตัวแปรอิสระท่ีมี ค่า          
Variance Inflation Factor (VIF) มากกว่าออกจากสมการถดถอย 

ไม่จาํเป็นตอ้งตดัตวัแปรอิสระใดๆ ออกจากแบบจาํลองสมการถดถอยเลย ถา้ตวัแปรเหล่านั้นมีความสําคญั 

ตามทฤษฎี ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเก็บทุกตวัแปรอิสระไวใ้นสมการถดถอย 
 

      ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบ Correlation Matrix 

 EXG_RM GOLD MLR_RM OIL_RM RINT_RM VALUE SET100_RM 

EXG_RM 1.000000 -0.476464 -0.202249 -0.073351 -0.000710 0.455918 -0.624398 

GOLD -0.476464 1.000000 0.002548 0.308774 -0.061811 -0.356110 0.396615 

MLR_RM -0.202249 0.002548 1.000000 -0.156416 0.114299 -0.125009 0.164391 

OIL_RM -0.073351 0.308774 -0.156416 1.000000 -0.062902 0.037223 0.115447 

RINT_RM -0.000710 -0.061811 0.114299 -0.062902 1.000000 -0.129276 0.094770 

VALUE 0.455918 -0.356110 -0.125009 0.037223 -0.129276 1.000000 -0.669537 

SET100_R

 

-0.624398 0.396615 0.164391 0.115447 0.094770 -0.669537 1.000000 
 

การทดสอบ Correlation Matrix แสดงให้เห็นได้ว่าตวัแปรอิสระแต่ละคู่มีค่าสหสัมพนัธ์กนัตํ่า กล่าวคือ      

อยูร่ะหว่าง -0.80 ถึง +0.80 แสดงว่า ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไม่เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถ

นาํมาใชไ้ด ้

 

 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน(Heteroskedasticity) 

 การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

 สมมติฐานหลกั (H0) : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity) 
 สมมติฐานรอง (H1)  : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (มีปัญหา Heteroskedasticity) 

 การกาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

 กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 5% 

 การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 ให้พิจารณาค่า Prob. ท่ีมุมขวาบนของผลทดสอบท่ีได ้โดยการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใชเ้กณฑ ์

ดงัน้ี 

o ถา้ค่า Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

o ถา้ค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีก 

นยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

  พิจารณาค่า Prob. ท่ีได ้ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.1202 โดยการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใชเ้กณฑ ์

ดงัน้ี 
o ถา้ค่า Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

o ถา้ค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีก 

นยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.1202 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถ

ปฏิเสธฐานหลัก (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) จึงสรุปได้ว่า  ไม่พบปัญหา

Heteroskedasticity 

 

การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 การตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง 

 สมมติฐานหลกั (H0) : ความคลาดเคล่ือนไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation) 
 สมมติฐานรอง (H1)  : ความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (มีปัญหา Autocorrelation) 

 การกาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

 กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 5% 

 การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ให้พิจารณาค่า Prob.ท่ีมุมขวาบนของผลทดสอบท่ีได ้โดยการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใชเ้กณฑ ์

ดงัน้ี 

o ถา้ค่า Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

o ถา้ค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีก 

นยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

  พิจารณาค่า Prob. ท่ีได ้ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.3359 โดยการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

o ถา้ค่า Prob. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

o ถา้ค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีก 

นยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
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จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.3359 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) จึงสรุปไดว้่า ไม่มีปัญหา 
Autocorrelation 

 

การปรับแกผ้ลของสมการถดถอยเม่ือพบปัญหาความคลาดเคล่ือน 

ในกรณีท่ีไม่พบปัญหาทั้ ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation ผลของสมการถดถอยจะสามารถ

นาํไปใชอ้ธิบายความหมายของสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยต่อไปได้

ทนัที    แต่ถา้พบปัญหาความคลาดเคล่ือนไม่ว่าจะเป็นปัญหา Heteroskedasticity หรือ Autocorrelation แลว้ผลของ        

สมการถดถอยจะไม่สามารถมาใชส้รุปและอธิบายในขั้นตอนต่อไปได ้จะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity 

หรือ Autocorrelation ก่อน 
การแกปั้ญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity 

การแกปั้ญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity จะใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West ซ่ึงเป็น 

แนวคิดท่ีใชแ้กไ้ขไดไ้ม่ว่าจะเป็นปัญหา Autocorrelation หรือ Heteroskedasticity ก็ตาม 

 

4. ผลการวจิัย 

ขอ้มูลท่ีนํามาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีการเก็บ

รวบรวมไวแ้ลว้โดยหน่วยงานต่างๆ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 (SET100), 

ราคาทองคาํ  (GOLD), ราคานํ้ามนัดิบ WTI (OIL), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) ,มลูค่าการ

ซ้ือขายถวัเฉล่ียของนักลงทุนรายย่อย  (VALUE), อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้ งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2560 รวมทั้งส้ิน 60 เดือนโดยขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดมี้ลกัษณะขอ้มลูโดยรวมเป็นดงัน้ี 
 

    ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 

 SET100 GOLD OIL EXG VALUE MLR RINT 

Mean 0.4020 19,957.5000 -0.3315 0.1149 -49.4674 -0.2465 0.9561 

Median 0.9350 19,900.0000 -1.1805 -0.1385 -40.9644 -0.2187 - 

Maximum 7.0400 23,700.0000 25.2731 3.5422 1,692.8567 4.8387 150.0000 

Minimum -8.7900 18,000.0000 -

 

-1.8540 -2,035.3428 -3.0303 -40.0000 

Std. Dev. 3.6356 1,209.9455 8.5597 1.2746 846.7934 0.9139 20.5777 

Skewness -0.4520 0.6123 0.1014 0.8042 0.1595 2.1952 6.3209 

Kurtosis 2.5321 3.3987 3.8105 3.1398 2.4384 18.6448 47.7446 

Jarque-Bera 2.5901 4.1461 1.7450 6.5160 1.0431 660.084

 

5,404.74

 Probability 0.2739 0.1258 0.4179 0.0385 0.5936 - - 

Sum 24.1200 1,197,450.00

 

-

 

6.8930 -2,968.0412 -

 

57.3651 

Sum Sq. 

 

779.8408 86,374,125.0

 

4,322.8

 

95.8549 42,306,484.1

 

49.2782 24,982.9

 Observations 60 60 60 60 60 60 60 
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 โดยขอ้มลูท่ีจะนาํมาใชใ้นการสร้างสมการถดถอยควรเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่ิง (Stationary) จากการทดสอบ

ความน่ิงของขอ้มูล (Stationary test หรือ Unit root test) พบว่า SET 100 (SET100), ราคานํ้ ามนัดิบWTI (OIL), อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG), อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และ          อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง จึงตอ้งทาํการปรับขอ้มูลให้มีความน่ิง โดยการปรับขอ้มูล     ให้

อยูใ่นรูปแบบของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง (Percentage change) ก่อนนาํขอ้มลูมาใชใ้นการสร้างสมการถดถอย 

 

จากการศึกษาผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 
SET100rm = −0.063861 + 2.69GOLD + 0.047222OILrm − 1.089374∗∗EXGrm  
                  (0.9922)        (0.9345)              (0.2457)                (0.0009)              
 
                           +0.002091∗∗VALUE + 0.157903MLRrm + 0.006106RINTrm 
                       (0.0000)                   (0.6673)               (0.7017) 

 

 หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็             หมายถึง    ค่า Prob. 

   **   หมายถึง    ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีนอ้ยกว่า 0.05  

 โดยมีค่า :  F-Statistic             =          12.74705 (ค่านยัสาํคญัทางสถิติ = 0.000000)  

   R-Squared            =           0.590678 

   Adjust R-Squared  =           0.544339 

   Durbin-Watson      =          1.972294 

   N      =          60 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การใชส้ถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสมการ 

ผลการคาํนวณไดค่้า F-Statistic เท่ากบั 12.74705 และไดค่้านยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.000000 ซ่ึงค่านัยสําคญั  ทาง

สถิติท่ีคาํนวณไดน้อ้ยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 : ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง หลงัจากนั้นจะใช ้t-Stat ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของ 

ตวัแปรตามกับตวัแปรอิสระทีละคู่  โดยตวัแปรตามคือ ดัชนีราคาหลักทรัพย ์SET 100 และตัวแปรอิสระ ได้แก่       

ปัจจยัต่างๆ 

ตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน ( Heterroskedasticity ) พบว่า ไม่มีปัญหา

Heterroskedasticity 

 ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) พบว่า  ไม่มีปัญหา

Autocorrelation 

 จากสมการจะเห็นว่า อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง  

ตรงกนัขา้ม เพียงตวัแปรเดียวเท่านั้น 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 ดว้ยวิธี

สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square: OLS)   เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในการศึกษา โดยจัดเก็บขอ้มูลแบบรายเดือนตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึง    

เดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 จาํนวน 60 เดือน โดยผลการวิจยัท่ีได ้นกัลงทุนและผูท่ี้สนใจสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

ในการลงทุนและเพ่ือให้พนักงานของธนาคารออมสินนําไปประยุกต์ปฏิบติัในการให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขาย     

หน่วยลงทุน 

 

ตารางท่ี 3 สรุปค่าสัมประสิทธิของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 จากการใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Linear Regression) โดยจดัเก็บขอ้มลูแบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 กบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาทองคาํ (GOLD), ราคานํ้ ามนัดิบ WTI 
(OIL), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) ,มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียของนักลงทุนรายย่อย 

(VALUE), อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT) พบว่า         

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG)     
พบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และมูลค่าการซ้ือขายถัวเฉล่ียของนักลงทุนรายย่อย (VALUE) พบ

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
จากผลวิจยัท่ีศึกษาพบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ฐิติวฒัน์, 2558) ท่ีพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น   

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นัน่คือ เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผล

ให้  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 และดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ปรับตัวลดลง และหากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับลดลง จะส่งผลให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์ SET 100 และดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับตัว

สูงข้ึน เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยจ์ดัอยูใ่นหลกัทรัพย ์SET 100 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ศรุตา,  2558) ท่ีพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กบัทั้งดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ นั่นคือ เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให ้     

ดชันีราคาหลักทรัพย  ์ SET 100 และดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการปรับตัวลดลง และหากอัตราแลกเปล่ียน         

ตวัแปรอิสระ GOLDrm OILrm EXG VALUE MLRrm RINTrm 

ค่าสัมประสิทธ์ิ +2.690000 +0.047222 -1.089374 +0.002091 +0.157903 +0.006106 

p-value 0.9345 0.2457 0.0009 0.0000 0.6673 0.7017 
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เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับลดลง จะส่งผลให้ดชันีราคาหลักทรัพย ์ SET 100 และดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม      

ธุรกิจบริการปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการส่วนใหญ่จดัอยูใ่นหลกัทรัพย ์SET 100 
ขอ้เสนอแนะผูว้ิจยัเห็นว่า ชุดขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ีมีจาํนวนค่อนขา้งน้อยคือ 60 ชุด   

หากในการศึกษาคร้ังต่อไปมีการเพ่ิมจาํนวนชุดขอ้มลูไดม้ากข้ึนผลการศึกษาวิจยัท่ีออกมาจะครอบคลุมหลายช่วงเวลา  

ท่ีมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึนในแต่ละปี และการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยโดยรวมท่ีส่งผลกระทบต่อ             

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 อาจจะทาํให้ผลการศึกษาวิจยัท่ีไดน้าํไปใชจ้ริงไดย้าก หากมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 โดยแบ่งขอ้มลูเป็นกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มปัจจยัดา้นอาหาร กลุ่มปัจจยั         ดา้น

พลงังาน กลุ่มปัจจยัดา้นสถาบนัการเงิน เป็นตน้ จะทาํให้ผูท่ี้ไดศึ้กษาวิจยัสามารถนาํผลการศึกษาไปใชไ้ดจ้ริงและ

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดดี้ข้ึน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 

Factors affecting the SET50 Index in The Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์              

SET 50 โดยออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ Quantitative Secondary-Research ซ่ึงตัวแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่             

อตัราดอกเบ้ียเงินกูช้ั้นดี (MLR) อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXG)  ราคาทองคาํ (GOLD)  

ราคานํ้ามนัดิบ (OIL) ซ่ึงเป็นขอ้มลูทุติยภูมิรายเดือน โดยช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2560  เป็นจาํนวน 60 เดือนดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นโดยวิธีประมาณ

ค่ากาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  

ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 คือ ราคานํ้ ามนัดิบ (OIL),    ราคา

ทองคาํ (GOLD), อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) พบว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXG) พบว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์SET50 

คาํสําคญั:  ปัจจยั,   ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย,์   SET 50 Index 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine factors affecting the SET50 Index in The Stock Exchange of 

Thailand. 

The factors in this study including Oil price (OIL), Minimum Loan Rate (MLR), Exchange Rate (EXG) 

,Gold price (GOLD). The data were the corresponding monthly closing price from January 2013 to December 2016, 

total 60 month. Multiple linear regressions with ordinary least squares (OLS) is used for data analyst. 

The results shown that Oil price (OIL) statistically are positively affect securities price of SET50 Index 

(SET 50) at the significance level of 0.05 

Keywords:  Factors, Stock Price Index, SET 50 Index 
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1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตลาดรอง ซ่ึงตลาดแรกนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมทุนคร้ัง

แรก จากนั้นนกัลงทุนหรือประชาชนทัว่ไปท่ีมีหลกัทรัพยไ์ดมี้การทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

หรือตลาดรอง  โดยมีดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index)  เป็นดชันีเปรียบเทียบ

มูลค่าตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นหุ้นสามญัของหลักทรัพยจ์ดทะเบียนกบัมูลค่าของหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือ

ตอบสนองตามความตอ้งการของผูล้งทุน  อีกทั้งยงัทาํให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ใชเ้ปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน (Performance Benchmark)  หรือการใชด้ชันีอา้งอิง (Underlying 

Index) ในการออกตราสารทางการเงินต่างๆ        

 เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือวดัสภาวะตลาดสําหรับกองทุนรวมต่างและการออกตราสารอนุพนัธ์ ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ จึงจดัทาํ ดชันีราคา SET50 Index เพ่ือเป็นดชันีราคาหุ้นท่ีใชแ้สดงระดบัและความเคล่ือนไหวของราคา  

หุ้นสามญั 50 ตวัท่ีมีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)สูง โดยตลาดหลกัทรัพยมี์การพิจารณาปรับรายการ

หลกัทรัพยท่ี์ในการคาํนวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัสภาวการณ์

ในตลาดหลักทรัพย์ ทาํให้นักลงทุนท่ีสนใจในการออมเงินหรือผลตอบแทนได้มีความรู้ความเข้าใจในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ รวมถึงแนวโนม้จากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลให้ผลการตอบแทนเปล่ียนไป  

ดงันั้นนกัลงทุนหรือประชาชนท่ีสนใจในการลงทุนเก่ียวกบักองทุนรวมต่างๆหรือหุ้นสามญัของหลกัทรัพย์

จดทะเบียน โดยสนใจในดชันีราคา SET50 Index จึงควรศึกษาให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีอาจส่งผลให้ผลตอบแทนท่ี

ลงทุนมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร สําหรับทางเลือกในการลงทุนท่ีให้อัตราผลตอบแทนสูงก็ทาํให้มีความเส่ียงสูง

เช่นกนั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

สุจิตตา  พ่ึงแรง (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเชิง

ปริมาณโดยประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ดชันีราคาหลักทรัพยห์มวดการพาณิชยแ์ละกลุ่มตัวอย่างคือ ขอ้มูลตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา 66 เดือน โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน จากผล

การศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีมลูค่าคา้ปลีกทัว่ประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์อยา่งมีนยัสาํคญั  ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์อย่าง

ไม่มีนัยสําคัญคือ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ดัชนีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค โดยในช่วงท่ี

ทาํการศึกษาเป็นช่วงท่ีเกิดประสบปัญหาทางดา้นการเมืองทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยงัมีภาวะช่วงท่ีเศรษฐกิจโลก

ตกตํ่าทัว่โลกจึงทาํให้มีขอ้จาํกดัจากปัจจยัดงักล่าว 

รัชนี  รุ่งศรีรัตนวงศ ์(2553) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ 

เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2556 รวมระยะเวลา 66 เดือน โดยใชว้ิธีการสมการถดถอยเชิงซอ้นดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด จากผลการศึกษาพบว่า 

ดชันีอุตสาหกรรม       ดาวโจนส์ และมูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย มีผลกระทบไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันี SET 50  ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ขดัแยง้ทางการเมืองจึงส่งผลให้ยงัคงอตัราดอกเบ้ียไว ้ยงัไม่มีการ
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เปล่ียนจึงทาํให้ไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจยัน้ีอยา่งมีนยัสาํคญั และราคาทองคาํต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือนเป็นปัจจยัท่ี

ไม่ผลกระทบต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 

สมยศ กิตติสุขเจริญ (2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรายวนัของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 ใช้

ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยใชส้มการถดถอย      

เชิงพหุผลการศึกษาว่าดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 อตัรา

แลกเปล่ียนสกุลบาต่อดอลลาร์สหรัฐส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 เน่ืองตอ้งมีการแลก

เงินมาเป็นสกุลบาทเพ่ือให้สามารถซ้ือหุ้นในตลาดหลักทรัพยไ์ด ้ซ่ึงหากแลกเงินจะทาํให้เงินบาทแข็งค่าข้ึนอตัรา

แลกเปล่ียนลดลง จึงมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหักทรัพย ์SET 50 ดชันีนิกเคอิ225 ดชันีฮัง่เส็ง ยอดการซ้ือ

ขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติ และยอดซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติใน SET 50 ซ่ึงมีผลในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์SET 50 

สุวรีย ์ มณีพงษ์สวสัด์ิ (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้ใช้ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกลุ่มประชากร บริษัทท่ี        

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดวัสดุก่อสร้าง จ ํานวน 31 บริษัท มาทาํการศึกษาหา

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์น หมวดวสัดุก่อสร้าง ดว้ยวิธีสมการเชิงถดถอยดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้าง แต่ในส่วนของดชันีราคาวสัดุก่อสร้างนั้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย ์ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง และอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ เน่ืองจากทั้งภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าอยู่ช่วงทาํการศึกษา

ดงักล่าว 

สุวพิชญ์  บนัลือฤทธ์ิ (2554) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยใชข้อ้มูลเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2545 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2544 โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้นวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

เงินเฟ้อ และดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัราคาปิดของหลักทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์ส่วนอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี ,อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ,อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดี ,อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. ข้ันตอนการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary  Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลปริมาณ โดยมีตวัแปรตาม คือ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ส่วนตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อัตราดอกเบ้ียเงินกูช้ั้นดี (MLR) ,อตัราแลกเปล่ียน    

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(THB) ,ราคาทองคํา และราคานํ้ ามันดิบ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลรายเดือน               

ศึกษาในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นจาํนวน 60 เดือน 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

 ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 รวบรวมขอ้มลูมาจาก SET SMART 

 อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอตัรา และอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี รวบรวม

ขอ้มลูมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ราคาทองคาํ รวบรวมขอ้มลูจาก สมาคมคา้ทองคาํ (หน่วย : บาท) 

 ราคานํ้ามนัดิบ ใชข้อ้มลูจาก World Bank  (หน่วย : USD ) 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ขั้นท่ี 1  รวบรวมขอ้มลูดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 และปัจจยัต่างๆท่ีตอ้งการศึกษา 

 ขั้นท่ี 2  วิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ  

ขั้นท่ี 3  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ใน

ท่ีน้ีคือ 4 ตัว โดยตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพนัธ์กันระหว่างตัวแปร กรณีตัวแปรอิสระมี

ความสัมพนัธ์กันจะเรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงตรวจสอบโดยใช้วิธี Correlation 

Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ความสัมพันธ์คู่ ใดมีค่ามากกว่ า  0.80 จะถือว่ า เ กิดปัญหา 

Multicollinearity ซ่ึงหมายความว่าผลท่ีไดแ้มว้่าจะยงัคง Unbiased แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ  

 ขั้นท่ี 4  สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

   Y = C + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

ขั้นท่ี 5  ใชส้ถิติทดสอบ F เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง Y กบั X1, … X4 โดยมีสมมติฐาน 

ดงัน้ี 

สมมติฐาน  

Ho: ไม่มีตวัแปรอิสระใด ๆ ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 (SET50) 

H1: มีตวัแปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตวัแปรมีผลต่อดชันีราคาหลักทรัพย ์SET50 (SET50) อย่างมี         

นยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

ขั้นท่ี 6  ทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระคร้ังละ 1 ตวัจาํนวน   

k คร้ัง โดยใช ้สถิติทดสอบ t 

สมมติฐานในการทดลอง  

Ho: ตวัแปรตามไม่ข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i: i = 1, 2, 3 

H1: ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i 

 ขั้นท่ี 7  หาระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัโดยใช ้R2 (R Square) โดย 

ถา้  𝑅1มีค่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก  

ถ้า  𝑅2มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั้ นมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามน้อยหรือไม่มี

ความสัมพนัธเ์ลย 

 ขั้นท่ี 8  ตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงจะประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัน้ี 
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ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระกนั เป็นการตรวจสอบว่าเกิดปัญหา Autocorrelation 

หรื อ ไ ม่ เ ค ร่ือ ง มือ ท่ีใช้ในก า ร ทด ส อ บ คื อ  ค่า  Durbin-Watson ซ่ึ ง มีสมมติ ฐา น  คื อ                                  

H0: r = 0 ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 

 

4. ผลการวจิัย 

วิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ  

-  ดชันีราคาหลกัทรัพยS์ET50 (SET 50) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.36733 จุด   มธัยฐานเท่ากบั 0.84500 จุด ค่ามาก

ท่ีสุด 6.5600 จุด ค่านอ้ยท่ีสุด -8.60000 จุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.51761 จุด  

 -  ราคานํ้ามนัดิบ (OIL) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -0.33117 ดอลลาร์สหรัฐ มธัยฐานเท่ากบั -1.18000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ค่ามากท่ีสุด 25.27000 ดอลลาร์สหรัฐ ค่านอ้ยท่ีสุด -20.77000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.55955 

ดอลลาร์สหรัฐ  

  -  ดชันีราคาทองคาํ (GOLD), มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19875.12367 จุด มธัยฐานเท่ากบั 19833.83500 จุด ค่ามาก

ท่ีสุด 23757.69000 จุด ค่านอ้ยท่ีสุด 18172.0000 จุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1171.51046 จุด 

 -  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXG) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.11488 จุด มธัยฐานเท่ากบั -

0.13850 จุด ค่ามากท่ีสุด 3.54217 จุด ค่านอ้ยท่ีสุด -1.85399 จุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.27462 จุด  

 -  อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -0.24653 จุด มธัยฐานเท่ากบั -0.21865 

จุด ค่ามากท่ีสุด 4.83871 จุด ค่านอ้ยท่ีสุด -3.03030 จุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91391 จุด 

จากนั้นทาํการทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช ้Correlation Matrix โดยผลการคาํนวณได ้ดงัน้ี 

 

 SET 50 OIL MLR GOLD 

SET 50 - - - - 

OIL 0.121035 - - - 

MLR 0.173985 0.21038 - - 

GOLD 0.392529 0.243156 0.003990 - 

EXG -0.615833 -0.073391 -0.202249 -0.466519 

 

 การทดสอบ Correlation Matrix แสดงใหเ้ห็นไดว้่าตวัแปรอิสระแต่ละคู่มีค่าสหสัมพนัธ์กนัตํ่า กล่าวคือ อยู่

ระหว่าง - 0.80 ถึง + 0.80 ดงันั้นจึงสรุปว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ี สามารถนาํตวัแปรอิสระมาอยูใ่นสมการถดถอยได ้

 โดยใช้โปรแกรม EViews ในการคาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยการทาํ Multiple 

Regressions และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยสถิติทดสอบ F-Stat และ t-Stat 

โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

SET50 = -6.927728**+0.025701**OIL+0.287195**MLR+0.000380**GOLD-1.482450EXG 

                   (0.3459)          (0.5686)          (0.4944)            (0.3035)       (0.0000) 
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หมายเหตุ   ค่าในวงเลบ็  หมายถึง  ค่า t-Statistic  

   **    หมายถึง  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

โดยมีค่า:    F-Statistic  = 9.204371 (ค่านยัสาํคญัทางสถิติ = 0.000009)  

   R-Squared = 0.400986 

   Adjust R-Squared  = 0.357421 

   Durbin-Watson  = 2.436236 

   N   = 60 

 

จากข้อมูลขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การใช้สถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

สมการ ผลการคาํนวณไดค่้า F-Statistic เท่ากับ 9.204371 และได้ค่านัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000009 ซ่ึงค่า

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีคาํนวณไดน้อ้ยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 : ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง หลงัจากนั้นจะใช้ t-Stat ในการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระทีละคู่ โดยตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 และตวั

แปรอิสระไดแ้ก่   ปัจจยัต่าง ๆ 

ทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

จากหลกัเกณฑห์ากค่า Prob มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปนั่นถือว่าไม่พบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความ

คลาดเคล่ือน ซ่ึงเน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.4094 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)จึงสรุปไดว้่า ไม่พบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity 

ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธก์นัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

จากหลกัเกณฑมี์ค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปนัน่ถือว่าไม่พบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน ซ่ึง 

เน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.4527 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ

กล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า ไม่พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation 
   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาน้ี ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ดงัน้ี 1. ราคานํ้ ามนัดิบ (OIL), 

2.ราคาทองคาํ (GOLD), 3.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXG), 4.อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่

ชั้นดี (MLR) เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึง 

ธนัวาคม 2560 โดยการใชส้มการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร

อิสระ 
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                สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 
 

ตวัแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ราคานํ้ามนัดิบ (OIL) +0.025701 

ราคาทองคาํ (GOLD) +0.000380 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXG) -1.482450 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) +0.287195 

 

สรุปปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย ์SET50 คือ ราคานํ้ ามนัดิบ (OIL), ราคาทองคาํ 

(GOLD), อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) พบว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง เดียวกันและอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXG)พบว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์SET 50 
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The factor affecting the trade volume of Exchange Traded Fund (ETF) 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัช้ินน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF โดยใช้

ขอ้มลูทุติยภูมิ (secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

ปัจจัยหรือตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษาจาํนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียนโยบาย (INT), อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริการ (EX), ดชันีราคาผูบ้ริโภคของของประเทศไทย (CPI), ดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์(SET50INDEX), ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(SET50Volume) โดยใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติใน

การสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) เพ่ือหาความสัมพนัธ์กบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของกองทุน ETF  

จากการศึกษา โดยทดสอบท่ีระดับนยัสําคญั 0.05 พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีผลต่อตัวแปรตาม 

เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0 โดยมีค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.0699 ซ่ึงแสดงว่าตวัแปรอิสระชุดน้ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตามนอ้ยมากหรือมีความสัมพนัธ์เท่ากบั 0 นัน่คือ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT), 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริการ (EX), ดชันีราคาผูบ้ริโภคของของประเทศไทย (CPI), ดชันี

ตลาดหลกัทรัพย ์ (SET50INDEX), ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(SET50Volume) ไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF อยา่งมีนยัสาํคญั  

คาํสําคญั: กองทุน ETF, การสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น, ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ABSTRACT 

The research aimed to study the factor affecting the trade volume of Exchange Traded Fund (ETF). The 

secondary data were collected from January 2013 to December 2017, totally 60 months. The data type is called 

time-series data.  

This research included five independent variables; the policy interest rate (INT), foreign exchange rate of 

Baht to US Dollar (EX), Thailand’s consumer price index (CPI), SET50 Index (SET50INDEX) and SET50 trade 

volume (SET50Volume). The multiple linear regression was theoretically applied as the economic method in this 

research to analyze the relationship between trade volume of Exchange Traded Fund (ETF) and all five independent 

variables mentioned above. 
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The empirical results showed that all independent variables had no effect towards a dependent variable at 

the significant level of 0.05 because the probability value is higher than 0.05. Therefore, the null hypothesis was 

accepted. The coefficient value was equal to zero as well as an adjusted R-squared was 0.0699, implying that the 

independent variables had a weak relationship with the dependent variable. This can be concluded that all five 

dependent variables, consisting of the policy interest rate (INT), foreign exchange rate of Baht to US Dollar (EX), 

Thailand’s consumer price index (CPI), Set50 Index (SET50INDEX) and SET50 trade volume (SET50Volume) 

had no significantly affect towards the trade volume of Exchange Traded Fund (ETF). 

Keywords: Exchange Traded Fund (ETF), Multiple Linear Regression, The factors affecting 

 

1. บทนํา 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีลดตํ่าลง ทาํให้นกัลงทุนตอ้งตดัสินใจหาแนวทางในการลงทุน

เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้กบัเงินทุน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการสภาพคล่องทางการเงินท่ีมากกว่าการลงทุนในพนัธบตัร หรือตัว๋

เงินคลงัของรัฐบาล  

Exchange Traded Fund (ETF) คือ กองทุนเปิดดัชนีท่ีจดทะเบียน และซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์

เปรียบเสมือนเป็นหุ้นตวัหน่ึง ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเนน้ให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนเทียบเท่าดชันีท่ีใชอ้า้งอิง 

โดยดชันีท่ีใชอ้า้งอิงของ ETF แรกของไทย คือ SET 50 Index ซ่ึงการลงทุนในกองทุน ETF มีความน่าสนใจคือ ทาํให้

ผูล้งทุนสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไดค้ลา้ยกบัลงทุนในกองทุนรวมดชันี (index fund) ท่ีเป็นกองทุนท่ีมี

นโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นท่ีอยูใ่นดชันี SET 50 นัน่คือมีสภาพคล่องคลา้ยกบัการลงทุนในหุ้น แต่มีการกระจาย

ความเส่ียงท่ีมาก กว่า แต่เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีค่อนขา้งใหม่ ประกอบกบัผลตอบแทนท่ีตํ่ากว่า ทาํให้มีผูล้งทุน

ค่อนขา้งนอ้ย และปริมาณการซ้ือขายท่ีค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัการลงทุนในหุ้น  

ความเส่ียงของการลงทุนในกองทุน ETF คือ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2561) 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคา (Market Risk/Price Risk) เกิดจากปัจจยัทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ทาํให้ราคาของสินทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป และกระทบต่อราคา ETF 

2. ความเส่ียงดา้นผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัดชันีอา้งอิง (Tracking Error) เกิดจากสภาวะตลาดไม่เอ้ืออาํนวย 

หรือความสามารถในการบริหารกองทุน เช่น หุ้นในดชันีมีสภาพคล่องน้อย ผูจ้ดัการกองทุนจึงมีขอ้จาํกดัในการซ้ือ

ขาย ซ่ึงจะทาํให้การลงทุนใน ETF ให้ผลตอบแทนเบ่ียงเบนไปจากอตัราผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง 

3. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เกิดข้ึนเม่ือ ETF ท่ีไปลงทุนในสินทรัพย์

ต่างประเทศมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสกุลอ่ืน ซ่ึงอาจทาํให้อตัราผลตอนแทนเม่ือคิดเป็นเงินสกุลบาทสูงหรือตํ่ากว่า

อตัราผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง เน่ืองจากความผนัผวนของค่าเงิน  

ความเส่ียงสามารถแบ่งไดต้ามเหตุของความเส่ียง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงเฉพาะของบริษทั 

(firm specific risk) กบั ความเส่ียงของตลาด (market risk) (เมลดา ไพรพิภชั, 2557) 

1. ความเส่ียงเฉพาะของบริษทั (firm specific risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมาจากปัจจยั เฉพาะของแต่ละ

บริษัทหรือหุ้นแต่ละตัว เช่น แผนการตลาดไม่ดี ผลการดาํเนินงานของบริษทัแย่ลงก็จะสะทอ้นไปท่ีราคาหุ้นของ

บริษทั ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเกิดเฉพาะแต่ละบริษทัไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทัอ่ืน ความเส่ียงประเภทน้ี

ลดไดด้ว้ยการกระจายการลงทุนในหุ้นหลาย ๆ ตวั เพ่ือช่วยกระจายความเส่ียง ความเส่ียงประเภทน้ีจึงมีเรียกนัอีกช่ือ
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หน่ึงว่า diversifiable risk หมายความว่าความเส่ียงท่ีลดไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน ซ่ึงความเส่ียง เฉพาะของบริษทั

เป็นความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

2. ความเส่ียงของตลาด (market risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัมหภาค เช่น อตัราแลกเปล่ียน 

อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัเส่ียงทางการเมือง เป็นตน้ ปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ก็กระทบบริษทัทุกๆ 

บริษทั เป็นความเส่ียงท่ีทุกบริษทัตอ้งเผชิญ ส่งผลให้ราคาหุ้นของแต่ละบริษทัเปล่ียนแปลงไป เป็นความเส่ียงท่ีแมผู้ ้

ลงทุนไดท้าํการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยห์ลาย ๆ ประเภทแลว้ตาม ความเส่ียงประเภทน้ีก็ยงัคงอยู่ ซ่ึงความ

เส่ียงของตลาดเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  

 การกระจายเงินลงทุนเขา้ไปในหุ้นหลาย ๆ ตวั จะทาํให้ความเส่ียงของการลงทุนในหุ้นลดน้อยลง เพราะ

เม่ือมีหุน้หลาย ๆ ตวั ความเส่ียงเฉพาะท่ีแมจ้ะยงัคงมีอยู่ในหุ้นแต่ละตวัก็มีผลน้อยลงเพราะมนัถูกถวัหักกลบกนัไป 

ตามทฤษฎีเร่ืองความเส่ียงโดยศาสตราจารย ์Harry Markowitz (1952) 

เน่ืองจากขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนท่ีมีค่อนขา้งน้อย และไม่ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องกองทุน ทาํให้นกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีขอ้มลูไม่เพียงพอ ไม่มีความมัน่ใจในการลงทุน และทาํให้กองทุนไม่

น่าสนใจสาํหรับผูล้งทุน ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัมหภาคซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบว่ามีอิทธิพลต่อปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF อย่างมีนัยสาํคญัหรือไม่ โดยอา้งอิงปัจจยัท่ีจะทาํการศึกษา ไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย (INT), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX), ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศ

ไทย (CPI), อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย ์(SET50INDEX), ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์

(SET50Volume) ซ่ึงเป็นขอ้มลูขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน ตั้งแต่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ี จะ

ทาํให้สามารถนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน สําหรับนักลงทุนทัว่ไปท่ีสนใจลงทุนในกองทุน ETF และทาํให้คาดการณ์แนวโน้มปริมาณการซ้ือ

ขายในเบ้ืองตน้ได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องกองทุน ETF แบบอนุกรมเวลา (Times Series) โดยใชข้อ้มูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ใน

การศึกษามีช่วงเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 จาํนวน 60 เดือน และใชโ้ปรแกรม 

EViewsในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระกบัตวัแปรตาม ท่ีมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั โดยมีสมมติฐาน และขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี  

สมมตฐิานการศึกษา 

1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั ปริมาณการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF 
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3. ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง

กองทุน ETF 

4. ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ (SET50INDEX) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง

กองทุน ETF 

5. ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ (SET50Volume) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องกองทุน ETF 

ตารางท่ี 1 สรุปสมมติฐานความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อปริมาณการซ้ือขายกองทุน ETF 

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อปริมาณการซ้ือขายกองทุน ETF 

ตวัแปรอิสระ สัญญลกัษณ์ สมมติฐานความสัมพนัธ์ 

1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย  INT - 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  EX - 

3. เงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย  CPI + 

4. ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ SET50INDEX + 

5. ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ SET50Volume - 

เคร่ืองหมาย + คือ ตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรอิสระ  

เคร่ืองหมาย – คือ ตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางผกผนักบัตวัแปรอิสระ  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ตวัแปรตาม คือ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF และตวัแปรอิสระคือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 

(INT) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) อตัรา

ผลตอบแทนดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ (SET50INDEX) ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ (SET50Volume) ขอ้มลู

ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตาม โดยใชโ้ปรแกรม EViews ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงมีแบบจาํลองทัว่ไปดงัน้ี 

ETF =  α  +  β 1INT  +  β2EX  +  β 3CPI  +  β4SET50INDEX  +  β 5SET50Volume  +  ε 

ตวัแปรในการศึกษา 

ตารางท่ี 2 กรอบการศึกษา  

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX) 

3. เงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) 

4. ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET50INDEX) 

5. ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(SET50Volume) 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ตารางท่ี 3 แหล่งท่ีมาของขอ้มลูตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระ  

ตวัแปร แหล่งทีม่าของข้อมูล 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF www.setsmart.com 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) www.bot.or.th 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) www.bot.or.th 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) www.moc.go.th 

อตัราผลตอบแทนดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET50INDEX) www.set.or.th 

ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(SET50Volume) www.set.or.th 

การทดสอบ Unit Root Test หรือการทดสอบ Stationary 

ขอ้มลูอนุกรมเวลา (Time Series) ท่ีจะนาํมาสร้างสมการถดถอย เพ่ือความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง ดงันั้น 

ตวัแปรทั้งหมดในสมการท่ีตอ้งการศึกษานั้น ตอ้งมีคุณลกัษณะคงท่ี (Stationary) จีงสามารถนาํขอ้มลูดงักล่าวมา

ทาํการศึกษาต่อไป โดยใชก้ารทดสอบความน่ิงของขอ้มลูดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

2. ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity)  

3. วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม EViews เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) 

4. การตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือน โดยตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ 

- การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

- การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

5. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) 
 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการทดสอบ Unit Root Test โดยใช้โปรแกรม EViews 

โดยการตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี  

- สมมติฐานหลกั (H0) : ขอ้มลูท่ีนาํมาศึกษามีลกัษณะไม่คงท่ี (Non-Stationary)  

- สมมติฐานรอง (H1) : ขอ้มลูท่ีนาํมาศึกษามีลกัษณะคงท่ี (Stationary) 

กาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 

ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มลู พบว่า ตวัแปรท่ีนาํมาใชว้ิเคราะห์ในส่วนของตวัแปรตาม คือ ปริมาณการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF (ETF_Volume) มีลกัษณะคงท่ี (Stationary) เหมาะสมนาํมาวิเคราะห์ แต่ตวัแปร

อิสระทั้ง 5 ตวัแปร พบว่ามีลกัษณะไม่คงท่ี (Non-Stationary) การนาํตวัแปรน้ีไปใชใ้นการวิเคราะห์จึงปรับขอ้มูลให้มี

ลกัษณะคงท่ี (Stationary) โดยการใชอ้ตัราการเปล่ียนแปลงรายเดือนของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี อตัราการเปล่ียนแปลง
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อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (DINT), อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (DEX), 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (DCPI), อตัราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลักทรัพย ์

(RSET50INDEX), อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(DSET50Volume) 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

ตวัแปร ETF_Volume DINT DEX DCPI RSET50INDEX DSET50Volume 

หน่วย ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

Mean 451.1139 (0.9498) 0.1149 0.0459 0.3666 0.4865 

Median 359.1470 0.0000 (0.1385) (0.0843) 0.8423 0.9587 

Maximum 2397.8640 0.0000 3.5422 2.1772 6.5573 7.3262 

Minimum 74.8260 (14.2857) (1.8540) (0.6790) (8.5970) (8.5976) 

Std. Dev. 342.0904 3.2215 1.2746 0.5226 3.5175 3.7343 

 

จากตารางท่ี 4 อธิบายไดด้งัน้ี 

ตวัแปรอสิระ 

อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (DINT) รายเดือนมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ -0.9498 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.2215 ค่ากลางอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 0.0000 โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงสูงสุดร้อย

ละ 0.0000 และอตัราการเปล่ียนแปลงตํ่าสุดมากถึงร้อยละ -14.2857 ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า ในช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) มีแนวโนม้ลดลง และไม่มีการเปล่ียนแปลงมาตั้งแต่ปี 2558 

อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (DEX) รายเดือนมีค่าเฉล่ียร้อย

ละ 0.1149  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.2746 ค่ากลางอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ -0.1385 โดยมีอตัราการ

เปล่ียนแปลงสูงสุดร้อยละ 3.5422 และอตัราการเปล่ียนแปลงตํ่าสุดร้อยละ -1.8540 นัน่คืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีแนวโนม้ลดลง (เงินบาทมีแนวโนม้แข็งค่าข้ึน) 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (DCPI) รายเดือนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.0459  มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.5226 ค่ากลางอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ -0.0843 โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงสูงสุด

ร้อยละ 2.1772 และอัตราการเปล่ียนแปลงตํ่ าสุดร้อยละ -0.6790 ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า ในช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาเงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) มีความผนัผวน โดยมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 

อัตราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลักทรัพย ์(RSET50INDEX) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.3666 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 3.5175 ค่ากลางอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 0.8423 โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงสูงสุดร้อยละ 

6.5573 และอตัราการเปล่ียนแปลงตํ่าสุดร้อยละ -8.5970 ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา

ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(SET50Volume) มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก  

อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์(DSET50Volume) รายเดือนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 

0.4865 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.7343 ค่ากลางอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 0.9587 โดยมีอัตราการ

เปล่ียนแปลงสูงสุดร้อยละ 7.3262 และอัตราการเปล่ียนแปลงตํ่าสุดร้อยละ -8.5976 ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า 
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ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET50INDEX) มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบั ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET50INDEX) 

ตวัแปรตาม 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 451.1139 ลา้นบาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 342.0904 ค่ากลางปริมาณซ้ือขายเท่ากบั 359.1470 ลา้นบาท โดยมีปริมาณการซ้ือขายสูงสุด 2,397.8640 ลา้นบาท 

และปริมาณการซ้ือขายตํ่าสุด 74.8260 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาอตัราปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก และมีแนวโนม้ลดลง 

4.3 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) 

จากการการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยใชโ้ปรแกรม EViews สรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ตวัแปร ETF_Volume DINT DEX DCPI RSET50INDEX DSET50Volume 

ETF_Volume 1.0000      

DINT 0.0913 1.0000     

DEX (0.0247) (0.0725) 1.0000    

DCPI 0.2489 0.0223 (0.1226) 1.0000   

RSET50INDEX 0.0523 0.1400 (0.6158) 0.1166 1.0000  

DSET50Volume 0.0240 0.1367 (0.6206) 0.1166 0.9799 1.0000 

 จากตารางพบว่า มีปัญหาการมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) ของตวัแปรอิสระจาํนวน 1 คู่ คือ 

ตวัแปรอตัราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลกัทรัพย ์(RSET50INDEX) กบั อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพย ์(DSET50Volume) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.9799 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก สําหรับตวั

แปรอ่ืนอีก 4 ตวัแปร ไม่มีปัญหาการมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือแกปั้ญหาการมี

ความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) จึงตดัตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง ออก 1 ตวัแปร คือ อตัรา

การเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์(DSET50Volume) โดยให้อัตราผลตอบแทนรายเดือนตลาด

หลกัทรัพย ์(RSET50INDEX) เป็นตวัแทนในการหาความสัมพนัธ์ 

4.4 วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)  

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม EViews เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) ไดด้งัรูป 
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รูปท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม EViews  

จากรูปผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดค่้าสัมประสิทธ์ิ ดงัน้ี  

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α มีค่าเท่ากบั 450.0948 

สัมประสิทธ์ิความชนั β1 มีค่าเท่ากบั 8.889046  

สัมประสิทธ์ิความชนั β2 มีค่าเท่ากบั 8.187676 

สัมประสิทธ์ิความชนั β3 มีค่าเท่ากบั 161.8024 

สัมประสิทธ์ิความชนั β4 มีค่าเท่ากบั 2.970152 

เขียนเป็นสมการถดถอยเชิงซอ้น ไดด้งัน้ี 

ETF_VOLUME =  450.0948 + 8.8890DINT + 8.1876DEX + 161.8024DCPI + 2.9701RSET50_INDEX 

 (0.0000) (0.0697) (0.8673) (0.3878) (0.7832) 

 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ผีลต่อปริมาณการซื้อขายหลกัทรัพย์ของกองทุน ETF ค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของแต่ละตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม มีผลดงัน้ี  

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของอตัราการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (DINT) กบัปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องกองทุน ETF มีค่าเท่ากบั 8.8890 หมายความว่า ในช่วงท่ีทาํการศึกษา หากอตัราการเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย (DINT) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF เพ่ิมข้ึน 8.8890 ลา้น

บาท ณ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.0697 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของอตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

(DEX) กบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF มีค่าเท่ากบั 8.1876 หมายความว่า ในช่วงท่ีทาํการศึกษา หาก

อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (DEX) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF เพ่ิมข้ึน 8.1876 ลา้นบาท ณ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.8673 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (DCPI) กบัปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF มีค่าเท่ากับ 161.8024 หมายความว่า ในช่วงท่ีทาํการศึกษา หากอตัราการ
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เปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (DCPI) เพ่ิมข้ึนร้อยละ1 จะทาํให้ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง

กองทุน ETF เพ่ิมข้ึน 161.8024 ลา้นบาท ณ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.3878 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของอตัราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลกัทรัพย ์ (RSET50INDEX) กบัปริมาณการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF มีค่าเท่ากบั 2.9701 หมายความว่า ในช่วงท่ีทาํการศึกษา หากอตัราผลตอบแทนราย

เดือนตลาดหลกัทรัพย ์ (RSET50INDEX) เพ่ิมข้ึนร้อยละ1 จะทาํให้ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF เพ่ิมข้ึน 

2.9701 ลา้นบาท ณ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.7832 

โดยมีค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.0699 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดน้ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม

ค่อนขา้งนอ้ย 

การทดสอบสมมตฐิาน 

การสรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ (Coefficient) โดยการตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี  

- สมมติฐานหลกั (H0) : ค่า Coefficient (α , β1 , β 2 , β3 , β 4) มีค่าเท่ากบั 0 

- สมมติฐานรอง (H1) : ค่า Coefficient (α , β 1 , β2 , β 3 , β4) มีค่าไม่เท่ากบั 0  

- กาํหนดระดบันยัสาํคญั (Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 

จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญัท่ี  0.05พบว่า สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α มีค่าไม่เท่ากบั 0 หรือมี

ค่าเท่ากบั 450.0948 และสัมประสิทธ์ิความชนั β1, β2 , β3 , β4  มีค่าเท่ากบั 0 หรือสรุปไดว้่าตวัแปรอิสระแต่ละตวั

ไม่มีผลต่อตวัแปรตาม จึงเขียนเป็นสมการถดถอยเชิงซอ้นใหม่ ไดด้งัน้ี 

ETF_VOLUME =  450.0948 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 พบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลง

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (DINT), อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (DEX), 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (DCPI), อตัราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลักทรัพย ์

(RSET50INDEX) และอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(DSET50Volume) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF อยา่งมีนยัสาํคญั 

   

5. สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัสมมติฐานไดด้งัน้ี 

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อปริมาณการซ้ือขายกองทุน ETF 

ตวัแปรอิสระ สมมติฐาน ผลการศึกษา 

1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) - + (0) 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX) - + (0) 

3. เงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) + + (0) 

4. อตัราผลตอบแทนดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET50_INDEX) + + (0) 

5. ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(SET50_VOLUME) - ตดัออก 
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6. การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าตวัแปรตาม คือ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF (ETF_Volume) 

เป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะคงท่ี (Stationary) สําหรับตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ไดแ้ก่ อัตราดอกเบ้ียนโยบาย (INT), อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX), ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทน

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET50INDEX), ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(SET50Volume) เป็นขอ้มูลที่มี

ลกัษณะไม่คงท่ี (Non-Stationary)  ผูศึ้กษาจึงปรับขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของอัตราการเปล่ียนแปลงรายเดือนเป็น 

อตัราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (DINT), อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (DEX), อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (DCPI), อตัราผลตอบแทนรายเดือน

ตลาดหลกัทรัพย ์(RSET50INDEX) และอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(DSET50Volume) จาก

การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรพบว่าตัวแปรอัตราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลักทรัพย ์

(RSET50INDEX) และอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(DSET50Volume) มีความสัมพนัธ์กนัสูง

มาก จึงตดัตวัแปรอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(DSET50Volume) ออกจากการวิเคราะห์ 

โดยให้อตัราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลักทรัพย ์(RSET50INDEX) เป็นตวัแทนในการหาความสัมพนัธ์ ซ่ึงจากการ

วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม Eviews เพ่ือหาสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปรไม่มีอิทธิพลต่อ 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF อยา่งมีนยัสาํคญั  

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เมลดา ไพรพิภชั (2557) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ี

ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ีอา้งอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) พบว่า อตัรา

ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (R_S&P 500), ส่วนต่างของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอัตรา

ผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง

เดียวกนั ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP) และ

ส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (C_EX) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ

กองทุน Equity ETF ในทิศทางตรงกนัขา้ม และส่วนต่างของราคาน้ามนัดิบดูไบ (C_DUBAI), เงินเฟ้ อ/ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออัตราผลตอบแทนของ

กองทุน Equity ETF ยกเวน้ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (DCPI) 

มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาดงักล่าว คือ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF อย่าง

มีนยัสาํคญั 

สาเหตุอาจเป็นผลจากการท่ีผูศึ้กษากาํหนดตวัแปรตามในลกัษณะท่ีไม่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ศึกษาปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกองทุน ETF ซ่ึงเป็นปริมาณการซ้ือขายของทุกกองทุน และมีความหลากหลายในดชันีท่ีใช้

อา้งอิงหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ท่ีจะไม่นาํตวัแปรอิสระเหล่าน้ีมาพิจารณาความสัมพนัธ์ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในอนาคต ควรมีการกาํหนดตวัแปรตามท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง อาทิ ระบุ

กองทุน ETF ตามประเภทหรือกองทุนท่ีใชห้ลกัทรัพยอ์า้งอิงกลุ่มเดียวกนั และกาํหนดตวัแปรอิสระท่ีจะทาํการศึกษา

ในระดบัจุลภาค ซ่ึงอาจสะทอ้นการตดัสินใจการลงทุนของผูล้งทุนไดดี้กว่าตัวแปรอิสระในระดบัมหภาค เพ่ือให้

ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการซ้ือขายกองทุน ETF ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค

บริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 รวมทั้ง ศึกษาตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะมีผลต่อ

ราคาตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูน้าํตลาดจาํนวน 3 ราย เก็บรวบรวมขอ้มลูจากขอ้มลูรายงานทางการเงินของกิจการ

ดงักล่าว วิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยด์ว้ยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ใน

ทางบวก ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลในทางลบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้

อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 

0.05 

คาํสําคญั: อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค, ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

The objectives of research were to study stock prices of consumer goods companies that have registered 

in Stock Exchange of Thailand (SET) from year 2013-2017 and study on affecting of economic factors to the stock 

price. The sample of research was 3 leaders company, data collected fromthese financial reports. Analysis the 

economics factor effectingstock price by Multiple regression method. The resultedshow that inflation positive 

effecting to the stock price, on the other hand, currency exchange rate, oil petroleum price and gross domestic price 

has the negative effecting to the stock priceat the 0.05 level of significance. 

Keywords: Customer Industry, Economic factors, stock prices 

1.บทนํา

17ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหล่งในการระดมเงินออมเพ่ือทาํการจดัสรรให้กบัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนระยะ

ยาว นาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ  โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุนออกตราสารทางการเงินหรือหลกัทรัพยใ์นตลาดทุน

เพ่ือขายให้กบับุคคลภายนอก 17(ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2548) รัฐบาลในยุคนั้นไดใ้ห้ความสําคญักบั

การระดมทุนเพ่ือพฒันาประเทศ จึงไดจ้ดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์สําคญัคือ การ

ส่งเสริมการออมและระดมเงินทุนในประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งกลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(มารวย ผดุงสิทธ์ิ, 

2548) ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนนั้ น มีราคาเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจซ้ือขาย โดยดชันีราคาหุ้นตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด (Composite 

Index) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553) ในการตดัสินใจลงทุนหรือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนแต่ละ

รายนั้น ข้ึนอยูก่บัแนวโนม้ผลกาํไรในอนาคตของบริษทั ซ่ึงเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทั รูปแบบธุรกิจ การก่อ

หน้ีของบริษัท รวมทั้ งแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและตลาดหุ้น ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีรวมกันเรียกว่า 

ปัจจยัพ้ืนฐาน ดงันั้ น ในการตดัสินใจลงทุนผ่านตลาดทุน ผูล้งทุนมีความจาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

(Fundamental Analysis) ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือลดผลความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนจากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมา

พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์  มูลค่าการ ซ้ือขายถัวเฉล่ียรายเดือน(รัชนี  ศรีรัตนวงค์,  2553)  อัตรา เ งินเ ฟ้อ  อัตราแลกเปล่ียน  

(นนัทานิตย ์กนัยะมลู และประสิทธ์ิ มะหะหมดั, 2558) ปริมาณการซ้ือหลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างชาติ ราคาทองคาํ 

และราคานํ้ามนัดิบ (สุพิชชา ติรพฑัฒ ์และเจียมจิตร ชวากร, 2555) ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 

ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญ เน่ืองจากเป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษย ์สําหรับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นแหล่งในการ

ระดมเงินทุนจากประชาชนไปสู่ผูป้ระกอบธุรกิจ อนัเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัต่อประเทศดงันั้นใน

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความประสงค์ท่ีจะทาํการศึกษาเปล่ียนแปลงของราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษา

ถึงผลของปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักล่าวท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าว  

เพ่ือท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนาํข้อมูลผลการศึกษาและข้อเสนอแนะไปใชเ้พ่ือหาแนวทางในการป้องกัน

ผลกระทบหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการลงทุนหรือตลาดทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

2) เพ่ือศึกษาตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 

3. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดทุน 

 ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีไม่มีส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการซ้ือและขายหลกัทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นภาษี ค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือขายหลักทรัพย ์การแบ่งเงินลงทุนไดแ้ละอัตราดอกเบ้ียท่ีเท่ากัน ทาํให้การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาด

หลกัทรัพยท์าํไดง่้ายมากข้ึน1 7ตลาดทุนเป็นแหล่งในการระดมเงินออมระยะยาวท่ีเวลามากกว่า 1 ปีข้ึนไป เพ่ือทาํการ

จดัสรรให้กบัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนระยะยาว นาํไปใชใ้นวตัถุประสงค์ต่างๆ ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1 7

ตลาดแรกหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่ (Primary หรือ New Issued Market) และตลาดรองหรือตลาดซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์(Secondary หรือ Trading Market) ทั้งท่ีเป็นตลาดรองท่ีจดัข้ึนอยากเป็นทางการ Organized Securities 

Market) และ การซ้ือขายนอกตลาด (Over-the-Counter Market) (ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2554) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1491 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)  

 ปัจจัยท่ีเป็นตวักาํหนดระดบัของเงินปันผล ราคาหุ้นท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ละความเส่ียงจากการลงทุน คือ 

แนวโน้มผลกาํไรในอนาคตของบริษทั ซ่ึงเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทั รูปแบบธุรกิจ การก่อหน้ี รวมทั้ง

แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ปัจจยัดงักล่าวลว้นเป็น “พ้ืนฐาน” สําคญัท่ีกาํหนดราคาหุ้น 

ท่ีผูล้งทุนต้องทาํการวิเคราะห์ รวมเรียกว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะห์

ปัจจัยพ้ืนฐานประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์ปัจจัย  3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั (ตลาดหลกัทรัพย,์ 2558)สําหรับตวัช้ีวดัและเคร่ืองมือบ่งช้ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ วฏัจกัรเศรษฐกิจผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Industrial Production) ดชันีราคาผูผ้ลิต (Producer Price Index: PPI) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) อตัราดอกเบ้ีย 

(Interest Rate) และอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนควรพิจารณานั้น อาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบในระยะสั้ น

และระยะยาว โดยจาํแนกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจเช่น สภาพคล่องทางการเงินอตัราดอกเบ้ียอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ระหว่างประเทศ การผลิตและการค้าภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นต้น ปัจจัยทางการเมืองปัจจัยเก่ียวกับตลาด

หลักทรัพยห์รือตัวหลักทรัพยแ์ละปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2559) ไดส้รุปปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกบัการลงทุน (Factors To Consider In Stock Investment) ไดแ้ก่ สภาพคลองทางการเงินอตัรา

ดอกเบ้ียอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศการผลิตและการคา้ ภาวะเศรษฐกิจตางประเทศเป็นตน้ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการทบทวนพบว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การศึกษาของ จิรกฤต พฒันวิริยะ (2555) ท่ีทาํการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญัของบริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

การศึกษาของ 17ธญัญน์รี เศรษฐาพฤทธ์ิ (2555) 17 พบว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) และ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (P/E)  รัชนี 

ศรีรัตนวงค์ (2553)  พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA) และมลูค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ย (LOCAL) ส่วนผลการศึกษาของ หน่ึงฤทยั นวล

ศรี และนฎัวดี แป้นนอ้ย (2558) พบว่า ปริมาณเงินในประเทศ ราคานํ้ ามนัดิบดูไบ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม

บญัชี และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 ในขณะท่ี

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพยS์ET 50 

นอกจากน้ี การศึกษาของ นนัทานิตย ์กนัยะมลู และประสิทธ์ิ มะหะหมดั (2558)  พบว่าตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคา

หุ้นบริษทัซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (INF),, ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญั การศึกษาของ อรอุมา ตน้ดี และสมใจ บุญหม่ืนไวย (2558)  พบว่าปัจจยัเศรษฐกิจ คือ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สามารถอธิบายการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยไ์ดใ้นทิศทางตรงกนัขา้ม 

ส่วนปัจจัยภายในท่ีสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตรา
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ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV) ผลการศึกษาของ สุพิชชา ติรพฑัฒ ์

และเจียมจิตร ชวากร (2555)  พบว่าปริมาณซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างชาติมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค, กลุ่มธนาคาร และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ราคา

ทองคาํแท่งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคกลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ราคานํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค อตัรา

แลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร, กลุ่มพาณิชยด์ชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, กลุ่มพาณิชย ์

อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกจากน้ี การศึกษาของ 

นิรมล อาริยโชคชยั (2557)  พบว่า ปัจจยัท่ีมีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในการภาวะตลาดขาข้ึน (Bull 

Market) คือ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ดชันีช้ีนาํภาวะเศรษฐกิจ ดชันีช้ีนาํเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD และ 

Price-earnings ratios ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะตลาดขาลง (Bear Market) คือ ดชันีช้ีนาํภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย

นโยบาย Price-earnings ratios อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  

กรอบแนวคิด 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 

ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

1. วธิีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. วธิีการศึกษา 

 
 

4. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ีเป็นผูน้าํตลาดจาํนวน 3 ราย โดยมีมลูค่าตลาดสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

1) บริษทั บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2) บริษทั สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 

3) บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 

- อตัราเงินเฟ้อ  

- อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐ  

- ราคานํ้ามนัดิบ  

- อตัราดอกเบ้ียนโยบาย  

- ดชันีราคาหลกัทรัพยด์าวโจนส์ 

- ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ 

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้ 

อุปโภคบริโภค 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีขอ้มลูท่ีใชว้ิเคราะห์เป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใชข้อ้มลูจาก

แหล่งขอ้มลู ดงัน้ี 

 (1) บทความบทวิเคราะห์ขอ้มลูต่างๆไดแ้ก่หนงัสืองานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

 (2) สรุปขอ้มลูหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นตวัเลขท่ีรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผา่นทางเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  www.set.or.th www.setsmart.com และธนาคารแห่ง

ประเทศไทย www.bot.or.th 

(3) ขอ้มลูเก่ียวกบัราคาหลกัทรัพย ์รวบรวมขอ้มลูจากรายงานประจาํปีของแต่ละบริษทั 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

สถิติเชิงพรรณนา คือ สถิติท่ีใช้เพ่ืออธิบาย บรรยาย หรือสรุป ลักษณะของกลุ่มขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้  

สถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ถดถอย

เชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั

ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 

ในการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค

บริโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะนาํขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวม

ไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ เน่ืองจากสถิติดงักล่าวมีขอ้สมมุติสําคญัท่ีว่า ตวัแปรอิสระท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ทั้งหมด ตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองในระดบัสูง เพ่ือป้องกนัปัญหา Multicolinearity ดงันั้นใน

การศึกษาคร้ังน้ี จึงไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระทั้งตัวแปรทางเศรษฐกิจทั้ง 6 ตวัแปร ดว้ยวิธีการ

ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson  Correlation) หากพบว่าตวัแปรคู่ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัสูงอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ให้พิจารณาตดัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงออกจากสมการถดถอยเพ่ือป้องกนัปัญหา 

Multicolinearity ดงักล่าว 

2) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ขอ้มลูท่ีไดน้ั้นจะอธิบายความสัมพนัธ์ของค่า

ต่างๆ ทั้งหมดในรูปแบบสมการการถดถอยเชิงเส้น ซ่ึงกาํหนดให้มีรูปแบบสมการ ดงัน้ี 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑅𝑡𝑛 + 𝛽2𝑃𝑅𝑡𝑛 + 𝛽3𝐸𝑅𝑡𝑛 + 𝛽4𝐶𝑂𝑃𝑡𝑛 +  𝛽5𝐷𝐽𝐼𝐴𝑡𝑛
+ 𝛽6𝐺𝐷𝑃𝑡𝑛  

 โดยท่ี 

𝛽0   = ค่าคงท่ี 

𝛽𝑗 (𝑗=1−6) = ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

𝑃𝑖,𝑡𝑛    = ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั i ในเดือนท่ี t ของปีท่ี n 

𝐼𝑅𝑡𝑛    = อตัราเงินเฟ้อ ในเดือนท่ี t ของปีท่ี n 

𝑃𝑅𝑡𝑛   = อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ในเดือนท่ี t ของปีท่ี n 

𝐸𝑅𝑡𝑛   = อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ในเดือนท่ี t ของปีท่ี n 
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𝐶𝑂𝑃𝑡𝑛   = ราคานํ้ามนัดิบในเดือนท่ี t ของปีท่ี n 

𝐷𝐽𝐼𝐴𝑡𝑛  = ดชันีราคาหลกัทรัพยด์าวโจนส์ในเดือนท่ี t ของปีท่ี n 

𝐺𝐷𝑃𝑡𝑛  = ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ในเดือนท่ี t ของปีท่ี n 

 เม่ือ     i        เท่ากบั 1-3 ไดแ้ก่ 1) บริษทั บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 2) บริษทั สว่างเอก็ซ์ปอร์ต 

จาํกดั (มหาชน) และ 3) บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 t      เท่ากบั 1-12 ไดแ้ก่ ขอ้มลูในเดือนท่ี 1- 12 ของแต่ละปีท่ีทาํการศึกษา 

 n      เท่ากบั 1-5 ไดแ้ก่ ขอ้มลูในปีท่ีทาํการศึกษาจาํนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 

 ในการพิจารณาความเหมาะสมของแบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression) ท่ีใช้

ในการศึกษา ผูว้ิจยัจะพิจารณาจากค่าต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี  

1) การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) ดว้ยวิธีของ 

WHITE  

2) การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยวิธีของ Serial 

Correlation LM Test  

3) ค่า R Square (R2) เป็นค่าท่ีช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งหมดในสมการกบัตวัแปร

ตาม โดยหากค่า R2มีค่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก และหากค่า R2มีค่าใกล0้

แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตามค่อนขา้งน้อย กล่าวคือ ยิ่งค่าเขา้ใกล ้1 แบบจาํลองยิ่งมี

ความเหมาะสม 

 

5. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

3 อนัดบัแรก 

  ผลการศึกษาราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์3 อันดับแรก   รวมทั้งตัวแปรสําคญัทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 สามารถสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 สรุปราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัแปร เฉลีย่ สูงสุด ตํา่สุด 

บมจ. เอเชียไฟเบอร์ (AFC) 9.371 14.490 6.930 

บมจ. สว่างเอ็กซ์ปอร์ต (SAWA) 15.445 37.890 10.410 

บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODE) 8.165 10.530 4.780 

ตวัแปรทางเศรษฐกจิ    

อตัราแลกเปล่ียน 33.427 36.160 29.090 

ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ 3,459,903 3,798,573 3,139,197 
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ตวัแปร เฉลีย่ สูงสุด ตํา่สุด 

อตัราเงินเฟ้อ 0.987 1.830 0.450 

อตัราเงินดอกเบ้ียนโยบาย 1.854 2.750 1.500 

ราคานํ้ามนัดิบ 69.516 111.090 27.000 

ดชันีดาวน์โจนส์ 17,879.86 24,719.22 13,860.58 

 

ผลการวิ เคราะห์ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะมีผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ในการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

สินคา้อุปโภคบริโภค พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง AFC เพ่ิมข้ึน คือ IR เพ่ิมข้ึน ส่วนการเพ่ิมข้ึนของ 

ER และ COP ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง AFC ลดลง ด้าน SAWA พบว่า เม่ือ IR เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ราคา

หลกัทรัพยข์อง SAWA เพ่ิมข้ึนตามส่วน  MODE พบว่า เม่ือ IR เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง MODE 

เพ่ิมข้ึนตาม ส่วนการเพ่ิมข้ึนของ COP และ GDP ส่งผลให้ราคาหลักทรัพยข์อง MODE ลดลงทั้งน้ี สามารถสรุป

ความสัมพนัธ์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร

อิสระ 

เอเชียไฟเบอร์(AFC) สว่างเอ็กซ์ปอร์ต(SAWA) โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODE) 

Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic 

IR 2.8195 3.7861** 2.2404 0.8229** 0.980293 2.5845* 

ER -0.4316 -2.1185* 0.5510 0.3867 -0.108530 -1.4363 

COP -0.0912 -4.4568** -0.0035 0.0408 -0.031509 -4.4521** 

GDP -0.00000 -1.3337 0.0000 0.0000 -9.29E-06 -11.703** 

หมายเหตุ: *คือ มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

**คือ มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

6. การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อ (IR) ส่งผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยข์องผูน้าํตลาดทั้ง 3 ราย ใน

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพ่ิมข้ึน  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ธุรกิจใน

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความจาํเป็นสําหรับผูบ้ริโภคและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ จึงทาํให้ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้ามากนักหรือ ธุรกิจไม่ไดรั้บผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจมากนกั  (Defensive Industries)  นอกจากน้ี อตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้บริษทัมีรายรับในรูปของตวั

เงินมากข้ึนตามไปดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นันทานิตย ์กนัยะมลู และประสิทธ์ิ มะหะหมดั (2558) ซ่ึง

พบว่า อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ สุพิชชา ติรพฑัฒ ์และเจียมจิตร ชวากร (2555) พบว่า อตัราเงินเฟ้อมี
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ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งไรก็ตาม อารมณ์ ร้ิวอินทร์ (2553: 50-

51) ไดส้รุปไวว้่า อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบระยะยาวต่อตลาดหุ้น อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงอาจส่งผลให้กาํไรลดลง ซ่ึง

เช่ือมโยงไปถึงการจ่ายเงินปันผลลดลงและราคาหลกัทรัพยล์ดลง 

นอกจากน้ี ผลการทดสอบสมมมติฐานยงัพบว่าอัตราแลกเปล่ียน (ER) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลทาํให้ราคา

หลกัทรัพยข์อง AFC ลดลง ทั้งน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่ี

พ่ึงพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ หากค่าของเงินบาทอ่อนตวัลง กิจการท่ีส่งออกสินคา้ หรือบริการจะไดรั้บผลดี  สําหรับ

ประเทศไทยซ่ึงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้วตัถุดิบ ค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลง จะส่งผลในทางลบแก่

ธุรกิจได ้ (มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2559)  ทั้งน้ี อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่เป็นการ

ผลิตเพ่ือรองรับความตอ้งการในประเทศและส่วนหน่ึงตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบมาใชใ้นการผลิต จึงทาํให้ไดรั้บผลกระทบ

จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ีผา่นมา เช่น การศึกษาของ สุพิชชา 

ติรพฑัฒ ์และเจียมจิตร ชวากร (2555) ซ่ึงพบว่า อตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพาณิชย ์ 

ปัจจยัดา้นราคานํ้ ามนัดิบ (COP) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน พบว่าจะส่งผลกระทบทาํให้ราคาหลกัทรัพยข์อง AFC และ 

MODE ลดลง ทั้งน้ี อธิบายไดว้่า ราคานํ้ ามนัดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการ

ต่างๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ (2553: 50-51) ท่ีกล่าวไวว้่า ราคานํ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึน ส่งผลกระทบ

ระยะยาวทาํให้ตน้ทุนสูงข้ึน ส่งผลต่อผลประกอบการ ส่งผลต่อความเช่ือมัน่และกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นท่ีสุด 

อย่างไรก็ตามผลการศึษาดังกล่าวขัดแยง้กับผลการศึกษาของ หน่ึงฤทยั นวลศรี และนัฎวดี แป้นน้อย (2558) 

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการศึกษา

พบว่า ราคานํ้ ามนัดิบดูไบ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 รวมทั้ง ผลการศึกษา

ของ สุพิชชา ติรพฑัฒ ์และเจียมจิตร ชวากร (2555) ซ่ึงพบว่า ราคานํ้ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผลการศึกษาของ หน่ึงฤทยั นวลศรี และนัฎวดี แป้น

นอ้ย เป็นการศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์SET 50 ในภาพรวม ซ่ึงรวมธุรกิจท่ีหลากหลายอยู่ในนั้น ส่วน

การศึกษาของ สุพิชชา ติรพฑัฒ ์และเจียมจิตร ชวากร เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของราคานํ้ ามนัท่ีมีต่อดชันีราคาหุ้น

กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ซ่ึงราคานํ้ามนัดิบ ท่ีสูงข้ึนยอ่มทาํให้ราคาของธุรกิจกลุ่มพลงังาน ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง

กบัราคานํ้ ามนัดิบโดยตรงอยู่แลว้  นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ส่งผล

กระทบทาํให้ราคาหลกัทรัพยข์อง MODE ลดลง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ธุรกิจในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 

ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อการอุปโภคบริโภคและมกัจะมีการอุปโภคบริโภคในปริมาณท่ีค่อนขา้งคงท่ี 

ดงันั้น เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน อาจไม่ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์องธุรกิจในกลุ่ม

สินคา้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนก็เป็นได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

สินคา้อุปโภคบริโภค โดยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (OLS) 

สรุปไดว้่า AFC พบว่า เม่ือ IR เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง AFC เพ่ิมข้ึนตาม ส่วนการเพ่ิมข้ึนของ ER และ 
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COP ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง AFC ลดลง SAWA พบว่า เม่ือ IR เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง SAWA 

เพ่ิมข้ึนตาม  และ MODE พบว่า เม่ือ IR เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง MODE เพ่ิมข้ึนตาม ส่วนการเพ่ิมข้ึน

ของ COP และ GDP ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์อง MODE ลดลง 

ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจบางปัจจยัอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีบางปัจจยัอาจไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคเลย ทั้งน้ี อาจข้ึนอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย ทั้งท่ี

เป็นปัจจยัภายในอุตสาหกรรมเองหรือปัจจยัภายนอก ในการวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน นกัวิเคราะห์จึงมีความจาํเป็นตอ้ง

มองอย่างรอบดา้น ไม่พิจารณาเฉพาะปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง หรือมีการวิเคราะห์โดยให้นํ้ าหนักความสําคญัของปัจจัย

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน กรณ ีศึกษาพืน้ที่จังหวัดลาํพูน 

Factors affecting volumes of SMEs loans in Lamphun Province 

ชินวร เวศยาสิรินทร์ 

บณัฑิตวทิยาลยั กลุ่มวชิาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,  Chinnawornv@gsb.or.th , Viper.sx@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ี ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู เพ่ือใช ้

เป็นแนวทางสาํหรับธนาคารออมสินในการเตรียมความพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายใน และภายนอก

ธนาคาร รวมถึงการพฒันากระบวนการให้บริการสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาใช้ข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) จากธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นขอ้มูลรูปแบบอนุกรมเวลา (Time Series) 

รายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 รวม  48 เดือน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลปริมาณสินเช่ือ 

SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนูรวม 7 สาขา อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี  ปริมาณเงินฝากรวม 

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และดชันีการอุปโภค

บริโภคภาคเอกชน โดยศึกษาขอ้มลูและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้นาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือ

คาํนวณค่าทางสถิติของตวัแปรเพ่ือให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : 

OLS)  ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือ SMEs อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดชันีการอุปโภค 

บริโภคภาคเอกชน (PCI) โดยเป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้และพบว่าตวัแปรอิสระอ่ืนไม่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  

คาํสําคญั: ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs, อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี, ปริมาณเงินฝากรวม, ปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดราย, ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน, ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

This research was conducted to explore what factors were affecting the volume of SMEs loans in 

Lamphun Province, Thailand. The aims of the study are to find out a guideline for the Government Savings Bank to 

cope with the changing situations internally and externally. As well as, it aims to develop its efficiency and 

effectiveness in terms of the customer service system and sustainable development. The secondary data, based on 

time series like a monthly data from January in 2014 to December 2017,  totaling  48 months are collected and 

analyzed. Relevant data are from SMEs loan data, Minimum Loan Rate (MLR) , Total deposits (TDS) , Non 

Performing Loans (NPL),  Minimum Loan Rate of commercial banks (MLR_other),  Federal Funds Target 

Rate (Policy), and The Private Consumption index (PCI), including data from the Bank of Thailand and other related 
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documents. E-views Version 8 was applied to calculate a statistical  value  of each variable to determine the relation 

of the least square(Ordinary Least Square: OLS) with a multiple regression analysis) 

The result, therefore, indicated that there was 1 factor  influencing  the volume of Government  Savings 

Bank’s SMEs loans in Lamphun Province;  private consumption index (PCI) which was varying within the same 

direction with a  confidence level at 95%. and it was agreeable with the assumption set.  Besides, it was found that 

there were no statistically significant differences in the other variables. 

Keywords:  SMEs loans, 44 Minimum Loan Rate , Total deposits, Non Performing Loans, Private Consumption index, 

Government Savings Bank.    

 

1. บทนํา 

ระบบสถาบนัการเงินทาํหนา้ท่ีสาํคญัในการเป็นตวักลางระดมเงินทุนและจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

ไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการดา้นการชาํระราคาสินคา้และบริการ ระบบสถาบนัการเงินท่ีพฒันา มี

ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพยอ่มสนบัสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน สถาบนัการเงินภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง สถาบนัท่ีทาํหน้าท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การให้

สินเช่ือ การรับชาํระเงิน และธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บอนุญาต แก่ลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทัว่ไป 

บริษทั ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน 

พ.ศ.2551 และมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูก้าํกบัดูแล โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ีประกอบดว้ยสถาบนั

การเงิน สาํนกังานผูแ้ทนธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ บริษทับริหารสินทรัพยแ์ละผูใ้ห้บริการท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 

ธนาคารออมสิน ถือเป็นหน่ึงในสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีอายมุากท่ีสุด ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการเป็นระยะ 

เวลามากกว่า 105 ปี เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในเร่ืองการส่งเสริมการออม 

การให้บริการสินเช่ือ และเป็นส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายภาครัฐ เช่น ให้การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs 

และผูป้ระกอบการรายยอ่ยให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนผา่นการให้บริการสินเช่ือของธนาคาร 

 

 ตารางท่ี 1.1 : ปริมาณเงินฝากรวมและปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคารออมสิน ในปี พ.ศ.2553-2559 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณเงินฝากรวม 

(ลา้นบาท) 

อตัราการ

ขยายตวั (%) 

ปริมาณสินเช่ือรวม 

(ลา้นบาท) 

อตัราการขยายตวั 

(%) 

2553 1,180,247.91 - 1,071,771.04 - 

2554 1,525,755.84 29.27 1,317,421.31 22.92 

2555 1,679,763.79 10.09 1,491,320.32 13.20 

2556 1,879,425.45 11.89 1,539,385.28 3.22 

2557 1,952,503.73 3.89 1,605,486.95 4.29 

2558 2,058,138.85 5.41 1,634,886.70 1.83 

2559 2,137,341.10 3.85 1,557,990.13 -          4.70 

ท่ีมา : ขอ้มลูทางการเงินธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th  
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จะเห็นไดว้่าบริการสินเช่ือนบัเป็นบริการหลกัท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบัธนาคารอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งมี 

ความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในดา้นต่างๆมากมาย ทาํให้เกิดการกระจายทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ 

แต่ดว้ยปัจจยัทางเศรษฐกิจในสภาวะชะลอตวั ภยัธรรมชาติ รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ ทาํให้ความ

เช่ือมัน่ของนกัลงทุนและการใชจ่้ายภาคครัวเรือนลดลง การให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงัจึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน โดยเลือกศึกษาสาขา

ท่ีเปิดให้บริการในจงัหวดัลาํพนู รวมทั้งหมด 7 สาขา เน่ืองจากจงัหวดัลาํพูนเป็นจงัหวดัท่ีประชากรมีรายไดห้ลกัจาก

เกษตรกรรม และแรงงานภาคอุตสาหกรรม เป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือซ่ึงเป็นหน่ึงเดียวของพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีสภาพเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ ประกอบกบัปัจจุบนัผูศึ้กษาได้

ปฏิบติังานในตาํแหน่ง พนกังานวิเคราะห์สินเช่ือ 7 สังกดัธนาคารออมสินเขตลาํพนู จงัหวดัลาํพูน ซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัใน

การพิจารณาสินเช่ือของธนาคารในพ้ืนท่ีจงัหวดัลาํพนู โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่าปัจจยัใดท่ีเป็นตวัแปรและปัจจยั

ใดท่ีมีความสําคญัต่อการขยายตวัการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางกาํหนดนโยบายสินเช่ือ 

วางแผนบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้และสร้างรายไดอ้ย่างย ัง่ยืนและ

เติบโตของธนาคารต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ี 

จงัหวดัลาํพนู 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน จาํนวน 7 สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาลาํพนู สาขานิคมอุตสาหกรรมลาํพนู สาขากาดลาํพนูจตุจกัรสาขาบ๊ิกซีลาํพูน สาขาป่าซาง สาขาบา้นโฮ่ง 

และสาขาล้ี เป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มลูยอดเงินตน้คงเหลือ ณ ส้ินเดือน 

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2560 จาํนวน 48 ชุดขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดั

ลาํพนู ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares :OLS) ซ่ึงมีแบบจาํลองทัว่ไปดงัน้ี 

𝑌𝑖 = 𝑎 + β1𝑋1 + β2𝑋2 +  … … . . … + β𝑥𝑋𝑥 + 𝜀 

ตวัแปรในการศึกษา 

Yi = ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู  

X1 = อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคารออมสิน  

(Minimum Loan Rate : MLR) 
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X2 = ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู (Total Deposits : TDS) 

X3 = ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู 

(Non Performing Loan : NPL) 

X4 = อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ 

5 ธนาคาร (Minimum Loan Rate : MLR-Other) 

X5 = อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (POLICY) 

X6 = ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวั กบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน กรณี ศึกษาพ้ืนท่ี จงัหวดัลาํพูน 

โดยการใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares, OLS) 

ซ่ึงขอ้มลูท่ีรวบรวมไดแ้ลว้จะนาํมาทดสอบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป E view 8 ใชท้ดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั 95% โดย

มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ทดสอบความน่ิงของขอ้มลู Unit Root Test ดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller  

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ  

ขั้นท่ี 3 พิจารณาความสัมพนัธ์ว่าตวัแปรอิสระตัวใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีอยู่ในรูปของ

สมการถดถอย โดยตวัแปรตน้ทั้งหมดตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรกรณีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั

จะเรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงสามารถตรวจสอบค่าความสัมพนัธ์โดยใช้วิธี Simple Correlation 

Coefficients หากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระคู่ใด มีค่าอยู่ในช่วง 0.80 ถึง 1.00 จะถือว่าเกิดปัญหา 

Multicollinearity ซ่ึงหมายความว่าผลท่ีไดจ้ะไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น จึงตอ้งตดัตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงออกจากสมการ 

ขั้นท่ี 4 สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม ดงัสมการต่อไปน้ี  

SMEs = a + β1MLR + β2TDS + β3NPL + β4MLROther + β5Policy + β6PCI 

โดยกาํหนดให้ 

SMEs  = ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู (ลา้นบาท)

 MLR  = อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคาร 

ออมสิน (%) 

TDS  = ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู (ลา้นบาท)  

NPL  = ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู (ลา้นบาท) 

MLROther = อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคาร 

พาณิชย ์5 ธนาคาร (%) 

Policy  = อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (%) 

PCI  = ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (%) 
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a  = ค่าจุดตดัแกน หรือ ค่าคงท่ี 

β1 − β6 = ค่าสัมประสิทธ์ิ 
 

ขั้นท่ี 5 คาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรและตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวธีิการประมาณค่าแบบ

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ทดสอบ F-Test , t-Test และค่า R Square (R2)  

 ขั้นท่ี 6 ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี White’s  

Heteroskedasitcity test  

ขั้นท่ี 7 ทดสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบของ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

ขั้นท่ี 8 หากสมการถดถอยน้ีมีปัญหาทั้ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation ให้แกปั้ญหาดว้ยวิธีของ 

HAC Newey-West 

ขั้นท่ี 9 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจยั 
 

การนําเสนอข้อมูล  

การศึกษาคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มลูการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของ

สมการ ตาราง และการบรรยาย 
 

4. ผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ถึง

เดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 จาํนวน 48 ชุดขอ้มลู เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 

ค่าสถิตเิชิงพรรณนาของข้อมูล : โดยโปรแกรมสาํเร็จ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1  ค่าสถิติเชิงพรรณนาของขอ้มลู 

รายการ SMES MLR TDS NPL 
MLR- 

OTHER 
POLICY PCI 

 Mean  353.8832  6.666667  4827.759  322.0719  6.835417  1.921875  117.5002 

 Median  331.6939  6.700000  4834.037  368.7998  6.850000  2.000000  117.2600 

 Maximum  467.8814  6.875000  5447.327  476.9842  7.250000  2.750000  123.9300 

 Minimum  302.2382  6.500000  4168.668  44.70831  6.600000  1.500000  111.4500 

 Std. Dev.  51.62878  0.161306  392.7083  118.5934  0.235823  0.438070  3.607620 

 Skewness  1.097418  0.161250 -0.055347 -0.767594  0.302313  0.510566  0.119107 

 Kurtosis  2.913489  1.371578  1.837305  2.366256  1.512425  1.926079  1.665677 

 Jarque-Bera  9.649582  5.511531  2.728226  5.516867  5.156905  4.392037  3.674329 

 Probability  0.008028  0.063560  0.255607  0.063391  0.075891  0.111245  0.159268 

 Sum  16986.40  320.0000  231732.4  15459.45  328.1000  92.25000  5640.010 

 Sum Sq. Dev.  125279.9  1.222917  7248330.  661026.4  2.613792  9.019531  611.7015 
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การทดสอบความน่ิงของข้อมูล 

การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller พบมีตวัแปรจาํนวน 6 ตวัแปร เป็น

ขอ้มลู Non-stationary จึงทาํการปรับขอ้มลูให้มีความน่ิงดว้ยวิธีการหาผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First difference) ของขอ้มูลท่ี

ไม่น่ิง หลงัการทดสอบพบขอ้มลูทั้งหมดมีค่า Prob. นอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัย

หน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หรือสรุปไดว้่าตวัแปรทั้ง 7 ตวัเป็นขอ้มลูท่ีน่ิง (Stationary) ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.2  การแกไ้ขปัญหาขอ้มลูไม่น่ิงดว้ยวิธีการหาผลต่าง (Difference) ของขอ้มลู 

ตวัแปร ค่า Probability ความสอดคล้องของสมมติฐาน สรุป 

SMES 0.0002 ปฏิเสธ H0 หรือ ยอมรับ H1 ขอ้มลูน่ิง 

MLR 0.0000 ปฏิเสธ H0 หรือ ยอมรับ H1 ขอ้มลูน่ิง 

NPL 0.0009 ปฏิเสธ H0 หรือ ยอมรับ H1 ขอ้มลูน่ิง 

MLR-OTHER 0.0000 ปฏิเสธ H0 หรือ ยอมรับ H1 ขอ้มลูน่ิง 

POLICY 0.0000 ปฏิเสธ H0 หรือ ยอมรับ H1 ขอ้มลูน่ิง 

PCI 0.0000 ปฏิเสธ H0 หรือ ยอมรับ H1 ขอ้มลูน่ิง 

การทดสอบปัญหา Multicollinearity :โดยการใช ้Correlation Matrix ในการตรวจสอบไดผ้ลคาํนวณ ดงัน้ี 

ตางรางท่ี 4.3  ตารางแสดงผลการทดสอบ Correlation Matrix ของตวัแปร 

Correlation SMES MLR TDS NPL MLR-OTHER POLICY PCI 

SMES 1.000000       

MLR 0.284265 1.000000      

TDS -0.080971 -0.893956 1.000000     

NPL -0.434595 -0.890436 0.713177 1.000000    

MLR-OTHER 0.275148* 0.992340 -0.896388 -0.907959 1.000000   

POLICY 0.213756* 0.963517 -0.911552 -0.862944 0.970113 1.000000  

PCI -0.069195 -0.916948 0.922354 0.764434 -0.921625 -0.898200 1.000000 

จากเมตริกซ์สหสมัพนัธ์ พบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระจาํนวน 13 คู่ มีค่า Correlation ค่าอยู่ในช่วง 

0.80 ถึง 1.00 จะทาํให้การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยาํน้อยลง นั่นคือพบ

ปัญหา Multicollinearity วิธีแกไ้ขปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีปัญหา Multicollinearity จึงเลือกตดัตวั

แปรอิสระท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามน้อยท่ีสุดจาํนวน 2 ตวัแปรออกจากสมการถดถอย ไดแ้ก่ ตวัแปร อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสําหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย  ์ (MLROther) และอตัราดอกเบ้ีย

นโยบาย (POLICY) 

สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม : โดยการนาํตวัแปรอิสระทั้ง 4 ท่ีผา่นการ 

ทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

SMEs = a + β1MLR + β2TDS + β3NPL + β4PCI 
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ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการคาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ และตรวจสอบหาความน่าเช่ือถือ โดย

วิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Squares (OLS) โดยผลการคาํนวณมีดงัน้ี 

SMEs = -2768.584 + 236.0448MLR + 0.020381TDS – 0.254738**NPL + 13.04238**PCI 

                          (0.0659)        (0.1387)           (0.6522)             (0.0480)        (0.0167) 

R2  = 0.388327  Adjusted R2 = 0.331427 

F-statistic = 6.824756  Prob(F-statistic) = 0.000240 

 

ทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงทีข่องความคลาดเคลือ่น (Heteroskedasticity) : โดยมีสมมติฐาน ดงัน้ี 

H0 : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity) 

H1 : ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (มีปัญหา Heteroskedasticity) 

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการคาํนวณ  ดว้ยวิธี White’s Heteroskedasticity test  ไดผ้ลการคาํนวณ ดงัน้ี 

F-statistic = 9.415746  Prob(F-statistic) = 0.0000 

Obs*R-squared = 37.56553  Prob. Chi-Square = 0.0003 

จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า การทดสอบปัญหา Heterokedasticity ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี 

White’s Heterokedasticity test ไดค่้า Probability ของ F-statistic เท่ากบั 0.0000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 

หรือยอมรับ H1 จึงสรุปไดว้่าสมการถดถอยน้ีมีปัญหา Heteroskedasticity 

การทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กนัเองของความคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) : โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 

H0 : ความคลาดเคล่ือนไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation) 

H1 : ความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (มีปัญหา Autocorrelation) 

ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณ  ดว้ยวิธีการทดสอบของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test test 

ไดผ้ลการคาํนวณ ดงัน้ี 

F-statistic = 3.247309  Prob(F-statistic) = 0.0041 

Obs*R-squared = 26.73304  Prob. Chi-Square = 0.0084 

จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า การทดสอบปัญหา Autocorrelation ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ไดค่้า Probability ของ F-statistic เท่ากบั 0.0041  ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 

ดงันั้นปฏิเสธ H0 หรือยอมรับ H1 จึงสรุปไดว้่าสมการถดถอยน้ีมีปัญหา Autocorrelation 

ปรับแก้ผลของสมการถดถอยเมือ่พบปัญหา Heteroskedasticity หรือ Autocorrelation : ดว้ยวิธีของ HAC 

Newey-West ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.4 ผลการปรับแกส้มการถดถอยดว้ยวิธี HAC Newey-West 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C -2768.584 -1.413038 0.1648 

MLR 236.0448 1.148946 0.2569 

TDS 0.020381 0.373279 0.7108 
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Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

NPL -0.254738 -1.656918 0.1048 

PCI 13.04238 2.092559 0.0423 

R-squared 0.388327 Durbin-Watson stat 0.812735 

Adjusted R-squared 0.331427 F-statistic 6.824756 

 

ทดสอบสมมติฐานและการตีความสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย ท่ีระดบันยัสาํคญั (Significance level) ท่ีใช ้

ในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 5% ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิ ดงัน้ี 

1. ค่า Prob ของ c เท่ากบั 0.1648 ซ่ึงมีค่า > 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า c มีค่าเท่ากบั 0 

2. ค่า Prob ของ 𝛽𝛽1 เท่ากบั 0.2569 ซ่ึงมีค่า > 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽1 มีค่าเท่ากบั 0 

หรือกล่าวไดว้่าว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ของธนาคารออมสิน (MLR) ไม่

มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสิน 

3. ค่า Prob ของ 𝛽𝛽2 เท่ากบั 0.7108 ซ่ึงมีค่า > 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽2 มีค่าเท่ากบั 0 

หรือกล่าวไดว้่าปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน (TDS) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ

สินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสิน 

4. ค่า Prob ของ 𝛽𝛽3 เท่ากบั 0.1048 ซ่ึงมีค่า > 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽3 มีค่า

เท่ากับ 0 หรือกล่าวได้ว่าปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสินในจังหวดัลาํพูน (NPL)ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสิน 

5. ค่า Prob ของ 𝛽𝛽4 เท่ากบั 0.0423 < 0.05 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽4 มีค่าเท่ากบั 13.04238 และค่าของ 𝛽𝛽4 น้ีมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี

นัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเม่ือปัจจยัอ่ืนๆคงท่ีถา้ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) 

เปล่ียนแปลงไป 1% แลว้ปริมาณสินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสิน จะเปล่ียนแปลงไป 13.04238 ลา้นบาท ใน

ทิศทางเดียวกนั 

รายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ  

SMEs   =  -2,768.584 + 236.0448MLR + 0.020381TDS – 0.254738NPL + 13.04238**PCI 

                                       (0.1648)        (0.2569)            (0.7108)               (0.1048)           (0.0423) 

R2  = 0.388327  Prob(F-statistic)  = 0.000240 

Adjusted R2 = 0.331427  Durbin-Watson stat = 0.812735 

หมายเหตุ  

ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า Prob ของแต่ละสัมประสิทธ์ิท่ีกล่าวถึงในการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิ 

** หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใส่มุมบนขวาของแต่ละสัมประสิทธ์ิถา้ค่า Prob ท่ีอยูใ่นวงเล็บมีค่านอ้ยกว่า 

0.05 เพ่ือใชอ้ธิบายว่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีเคร่ืองหมาย**มีค่าแตกต่างจาก 0อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% 
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5. สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

อิสระ กบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Regressions) โดยเป็นขอ้มูลรายเดือน จาํนวน 48 ชุดขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2560 

เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการศึกษาและ

อภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5.1 : สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อปริมาณปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน

ในจงัหวดัลาํพนู 

ปัจจยั/ตวัแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธ์ิ ความสัมพนัธ์ ค่า Prob. 
นยัสาํคญัทางสถิติ 

Significance level 5% 

MLR 236.0448 + 0.2569  

TDS 0.020381 + 0.7108  

NPL 0.254738 - 0.1048  

PCI 13.04238 + 0.0423  

 

จากการศึกษาตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั พบว่ามี 1 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคาร

ออมสินในจงัหวดัลาํพูน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) สําหรับตวัแปร

อิสระอ่ืนไม่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

จากค่า 𝑅2 = 38.83% คือตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปรขา้งตน้ สามารถอธิบายปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของ

ธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน ไดร้้อยละ 38.83 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 61.17 เกิดจากตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีไม่

สามารถอธิบายถึงปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนูได ้

ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 13.04 สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีการ

อุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) เปล่ียนแปลงไป 1% โดยท่ีกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะทาํให้ปริมาณสินเช่ือ

ธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูนเปล่ียนแปลงไป 13.04 หน่วย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทาง

เดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

6. อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกจิ SMEs ของธนาคารออมสินในจังหวดัลาํพูน อย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ

1.  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) จากการศึกษาพบว่าดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (The 

Private Consumption : PCI) มีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูนเป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

กล่าวคือดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) เป็นดชันีท่ีวดัค่าใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน

ภายในประเทศในรอบเดือน โดยดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) เฉล่ียต่อปีระหว่างปี 2557 ถึง 2560 มีค่า
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เท่ากบั 113.59% , 115.11% , 119.41% และ 121.90% ตามลาํดบั หรือปรับเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 2.39% ต่อปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจังหวดัลาํพูน ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีเช่นกัน และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัทาํดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงอธิบายไว้

ว่าเม่ือดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนจะบ่งช้ีถึงการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน หรือมีการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ มีการลงทุนของภาคเอกชน ธนาคารก็จะสามารถขยายสินเช่ือสาํหรับผูป้ระกอบการไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย 

แผนภูมิ 6.1 ปริมาณสินเช่ือ SMEs ธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู และดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) 

 

ปัจจัยทีไ่ม่มผีลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกจิ SMEs ของธนาคารออมสินในจังหวดัลาํพูน  

1.  ดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลาสําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ของธนาคารออมสิน (MLR) จากการศึกษา

พบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคารออมสิน (MLR) ไม่มีผลต่อปริมาณ

สินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีรวรรณ รัตถา (2556) ไดท้าํการ

วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) วิเคราะห์โดยใชส้มการถดถอยพหุ

เชิงซ้อน (MultipleRegression Analysis) ใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2546 ถึงไตรมาสท่ี 2 

พ.ศ.2555 เป็นระยะเวลา 40 ไตรมาส ผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดีของ บมจ.ธนาคาร

กสิกรไทย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในทิศทางเดียวกนั ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ซ่ึงไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ทั้งน้ี หน่ึงในพนัธกิจหลกัของธนาคารออมสิน คือส่งเสริมและยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก และ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงไม่ไดค้าํนึงถึงกาํไรสูงสุดจากการให้บริการ โดยเฉพาะเร่ืองของอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูแ้ละค่าธรรมเนียม จะเห็นไดจ้ากตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2560 อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาสําหรับ

ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคารออมสิน (MLR) มีค่าเฉล่ียเพียง 6.67%ต่อปี สูงสุด 6.875% ต่อปี ตํ่าสุด 6.500% ต่อปี 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากบั 0.1613 ซ่ึงถือว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยมาก  

2.  ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารออมสินในจังหวดัลาํพูน (TDS) จากการศึกษาพบวา่ปริมาณเงินฝากรวม

ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน (TDS) ไม่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นริศรา จะงาม (2557) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํการศึกษาดว้ยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเชิงซ้อน (Multiple Regression 
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Analysis) โดยใชเ้ป็นมลูทุติยภูมิรายเดือน ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณเงินฝาก (DP) เป็นตวั

แปรท่ีไม่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

3.  ปริมาณหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ของธนาคารออมสินในจังหวดัลาํพูน (NPL) จากการศึกษาพบว่าปริมาณ

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพูน (NPL) ไม่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือ SMEs ของธนาคาร

ออมสินในจงัหวดัลาํพนู ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนนัทา พรมมาศ (2559) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชย  ์ จาํกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุเชิงซ้อน 

(Multiple Regression Analysis) ใชข้อ้มลูทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2549 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ.2558 

เป็นระยะเวลา 40 ไตรมาส โดยผลการศึกษาพบว่าหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือ

รวมของธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่มีระดบันัยสําคญัทางสถิติ กล่าวคือสถาบนั

การเงินเร่งให้มีการปรับโครงสร้างหน้ีและการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพช่วยทาํให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPL) ของระบบสถาบนัการเงินลดลงตาม ซ่ึงจะทาํให้สถาบนัการเงินกลา้ท่ีจะปล่อยสินเช่ือไดม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารออมสิน 

1. ธนาคารควรออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคาร รวมถึงพฒันากระบวนการพิจารณา 

สินเช่ือ ให้มีความยืดหยุ่นต่อสภาพเศรษฐกิจ ค่านิยม และตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น การ

กาํหนดโปรโมชัน่พิเศษในช่วงท่ีค่าดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) ตํ่า เพ่ือลดขอ้จาํกดัของการเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนของผูป้ระกอบการ และช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการให้สินเช่ือ และเป็นรายไดห้ลกัของธนาคาร ผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการปล่อยสินเช่ือ SMEs ของธนาคาร

ออมสินในจงัหวดัลาํพนู หรือกล่าวไดว้่าอตัราดอกเบ้ียไม่มีผลต่อการตดัสินใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินใน

จงัหวดัลาํพูน ดังนั้นในการพิจารณาสินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสิน สามารถกาํหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เป็น

รายบุคคลเพ่ือชดเชยความเส่ียงดา้นเครดิตจากการให้สินเช่ือของธนาคาร 

 3. ปริมาณเงินฝากไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการปล่อยสินเช่ือ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดั

ลาํพนู แต่เน่ืองจากปริมาณเงินฝากเป็นแหล่งเงินทุนหลกัสาํหรับใชใ้นการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร ดงันั้น เพ่ือรักษา

สภาพคล่องของธนาคาร ควรบริหารปริมาณเงินฝากให้มีประสิทธิภาพ และไม่ควรจูงใจดว้ยผลิตภณัฑ์เงินฝากท่ีให้

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงเพียงอย่างเดียว เพราะดอกเบ้ียท่ีธนาคารจ่ายให้กบัผูฝ้ากถือเป็นตน้ทุนหลกัของธนาคาร

เช่นกนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรเพ่ิมตวัแปรอิสระและเพ่ิมจาํนวนขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เพ่ือให้ครอบคลุมและเพ่ิมความ

เช่ือมัน่ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในจงัหวดัลาํพนู 

2. ควรทาํการศึกษาและเปรียบเทียบกบัธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีนโยบายสนบัสนุน 

สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการ SMEs เช่น ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

หรือธนาคารอิสลาม 
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อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไร 

ของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทยขนาดใหญ่ พ.ศ. 2556-2560 

 Financail ratios affected the profitability 

of large commercial bank in Thailand during year 2013 -2017 

พิมพกิา พงษ์พานิช 

บณัฑิตวทิยาลยั  กลุ่มวชิาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, PimpikaP@gsb.or.th 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2556-2560 มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญกับความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยขนาดใหญ่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556-2560 และเปรียบเทียบผลของความสัมพันธ์

ความสามารถในการทาํกําไรของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) การ

เก็บรวบรวมขอ้มูลใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ คือ คน้ควา้จากงานวิจยั และขอ้มลูงบการเงินของธนาคารพาณิชยท่ี์ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะใชง้บการเงินยอ้นหลงัรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 รวม

ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งส้ิน 60 เดือน จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด ใชอ้ตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร วิเคราะห์ขอ้มลูธนาคารพาณิชย ์

ผลการศึกษาธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย อตัราผลตอบแทนจาก

ส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรากาํไรสุทธิ เป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ไม่มีปัจจยัอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย อตัรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรากาํไรสุทธิ เป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิ เป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํ

กาํไรของ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

คาํสําคญั: ความสามารถในการทาํกาํไร, ธนาคารพาณิชย,์ อตัราส่วนทางการเงิน 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to study of financial ratios affecting the profitability of commercial banks 

in Thailand, 2013-2016, aims to study the financial ratios that are important to the profitability of large Thai 

commercial banks. Comparison of profitability of large Thai commercial banks, Bangkok Bank Public Company 

Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, Kasikorn Bank Public Company Limited and Siam 

Commercial Bank Public Company Limited. Secondary data collection is research based research. And financial 
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statements of commercial banks listed on the Stock Exchange of Thailand. The financial statements for the period 

of 2013 - 2016 will be used for a total of 60 mounts from the Stock Exchange of Thailand such as Statement of 

financial position, Statement of comprehensive income, Statement of Cash Flows use profitability ratios banking 

data analysis 

 The results of The Bangkok Bank Public Company Limited gross profit margin return on equity net profit 

margin representing the profitability of Bangkok Bank Public Company Limited. There are no financial ratios 

affecting the profitability of Siam Commercial Bank Public Company Limited. Kasikorn Bank Public Company 

Limited has a gross margin to sales. Return on equity Net profit margin representing the profitability of Kasikorn 

Bank Public Company Limited. Krung Thai Bank Public Company Limited has a net profit margin representing the 

profitability of Krung Thai Bank Public Company Limited 

Keywords: profitability, commercial banks, financial ratios  

 

1.บทนํา 

ธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของไทย 

ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธนาคารจะเป็นแหล่งในการระดมเงินออมไปสู่แหล่งท่ีตอ้งการนาํเงินไปลงทุน 

ก่อให้เกิดการกระจายของเงินไปในวงกวา้ง ธนาคารพาณิชยจ์ะระดมเงินออมจากผูท่ี้ตอ้งการฝากเงินในรูปของเงินฝาก

จากประชาชน โดยให้ธนาคารเป็นส่ือกลางในการซ้ือขายและช่วยกระจายเงินจากแหล่งท่ีมีมากไปสู่แหล่งท่ีมีน้อย ใน

รูปของการให้เครดิตและสินเช่ือ เพ่ือนาํไปสู่การลงทุนสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน เพ่ือท่ีจะสามารถไปขยายกิจการได ้

นอกจากน้ีธนาคารยงัช่วยลดความเส่ียงของกิจการ โดยให้คาํแนะนาํวิเคราะห์แนวทางโอกาสท่ีจะไดรั้บกาํไร และ

ผลตอบแทนในการดาํเนินธุรกิจ รวมไปถึงการช่วยให้เกิดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ ในดา้นการคํ้ าประกนัและ

การกูย้มืเงินหรือหลกัทรัพย ์ธนาคารพาณิชยไ์ทยจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และ

ธุรกิจโดยทัว่ไป โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านประเทศไทยตอ้งเผชิญปัญหากับภาวะ

เศรษฐกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในประเทศ เช่น ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง การเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือ

ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ภายในประเทศเติบโตตํ่ากว่าท่ีประมาณการ ทาํใหค้วามเช่ือมัน่ของนกัลงทุนลดลง  การลงทุนของภาครัฐและเอกชน

ลดลง  อตัราการขยายสินเช่ือตํ่าลง(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2560)  

ทั้งน้ีการวดัระดับของกาํไรสุทธิเพียงอยา่งเดียว โดยทัว่ไปไม่ใช่ตวัวดัท่ีดีของความสารถในการทาํกาํไร 

ดงันั้นการวิเคราะห์ความสารถในการทาํกาํไรจึงควรนาํเอากาํไรสุทธิท่ีได ้มาเปรียบเทียบกบัรายการอ่ืนๆในงบดุล 

เช่น สินทรัพยห์รือส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ือให้เกิดความชดัเจนและถูกตอ้งมากข้ึน การวิเคราะห์ความสารถในการทาํ

กาํไร จึงสามารถพิจารณาจากความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ท่ีมีอยูข่องธนาคารพาณิชยใ์ห้เกินประโยชน์สูงสุด 

ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีนิยมใชก้นั(เพชรี ขุมทรัพย,์ 2544) คืออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) เน่ืองจากการศึกษาใน

คร้ังน้ีต้องศึกษาถึงความสามารถในการทาํกาํไรท่ีก่อให้เกิดรายได้และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมัน่คง มี

เสถียรภาพการเงินท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเป็นประโยชน์ และใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผูใ้ชบ้ริการ 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1513 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญกับความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2556-2560  

 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญักบัความสามารถใน

การทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) 

3. เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกการลงทุนของแต่ละธนาคาร 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยข์นาด

ใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) 
 2. นกัลงทุนสามารถทราบความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ เพ่ือนาํไปใชใ้นการ

ตดัสินใจเพ่ือการวางแผนทางการลงทุน 

 3. เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยขนาดใหญ่ 

 

แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

กฤษฎา เสกตระกลู (2555) ไดอ้ธิบายว่าหลกัการโดยทัว่ไปของการวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร

ของกิจการนั้น ส่วนใหญ่เราจะดูว่าการบริหารสินทรัพยข์องกิจการเป็นอย่างไร การไดม้าและใชไ้ปของสินทรัพยใ์น

กิจการก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายติดตามมาอยา่งไร กาํไรจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการบริหารสินทรัพย์

ของกิจการ ขอ้มลูท่ีจะตอบคาํถามเหล่าน้ีจึงตอ้งใชข้อ้มลูทั้งจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของกิจการ  

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรคือเคร่ืองมือในการวดัความสามารถในการทาํกาํไรของแต่ละบริษทั 

นกัวิเคราะห์ทางการเงินมกัใชก้ารวดัน้ีในการประเมินผลประกอบการของบริษทั โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลทาง

การเงินอ่ืนๆ เช่น ยอดขาย สินทรัพย ์ส่วนของผูถื้อหุ้นและหน้ีสิน โดยในส่วนของอตัราส่วนท่ีแสดงความสามารถใน

การทาํกาํไรนั้นจะประกอบไปดว้ยอตัราส่วนดงัน้ี (ศศิวิมล มีอาํพล, 2558) 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงว่าขาย 100 บาท ไดก้าํไรขั้นตน้เท่าไร 

ผลลพัธ์บอกให้ทราบว่ากิจการมีกาํไรขั้นตน้เป็นร้อยละเท่าใดของยอดขาย อตัราส่วนน้ียิง่สูงยิง่ดีแสดงความสามารถ

ในการทาํกาํไรขั้นตน้ (ศศิวิมล มีอาํพล, 2558) 
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การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

อตัรากาํไรสุทธิ  (Net  Profit  Margin) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงว่าขาย 100 บาท มีกาํไรสุทธิเท่าไร ผลลพัธ์

บอกใหท้ราบว่า  กิจการมีกาํไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าไรของยอดขาย  อตัราส่วนน้ียิ่งสูงยิ่งดีแสดงความสามารถในการ

ทาํกาํไรสุทธิ (ศศิวิมล มีอาํพล, 2558)      

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Asset หรือ  ROA) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

สินทรัพยร์วมท่ีกิจการมีอยู่ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปกาํไรให้กับธุรกิจมากหรือน้อยอย่างไรบางคร้ังเรียก

อตัราส่วนน้ีว่า อตัราผลตอบแทนลงทุน  (Return  on  Investment  หรือ  ROI) (ศศิวิมล มีอาํพล, 2558) 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

จิณห์วรา  เช้ือเมืองพาน (2552) ไดท้าํศึกษาความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย โดย

แบ่งกลุ่มธนาคารออกเป็น 3 กลุ่มตามส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วม ในการศึกษาใชข้อ้มลูแบบทุติยภูมิเป็นรายไตร

มาส จาํนวน 18 ไตรมาส โดยทาํการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยใชส้มการ

ถดถอยเชิงซอ้น 

ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบว่า ธนาคารพาณิชยไ์ทยมีสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีไดรั้บการคุม้ครองจาก

เงินกองทุนในระดบัสูงใกลเ้คียงกนั ในส่วนดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน พบว่า กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาด

ใหญ่มีการใชพ้นกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เนืองจากมีอตัรากาํไรสุทธิต่อจาํนวนพนกังานสูงท่ีสุด 

วิรุฬห์ ลาํกูล (2558) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชย ์: กรณีศึกษาธนาคารขนาดใหญ่ 5 อนัดบัแรกในประเทศไทยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการทาํกาํไร ผา่นอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทน

จากส่วนของผูถื้อหุ้นปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่สินทรัพยร์วม, อตัราส่วนเงินกูร้วมต่อสินทรัพยร์วม, อตัราส่วนเงินฝาก

รวมต่อสินทรัพยร์วม, อตัราส่วนผูถื้อหุ้นรวมต่อสินทรัพยร์วม, อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุ้นขอ้มลูท่ีนาํมาศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2557 และไดท้าํการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการศึกษาธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกัด (มหาชน)  พบว่าอัตราส่วนเงินฝากรวมต่อสินทรัพยร์วมมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้ามกันกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์ ส่วนธนาคารกรุงไทยจํากัด 

(มหาชน) พบว่าอตัราส่วนเงินกูร้วมต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของ

ธนาคารพาณิชย ์ส่วนธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) พบว่าสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กบัอตัราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชยแ์ละอตัราส่วนเงินกู้รวมต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกนักบัอตัราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชยอ์ย่างมีนัยสําคญั  ส่วนธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

และธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) พบว่าไม่มีอตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยัใดเลยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน

ของธนาคารพาณิชย ์

สุมาลี อารีการ และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยระหว่าง

ปี พ.ศ. 2551 -2555 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ.2551-2555 เป็นรายไตรมาสและเปรียบเทียบความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน 
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โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ป็นตวัวดัความสามารถในการทาํกาํไร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) แบบ Step-Wise และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One -Way Anova) 

ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้ง 3 กลุ่ม และอตัราดอกเบ้ียจากสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดมี้

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกบัความสามารถในการทาํกําไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง และพบว่า

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร ทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกนั โดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีความสามารถในการ

ทาํกาํไรมากท่ีสุด คือ ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีแตกต่างจากธนาคารขนาดกลางและ

ธนาคารขนาดเล็ก นอกจากนั้นยงัพบว่าธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและขนาดเล็กมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีไม่

แตกต่างกนั   

กรรณิการ์ จะกอ (2555) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ีย มี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากของธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัข้ามกับ

ปริมาณเงินฝากของธนาคาร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งจากธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดของสินทรัพย ์4 อนัดบัแรก และมีงบการเงินครบทั้งมีขอ้มูลงบการเงินท่ี

ตอ้งการครบถว้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี หรือ 60 เดือน ไดแ้ก่ 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 2. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

4. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน 

 

ตวัแปรทีใชใ้นงานวิจยั 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

อตัราส่วนท่ีวดัความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยเ์ป็นตวัแปรอิสระของงานวิจยัในคร้ังน้ี 

โดยผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มลูมาจากรายงานประจาํปีของแต่ละธนาคารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

  GPM  =อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย 

   =
กาํไรขั้นตน้

ยอดขาย
 

 

NPM  =อตัรากาํไรสุทธิ  

   = 
กาํไรสุทธิ

ยอดขายสุทธิ
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

อตัราส่วนท่ีวดัความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยเ์ป็นตวัแปรตามงานวิจยัในคร้ังน้ีคือ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return On Assets: ROA) เป็นการวดัความสามารถในการทาํกาํไรของสินทรัพย์

ทั้งหมดท่ีธนาคารใชใ้นการดาํเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึง

การใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ มีสูตรดงัน้ี 

  ROA  =อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม     

  =  
กาํไรสุทธิ

สินทรัพยร์วม
 

 

ซ่ึงการเลือกอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญมาวิเคราะห์นั้ นเราเลือกอัตราส่วนทางการเงินมาทั้งหมด 2 

อตัราส่วน ไดแ้ก่ GPM (อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย) และ NPM (อตัรากาํไรสุทธิ) ท่ีสามารถนาํไปวิเคราะห์ถึง

ความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการไดอ้ยา่งชดัเจน โดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนาการศึกษาความสมัพนัธ์โดย

ใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ซ่ึงมี

แบบจาํลองทัว่ไป ดงัน้ี 

 

ROA=b0 + b1GPM + b2NPM 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปลกัษณะ

เบ้ืองตน้ของขอ้มลู โดยขอ้มลูของตวัแปรอิสระประกอบดว้ยอตัรากาํไรก่อนภาษีต่อยอดขาย อตัราผลตอบแทนกาํไร

สุทธิ และตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการทาํกาํไร 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

2.1.การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary Test หรือ Unit Root Test) 

2.2 การสร้างเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) เพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

2.3การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity , Autocorrelation 

2.4การทดสอบสมมติฐานและการตีความสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย โดยกาํหนดระดบันยัสําคญั 

(Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบเท่ากบั 5% 

 

4. ผลการวจิัย 

1.ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   

1.1 การทดสอบค่า Unit root พบว่า ค่า Probability มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

1.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าจาํนวน 1 คู่ ท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์สูงเกิน 0.80 ไดแ้ก่ ตวั

แปร ROA กบัตวัแปร NPM มีค่าเท่ากบั 0.96 แสดงว่าตวัแปรดงักล่าวไม่เป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั หรือมีความสมัพนัธ์
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ซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบเชิงเส้น สรุปไดว้่าเกิดปัญหา Multicollinearity แต่การวิจยัคร้ังน้ีปัญหา Multicollinearity 

ไม่ไดก่้อให้เกิด Bias และในบางคร้ังก็ไม่ไดท้าํให้ t-statistic ท่ีคาํนวณไดมี้ขนาดลดลงจนไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (อคัร

พงศ ์อั้นทอง : 2550 หนา้ 40) 

1.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบว่าค่า Probability 

มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity แสดงให้เห็นว่า

มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

1.4 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelation การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใช้

วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่

มีปัญหา Autocorrelation  

1.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

   

ROABBL= b0BBL + b1BBLGPM + b2BBLNPM 

 Y  =  -0.745204+0.974687NPM 

    (-2.063792)    (8.857884)         

  R2 = 0.944091 

  F = 42.21516 

 พบวา่ อตัรากาํไรสุทธิเป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได ้

 

 2.ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2.1 การทดสอบค่า Unit root พบว่า ค่า Probability  มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

2.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง ( มีค่าไม่เกิน0.8 ) 

และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

2.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่าค่า 

Probability มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05แสดงว่าตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity แสดง

ให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

2.4 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey 

Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation  

2.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

            ROASCB= b0SCB + b1SCBGPM + b2SCBNPM 

จากการทดสอบพบว่าไม่มีปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากค่า Probability สูงกว่า 0.05 
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3.ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

3.1 การทดสอบค่า Unit root พบว่า ค่า Probability  มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

3.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน0.8) 

และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

3.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่าค่า 

Probability  มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ืองHeteroskedasticity 

แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

3.4 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey 

Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation  

3.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

        ROA𝐾𝐵𝐴𝑁𝐾= b0KBANK + b1KBANKGPM + b2KBANKNPM 

Y         = -2.791853+0.779436NPM 

         (-1.448807)    (4.153902)          

 R2 = 0.839271 

  F = 13.05414 

พบวา่ อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นอตัรากาํไรสุทธิเป็นตวัแทน

ของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

4.ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

4.1 การทดสอบค่า Unit root พบว่า ค่า Probability มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาไม่มี Unit root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

4.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน0.8) 

และธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity  

4.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่าค่า Probability 

มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ืองHeteroskedasticity แสดงให้เห็นว่ามี

ขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

4.4 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey 

Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation  

4.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
                    ROAKTB  = b0KTB + b1KTBGPM + b2KTBNPM 

Y  =  0.958601+0.789333NPM-1.066693GPM 

    (1.697805)    (-3.796403)    (5.245517) 

  R2 = 0.905268 

  F = 23.89034 

 พบวา่ อตัรากาํไรสุทธิเป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ได ้ 
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5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาพบวา่อตัรากาํไรสุทธิ และอตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย มีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไร

ของธนาคารพาณิชยท์ั้ง 4 แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) ไดท้าํศึกษาความสามารถ

ในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบว่า ธนาคารพาณิชยไ์ทย จาํกัด 

(มหาชน) มีสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีไดรั้บการคุม้ครองจากเงินกองทุนในระดบัสูงใกลเ้คียงกนั ส่วนดา้นประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน พบว่า กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มีการใชพ้นกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากมีอตัรา

กาํไรสุทธิต่อจาํนวนพนักงานสูงท่ีสุดและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุมาลี อารีการ และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กับความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยทั้ง 3 กลุ่ม และอัตราดอกเบ้ียจากสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง และพบว่าความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร ทั้ง 

3 กลุ่ม มีความแตกต่างกนั โดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีความสามารถในการทาํกาํไรมากท่ีสุด คือธนาคารพาณิชยข์นาด

ใหญ่  และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีแตกต่างจากขนาดกลางและขนาดเล็ก  

นอกจากนั้นยงัพบว่าธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและขนาดเล็กมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีไม่แตกต่างกนั    
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย อตัรากาํไรสุทธิ เป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ97.79 โดยมีค่า F-statisticsเป็น 73.96 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า อตัรากาํไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 

จะทาํใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 

50.75 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะทาํให้ความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 42.70 

2.ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

พบว่าไม่มีปัจจัยอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารไทยพาณิชย์

เน่ืองจากค่า Probability สูงกว่า 0.05 

3.ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

อตัรากาํไรสุทธิ เป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ได้

ร้อยละ98.34 โดยมีค่า F-statistics เป็น 79.02 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซอ้นพบว่า เม่ืออตัรากาํไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะทาํให้ความสามารถ

ในการทาํกาํไรของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 58.30  

4.ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

อตัรากาํไรสุทธิ เป็นตวัแทนของความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อย

ละ 91.20 โดยมีค่า F-statistics เป็น 13.841 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซอ้นพบว่า อตัรากาํไรสุทธิเปล่ียนแปลงไปร้อยละ1 จะทาํให้ความสามารถในการ
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ทาํกาํไรของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ78.933 และเมื่ออตัราส่วนกาํไร

ขั้นต้นต่อยอดขายเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะทาํให้ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัร้อยละ 106.67  

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 1. ธนาคารควรจะพิจารณาในส่วนของอตัรากาํไรสุทธิ อตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย และอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์ในการเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร ซ่ึงค่าทั้ง 3 อตัราส่วนน้ี ควรเพ่ิมในส่วนของรายได ้และลดตน้ทุนใน

การดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน จึงจะทาํให้อตัราส่วนทั้ง 3 ค่า เพ่ิมสูงข้ึนดงันั้นทางธนาคารควรจะนาํไปวางแผนและกาํหนดกล

ยทุธ์ทางการเงิน 

 2. ผูล้งทุนท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยข์องทั้ง 4 ธนาคาร ควรจะพิจารณาในส่วนของอตัรากาํไรสุทธิ อตัรากาํไร

ขั้นต้นต่อยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์เพ่ือดูความสามารถในการทาํกาํไรของหุ้นหรือหลักทรัพย์

ธนาคาร 

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังถดัไป 

 ในการศึกษาคร้ังถัดไปควรเพ่ิมตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์

เพ่ิมเติม 

 

เอกสารอ้างองิ 

กฤษฎา เสกตระกลู. (2555).  วิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยตนเอง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูกาํไรของบริษัทจดทะเบียน.

 เขา้ถึงไดจ้าก : www.set.or.th  

กรรณิการ์ จะกอ. (2555). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของ.ธนาคารพาณิชย์ท่ี

 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การคน้ควา้งานวิจยัอิสระ, มหาวิทยาลยัราชพฤกษ.์ 

จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน. (2552). ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์ไทย. วิทยานิพนธป์ริญญา

มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). สถิติสถาบันการเงิน. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก https://www.bot.or.th, 31 ธนัวาคม 

2560. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2560). ระบบข้อมลูตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์. เขา้ถึงไดจ้าก : 

https://www.setsmart.com  

เพชรี ขุมทรัพย.์ (2544). วิเคราะห์งบการเงิน หลกัการ และการประยกุต์. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

วิรุฬห์ ลาํกลู. (2558). ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาจาก

ธนาคารขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกในประเทศไทย. การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ. 

สุมาลี อารีการ และคณะ. (2556). ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555. 

การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัทิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1521 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

http://www.set/


การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ศศิวิมล มีอาํพล. (2558). การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม. 

อคัรพงศ ์อั้นทอง. (2550). คู่มือการใช้โปรแกรม Eviews เบือ้งต้น : สาํหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ. เชียงใหม่ : 

สถาบนัวิจยัสังคมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

Plungpongpan, S. (2012). Determinant of bank profitability during and after 1997asian financial crisis : Evidence 

from Thailand. Unpublished master’s thesis,Thammasart University, Bangkok. 

 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1522 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING STOCK PRICE SIAM CEMENT GROUP 

สมฤดี  คงต๊ะ 1  และ บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์ 2

1
บณัฑิตวทิยาลยั  กลุ่มวชิาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, newnew1414@icloud.com 

2
กลุ่มวชิาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, boonlertmb542@gmail.com 

-------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั( มหาชน )โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)โดยปัจจัยท่ีใช้ใน

การศึกษาประกอบดว้ย  6  ปัจจยั ไดแ้ก่  อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON SHARE)  อตัราผลตอบแทน

ของตลาดหลกัทรัพย ์(STOCK MARKET)  ราคาตอบแทนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ( ENERG)  อตัราผลตอบแทน

ของทองคาํ (GOLD)  อัตราดอกเบ้ีย  (INT) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD)  ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีใช้ใน

การศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2556  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560  เป็นจาํนวน  60  เดือน และใชว้ิธีการสร้างสมการถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple  Regression) ดว้ยวิธี กาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary  Least  Squares : OLS)  เป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษา ซ่ึงเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์

ไทย จาํกดั(มหาชน) และศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีมีผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดม้า

ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต้นและตัวแปรตามแต่ละตัว แลว้จึงนําผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีต่อผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) อตัราดอกเบ้ีย 

(INT) ราคาทองคาํ (GOLD) อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์(STOCK MARKET)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

สหรัฐ (THB/USD) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั 

(มหาชน) อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON SHARE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และราคาตอบแทนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก (ENERG)ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ณ 0.05 

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

คาํสําคญั:     ราคาหุ้นบริษทัปนูซีเมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน), ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, สมการถดถอยเชิงซอ้น, 

อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั, อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

 A study of the factors affecting the price of Thai Cement Public Company Limited, the purpose of this 

study was to study economic factors affecting on the stock price. The factors used were 6 factors: common share, 

stock market, energy revenue, gold Price (GOLD), Interest Rate (INT) and THB / USD Exchange Rate. The 

duration of study had been from January 1, 2013 to December 31, 2016 for 60 months The instrument used was 
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multiple regression by ordinary least squares (OLS), this was a test of relationship of variable affecting factors 

affecting on the stock price of Thai Cement Public Company Limited and studied the relationship with the effect 

and direction of the relationship by comparing the data collected, the coefficients of the variables and their 

respective variables were estimated to summarize and explain the relationship between the variables and the factors 

affecting the stock price of Thai Cement Public Company Limited. 

 The study indicated that factors affecting on the stock price of Thai Cement Public Company Limited, 

gold Price (GOLD), Interest Rate (INT), stock market and THB / USD Exchange Rate had the opposite direction of 

relationship with the impact on the share price of Thai Cement Public Company Limited. Common share was in the 

same direction as the impact on the price of Thai Cement Public Company Limited and the price of oil in the world 

market (ENERG). was not significantly correlated with the impact on Thai Cement Public Company Limited stock 

price at 0.05 level of confidence, 95% 

 

Keywords: The stock price of Thai Cement Public Company Limited, Economic factors, Multiple Regression, 

Common share, Stock market   

 

1. บทนํา 

ตลาดทุนถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวให้กับภาครัฐ และภาคธุรกิจ โดยผ่านการออกหลกัทรัพย์

ทางการเงิน เช่น หุ้นสามญั หุ้นกู ้หุ้นบุริมสิทธ์ิ ฯลฯ โครงสร้างตลาดทุนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ตลาด คือ ตลาดแรก 

และตลาดรอง ตลาดแรกเป็นแหล่งกลางสาํหรับรัฐบาล หรือธุรกิจเอกชนท่ีตอ้งการระดมเงินทุน  โดยนาํหลกัทรัพย์

ออกใหม่เสนอขายให้กบัผูต้อ้งการลงทุน (Initial Public Offerings—IPO) ส่วนตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์

เป็นแหล่งกลางสาํหรับการซ้ือขายแลกเปล่ียนมือความเป็นเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไดผ้่านการจองซ้ือในตลาดแรกแลว้ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นตลาดรองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเสนอขายในตลาดทุน ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถระดมทุนเพ่ือขยายกิจการสร้างผลผลิต และ

นาํความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศ การลงทุนภายในประเทศและการลงทุนในต่างประเทศผูล้งทุนจึงตอ้งบริหาร

เงินทุนของตนให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่เป็นการระดมทุน ท่ีมีตน้ทุน

จากการระดมทุนค่อนขา้งตํ่า ทาํให้ธุรกิจไม่ตอ้งเผชิญความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากรายจ่ายในการระดม

ทุนจะอยูใ่นรูปของเงินปันผล นอกจากน้ี ในการออกหุ้นทุนเพ่ือจาํหน่ายแก่ประชาชน ยงัทาํให้บริษทัไดรั้บเงินกอ้น

ใหญ่ในรูปของส่วนลํ้ามลูค่าหุ้น โดยในปัจจุบนัสภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้การขยายตวัอย่างต่อเน่ือง

ตามทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจ และนอกจากน้ีจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีการเสนอขายหุ้นคร้ัง

แรกให้กลบัประชาชนของบริษทัท่ีมีคุณภาพ ทาํให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์มีสินคา้ท่ีหลากหลาย และเป็นทางเลือกให้แก่นัก

ลงทุนมากข้ึน(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2548) 

 ดงันั้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) มีการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยมีมูลค่าถือหุ้นท่ีตรา

ไวคื้อ หุ้นสามญัเพราะฉะนั้นการลงทุนและปัจจยัมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 

มกัจะเกิดผลกระทบจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และ ปัจจยัภายนอกและความเส่ียง ต่างๆ ของธุรกิจ ซ่ึงถือไดว้่ามีความ
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เส่ียงต่อผูล้งทุน  อย่างไรก่อตามราคาหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)นั้น มีการปรับตัวข้ึนลงอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกไตรมาส จนถึงปัจจุบนั ในขณะท่ีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (STOCK MARKET) 

ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบนั  เพ่ือการตดัสินในการลดความเส่ียงจากการลงทุน ผู ้

ลงทุนจึงตอ้งรู้จกัรทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ

สามารถนาํมาใชใ้นการคาดคะเนทิศทางแนวโนม้ของวดัผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนได ้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จึงเป็นเร่ืองท่ีสมควรศึกษาทั้งเพ่ือประโยชน์ในการ

กาํหนดการลงทุนในบริษทั และเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบริษทัต่อไปในอนาคต (www.scg.co.th) 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทัปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั  (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย  

อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON SHARE)  อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์(STOCK MARKET)  

ราคาตอบแทนของราคานํ้ามนัในตลาดโลก( ENERG)  อตัราผลตอบแทนของทองคาํ (GOLD)  อตัราดอกเบ้ีย  (INT)  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มลูตั้งแต่  1  มกราคม 2556  ถึงวนัท่ี  31 

ธนัวาคม  2560 เป็นจาํนวน 60 เดือนท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กี่ยวข้อง 

ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน  (https://salamanderr.wordpress.com) 

 การประเมนิมูลค่าทีแ่ท้จริงของหุ้น โดยวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผล

ของนักลงทุน และเป็นการหามูลค่าท่ีแท้จริงของหุ้น (intensive value) ซ่ึงถูกกําหนดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ประกอบดว้ย 

 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic analysis) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงจะตอ้งทาํ

ก่อนเพ่ือให้ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและจะมีแนว โนม้เป็นอยา่งไรในอนาคต 

 1.1.ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) เน่ืองจากระยะน้ีเศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่นภาวะถดถอยจะเกิดภาวะเงิน

ฝืดและตึงตวั (Deflation and tight money) ให้กาํไรของธุรกิจต่างๆมีแนวโน้มลดลง การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทน

ไม่ดีเท่ากบัลงทุนในพนัธบตัร ผูถื้อพนัธบตัรไดด้อกเบ้ียในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นพนัธนบตัร ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ีย

ลดลงทาํให้ราคาพนัธบตัรสูงข้ึน  

  1.2.ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั (Recovery) ระยะเศรษฐกิจช่วงน้ีเร่ิมฟ้ืนตวัภาวะเงินคลายตวั และดอกเบ้ียมีอตัรา

ลดลงไปแลว้จากภาวะถดถอย ทาํให้ตน้ทุนดา้นการเงินตํ่าลง ส่งผลให้ธุรกิจมีอตัราการเจริญเติบโตสูงข้ึนการลงทุน

ในช่วงระยะเวลาน้ีนกัลงทุนจะโยกยา้ยเงินจากตลาดพนัธบตัรไปสู่ตลาดหุ้น  

 1.3.ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Prosperity) ช่วงน้ีเศรษฐกิจมีอตัราการขยายตวัท่ีสูงมาก ทาํให้แรงกดดนัเงินเฟ้อ

สูงข้ึนในช่วงน้ีธนาคารกลางประเทศต่างเร่ิมแทรกแซงตลาดทาํให้ดอกเบ้ียสูงข้ึนซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นและตลาด

พนัธบตัรสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการตอบแทนสูงจะเป็นสินคา้โภคภณัฑ์ รวมไปถึงทองคาํดว้ย เพราะส้ินคา้เหล่าน้ีปรับตวั

สูงข้ึนตามอตัราเงินเฟ้อนกัลงทุนจึงโยกออกจากตลาดหุ้นและตลาดพนัธบตัรนาํเงินไปลงทุนในสินคา้โภคพนัธ์  
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 1.4.ภาวะเศรษฐกิจชะงกังนัพร้อมกบัภาวะเงินเฟ้อ (Stagflation)ในช่วงเศรษฐกิจโดยรวมมีอตัราขยายตวัสูง

ธุรกิจต่างๆธุรกิจต่างๆจะเร่ิมกูเ้งินลงทุนสูงข้ึนแต่เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัข้ึนตน้ทุนทางการเงินของธุรกิจจะปรับตวั

ข้ึนในช่วงน้ีผลกาํไรบริษทัต่างลดลงในช่วยอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นขาข้ึนนกัลงทุนจะนาํเงินมาฝากธนาคาร 
 

ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์ (ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย,์ 2548, ศูนยส่์งเสริมการ

พฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพ่ือการพฒันาตลาดทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

 ความเส่ียง (Risk) หรือความไม่แน่นอน (uncertainty) ท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual Return) อัน

เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ความเส่ียงจาํแนกได ้2 ประเภท คือ 

1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) 

 คือ การเปล่ียนแปลงของผลตอบ แทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพ แวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมไดแ้ละมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดทั้งหมด ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้ราคาหลกัทรัพยโ์ดยทัว่ไป เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  

4 6 2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk)  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการหน่ึง หรือ 

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์น้ีแลว้จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธุรกิจนั้น ไม่มี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยอ่ื์นในตลาดความเส่ียงท่ีถูกจดัอยู่ในความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ไดแ้ก่ ความเส่ียงทาง

ธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบดว้ยความเส่ียงต่างๆดงัน้ี 

      2.1 ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผูล้งทุนจะเสียรายไดแ้ละเงินลงทุน หาก

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่มีเงินชาํระหน้ีอาจทาํให้บริษทัถึงกบัลม้ละลาย 

   2.2 ความเส่ียงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเส่ียงอนัเกิดจากการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

เช่น ความผดิพลาดของผูบ้ริหาร และการธุรกิจของผูบ้ริหาร 

   2.3 ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากแรงผลกัดนับางอย่าง ท่ีทาํให้

ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือบางอุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 มณัฑนา สินนะ (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ปี 2546 ปัจจยัท่ี

นาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดัชนีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ปี 2546 และดัชนีราคาหลักทรัพยห์ลายรายกลุ่มท่ีสําคญั 5 

กลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มส่ือสาร กลุ่มพลังงานและกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์โดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิ แบบอนุกลมรายสัปดาห์ในปี พ.ศ.2546 การศึกษาทาํการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ดว้ยสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยก์บัปัจจยัต่างๆปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ทย ปี( 2546) อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 คือ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมเงินขั้นตํ่าของ

ธนาคารพาณิชย ์ และดชันีฮัง่เส็ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์คือ อุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ และดชันีฮัง่เส็ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย ์คือ ดชันีนิเคอิและดชันีฮัง่เส็ง ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร คือ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืขั้นตํ่าของธนาคารพาณิชยแ์ละมลูค่าการลงทุนใน

หลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศ ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน คือ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมเงินขั้นตํ่าของ

ธนาคารพาณิชย ์ดชันีอุสาหกรรมดาวน์โจนส์และดชันีฮัง่เส็ง และปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันี 
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 ประพทัธ์  รัตนวิบูลยส์ม (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอีทธิพลต่อดชันีหุ้นในกลุ่มก่อสร้าง และวสัดุก่อสร้างใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีของหุ้น ในกลุ่ม

ก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย ในการศึกษาน้ีใชข้อ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ มกราคม 

พ.ศ. 2541 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตัวแปรท่ีนาํมาศึกษาได้แก่อัตราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน สินเช่ือของสถาบนัการเงิน และ ตวัแปร

หุ่น 2 ตวั คือ การปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของบาํเหน็จ บาํนาญ ขา้ราชการ และ มาตรการทางดา้นภาษีอากรในการ

ฟ้ืนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ ในระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้ น พบว่า

แบบจาํลองของดชันีหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวสัดุ ก่อสร้างท่ีไม่มีตวัแปรหุ่น จะให้ผลทางสถิติ และการพยากรณ์การ

เคล่ือนไหวข้ึนลงของหุ้นใน กลุ่มน้ีไดดี้กว่าแบบจาํลองของ ดชันีหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างท่ีมีตวัแปรหุ่น

อยูใ่น แบบจาํลองดว้ย นัน่คือ แบบจาํลองของดชันีหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างมีดุลยภาพใน ระยะยาวและ

การปรับตวัในระยะสั้ นกบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท ต่อ ดอลล่าร์ สหรัฐ และสินเช่ือ

ของสถาบนัการเงิน อย่างมีนัยสําคญัและสามารถคาดการณ์การ เคล่ือนไหวข้ึนลงของหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวสัดุ

ก่อสร้างไดดี้ 

 อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียติ (2555)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลักทรัพยก์ลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปัจจัยท่ีนํามาศึกษาได้แก่ผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

รายเดือนตั้งแต่ระหว่างเดือน สิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 โดยนาํขอ้มลูมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิง

เส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ดชันีราคา

นํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) ระดบันยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กนัสูงมากพบว่าราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวดนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
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3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  โดยใชข้อ้มลูท่ีใชเ้ป็น

ขอ้มลูทุติยภูมิ มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 จาํนวน 60 เดือน จาก

แหล่งต่างๆ ได้แก่ อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON SHARE)  อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

(STOCK MARKET)  ราคาตอบแทนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก( ENERG) อตัราผลตอบแทนของทองคาํ (GOLD)  

อตัราดอกเบ้ีย  (INT) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD)   

 วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรโดยพิจารณาจากสถิติเชิงปริมาณ ศึกษาความสัมพนัธ์โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Regression) ซ่ึงเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย 

จาํกดั( มหาชน )และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์  โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการ

ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวั  แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบั

ผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั( มหาชน ) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary test หรือ Unit root test) 

 2.วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นเพ่ือดูค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย( Mean)และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation : SD)ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 3.ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปร (Multicollinearity) โดยการสร้างเมตริกสหสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร 

 4.สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ดงัสมการต่อไปน้ี 

 SCG = a +b1COMMON SHARE+ b2 STOCK MARKET + b3 ENERG + b4 GOLD + b5 INT + b6 

THB/USD  

โดยท่ี   SCG = ราคาหุ้นบริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)   

  a = ค่าคงท่ี 

  b  = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

 

 

 

ราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)   

(SCG) 

 

1.ผลต อบแทน ของหุ้ นสามัญ  (COMMON 

SHARE)   

2.อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์(STOCK 

MARKET)   

3.ราคาตอบแทนของราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

( ENERG) 

4. อตัราผลตอบแทนของทองคาํ (GOLD)  

 5.อตัราดอกเบ้ีย  (INT) 

6.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD) 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1528 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  COMMON SHARE   = อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั    

  STOCK MARKET   =  อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์  

  ENERG    =  ราคาตอบแทนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก  

  GOLD  =  ราคาทองคาํ 

   INT =   อตัราดอกเบ้ีย   

   THB/USD = อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสหรัฐ 

 5.ตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

 6.ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 7.ทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ในการสมการถดถอย 

 

4. ผลการวจิัย 

การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary test หรือ Unit root test) ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller 

พบว่า อัตราผลตอบแทนของทองคาํ (GOLD) เป็นขอ้มูลท่ีน่ิง (Stationary) ผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON 

SHARE), อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ (STOCK MARKET), ราคาตอบแทนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก 

(ENERG) อตัราดอกเบ้ีย (INT) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง(Non-Stationary)  

 

ตารางที่ 1 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary test หรือ Unit root test) 

 

การวเิคราะห์ค่าสถิตเิบือ้งต้น 

จากการศึกษาพบวา่ตวัแปร มีค่าสถิติ ดงัน้ี 

 ดชันีราคาหุ้น SCG  มีค่าเฉล่ีย4.813684  ค่ามธัยฐาน4.800000 ค่าสูงสุด 4.96000 ค่าตํ่า 4.760000 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.052516  

 ดชันีราคาทองคาํ   มีค่าเฉล่ีย 29450.00 ค่ามธัยฐาน 20200.00  ค่าสูงสุด  191800.00 ค่าตํ่าสุด 18450.00 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 39340.55 

  ดชันีอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั  มีค่าเฉล่ีย 1.788947 ค่ามธัยฐาน 1.800000 ค่าสูงสุด2.470000 ค่าตํ่า

0.453577 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.453577 

 SCG GOLD 
COMMON_ 

SHARE 
ENERG INT 

STOCK_ 

MARKET 
THB_USD 

 Mean  4.81368  29450.00  1.788947  40.89316  1.830526  1348.374  33.41789 

 Median  4.80000  20200.00  1.800000  41.69000  1.960000  1370.500  33.26000 

 Maximum  4.96000  19180.00  2.470000  46.38000  2.270000  1578.700  35.83000 

 Minimum  4.76000  18450.00  1.050000  30.94000  1.250000  1022.890  29.80000 

 Std. Dev.  0.05251  39340.55  0.453577  4.743318  0.356300  182.0149  1.843160 
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 ดัชนี ราคาตอบแทนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก มีค่าเฉล่ีย 40.89316 ค่ามัธยฐาน 41.69000 ค่าสูงสุด 

46.38000 ค่าตํ่าสุด 30.94000 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.743318 

 ดชันี อตัราดอกเบ้ีย  มีค่าเฉล่ีย 1.830526 ค่ามธัยฐาน 1.960000 ค่าสูงสุด 2.270000  ค่าตํ่าสุด 1.250000 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.356300 

 ดชันีอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ มีค่าเฉล่ีย 1348.374  ค่ามธัยฐาน 1370.500 ค่าสูงสุด 1578.700  

ค่าตํ่าสุด  1022.890 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  182.0149 

 ดชันีอัตราอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสหรัฐ   มีค่าเฉล่ีย  33.41789 ค่ามธัยฐาน 33.26000 ค่าสูงสุด   35. 

83000  ค่าตํ่าสุด  29.80000 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.843160  

 

ตารางที ่2 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปร (Multicollinearity) 

Variable SCG 
COMMON_SHA

RE 
ENERG GOLD INT 

STOCK_MAR

KET 
THB_USD 

SCG  1.0000  0.4255  0.3573 -0.2503  0.1824  0.0280 -0.0967 

COMMON

SHARE  0.4255  1.0000 -0.0024 -0.2288 -0.1276  0.5247  0.5233 

ENERG  0.3573 -0.0024  1.0000 -0.3715  0.1914  0.1148 -0.0907 

GOLD -0.2503 -0.2288 -0.3715  1.0000  0.1802 -0.4315 -0.2729 

INT  0.1824 -0.1276  0.1914  0.1802  1.0000 -0.6740 -0.6414 

STOCK_M

ARKET  0.0280  0.5247  0.1148 -0.4315 -0.6740  1.0000  0.7665 

THB_USD -0.0967  0.5233 -0.0907 -0.2729 -0.6414  0.7665  1.0000 

  

 จากการศึกษา  พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ พบว่าค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระ SCG และ COMMON_SHARE มีค่า 0.425586 ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 0.80 ถึง +0.80 ดงันั้น สรุปไดว้่า ไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity 

 

ตารางที่ 3 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) 

Heteroskedasticity Test: White 

 

R-squared 

 

AdjustedR-squared 

 

F-statistic 

 

Durbin-Watson stat 

 

Prob. 

 

0.5901 

 

0.4438 

 

4.0322 

 

1.2471 

 

0.0178 
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 จากสมการถดถอยพบว่า ค่า  Prob เท่ากบั  0.0178 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่าความคลาดเคล่ือนมี

ความแปรปรวนไม่คงท่ี (มีปัญหา Heteroskedasticity) 

 

ตารางที ่4 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนัเองของความคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

 

R-squared 

 

AdjustedR -squared 

 

F-statistic 

 

Durbin-Watson stat 

 

Prob. 

 

0.2962 

 

-0.2667 

 

0.5262 

 

1.8234 

 

0.1726 

 

 จากสมการถดถอยพบว่าค่า  Prob เท่ากบั 0.1726 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า  0.05 จึงสรุปไดว้่าความคลาดเคล่ือนไม่มี

ความสัมพนัธก์นัเอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation ) 

 จากการตรวจสอบสมการถดถอย  พบว่ามีปัญหาความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (มีปัญหา 

Heteroskedasticity) ดงันั้นจึงปรับแกผ้ลของสมการก่อนนาํไปใชโ้ดยใชแ้นวคิดท่ีใชแ้กปั้ญหา  Heteroskedasticity 

หรือ Autocorrelationก็ตาม สามารถแสดงผลสมการถดถอย  ไดด้งัน้ี 

SCG = -23.7061**+ ENERG-0.0251**+ GOLD7.6300**+ INT0.6179**+ STOCK_MARKET0.0013**+ 

THB_USD0.1116+ 𝜀𝜀 

 =  (0.0013)  (0.1549)  (0.3579  ) (0.0476)  (0.0047) (0.0040) (0.0088) 

R-squared =0.4631  Adjusted R-squared = 0.1946 

F-statistic = 1.7252  Durbin-Watson stat = 2.5664 

 

ตารางที ่5 แสดงการสรุปผลการศึกษา 

R-squared =0.4631  Adjusted R-squared = 0.1946 

F-statistic = 1.7252  Durbin-Watson stat = 2.5664 

Dependent Variable: SCG   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 5.075974 0.371707 13.65583 0.0000 

COMMON_SHARE 0.085020 0.033480 2.539429 0.0260 

ENERG 0.003807 0.002776 1.371457 0.1953 

INT -0.033610 0.052338 -0.642168 0.5328 

GOLD -2.100007 3.360007 -0.624696 0.5439 

STOCK_MARKET -8.980005 0.000126 -0.712955 0.4895 

THB_USD -0.011409 0.010482 -1.088450 0.2978 
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 ปัจจยัท่ีมีต่อผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) มี 5 ปัจจยั คือ อัตราดอกเบ้ีย

(INT) ราคาทองคาํ (GOLD) อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์(STOCK MARKET) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อสหรัฐ (THB/USD) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั 

(มหาชน) อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON SHARE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ณ  ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) สามารถอภิปรายผล

การศึกษา  ไดด้งัน้ี 

 ผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON SHARE)  อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั (COMMON SHARE) 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั( มหาชน )อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ  0.05 ผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั มณัฑนา สินนะ (2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ประเทศไทย ปี 2546 เน่ืองจากดชันีราคาหลกัทรัพยห์ลายรายกลุ่มแสดงถึงความเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์บัปัจจยัต่างๆปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ทยดชันีนิเคอิและดชันีฮัง่เส็ง ปัจจยัท่ี

มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร คือ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมขั้นตํ่าของธนาคารพาณิชยแ์ละมูลค่าการลงทุนใน

หลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศ ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน คือ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมเงินขั้นตํ่าของ

ธนาคารพาณิชย ์ดชันีอุสาหกรรมดาวน์โจนส์และดชันีฮัง่เส็ง และปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันี 

 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK MARKET)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  0.05 โดยปกตินอกจากดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้  ตวัเลขท่ีนกัลงทุนมกัไดย้นิคือปริมาณการซ้ือขาย  แต่จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมี

ต่อผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาหุ้นของบริษทัมีความผนัผวน  ซ่ึงจากหลาย

สาเหตุ  อาทิปัจจยัเศรษฐกิจ  หรือการท่ีนกัลงทุน ซ้ือหุ้นลดนอ้ยลง  จึงส่งผลให้การซ้ือขายปรับตวัลดลง งานวิจยัท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี คือ ณรงค ์จารขจรกุล (2541) 

 ราคาตอบแทนของราคานํา้มนัในตลาดโลก ( ENERG) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั 

ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั( มหาชน )อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  อนัเน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาราคาตอบแทน

ของราคานํ้ามนัในตลาดโลกไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงมากนกัจึงทาํให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์

ไทย จาํกัด( มหาชน )ผลการศึกษาท่ีได้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อัญรัตน์ เศวตประสาธน์ และดร.กิตติพนัธ์ คง

สวสัด์ิเกียติ (2555) ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีปัจจยัท่ีให้

เกิดแนวโนม้ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคาํ

(GOLD) ระดบันัยสําคัญ 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมากพบว่า

ราคาหลักทรัพยก์ลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวดันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ และดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
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 อัตรา ผลตอบแทนของทองคํา (GOLD)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกระทบต่อราคาหุ้น 

บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.05แต่ผลการศึกษาท่ีไดก้บังานวิจยัมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)โดยปกตินอกจากนักลงทุนจะ

ชอบลงทุนในเครือบริษทัใหญ่ใหญ่แลว้ตวัเลขท่ีนกัลงทุนไดย้นิควบคู่กนัไปคือ ปริมาณอตัราผลตอบแทนของทองคาํ 

ซ่ึงแสดงให้นกัลงทุนทราบว่า การลงทุนมีภาวะท่ีดีอยา่งไร  และเป็นแนวโน้มท่ีนักลงทุนตดัสินใจในการซ้ือขายหรือ

เลือกลงทุนในหุ้นนั้นๆงานวิจยัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี คือณรงค ์จารขจรกุล (2541) 

 อตัราดอกเบีย้  (INT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย 

จาํกดั ( มหาชน )อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.05เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ีย ถูกกาํหนด จากดอกเบ้ียนโยบาย ท่ีทาง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เป็นผูป้ระกาศ ซ่ึงทาง กนง. ไดมี้การกาํหนดนโยบายการเงินกบัอตัราเงินเฟ้อ

พ้ืนฐานเป็นเป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย และ กนง.การเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นวนัต่อวนั เป็นการช้ีนาํ

เร่ืองอตัราแลกเปล่ียน เป็นการแทรกแซงโดยไม่มีตน้ทุน เพราะดอกเบ้ียและอตัรา แลกเปล่ียนเป็นเร่ืองเดียวกนั ไม่

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)ไดง้านวิจัยท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีงานวิจยัของ มณัฑนา สินนะ (2548) 

 อตัราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกระทบต่อราคา

หุ้น บริษทั ปนูซีเมนต์ไทย จาํกดั( มหาชน )อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  0.05 ผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ประพทัธ์ รัตนวิบลูยส์ม (2546) และ ณรงค์ จารขจรกุล (2541) เม่ือเงินบาทแข็งค่าข้ึนผลกระทบต่อต่อราคาหุ้น 

บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั( มหาชน )ก่อมีแนวโน้มตามไปดว้ยการท่ีเงินบาทแข็งค่าข้ึน  ทาํให้ นักลงทุนต่างชาติ

ตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมมากข้ึนมองเห็นโอกาสในการทาํกาํไรนอ้ยลง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) คร้ังน้ีเป็นเพียง

การศึกษาภาพรวมท่ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทัปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบจาก

ปัจจัยสําคัญต่างๆท่ีมีต่อราคาหุ้น เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะห์ราคาหุ้น ของบริษัท

ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) แต่อย่างไรก่อตามปัจจยัท่ีนาํมาศึกษายงัไม่ครบคลุมในทุกๆดา้น ยงัมีปัจจยัสําคญั

ต่างๆอีกมากมายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีความสําคญัต่อราคาหุ้น 

เช่น 

 -ปัจจัยทางเศรษฐกจิ  ถา้เศรษฐกิจดี หุ้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีดีจะมีราคาเพ่ิมข้ึน เพราะในช่วงท่ี

เศรษฐกิจดี ประชาชนจะกลา้ท่ีจะจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้ยอดขายของบริษทัเพ่ิมข้ึน เม่ือยอดขายเพ่ิมข้ึน 

กาํไรก็เพ่ิมข้ึนตามมา และทา้ยท่ีสุดเม่ือบริษทัมีกาํไรเพ่ิมข้ึน บริษทัก็จะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้

มากข้ึนตามไปดว้ย นอกจากเร่ืองของผลตอบแทนจากการลงทุนแลว้  หากนกัลงทุนเช่ือว่า เศรษฐกิจจะดีจริง ยงัมีส่วน

ให้นกัลงทุนกลา้ท่ีจะลงทุนซ้ือหุ้นมากข้ึน เน่ืองจากนกัลงทุนมองว่าโอกาสท่ีบริษทัจะขาดทุนในช่วงน้ีมีน้อย ดงันั้น 

ความเส่ียงจากการลงทุนก็นอ้ยไปดว้ย นกัลงทุนจึงกลา้ท่ีจะลงทุนเพ่ิมข้ึน จึงเป็นโอกาสให้ราคาหุ้นมกัปรับตวัเพ่ิมข้ึน

ในช่วงเวลาน้ี ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เศรษฐกิจไม่ดี หุ้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจไม่ดีจะมีราคาลดลง เน่ืองจาก

นักลงทุนจะมีความกงัวลในผลประกอบการของบริษทั กล่าวคือช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี กาํลงัซ้ือของประชาชนลดลง 
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ยอดขายของบริษทัจะลดลง กาํไรของบริษทัจะลดลงหรือขาดทุน และทา้ยท่ีสุดนกัลงทุนจะไม่ไดรั้บการจดัสรรกาํไร

จากบริษทั เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้นกัลงทุนรู้สึกถึงความเส่ียงจากการลงทุนจึงมีการขาย หุ้นออกมา เม่ือมีการขายหุ้น

ออกมาจาํนวนมากก็จะทาํให้ราคาหุ้นปรับตวัลดลงในท่ีสุด 

 - ปัจจัยอุตสาหกรรม  ถา้อุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาข้ึน ราคาหุ้นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นมกัจะปรับตวั

เพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากนกัลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษทัในอุตสาหกรรมนั้นจะปรับ เพ่ิมข้ึนตามภาวะ

อุตสาหกรรม ในทางตรงกนัข้าม ถา้อุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาลง ราคาหุ้นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนั้ นก็จะมีการ

ปรับตวัลดลง เน่ืองจากนกัลงทุนกงัวลถึงความเส่ียงจึงขายหุ้นในอุตสาหกรรมดงักล่าวออกมา 

 - ปัจจัยที่ส่งผลประกอบการของบริษัทน้ันๆ  เป็น ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทันั้น

โดยตรง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ กลยทุธ์ของบริษทั และความสามารถของผูบ้ริหาร กล่าวคือ ในช่วงท่ีสภาวะ

เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไม่ดี หากผูบ้ริหารของบริษทัมีความสามารถสูง ก็อาจจะทาํให้ผลประกอบการของบริษทั

ลดลงไม่มาก และราคาหุ้นก็จะปรับตวัลดลงไม่มาก 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปนูซีเมนตไ์ทย  จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังต่อไปควรศึกษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาจมีการศึกษาท่ีใช้ตวัแปรในหมวดธุรกิจเดียวกัน  และอาจเพ่ิมชุดขอ้มูลให้มากข้ึนเพ่ือ

ให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)  

สําเร็จไดด้ว้ยความกรุณา และความร่วมมือจากหลายๆ ท่าน ผูศึ้กษาขอ กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน

ความสาํเร็จคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ท่ีท่านไดส้ละ

เวลาเป็นอยา่งมากในการให้คาํปรึกษา ให้ความรู้ ขอ้เสนอแนะ และตรวจทานแกไ้ขจนทาํให้การศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ี

เสร็จส้ินสมบรูณ์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และคณะอาจารยท่ี์ ทุกท่าน อบรมสั่งสอน  ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้

และแนะนาํปรึกษา 

ขอขอบคุณ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองในคร้ังน้ี และขอขอบคุณพ่ีๆเพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีได้ให้กาํลังใจและความช่วยเหลือในการ

ทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อนัพึงจะมีจากการศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีสาํหรับผูท่ี้จะพฒันาหรือศึกษาวิเคราะห์ปัจจยั

สภาวะสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง ตลอดจนองค์กรท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ผูศึ้กษาขอ

มอบและอุทิศคุณงามความดีน้ีแด่ผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน 
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factors affecting the home loan interest determination of Government Savings Bank 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน  มีการเก็บขอ้มูล

จากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสิน เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายเดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560   ประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

(MLR)  อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (EX)  อตัราดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และ

อัตราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน (MRR) ทาํการวิเคราะห์หารูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) โดยใชโ้ปรแกรม EVIEWS  การ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรตาม MRR และตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ MLR, PR , EX  และ CPI มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่า และไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระ สรุปผลการใชส้ถิติทดสอบ

สมมติฐานของสัมประสิทธ์ิพร้อมกนั พบว่าค่า Prob (F-statistic) เท่ากบั 0.000  จึงสรุปไดว้่า ค่าสัมประสิทธ์ิทั้ง 4 ตวั

แปร มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด ไดแ้ก่  MLR, 

PR, EX และ CPI มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามซ่ึงได้แก่ MRR ด้วยค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 

68.64% หรือความน่าเช่ือถือของสมการท่ี 68.64%  

คาํสาํคญั: อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะ, อตัราดอกเบ้ียลกูคา้รายใหญ่ชั้นดี, อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ABSTRACT

The study on factors affecting the home loan interest determination of Government Savings Bank (GSB) 

collected data from Bank of Thailand and GSB with monthly time-series based secondary data method during 

2013-2017. The data consisted of Minimum Loan Rate (MLR), Policy Rate (PR), Exchange Rate (EX), Consumer 

Price Index (CPI) and Minimum Retail Rate (MRR) of GSB. The study performed the Multiple Regression 

Analysis by Ordinary Least Squares (OLS) method with EVIEWS Program. The relationship test between 

dependent variable MRR and 4 independent variables including MLR, PR, EX and CPI found that the relationship 

had low Standard Deviation and did not cause the multicollinearity problem among independent variables. 

According to the summary, using statistical hypothesis testing of coefficient at the same time found that Prob (F-

statistic) was 0.000 and it summarized that coefficient of 4 independent variables were different from 0 with 

significance level at 5%. In the other words, all variables i.e. MLR, PR, EX and CPI could explain the dependent 

variable, MRR, with Adjusted R-squared at 68.64% or credibility and reliability value of equation at 68.64%. 

Keywords:  Home Loan Interest, Minimum Loan Rate (MLR), Exchange Rate (EX)   
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1. บทนํา 

ธนาคารออมสิน เป็น สถาบนัการเงินภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํหน้าท่ีให้บริการ

ทางการเงิน เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การให้สินเช่ือ การรับชาํระเงิน และธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ

อนุญาตแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทัว่ไป บริษทั ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการ โดยประกอบธุรกิจสถาบนั

การเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 และอยู่ภายใตก้ารดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ี ธนาคารออมสินถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีปริมาณการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นท่ีน่าสนใจในอนัดบัตน้ ๆ 

โดยขอ้มลูส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั พบว่า ธนาคารออมสินมีสัดส่วนร้อยละ 22 (ฐานเศรษฐกิจ, ออนไลน์, 

2551) อีกทั้งเป็นธนาคารซ่ึงเกิดข้ึนมาเพ่ือสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ท่ีผา่นมา ภาวะเศรษฐกิจโลกเผชิญกบัวิกฤตการณ์ซับไพรมท่ี์เกิดข้ึนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา วิกฤติคร้ังน้ีเร่ิมจากสถานการณ์ภาวะฟองสบู่ในตลาดท่ีอยูอ่าศยัของสหรัฐอเมริกาแตก และการ

ผิดนัดชาํระหน้ีของสินเช่ือซับไพรมแ์ละสินเช่ือดอกเบ้ียลอยตัว  ผูกู้ ้ยืมนั้นกูย้ืมสินเช่ือเกินกาํลังโดยคิดว่าตนจะ

สามารถปรับโครงสร้างเงินกูไ้ดโ้ดยง่าย เน่ืองจากตลาดการเงินนั้นมีมาตรฐานการปล่อยกูท่ี้ต ํ่าลง ผูป้ล่อยกูจึ้งเสนอขอ้

จูงใจในการกูย้มื เช่น เง่ือนไขเบ้ืองตน้ง่าย ๆ และแนวโนม้ราคาบา้นท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่ทว่าการปรับโครงสร้างเงินกูก้ลบั

เป็นไปไดย้ากข้ึน เม่ืออตัราดอกเบ้ียเร่ิมสูงข้ึนและราคาบา้นเร่ิมตํ่าลงในปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 ในหลายพ้ืนท่ีใน

สหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการผดินดัชาํระหน้ีและการยดึทรัพยสิ์นเพ่ิมมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือหมดเง่ือนไขเบ้ืองตน้อยา่ง

ง่าย ราคาบา้นไม่สูงข้ึนอย่างท่ีคิด และอัตราดอกเบ้ียลอยตวัเร่ิมสูงข้ึน การยึดทรัพยสิ์นในสหรัฐฯ จึงเพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็วตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 และทาํให้ปัญหาทางการเงินนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทัว่โลกในปี พ.ศ. 2550 - 

พ.ศ. 2551 โดยลกัษณะเด่นของวิกฤติน้ี คือ การท่ีความคล่องตวัของตลาดสินเช่ือทัว่โลกและระบบธนาคารลดลง  ซ่ึงมี

สาเหตุหลกัมาจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นสหรัฐอเมริกา  การกูย้ืมและการให้กูย้ืมท่ีมีความเส่ียงสูง 

และระดบัหน้ีสินของบริษทัและบุคคลท่ีสูงเกินไป  วิกฤติคร้ังน้ีก่อผลกระทบหลายขั้นและค่อย ๆ เผยให้เห็นถึงความ

อ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทัว่โลก ธนาคารและสถาบนัทางการเงินท่ีสาํคญัทัว่โลกรายงานยอดการ

ขาดทุนท่ีสูงกว่า 4.35 แสนลา้นดอลลาร์ ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  

ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเล็ก ๆ ก็ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการณ์คร้ังน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัสูงข้ึน การปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัอยา่งระมดัระวงัมากข้ึน  ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้

ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน อีกทั้งเพ่ือเป็น

แนวทางกาํหนดนโยบายสินเช่ือ วางแผนบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 

และสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และขยายการเติบโตของธนาคารต่อไป  

  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 

 

3. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน ไดศึ้กษาคน้ควา้

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

ความหมายของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

พชัรี กวีกิจบรม (2558 : 10) “สินเช่ือ” (Credit) มาจากภาษาละติน “เครโด” (Credo) ส่วนภาษาสันสกฤต ใช้

คาํว่า “श्रद्दधा�त” ซ่ึงแปลว่า “ความเช่ือ” หรือ “ขา้พเจา้เช่ือ” ดงันั้น คาํว่า “สินเช่ือ” จึงหมายถึง “ความเช่ือของ

บุคคลหน่ึงต่ออีกบุคคลหน่ึงสําหรับระยะเวลาหน่ึง” ในทางเศรษฐศาสตร์ “สินเช่ือ” หมายถึง ความเช่ือถือซ่ึงทาํให้

บุคคลฝ่ายหน่ึงยอมมอบสินค้า หรือบริการ หรือเงินจํานวนหน่ึงให้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงในชั่ว

ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ลกัษณะของสินเช่ือคือสินคา้หรือบริการหรือเงินจาํนวนหน่ึงในปัจจุบนัแลกเปล่ียนกบัส่ิงมีค่า

เท่ากนัในอนาคต อีกนยัหน่ึงคือ มีการให้เวลาในการชาํระหน้ี ตวัอยา่งเช่น ขอ้ตกลงในการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยมี

กาํหนดการชาํระเงินในอนาคต หรืออาจหมายถึงการกูย้มืเงิน โดยเจา้หน้ีมีกาํหนดให้ลูกหน้ีชาํระหน้ีในอนาคต กรณี

ดงักล่าวเรียกว่าการให้สินเช่ือ อนัมีท่ีมาจากการท่ีเจา้หน้ีเช่ือถือในตวัลูกหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีมีคุณสมบติัการไดรั้บ

สินเช่ือซ่ึงสามารถเช่ือถือไดว้่าลูกหน้ีจะสามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด  

ลกัษณะของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

 กิตติ พงศพ์ฒันพงศพิ์บูล และคณะ (2550 : 1) สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัจัดเป็นเคร่ืองมือสําคญัในระบบการเงิน

เพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีช่วยให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศยัได้รวดเร็วข้ึน นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั สถาบนัการเงินไทยได้

พฒันารูปแบบสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้มีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดเงิน ตลาดทุนในแต่ละช่วงเวลา 

ทาํให้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีการขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึนจากในอดีต และยิง่ทวีความสาํคญัต่อภาคเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

อยา่งต่อเน่ือง 

 ประเทศไทยไดมี้การใชต้ลาดเงิน หรือระบบสถาบนัฝากเงิน (Deposit  System) ในการให้กูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยั

กนัอย่างกวา้งขวาง โดยแหล่งสําคัญท่ีนํามาให้กู้เพ่ือท่ีอยู่อาศยัมาจากเงินฝากของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ 

ประกอบกบัลกัษณะเฉพาะของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดชาํระคืนยาวนานกว่าสินเช่ือประเภทอ่ืน 

และผูม้าขอสินเช่ือดงักล่าวมีจาํนวนมาก สถาบนัการเงินจึงเกิดความเส่ียงในการไดรั้บชาํระหน้ีคืน ทาํให้สถาบนั

การเงินตอ้งบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การให้กู้

โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียลอยตวั เป็นตน้  

 ปัญหาสาํคญัประการหน่ึงของการให้กูด้อกเบ้ียลอยตวัท่ีผูกู้แ้ละสถาบนัการเงินตอ้งเผชิญ คือ ความเส่ียงท่ีจะ

เกิดการค้างชาํระจากอตัราดอกเบ้ียผนัผวน เน่ืองจากแมว้่าสถาบนัการเงินสามารถส่งผ่านต้นทุนอตัราดอกเบ้ียท่ี

เพ่ิมข้ึน หรือความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียไปยงัผูกู้ ้แต่ในขณะเดียวกนั อตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึนดงักล่าวก็ทาํให้ผูกู้มี้ภาระ

เพ่ิมข้ึนและอาจเกิดปัญหาการชาํระหน้ีคืน หรือกล่าวไดว้่าเคร่ืองมือลดความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินนั้น

กลบัไปเพ่ิมความเส่ียงทางดา้นเครดิตเก่ียวกบัความสามารถชาํระหน้ีของผูกู้ ้

 การชาํระหน้ีคืนของผูกู้มี้ลกัษณะเป็นการผอ่นชาํระคืนรายเดือน ซ่ึงการชาํระหน้ีดงักล่าวมีตวัแปรสําคญัท่ี

เก่ียวขอ้ง 4 ประการ คือ จาํนวนเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาการกูย้มื และเงินงวดผ่อนชาํระ หากตวัแปรใดตวั

แปรหน่ึงเปล่ียนไปจะมีผลให้ตวัแปรอ่ืนเปล่ียนแปลงไปดว้ย เช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ิมข้ึน เงินงวดผ่อนชาํระเพ่ิม

สูงเกินกว่าท่ีผูกู้จ้ะสามารถผ่อนชาํระหน้ี ผูกู้ก้็จะถูกบงัคบัจาํนอง ส่วนสถาบนัการเงินก็ไดรั้บความเสียหายจากการ

ไม่ไดรั้บชาํระหน้ีคืน 
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 ในปี พ.ศ. 2533 ธนาคารอาคารสงเคราะห์นาํระบบการให้กูจ้าํนองแบบระยะเวลาเงินกูป้รับไดม้าใช ้ซ่ึงเป็น

การพฒันาเทคนิคลดความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเพ่ิมสูงข้ึน โดยไม่ปรับเพ่ิมจาํนวนเงินงวด นอกจากน้ี ธนาคาร

กาํหนดอตัราการผอ่นชาํระรายเดือน เผือ่การข้ึนอตัราดอกเบ้ียไวล่้วงหนา้ เม่ืออตัราการผ่อนชาํระปรับสูงข้ึน วงเงินกู้

จะลดลงจากเงินผอ่นชาํระรายเดือนสูงตั้งแต่ตน้ (Affordability Factor) เป็นผลดีต่อธนาคารและตวัผูกู้ซ่ึ้งไดรั้บความ

มัน่คงปลอดภยัท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากธนาคารคาํนวณเงินงวดรองรับความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียให้สูงข้ึนตั้งแต่

ตน้ ส่งผลให้ผูกู้ไ้ม่มีภาระผอ่นส่งเพ่ิมเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน จึงสามารถลดปัญหาความเส่ียงของผูกู้ ้

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

 1. เป็นสินเช่ือรายยอ่ยของสถาบนัการเงิน แต่ผูกู้ไ้ดรั้บสินเช่ือมลูค่าสูง 

 2. ระยะเวลาผ่อนชาํระยาวนานไดถึ้ง 30 ปี คาํนวณจากอายุการทาํงานของคนปกติทัว่ไป 30 ถึง 35 ปี 

ประกอบกบัราคาท่ีอยูอ่าศยัสูงข้ึน จึงตอ้งกูจ้ากเงินจาํนวนมากข้ึน ทั้งน้ี การผอ่นระยะยาวช่วยให้เงินงวดผ่อนชาํระแต่

ละเดือนนอ้ยลง จึงทาํให้คนสามารถเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยัได ้

 3. การผ่อนชาํระเงินกูโ้ดยทัว่ไปจะผ่อนชาํระเป็นรายเดือน การชาํระเป็นรายเดือนเหมาะกบัผูท่ี้มีรายได้

ประจาํ หรือคนทาํงานในเมืองท่ีมีเงินเดือนหรือรายไดแ้น่นอน 

 4. ผูกู้ท่ี้จะใชท่ี้อยูอ่าศยัของผูกู้เ้ป็นหลกัประกนัในการชาํระหน้ี โดยท่ีอยู่อาศยัเป็นตลาดใหญ่ ดงันั้น จึงใช้

เป็นหลกัประกนัท่ีดี 

การกาํหนดนโยบายการให้สินเช่ือ  

 เอกการ กุลรวีสร (2558 : 11-14) หลกัการวิเคราะห์สินเช่ือ  ยงัคงใชห้ลกั 5Cs  เพ่ือวิเคราะห์สินเช่ือสมยัใหม่

ซ่ึงเป็นหลักสากลท่ีสถาบนัการเงินต่าง ๆ ยงัคงใช้มาโดยตลอด ตั้ งแต่มีระบบธนาคารพาณิชยข้ึ์นมา โดยอาศัย

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ หรือนกัวิเคราะห์สินเช่ือ พร้อมทั้งการประเมินความเส่ียงรอบ

ดา้นก่อนตดัสินใจให้สินเช่ือ โดยหลัก 5Cs  ประกอบดว้ย ผูข้อสินเช่ือ (Character) เงินลงทุนของผูข้อสินเช่ือ 

(Capital) ความสามารถในการชาํระหน้ี (Capacity) หลกัประกนัการกู ้(Collateral) และปัจจยัภายนอก (Conditions) 

1. ผูข้อสินเช่ือ (Character)  

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินจะพิจารณาคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูข้อสินเช่ือ เช่น ความน่าเช่ือถือ ฐานะ

ทางการเงิน และการประกอบอาชีพ เป็นตน้ การวิเคราะห์ C1 มีความแตกต่างกนัตามแต่ตวัผูข้อสินเช่ือ เพราะฉะนั้น 

เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือจาํเป็นต้องวิเคราะห์ความเส่ียงด้านความสามารถในการชาํระหน้ีของผูข้อสินเช่ือแต่ละรายโดย

ละเอียดรอบคอบ 

2. เงินลงทุนของผูข้อสินเช่ือ (Capital) 

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินจะพิจารณาความมัน่คงทางการเงินของตวัผูข้อสินเช่ือและความสามารถในการ

ดูแลโครงการสินเช่ือในระยะยาว ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีอายโุครงการประมาณ 30 ปี ผูข้อสินเช่ือ

จาํเป็นตอ้งมีเงินลงทุนระยะเร่ิมตน้โครงการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัธนาคารซ่ึงจะมัน่ใจว่าผูข้อสินเช่ือมีความ

มุ่งมัน่ (Commitment) ท่ีจะชาํระหน้ีคืน 

3. ความสามารถในการชาํระหน้ี (Capacity) 

ในการอนุมติัสินเช่ือให้กบัผูข้อสินเช่ือ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินตอ้งมัน่ใจว่าผูข้อกูมี้ความสามารถใน

การชาํระหน้ีคืน (Capacity to repay) ทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้ 
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4. หลกัประกนัการกู ้(Collateral) 

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินจะเรียกหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ไดแ้ก่ เงินฝาก อสังหาริมทรัพย ์พนัธบตัร ใบหุ้น 

หรือการคํ้าประกนัโดยบุคคล เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินถึงความสามารถของผู ้

ขอสินเช่ือในการชาํระหน้ีคืน 

5. ปัจจยัภายนอก (Conditions) 

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินจะวิเคราะห์สภาพการณ์ทางดา้นปัจจยัภายนอก โดยเง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณา 

ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นไปไดใ้นการชาํระหน้ีคืน 

ทั้งน้ี สภาพเศรษฐกิจเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีนักวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารตอ้งพิจารณาเป็นลาํดบัตน้ ๆ เพราะเป็น

ตน้แปรท่ีสาํคญัมากท่ีสุด  

 พชัร์สิตา ศุภชัยวราพฒัน์ (2553 : 19-20) ในแง่ของนโยบายการให้สินเช่ือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด 

(มหาชน) ใชห้ลกั 5Cs  ในการพิจารณาคุณค่าทางเครดิต (Criteria of credit worthiness) ซ่ึงประกอบดว้ย  

 C1-Character หมายถึง อุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะของบุคคล ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความขยนัหมัน่เพียร 

ความตั้งใจท่ีจะชาํระหน้ีคืน (Willing to pay) ความสมํ่าเสมอในการชาํระหน้ีท่ีผ่านมา รวมถึงคุณสมบติัส่วนตวัของผู ้

กู ้ไดแ้ก่ ความมัน่คงดา้นท่ีอยูอ่าศยั หนา้ท่ีการงาน ช่ือเสียงในสังคม เป็นตน้ 

 C2-Capacity หมายถึง ความสามารถในการชาํระเงิน เป็นการประเมินความสามารถของผูส้มคัรในการจดัหา

รายไดเ้พียงพอท่ีจะชาํระหน้ี (Ability to pay) โดยพิจารณาจากภาระค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเล่าเรียน

ของบุตร ค่าผอ่นสินคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัอาจพิจารณาพ้ืนฐานการศึกษา อาย ุความชาํนาญดา้นอาชีพ รวมถึงความ

มัน่คงของบริษทัท่ีผูย้ืน่ขอสินเช่ือปฏิบติังานอยูด่ว้ย 

 C3-Capital หมายถึง สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของผูส้มคัร ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสด

และรักษาสภาพคล่องในยามจาํเป็นได้ ถือเป็นคุณสมบติัท่ีนํามาพิจารณาชดเชยในกรณีท่ี C1-Character หรือ C2-

Capacity ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาสินเช่ือ 

 C4-Collateral หมายถึง สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้อสินเช่ือ ไดแ้ก่ เงินฝากสะสมทรัพยห์รือเงินฝาก

ประจาํซ่ึงธนาคารอาจเรียกร้องใหผู้ข้อสินเช่ือนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติั C1 C2 

หรือ C3 ขอ้ใดขอ้หน่ึง ข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาประกอบ 

 C5-Economic Conditions หมายถึง สถานการณ์ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเหนืออาํนาจการควบคุม

ของธนาคารและผูข้อสินเช่ือ ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยี สังคม กฎหมาย การเมือง เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความ

เส่ียงดา้นความสามารถในการชาํระหน้ีคืน 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

จตุพร เถาวลัย ์(2558 : 13) อตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในการยืน่ขอสินเช่ือ การ

เลือกสินเช่ือของผูย้ื่นขอมกัพิจารณาจากสถานการณ์อตัราดอกเบ้ีย หากผูย้ื่นคาดการณ์ว่าในอนาคตดอกเบ้ียจะมี

ปรับตวัข้ึน ก็จะเลือกอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี แต่หากคาดการณ์ว่าดอกเบ้ียจะมีการปรับตวัลดลง ก็จะตดัสินใจเลือก

อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั  
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ความหมายของอตัราดอกเบ้ีย 

 ในทางการเงิน ดอกเบ้ีย (Interest) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูกู้ต้อ้งชาํระแก่ผูใ้ห้กู ้เน่ืองจากไดน้าํเงินหรือของมี

ค่าของผูกู้ไ้ปใชป้ระโยชน์โดยสัญญาว่าจะชาํระคืนเต็มมลูค่าตามกาํหนดในอนาคต โดยทัว่ไปดอกเบ้ียคิดเป็นร้อยละ

ของเงินตน้ เรียกว่า อตัราดอกเบ้ีย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) 

 ดอกเบ้ีย ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิตของทุน ส่วนในทางการเงิน 

ความหมายของดอกเบ้ียตามทฤษฎีปริมาณเงินกู้ คือ ราคาท่ีผูย้ืมจ่ายเป็น ค่าใช้ประโยชน์ของเงิน หรือผูกู้ ้จะต้อง

จ่ายเงินในการชาํระแก่ผูใ้ห้กู ้เน่ืองจากไดน้าํเงินหรือส่ิงของมีค่าอ่ืนของผูใ้ห้กูไ้ปใชป้ระโยชน์ โดยสัญญาว่าจะชาํระ

ในวนัท่ีกาํหนดในอนาคต ดอกเบ้ียจะคิดเป็นร้อยละของเงินตน้ เรียกว่า อตัราดอกเบ้ีย  

 อตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ผลตอบแทน หรือจาํนวนเงินท่ีผูกู้ต้อ้งจ่ายชาํระให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยสัญญาว่าจะชาํระคืน

เต็มราคาในวนัท่ีครบกาํหนดในอนาคตตามท่ีตกลงกนัไว ้(กนัญจน์วีร์ จารุวดีรัตนา, 2550) 

 ประเภทของของอตัราดอกเบ้ีย 

 โดยทัว่ไปอตัราดอกเบ้ียแบ่งได ้2 ความหมาย คือ  

 1. อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน หมายถึง จาํนวนเงินดอกเบ้ียรายปีท่ีผูกู้ย้ืมเงินตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยเทียบ

เป็นร้อยละของเงินกูเ้ป็นตวัเงิน 

 2. อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หมายถึง อตัราผลตอบแทนท่ีผูใ้ห้กูไ้ดรั้บจากการให้กูย้ืม โดยไดห้ักอตัราเงินเฟ้อ

ออกแล้ว จะสะทอ้นถึงอาํนาจซ้ือท่ีผูใ้ห้กู้ได้รับเพ่ิมข้ึนจากจาํนวนเงินให้กู ้โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของการกูย้มืเงิน 

บทบาทของอตัราดอกเบ้ียต่อระบบเศรษฐกิจต่อการพฒันาประเทศ 

 บทบาทของอตัราดอกเบ้ียต่อระบบเศรษฐกิจและต่อการพฒันาประเทศสามารถสรุปได ้ดงัน้ี (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2554)  

 1. บทบาทต่อการจดัสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ 

 เน่ืองจากเงินทุนเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเช่นเดียวกบัปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ดงันั้น จึงควรมีการ

จดัสรรอยา่งมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือสาํคญัในการจดัสรรตน้ทุน คือ อตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ียของหน่วยผลิตมีไม่เท่ากนั โดยหลกัเกณฑ์การตดัสินใจจดัสรรเงินทุนของสถาบนัการเงินนั้นจะจดัสรรเงิน

ให้แก่ผูท่ี้สามารถจ่ายดอกเบ้ียไดม้ากกว่า นอกจากน้ี อตัราดอกเบ้ียยงัทาํหนา้ท่ีกาํหนดโครงสร้างของอุตสาหกรรมอีก

ดว้ย เน่ืองจากเงินทุนจะไหลไปยงัอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีสูงกว่า  

 2. บทบาทในการกาํหนดเงินให้กูแ้ละการลงทุน 

 โดยทัว่ไปแลว้อตัราดอกเบ้ียในระบบการเงินเกิดจากการก่อหน้ีของผูท่ี้มีความตอ้งการใชเ้งินกบัผูท่ี้มีเงิน

เหลือใชน้าํออกมาให้กู ้โดยอตัราดอกเบ้ียเป็นส่ิงจูงใจท่ีถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินทุน 

 ในการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียมกัถูกกาํหนดในอตัราท่ีตํ่ากว่าการกูไ้ปผลิตในสาขา

การผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุน้การลงทุนในภาคเศรษฐกิจท่ีจาํเป็นและสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ี อตัรา

ดอกเบ้ียมีบทบาทต่อการตดัสินใจลงทุน ผลิตสินคา้และบริการ โดยการเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียกบัผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บจากการลงทุนว่าคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 
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 3. บทบาทในการส่งเสริมการออมทรัพย ์

 ส่ิงท่ีส่งเสริมการออมทรัพยภ์ายในประเทศ คือ อตัราดอกเบ้ีย ผลการศึกษาของ Paul Burkett  กล่าวไวว้่า

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินฝากออมทรัพยต์อ้งเป็นบวก เน่ืองจากเงินฝากออมทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อ

การเคล่ือนไหวของเงินทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกาํลงัพฒันา อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นบวกจะเป็นเหตุจูง

ใจให้ผูมี้เงินนาํมาฝากไวก้บัสถาบนัการเงินมากข้ึน ทาํให้สถาบนัการเงินสามารถปล่อยสินเช่ือไดม้ากข้ึน ในการวาง

นโยบายปริมาณเงินของสถาบนัการเงิน สามารถทาํได้โดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือ โดยการเพ่ิมอัตรา

ดอกเบ้ียมีผลให้ประชาชนนาํเงินมาฝากไวส้ถาบนัทางการเงินมากข้ึน 

 4. บทบาทในการช่วยบรรเทาปัญหาดุลการชาํระ 

 การเปล่ียนแปลงดุลการคา้และดุลการชาํระเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจาํเป็นตอ้งอาศยัสถาบนั

การเงินเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ หากอตัราดอกเบ้ียกูย้ืมเพ่ือการส่งออกอยู่ในระดบัตํ่า ทาํให้ตน้ทุนการส่งออกตํ่าและ

ราคาสินคา้สามารถแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ สําหรับดุลการชาํระเงิน หากอตัราดอกเบ้ียภายในประเทศสูงกว่า

อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ เมด็เงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะไหลมาจากต่างประเทศ ทาํให้ดุลการชาํระเงินดีข้ึน 

หากอัตราดอกเบ้ียกู้ยืมเพ่ือการบริโภคสูง จะทาํให้มีการบริโภคและความต้องการนาํสินค้าเข้าลดลง ส่งผลให้

ดุลการคา้ดีข้ึน 

 5. บทบาทของอตัราดอกเบ้ียในการนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 

 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเป็นตวัแปรท่ีเช่ือมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดการผลิตและบริการ ดงันั้น การ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจะส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งสองแห่ง ดว้ยเหตุน้ี อตัราดอกเบ้ียจึงเป็นเคร่ืองมือทางนโยบาย

ทั้งช่วยดาํรงเสถียรภาพของราคาการจ้างงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายท่ีใช้อัตราดอกเบ้ียเป็น

เคร่ืองมือ คือ นโยบายทางการเงิน ส่วนนโยบายการคลงั และการบริหารหน้ีสาธารณะก็มีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ีย

เช่นเดียวกนั เน่ืองจากการใชน้โยบายเหล่านั้นจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ี เห็นไดว้่าอตัรา

ดอกเบ้ียมีบทบาทต่อการพฒันาประเทศอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การจาํหน่าย ไปจนถึงการบริโภค อีกทั้งยงั

สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงนโยบายอีกหลายประการ 

 รูปแบบของอตัราดอกเบ้ีย 

 อตัราดอกเบ้ีย (ออนไลน์, 2551) ท่ีธนาคารพาณิชยเ์สนอในตลาดปัจจุบนัอยูใ่นรูปแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

(Floating Rate Loan) อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (Fixed Rate  Loan) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัผสมกนั (Mixed Rate 

Loan) และอตัราคงท่ีระยะหน่ึงและปรับเป็นคงท่ีใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover Mortgage Loan) โดยแต่ละแบบก็จะมี

รูปแบบท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

 1. อตัราดอกเบ้ียลอยตัว หมายถึง เงินกูท่ี้กาํหนดอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัตามประกาศธนาคารตามอตัรา

ดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีทาํนิติกรรม ซ่ึงต่อมาในช่วงอายสุัญญากูเ้งินอาจปรับเปล่ียนข้ึนลงไดต้ามสถานการณ์ตลาดเงิน หรือ

เงินทุนทางการเงินของสถาบนัการเงิน สาํหรับสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของไทยนั้นมกัอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตํ่าสุดสาํหรับลูกคา้

ชั้นดี (MLR) หรืออตัราดอกเบ้ียตํ่าสุดสาํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) โดยบางแห่งอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัจะเท่ากบั MLR/MRR หรือบางแห่งอาจจะตํ่ากว่าหรือสูงกว่าก็ได ้

 2. อตัราดอกเบ้ียคงท่ี หมายถึง เงินกูท่ี้กาํหนดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือตายตวัตามประกาศของสถาบนั

การเงิน ณ ขณะกู ้โดยไม่ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือเงินทุนทางการเงินของสถาบนัการเงิน ดงันั้ น 

เงินงวดท่ีชาํระในแต่ละเดือนก็จะคงท่ีตลอดเวลา 
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 3. อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัผสมกนั หมายถึง เงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัผสมกนั แบ่งเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่  

  3.1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีระยะสั้นในช่วงแรก จากนั้นเปล่ียนเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั หมายถึง เงินกู้

ท่ีกาํหนดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีระยะสั้นประมาณ 1-5 ปี หลงัจากนั้นจะปรับเปล่ียนเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัท่ี

อิงกบัอตัราดอกเบ้ีย MLR หรือ MRR ซ่ึงอาจจะสูงหรือตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเดิมก็ได ้ทั้งน้ี การปรับอตัราดอกเบ้ีย

จะเป็นไปตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือตน้ทุนทางการเงินของสถาบนัการเงินขณะนั้น 

  3.2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีระยะสั้ นแบบขั้นบนัไดในช่วงแรก จากนั้นจะเป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

หมายถึง เงินกูท่ี้กาํหนดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีระยะสั้นประมาณ 2-5 ปี แต่ในระหว่างน้ีจะกาํหนดคงท่ีแบบขั้นบนัได 

หลงัจากนั้นจะปรับเปล่ียนเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัท่ีอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย MLR หรือ MRR ซ่ึงอาจจะสูงหรือตํ่า

กว่าอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเดิมก็ได ้ทั้งน้ี การปรับอตัราดอกเบ้ียจะเป็นไปตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือตน้ทุนทางการเงิน

ของสถาบนัการเงินขณะนั้น 

  4. อตัราดอกเบ้ียคงท่ีระยะหน่ึงและปรับเป็นคงท่ีใหม่ทุกรอบเวลา หมายถึง เงินกูอ้ตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีระยะหน่ึง เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี และปรับเป็นคงท่ีใหม่ทุกรอบเวลา 3 หรือ 5 ปี ตลอดระยะเวลากู้นาน 25-30 ปี

  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 จีรวรรณ รัตถา (2556) ได้ทาํการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

(มหาชน) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดทิศทางและการควบคุมการปล่อยสินเช่ือ รวมถึงกาํหนดนโยบายการให้

สินเช่ือท่ีเหมาะสม โดยใชส้มการถดถอยพหุเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างซ่ึง

เป็นขอ้มลูทุติยภูมิเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2546 ถึงไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 40 ไตรมาส 

โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ขณะท่ีปริมาณเงินฝากรวมมีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

99 ดงันั้น จึงสามารถพิสูจน์สมมติฐานไดว้่าปริมาณเงินฝากรวมมีนัยสําคญัต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

 เนตรนภา เกาะแจ่มใส (2552) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราดอกเบ้ียและดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยวิเคราะห์ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียและดชันี

ราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นขอ้มลูทุติยภูมิรายเดือนในรูปแบบลอการิทึม ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2551 เป็นจาํนวน 120 เดือน ทั้งน้ี ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียและดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีความ

สอดคลอ้งกนัซ่ึงสามารถทดสอบความสัมพนัธ์ระยะสั้ นและระยะยาวได ้ขณะท่ีการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลย

ภาพระยะยาวพบว่า อตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสมดุลเชิงดุลยภาพระยะยาวทั้งสองทิศทาง ทว่า การ

ทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้ นพบว่า การปรับอัตราการดอกเบ้ียในระยะสั้ นเพียงทิศทางเดียว 

ขณะเดียวกนั การทดสอบการเป็นเหตุเป็นผลพบว่า อตัราดอกเบ้ียกบัราคาดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็น

เหตุเป็นผลแบบทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียไม่ส่งผลต่อดชันีราคาผูบ้ริโภค แต่ดชันีราคาผูบ้ริโภคส่งผลต่อ

อตัราดอกเบ้ีย  

กิตติชยั กาทองทุ่ง (2558) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณสินเช่ือกบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปริมาณเงินฝาก อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
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ลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) และเงินกูย้มืระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เป็นตน้ โดยกลุ่มตวัอยา่งใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีราย

ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2555 เป็นจาํนวน 31 ไตรมาส โดยผลการศึกษาพบว่า 

ปริมาณเงินฝากมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการให้สินเช่ือในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 เช่นเดียวกับลงทุนในหลักทรัพยข์องธนาคาร แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะท่ีปัจจัยอ่ืนต่างมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคาร เงินกูย้ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายยอ่ยชั้นดี ทั้งน้ี เน่ืองจากธนาคารใชน้โยบายการขยายปริมาณสินเช่ือ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขันกับธนาคารคู่แข่ง ดังนั้ น ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) จึงมีปริมาณการให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง แมว้่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดีลดลงก็ตาม 

 

4. การดําเนินการวจิัย 

สมมตฐิานการศึกษา  

1.อัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี มีผลต่อการกาํหนดอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสิน 

2.อตัราดอกเบ้ียนโยบายมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 

3.อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 

4.ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 

ขอบเขตการศึกษา 

เพ่ือให้การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ผูว้ิจัยจึงกาํหนดโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายเดือน ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 จาํนวน 60 เดือน   

กลุ่มตวัอย่าง  

ขอ้มูลท่ีใชท้าํการศึกษา คือ ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR)  อตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย (PR) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (EX)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือ

เคหะของธนาคารออมสิน (MRR) ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) และ

ธนาคารออมสิน (www.gsb.or.th) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) บรรยายถึงประวติัความเป็นมาของธนาคารออม

สิน การดาํเนินงานของธนาคารท่ีผ่านมา การแบ่งกลุ่มลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ทัว่ถึง การ

บริหารความเส่ียง และการวิเคราะห์ขอ้มลูในการพิจารณาสินเช่ือ 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ นาํมาคดักรอง

และประมวลผลดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) โดยใชโ้ปรแกรม EVIEWS 

 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1544 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

http://www.bot.or.th/
http://www.gsb.or.th/


 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กรอบแนวคดิ  

                ตวัแปรตน้                                                          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการศึกษา  

ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินดว้ยสมการถดถอย

เชิงซอ้น โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มลูทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ระหว่างปี พ.ศ.2556 - 2560 จาํนวน 60 

เดือน เพ่ือหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสิน ผูว้ิจัยใช้ การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit root test), Correlation Matrix ทดสอบปัญหา

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) หลงัจากนั้น มีการทดสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของ

สมการถดถอยเชิงซ้อนโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป รวมถึงทดสอบความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน 

(Heteroscedasticity) และความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์กัน (Autocorrelation) ด้วยค่า Durbin-Watson ทั้งน้ี 

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร กล่าวคือ ตวัแปรตามจาํนวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ MRR และตวัแปร

อิสระจาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ MLR, PR, EX และ CPI  

จากการศึกษาขอ้มลูของตวัแปรตาม MRR และตวัแปรอิสระ MLR, EX, PR และ CPI  พบว่าขอ้มลูไม่น่ิง จึง

ตอ้งทาํการปรับขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง เพ่ือทาํให้ขอ้มลูน่ิงทุกตวั จึงนาํไปใชใ้นการ

วิเคราะห์ความถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ค่าสถิติเชิงพรรณา มีความผนัผวนตํ่าจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีตํ่า 

เม่ือใช ้Correlation Matrix ทดสอบปัญหา Multicollinearity และตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร พบว่า ค่า

สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ MLR, EX , PR และ CPI มีค่า -0.1367 ถึง -0.0044 ซ่ึงมีค่าอยู่ในช่วง -0.80 ถึง 0.80 

จึงสรุปว่าไม่เกิดปัญหา  Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระ ดงันั้นตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัจะอยูใ่นสมการถดถอย 
 

ตาราง Correlation Matrix 

 MRR PR MLR EX CPI 

MRR  1.000000  -0.063938 0.827707 0.024723 -0.232119 

PR  -0.063938  1.000000 -0.040186 -0.065175 -0.136744 

MLR 0.827707 -0.040186  1.000000  -0.029305  -0.119265 

EX 0.024723 -0.065175  -0.029305  1.000000  -0.004450 

CPI -0.232119 -0.136744  -0.119265  -0.004450  1.000000 

1. อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

(MLR) 

2. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR)  

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (EX) 

4. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

 

อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของ

ธนาคารออมสิน (MRR) 
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ในการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) ผลการศึกษาพบ

ปัญหาดงักล่าวในการวิจยั โดยค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  

 

ตารางความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) 

F-statistic 15.56976 Prob. F(12,47) 0.0000 

Obs*R-squared 47.94032 Prob. Chi-Square(12) 0.0000 

Scaled Explained SS 348.7758 Prob. Chi-Square(12) 0.0000 

 

ขณะเดียวกนั การศึกษาคร้ังน้ีไม่พบปัญหาความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั(Autocorrelation) โดยค่า 

Prob มีค่าเท่ากบั 0.9269 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  

 

ตารางการทดสอบความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (Autocorrelation) 

F-statistic 0.460029     Prob. F(12,43) 0.9269 

Obs*R-squared 6.826436     Prob. Chi-Square(12) 0.8689 

 

ผลของสมการถดถอยพบปัญหา Heteroscedasticity จะตอ้งมีการปรับแกผ้ลของสมการถดถอยก่อนนาํไปใช ้

สรุปผลการทดสอบ ไดด้งัน้ี ค่า Prob(F-statistic) มีค่า 0.0000 และ Adjusted R-squared มีค่า 68.64% 

ในการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระสามารถสร้างเป็นสมการได้

ดงัน้ี Y (MRR)  = C + b1MLR + b2PR + b3CPI +b4EX ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป EVIEWS ทั้งน้ี ผูว้ิจยัทาํการปรับแก้

ก่อนโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน

ดว้ยสถิติทดสอบ F-Stat และ t-Stat โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการ ดงัน้ี 
 

MRR = -0.071447 + 0.709708**(MLR) – 0.011594(PR) - 0.454148(CPI)+0.027879 (EX) 

                 (0.0850)         (0.0002)**             (0.0509)                  (0.0984)          (0.1515)  

 

6.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง MRR และตวัแปรอิสระท่ีเลือกทั้ง 4 ตวั

แปร ไดแ้ก่ MLR, PR, EX, และ CPI พบว่ามีความผนัผวนตํ่า อยา่งไรกต็ามพบว่า ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

MLR, EX, PR และ CPI มีค่า -0.1367 ถึง -0.0044 ซ่ึงมีค่าอยู่ในช่วง -0.80 ถึง 0.80 จึงสรุปว่าไม่เกิดปัญหา  

Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระ ดงันั้นตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัจะอยูใ่นสมการถดถอย ขณะเดียวกนั การทดสอบ

พบปัญหา Heteroscedasticity มีค่า Prob เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ของระดบันัยสาํคญั  และไม่พบปัญหา 

Autocorrelation มีค่า Prob เท่ากบั 0.9269 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จาํเป็นตอ้งมีการปรับแกผ้ลของสมการถดถอย

ก่อนนาํไปใชต้ามแนวคิดของ HAC Newey-West โดยสรุปผลการใชส้ถิติทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิพร้อม
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กนั พบว่าค่า Prob (F-statistic) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (HO)  จึง

สรุปไดว้่า ค่าสัมประสิทธ์ิทั้ง4 ตวั  มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ตวัแปร

อิสระทั้งหมดได้แก่  MLR, PR, EX, และ CPI มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามซ่ึงไดแ้ก่  MRR ดว้ยค่า  

Adjusted R-squared เท่ากบั 68.64% หรือความน่าเช่ือถือของสมการอยูท่ี่ 68.64% 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกบั จีรวรรณ รัตถา (2556) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) MLR ไม่มีผลต่ออตัราดอกเบ้ีย MRR อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ขณะท่ี กิตติชยั กา

ทองทุ่ง (2558) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ระบุว่า

อตัราดอกเบ้ีย MRR ไม่มีผลต่อปริมาณการให้สินเช่ือ เน่ืองจากนโยบายการขยายปริมาณสินเช่ือในการแข่งขนักับ

ธนาคารคู่แข่ง ส่งผลให้มีปริมาณสินเช่ือเพ่ิมข้ึน แมว้่า MRR ลดลงก็ตาม อยา่งไรก็ตาม เนตรนภา เกาะแจ่มใส (2552) 

ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทยทั้งในระยะสั้ นและ

ระยะยาว พบว่า อตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกนั โดยความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวมีพบว่า

ความสมพนัธ์สองทิศทาง แต่ระยะสั้ นพบความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียว กล่าวคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคส่งผลต่ออตัรา

ดอกเบ้ีย 

ขอ้เสนอแนะ  

จากผลการศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีผลต่อการกาํหนดดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน ทาํให้

ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะความสามารถในการชาํระหน้ีของผูกู้ต่้อสินเช่ือท่ีมีอายุสัญญายาวนานบ่งบอกถึงสภาพความคล่องตวัทาง

เศรษฐกิจทั้งภายในและอาจรวมถึงภายนอกประเทศ ทั้งน้ี ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี

ธนาคารเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR)  อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา (EX) ลว้นส่งผลต่อความแปรปรวนของอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน (MRR) เพราะฉะนั้น 

กรณีดงักล่าวควรไดรั้บการศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียดทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้ง และควรมีการเปรียบเทียบผลการศึกษา

ของแต่ละธนาคารทุกแห่งท่ีมีการให้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะธนาคารออมสิน เน่ืองจากแต่ละธนาคารมีนโยบาย

แตกต่างกนั ผลการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะยิ่งเป็นประโยชน์และแนวทางในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเคหะท่ี

เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและภาคส่วนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์(BANK) 

ซ่ึงปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือนและอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR)  โดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นราย

เดือน ระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึง ธันวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย 

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการศึกษาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่าตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์(BANK) ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(SET) อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์(BANK) 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 คาํสําคญั: ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย,์ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate the factors affecting the stock price index of the bank sector 

(BANK). The factors that considering this study are the Stock Exchange of Thailand price index(SET), Thai Baht 

to US Dollar exchange rate (EXR), Consumer price index, Inflation rate, Fixed deposit account 3 months and 

Minimum retail rate(MRR). The secondary data was the quantitative monthly data between January 2013 and 

December 2017; 60 months in total by using the Multiple Regression to analyse data. 

The results showed that the Stock Exchange of Thailand price index (SET), Inflation rate and Minimum 

retail rate(MRR) were statistically significant at 95 percent level of confidence and positively affect the stock price 

index of bank sector. Thai Baht to US Dollar exchange rate (EXR) was statistically significant but had negative 

relationship. 

Keywords: STOCK PRICE INDEX, STOCK PRICE INDEX OF THE BANK SECTOR  
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1. บทนํา 

ทางเลือกในการลงทุนมีอยูด่ว้ยกนัหลายรูปแบบ และในแต่ละรูปแบบก็จะมีความ แตกต่างกนัทั้งในแง่ของ

ผลตอบแทน ความเส่ียง และสภาพคล่องในการลงทุน โดยตั้งแต่อดีต คนไทยส่วนใหญ่มกันิยมออมเงินหรือลงทุน

โดยการฝากเงินกบัธนาคาร แต่เม่ือระดบัดอกเบ้ีย เงินฝากลดตํ่าลง จึงมีผูห้ันมาสนใจออมเงินหรือลงทุนผ่านช่องทาง

อ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น การลงทุนในหลกัทรัพย ์การซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งิน การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือ 

หุ้นกูเ้อกชน การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อนุพนัธ์ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิต่างๆ หรือการซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต เป็นตน้  

 การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นถือเป็นการลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ีมีสภาพคล่องค่อนขา้งสูง เพราะมีตลาดรองไว้

ค่อยรองรับการซ้ือขายเปล่ียนมือ โดยผูล้งทุนนั้นสามารถเลือกลงทุนระยะ ยาวหรือเก็งกาํไรระยะสั้ นก็ได ้และรับ

ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล และ/หรือส่วนเกิน มลูค่าหลกัทรัพยจ์ากการซ้ือขาย แต่การลงทุนในหลกัทรัพย์

นั้นยอ่มมีความเส่ียงเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดว้ยเสมอ ในปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้บ่งออกเป็น 8 กลุ่ม

อุตสาหกรรม 

 จากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับกลุ่มธุรกิจการเงิน ในหมวดธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย ์โดยวิเคราะห์ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เน่ืองจากสถาบนัการเงินเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็น

แหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้ นและระยะยาวให้แก่ธุรกิจต่างๆ ในส่วนของธนาคารพาณิชยก์็ถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมี

บทบาทสาํคญั ต่อตลาดเงินในประเทศไทยมากท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งระดมเงินออมและให้สินเช่ือท่ีสําคญัของระบบ

การเงิน ส่งผลให้ขอ้มลูของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์มีความสมบรูณ์และถูกตอ้งมากกว่าขอ้มลูของกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ  

 ดงันั้ นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่ามีปัจจยัทางเศรษฐกิจอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีท่ีผูศึ้กษานาํมาประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง 

Markowitz  ทฤษฎีตลาดทุน (Capital Market Theory) ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์  ทฤษฎีการ

วิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Theoretical Analysis of Securities) ทฤษฎีการกาํหนดราคาหุ้น Arbitrage Pricing Theory (APT) 

ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง  

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ใชข้อ้มูลตวัเลขแบบรายเดือน  

(Secondary data) ระหวา่งเดือน มกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยปัจจยัท่ี

ไดท้าํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ
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ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (IR) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือน (FIX3) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มูล

ยอ้นหลงัของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์และตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยมีท่ีมาของขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวบรวมขอ้มูลจาก Website ของบมจ. หลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

(http://www.maybank-ke.co.th)  

 อตัราเงินเฟ้อ และดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ รวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซต์สํานักงานดชันีเศรษฐกิจ

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

  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดี และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน (คิดจาก 9 ธนาคารพาณิชย)์ รวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยแบบจาํลองของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์โดยการสร้างสมการถดถอย แบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 

กรอบแนวคิด  

            ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)                                                   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลู  มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู ดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller พบว่าขอ้มูลไม่น่ิง จึงแกปั้ญหาดว้ย

การวิธีการหาผลต่าง (Difference) ของขอ้มูล โดยการทาํผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First difference) หรือลาํดบัท่ีสูงข้ึนไปจน

ขอ้มลูมีความน่ิง 

1.ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET) 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

(EXR) 

 3.ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

4. อตัราเงินเฟ้อ (IR) 

5. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX3) 

6. อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 2) การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยใชว้ิธี Correlation Matrix พบว่าตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มี

ปัญหา Multicollinearity กบัอตัราเงินเฟ้อ(IR) และ ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) มีปัญหา 

Multicollinearity กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX3) ผูว้ิจยัจึงตดัตวัแปร CPI และ FIX3 ออกจากสมการ 

เน่ืองจากตวัแปรทั้งสองมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัตวัแปร IR และตวัแปร EXR  

3) นาํตวัแปรท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตาม 

4) อธิบายสถิติเชิงพรรณนา 

5) คาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร และตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ทดสอบ F-Test  และ ค่า R Square (R2) 

6) ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ถา้พบปัญหาปรับแกด้ว้ยวิธีของ HAC Newey-

West ก่อน 

7) เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ 

 

4. ผลการวจิัย 

 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม ทาํการ Run Regressions เพ่ือหาค่า

ความสมัพนัธ์และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาค่าต่าง ๆ เช่น F-Statistic, Adjusted R 

Square, ค่า Durbin-Watson และตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

  BANK  =   -2178.785** + 0.366932**SET – 11.67426**EXR + 18.51795**IR  

   (0.0002)        (0.0000)             (0.0000)             (0.0008)                 

+ 89.19530**MRR + ε 

    (0.0000) 
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑞𝑞𝑢𝑢𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑 = 89.7115% 

 

** สัมประสิทธ์ิท่ีมีค่า Prob. ท่ีอยูใ่นวงเล็บมีค่านอ้ยกว่า 0.05 เพ่ือใชอ้ธิบายว่าสัมประสิทธ์ิมีค่าแตกต่างจาก

ศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% 

ผลการวิเคราะห์แบบจาํลองการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ตวัแปรอิสระภายในแบบจาํลองสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 89.71 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 10.29 เป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาภายใน

แบบจาํลอง ถา้หากไม่มีการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) อตัราเงินเฟ้อ (IR) และอตัราดอกเบ้ีย

ลูกค้ารายย่อยชั้ นดี (MRR) ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเท่ากับ 2178.785 เ ม่ือพิจารณาถึง

ความสัมพนัธท์ั้ง 4 ปัจจยัเทียบกบัสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้พบว่า  
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1. ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตามสมมุติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดว้ย ค่า Prob. 

เท่ากบั 0.0000  ค่า    t - Statistic เท่ากบั 9.443614 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.366932 กล่าวคือ เม่ือ ดชันีราคาหุ้น

ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึน 1 จุด จะมีผลทาํให้ดัชนีราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย  ์เพ่ิมข้ึน 

0.366932 จุด 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม เป็นไปตามสมมุติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดว้ย ค่า Prob. 

เท่ากบั 0.0000 ค่า t – Statistic เท่ากบั -6.249045  และมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั – 11.67426 กล่าวคือ เม่ือ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะมีผลทาํให้ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย  ์ลดลง 

11.67426 จุด กล่าวไดว้่า ค่าเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลให้ทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน  

3. อตัราเงินเฟ้อ (IR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสามารถอธิบาย

ตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่า Prob. เท่ากบั 0.0008 ค่า t - Statistic 

เท่ากบั 3.565767 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 18.51795 กล่าวคือเม่ืออตัราเงินเฟ้อ (IR) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลทาํให้

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน เท่ากบั 18.51795 จุด 

4. อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ซ่ึงสามารถอธิบายตวัแปรตามได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ด้วย ค่า Prob. เท่ากบั 

0.0000 ค่า t-statistic เท่ากบั 5.165887  และมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 89.19530 กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ย

ชั้นดี(MRR) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลทาํให้ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน 89.19530 จุด 

 

5. การอภปิรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติและมีทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน 

1.1 ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้และสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นผลจากการฟ้ืน

ตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวธุรกิจธนาคารพาณิชยก์าํลังกา้วเขา้สู่การเป็นธนาคารยุคดิจิตอล มีการ

ปรับตวัอยา่งมาก อนัเป็นผลจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ี

เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและมากมายในเวลาน้ี อนัจะส่งผลดีต่อการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ธนาคารพาณิชยไ์ม่ว่าจะเป็นเติบโต

ของผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต ์ปี พ.ศ.2551 ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1553 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

1.2 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้และสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเน่ืองจากช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา พบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีการผนัผวน โดยอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีผลต่อการวิเคราะห์การลงทุน เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์การ

ลงทุน ซ่ึงหากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผนัผวน ยอ่มส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนัก

ลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพรักษ์ สุดไชย (2552) และ      

สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์พบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเปล่ียนแปลง

ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียน THB/USD มีความผนัผวนย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจโดยตรง 

1.3 อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้และสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเน่ืองจากช่วงระยะเวลาท่ี

ทาํการศึกษา อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีตํ่าในช่วงน้ี ส่งผลให้ธนาคารไดรั้บผลกาํไรน้อยกว่าท่ีควรจะไดรั้บตามไปดว้ย 

เพราะอตัราดอกเบ้ียถือเป็นตน้ทุนหลักท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์กล่าวคือ เม่ืออตัราร้อยละของดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชั้นดีเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) ท่ีทาํการศึกษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย พบว่า อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติแต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน 

2.1 อตัราเงินเฟ้อ  

ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนด

ไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา พบว่าระดบัราคาของสินคา้และการบริการมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ อย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลักทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

3.ปัจจัยท่ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

3.1 ดชันีราคาผูบ้ริโภค  
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   จากการศึกษาพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยงานทางดา้นเศรษฐกิจของโลกและหน่วยงานในดา้นเศรษฐกิจ

ของไทยไดป้รับลดอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีน้ีลง การปรับลดก็จะอยู่บนสมมติฐานหลกัในอตัราการ

เติบโตของเศรษฐกิจไทย เม่ือดัชนีราคาผูบ้ริโภคยงัมีความผนัผวนอยู่น้ี จึงไม่สามารถนํามาเป็นตัวช้ีวดัต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

3.2 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

จากการศึกษาพบวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ช่วงระยะเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาน้ี อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือนปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้นกัลงทุนไม่กลา้ท่ีจะ

ลงทุน มีการถือเงินในมือมากข้ึน การนาํเงินไปฝากและลงทุนลดลง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยั 

จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ใชข้อ้มูลตวัเลขแบบ

รายเดือน (Secondary data) ระหว่างเดือน มกราคม 2556 ถึง ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยปัจจยัท่ีได้

ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนและอตัรา

ดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จากผลการวิเคราะห์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธี Enter โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปในการคาํนวณ สามารถสรุปผลการศึกษาจากผลลพัธ์การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณดงัน้ี 
 

BANK  =   -2178.785** + 0.366932**SET – 11.67426**EXR + 18.51795**IR   

   (0.0002)       (0.0000)              (0.0000)             (0.0008)                 

+ 89.19530**MRR + ε 

     (0.0000) 
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑞𝑞𝑢𝑢𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑 = 89.7115% 

ณ ระดบันยัสาํคญั .05 
 

จากสมการถดถอยพหุคูณท่ีได ้ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั เม่ือดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 1 จุด จะมีผลทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน 0.366932 จุด อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะมีผลทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยล์ดลง 11.67426 จุด อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เม่ืออตัราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 

จะมีผลทาํให้ดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน 18.51795 จุด อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชั้นดีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน เม่ืออัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชั้นดีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลทาํให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน 89.19530 จุด 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ได้ช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงช่วยให้นกัลงทุนมีความเขา้ใจในอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชยม์าก

ยิง่ข้ึน และสามารถนาํรูปแบบการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยม์าวิเคราะห์แนวโน้มใน

อนาคตได ้

2. จากการอภิปรายผลจะเห็นว่า เม่ือช่วงเวลาเปล่ียนไปปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก็จะมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย ทาํให้นักลงทุนจะตอ้งติดตาม

ขอ้มลูอยูต่ลอดเวลา ณ ช่วงเวลาท่ีนกัลงทุนกาํลงัตดัสินใจลงทุน ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. นอกจากปัจจยัทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัมีปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงคุณภาพท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ปัญหาทางดา้นการเมือง ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่าง

รุนแรงและรวดเร็ว หรือปัญหาทางด้านภยัธรรมชาติ ปัญหาด้านโรคระบาด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรให้

ความสาํคญัและศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัเหล่าน้ีดว้ย 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท่ีจะทาํการศึกษาความยืดหยุ่นของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชยต่์อปัจจยัทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนท่ีจะนาํไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน 

และวิเคราะห์แนวโนม้ของราคาไดดี้มากยิง่ข้ึน 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใชข้อ้มลูหรือตวัแปรอิสระท่ีมากกว่าน้ี เพ่ือจะทาํให้การหาความสัมพนัธ์

ของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละปัจจยัทางเศรษฐกิจ สามารถอภิปรายดีข้ึนกว่าการคน้ควา้อิสระน้ี 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน

สาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ และความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

การตลาดกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษธนาคารออมสิน

สาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 397 คน และวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติแบบพรรณนา ทดสอบสมมุติฐานดว้ยการวิเคราะห์เชิง

อนุมาน ใชส้ถิติ F-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและสถิติ Eta ในการหาค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาด

ท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขาคาํม่วงมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าคะแนนความสําคัญ

เฉล่ียเท่ากบั 4.04 เม่ือพิจารณาผลค่าคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งรายดา้นพบว่าอาชีพและสถานภาพในครอบครัวของ

กลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นการจดัจาํหน่าย และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นราคา อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออม

สินสาขาคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่าผูใ้ช้บริการให้ค่าความสัมพันธ์ในด้านราคามากท่ีสุด โดยมีค่า

ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.215 โดยลักษณะทั่วไปของผูใ้ช้บริการด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมี

ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในสลากออมสินพิเศษดา้นราคา โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.215 

ส่วนอาชีพและสถานภาพในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนใน

สลากออมสินพิเศษดา้นการจดัจาํหน่าย โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.187 และค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.171 

ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ, การลงทุน, สลากออมสินพิเศษ 
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ABSTRACT 

This research studied in factors that affected on the decision of users on the investment in The Special 

Premium Saving Certificate (PSCs) of savings bank Khammung branch, Kalasin. The objective of this research 

was study marketing factors that affected on the decisions invest in The Special Premium Saving Certificate 

(PSCs) and found out the relationship of marketing factors and general characteristic of users that invested in 

The Special Premium Saving Certificate (PSCs), Khammung branch, Kalasin. Questionnaires were used as the 

instrument collected from 397 people and descriptive statistics was used to analyze the results. Inferential 

analysis was used to test hypothesis and F-test was used to compare mean. ETA was used to find out the 

relationship of marketing on users general characteristic.The results demonstrated that marketing factor were 

the most affected on the decision to invest in The Special Premium Saving Certificate (PSCs), Khammung 

branch, Kalasin. Product at mean score of 4.04. In addition, occupation and family status of sample affected on 

the decision to invest in The Special Premium Saving Certificate (PSCs). Sale and mean income value per 

month were significantly (0.05) affected on the decision to invest in The Special Premium Saving Certificate 

(PSCs) in term of price. Price was the marketing factor that affected on general characteristic of users of 

savings bank, Khamung branch, Kasasin, Eta=0.215. General characteristic of users on income mean of sample 

group had relationship with the price of The Special Premium Saving Certificate (PSCs), Eta=0.25. Occupation 

and family status of sample groups had relationship with sale, Eta = 0.187 and Eta=0.171 respectively. 

 

Keywords: Factors that affected on the decision, Investment, The Special PremiumSaving Certificate (PSCs) 

 

1. บทนํา 

ปัจจยัทางการตลาดมีความสาํคญัต่อการลงทุนและเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีทาํให้ผูล้งทุนตดัสินใจเลือก

ลงทุนในสินคา้หรือบริการ ช่วยขบัเคล่ือนผลิตภณัฑ์หรือบริการในตลาดให้มีความน่าสนใจ เพราะผูใ้ชบ้ริการมี

ปัจจยัทางการตลาดท่ีใชป้ระกอบในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูใ้ชบ้ริการบางรายสนใจในอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ์ บางรายสนใจในเร่ืองของราคา ความสะดวกสบายของช่องทางการจดัจาํหน่าย บางรายให้

ความสาํคญักบัการไดรั้บการบริการท่ีดี การเอาใจใส่หรือแมแ้ต่กิจกรรมท่ีส่งเสริมการตลาด การไดรั้บของขวญั

หรือของสมนาคุณเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย จะเห็นไดว้่าทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนหรือใชบ้ริการ

ดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น สถาบนัการเงินหลายแห่งในประเทศจึงมีการนาํปัจจยัทางการตลาดมาวิเคราะห์เพ่ิมมูลค่า

ให้กบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ เพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่งในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ ผลประโยชน์ ผลตอบแทนให้กบัผู ้

ลงทุนไวอ้ยา่งน่าสนใจดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนออมเงินโดยการฝากออมทรัพย ์พนัธบตัร 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ ซ่ึงส่วนมากจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เงินปันผลและดอกเบ้ีย 

ข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑท่ี์สถาบนัการเงินนั้นๆ กาํหนดไว ้มีอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีน่าลงทุน แต่ยงัไม่ไดรั้บความสนใจ

ในบางตลาด เช่น พ้ืนท่ีต่างจงัหวดัท่ียงัไม่มีการโฆษณา การแนะนาํจากเจา้หน้าท่ี หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ต่างๆ นัน่คือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1558 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ธนาคารออมสิน เป็นอีกหน่ึงสถาบนัการเงินท่ีมีธุรกิจดา้นเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษซ่ึงเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจในการลงทุน เป็นรูปแบบการออมเงินท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษเฉพาะของธนาคารออมสิน 

โดยผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทน 2 รูปแบบ คือ ในรูปแบบอตัราดอกเบ้ียสลากตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด และมี

โอกาสไดรั้บรางวลัในการออกสลากออมสินพิเศษในแต่ละเดือน เงินรางวลัและดอกเบ้ียของบุคคลธรรมดาไม่เสีย

ภาษี ส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีได้รับจากการลงทุนซ้ือสลากออมสินพิเศษจึงค่อนข้างสูง โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียครบอายรัุบเงินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ีย หน่วยละ 50.60 บาท/หน่วย (ธนาคารออมสิน, 2561) สลากออมสิน

พิเศษถือว่าเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสินท่ีอยูใ่นตลาดท่ีมีการแข่งขนัทางการเงิน มีจาํเป็นอย่างมากท่ี

ตอ้งทาํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดในดา้นต่างๆ เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด รวมถึงนาํมาปรับใช้

กบัผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง หากธนาคารกาํหนดกลยทุธ์ท่ีมีความ

โดดเด่นและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริงแลว้จะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกลงทุนในสลากออม

สินพิเศษ รวมถึงสามารถรักษาลูกคา้เดิมไวไ้ดอี้กดว้ย  

ธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง เป็นสาขาท่ีเปิดให้บริการทางดา้นการเงินกบัผูใ้ชบ้ริการในพ้ืนท่ีอาํเภอคาํ

ม่วงและใกลเ้คียง โดยมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีหลากหลาย จากการท่ีผูว้ิจยัเป็น

เจา้หนา้ท่ีของธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง ผูว้ิจยัพบว่าการลงทุนในสลากออมสินพิเศษยงัไม่เป็นท่ีนิยมในกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของ

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยเนน้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

และความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีสนใจลงทุนในสลากออมสิน

พิเศษของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันา

แผนการดาํเนินงานและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รวมไปถึงแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารออมสิน

ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้ริง เพ่ือขยายฐานลูกคา้ท่ีตดัสินใจ

ลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ ์

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ ์

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธข์องปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออม

สินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินะบุวตัถุประสงค์หลกั

ของการทาํงานวิจยัเร่ืองน้ี 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ผูว้ิจยัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสํารวจ (Survey Method) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีอาศยัอยู่ในอาํเภอคาํม่วง จาํนวน 48,891 คน แลว้หา

กลุ่มตวัอย่างจากการใช้สูตรการคาํนวณกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1967: 887) ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 397 คน  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1559 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สูตรการคาํนวณ 

n = 𝑁
1+𝑁𝑒2

     แทนค่า      𝐧 = 𝟒𝟖,𝟖𝟗𝟏
𝟏+(𝟒𝟖,𝟖𝟗𝟏 𝒙 𝟎.𝟎𝟓𝟐)

   = 396.75 หรือ 397 คน 

 

เม่ือกาํหนดให้ n = ขนาดของหน่วยตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมาย 

N = ประชากรทั้งหมด  

    (ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วงท่ีอาศยัอยู ่

ในอาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ จาํนวน 48,891 คน) 

e = ระดบัความมีนยัสาํคญั (0.05) 

เคร่ืองมอืในการวิจัย  ในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีครอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัคือ  

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกับลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามปลายปิด 

(Closed-end Question) มีคาํตอบแบบเลือกตอบ (Check List)   

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน เป็นคาํถามปลายปิด (Closed-end Question) มีคาํตอบแบบเลือกตอบ (Check List) ซ่ึงในแต่ละ

คาํถามจะมีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด (สุมิตรา ศรีสุชาติ, 2550: 2) 

เป็นคาํถามท่ีให้เลือกตอบตรงกบัความสาํคญัของผูต้อบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3 คาํถามสาํหรับแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด (Opened-

ended Question) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินตามสภาพความเป็นจริง  

การทดสอบเคร่ืองมอื สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบหาความ

ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความน่าเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการทดสอบพบว่าค่าความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไดค่้า IOC เท่ากบั 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามสําหรับการวิจยัใน

คร้ังน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหาสูง และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงเป็น

ค่าประมาณความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.79 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพ

ท่ีเหมาะสมจะใชเ้ป็นแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี   

การเกบ็ข้อมูล ของการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ เป็นการรวบรวมจากแหล่งขอ้มลู 2 แหล่ง ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามท่ีทาํการออกแบบครอบคลุมตวัแปรท่ี

ตอ้งการศึกษาในการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีอาศยัอยู่ใน

พ้ืนท่ีอาํเภอคาํม่วง โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 397 คน ซ่ึงจะเก็บตามพ้ืนท่ีท่ีไดก้าํหนดไวจ้นครบตามจาํนวน 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเว็บไซต์ท่ี

เป็นแหล่งขอ้มลูของธนาคารออมสินเพ่ือประกอบการสร้างแบบสอบถามให้สมบรูณ์  

การวิเคราะห์ทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistic) 

โดยมีการวิเคราะห์ผลแบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยมีการวิเคราะห์ผลแบบ

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทาํการทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวิเคราะห์เชิง
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อนุมาน โดยใชส้ถิติ F-Test ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และใชส้ถิติ Eta ในการหาค่าความสัมพนัธ์

ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษธนาคาร

ออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 

4. ผลการวจิัย 

การศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร

ออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยการแจก

แบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 397 คน พร้อมทั้งไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บ

และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ของลกัษณะทัว่ไปทางดา้นเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ

สถานภาพในครอบครัวของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 215 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.20 มีอายรุะหว่าง 51–60 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 มีสถานภาพโสด จาํนวน 213 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 ในส่วนของการศึกษาและอาชีพพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีอาชีพพนักงานบริษทั/ลูกจา้ง จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.90 ในส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จาํนวน 

105 คนคิดเป็นร้อยละ 26.40 และมีสถานภาพในครอบครัวเป็นภรรยาหรือคู่สมรสของหัวหนา้ครอบครัวเป็นส่วน

ใหญ่ จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40  

2. ปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน 

การวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

การจัดจาํหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเพ่ือให้ทราบระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดแต่ละดา้น โดยมีผลวิเคราะห์ตามตาราง 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสิน

พิเศษของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ 

 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลต่อ

การตดัสินใจลงทุน 
𝑋� S.D. ระดับความสําคญั 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.04 0.81 มาก 

 ดา้นราคา 3.99 0.82 มาก 

 ดา้นการจดัจาํหน่าย 3.99 0.82 มาก 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.98 0.81 มาก 

 รวม 4.00 0.82 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของกลุ่ม

ตวัอย่างผูใ้ช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียของระดับสําคัญเท่ากับ 4.00  มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัในระดบัมากทุกดา้น 

โดยผูใ้ชบ้ริการให้คะแนนความสาํคญัของปัจจยัในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียของ

ระดบัสาํคญัเท่ากบั 4.04 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 และคะแนนความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาโดย

มีค่าคะแนนเฉล่ียของระดบัสาํคญัเท่ากบั 3.99 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 ดา้นการจดัจาํหน่ายโดยมี

ค่าคะแนนเฉล่ียของระดับสําคัญเท่ากับ 3.99 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.82 และด้านการส่งเสริม

การตลาดโดยมีค่าคะแนนเฉล่ียของระดบัสาํคญัเท่ากบั 3.98 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 ตามลาํดบั 

จากนั้นทาํการวิเคราะห์ค่าคะแนนความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามดา้นเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ

สถานภาพในครอบครัว ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05พบว่าอาชีพและสถานภาพในครอบครัวของกลุ่มตวัอย่าง 

มีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นการจดัจาํหน่าย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 (P<0.05) ผลวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 2–3 

 

ตารางท่ี 2 ค่าคะแนนความสาํคญัเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษ

ของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจลงทุน 

อาชีพ  

 

F 

 

Sig. 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พ.บริษัท/

ลูกจ้าง 

ธุรกิจ

ส่วนตัว 
เกษตรกร ปลดเกษียน ว่างงาน 

𝑋� S.D 𝑋� S.D 𝑋� S.D 𝑋� S.D 𝑋� S.D 𝑋� S.D 𝑋� S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.08 0.36 4.05 0.32 4.06 0.34 3.96 0.42 4.10 0.33 4.03 0.33 3.96 0.34 1.35 0.233 

ดา้นราคา 4.02 0.37 3.97 0.35 3.97 0.36 4.06 0.41 4.01 0.37 3.94 0.38 3.94 0.32 0.80 0.572 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 3.91 0.30 4.07 0.38 3.92 0.35 4.09 0.35 3.99 0.33 3.99 0.35 3.95 0.33 2.35 0.031* 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
4.01 0.37 3.97 0.36 3.97 0.38 3.99 0.36 3.94 0.36 4.06 0.35 3.97 0.40 0.62 0.715 

จากตารางท่ี 2 พบว่า อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษใน

ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยมีค่าคะแนนความสาํคญัเท่ากบั 0.031 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั   
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ตารางท่ี 3 ค่าคะแนนความสาํคญัเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษ

ของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามสถานภาพในครอบครัว 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจลงทุน 

สถานภาพในครอบครัว 

F Sig. 
หัวหน้า

ครอบครัว 
ภรรยาคู่สมรส ลูก 

ปู่  ย่า  

ตา ยาย ผู้อาศัย 

𝑋� S.D. 𝑋� S.D. 𝑋� S.D 𝑋� S.D. 𝑋� S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.01 0.34 4.05 0.37 4.02 0.35 4.06 0.31 4.05 0.40 0.28 0.894 

ดา้นราคา 4.06 0.39 3.99 0.33 3.95 0.34 3.98 0.38 3.93 0.40 1.54 0.191 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 3.92 0.32 3.96 0.34 3.99 0.36 3.98 0.32 4.10 0.39 2.94 0.020* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.04 0.36 3.98 0.37 3.96 0.38 3.98 0.37 3.95 0.37 0.71 0.583 

จากตารางท่ี 3 พบว่า สถานภาพในครอบครัวของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนใน

สลากออมสินพิเศษในด้านการจัดจาํหน่าย โดยมีค่าคะแนนความสําคัญเท่ากับ 0.020 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพในครอบครัวแตกต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออม

สินพิเศษในดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั  

นอกจากนั้นยงัพบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษในดา้นราคา ดงัตารางท่ี 4  

 

ตารางท่ี 4 ค่าคะแนนความสาํคญัเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษ

ของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจลงทุน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(บาท)  

F 

 

Sig. 
<10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 

>40,000 

𝑋� S.D. 𝑋� S.D. 𝑋� S.D 𝑋� S.D. 𝑋� S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.01 0.33 4.09 0.33 4.02 0.41 4.00 0.34 4.08 0.35 1.28 0.277 

ดา้นราคา 3.99 0.36 3.89 0.38 3.88 0.32 4.09 0.37 4.05 0.36 4.75 0.001* 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 3.98 0.37 4.02 0.35 3.99 0.31 3.97 0.33 3.98 0.36 0.21 0.935 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.01 0.39 3.91 0.36 3.94 0.34 3.97 0.36 4.06 0.37 1.90 0.109 

จากตารางท่ี 4 พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษในดา้นราคา โดยมีค่าคะแนนความสําคญัเท่ากบั 0.001 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นการจดั

จาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั  

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1563 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกับลักษณะทั่วไปของผู้ใช้บริการที่สนใจลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จังหวดักาฬสินธ์ุ 

ดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการธนาคาร

ออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีสนใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการทางดา้นเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือนและสถานภาพในครอบครัว ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิเคราะห์ค่า

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีสนใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของ

ผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัตํ่ามากเม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ค่าความสัมพนัธ์ในดา้นราคามาก

ท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.215 และดา้นการจดัจาํหน่าย โดยมีค่าคะแนนความสัมพนัธ์เท่ากบั 

0.187 และ 0.171 ตามลาํดบั โดยมีผลวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 5 - 7 
 

ตารางท่ี 5 ค่าความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก

ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจลงทุน ETA ระดับความสัมพันธ์ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.114 ตํ่ามาก 

 ดา้นราคา 0.215 ตํ่ามาก 

 ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.046 ตํ่ามาก 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.138 ตํ่ามาก 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ 

จ ําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยรวมในระดับตํ่ ามาก โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนในสลากออมสินพิเศษด้านราคาสูงท่ีสุด มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากับ 

0.215   
 

ตารางท่ี 6 ค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก

ตามอาชีพ 

 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจลงทุน ETA ระดับความสัมพันธ์ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.143 ตํ่ามาก 

 ดา้นราคา 0.110 ตํ่ามาก 

 ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.187 ตํ่ามาก 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.097 ตํ่ามาก 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1564 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ 

จาํแนกตามอาชีพ โดยรวมในระดบัตํ่ามาก โดยอาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ลงทุนในสลากออมสินพิเศษดา้นการจดัการจาํหน่ายสูงท่ีสุด มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.187 

 

ตารางท่ี 7 ค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก

ตามสถานภาพในครอบครัว 

 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจลงทุน ETA ระดับความสัมพันธ์ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.053 ตํ่ามาก 

 ดา้นราคา 0.124 ตํ่ามาก 

 ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.171 ตํ่ามาก 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.085 ตํ่ามาก 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ 

จาํแนกตามสถานภาพในครอบครัว โดยรวมในระดับตํ่ามาก โดยสถานภาพในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนในสลากออมสินพิเศษด้านการจัดการจําหน่ายสูงท่ีสุด มีค่า

ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.171 

 

4. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน  

จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 397 คน มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 19 คน ไดใ้ห้

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 จาํนวนและร้อยละของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 

1. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในธนาคารดว้ยการขยายพ้ืนท่ีให้กวา้งขวางข้ึน 7 36.84 

2. ควรมีท่ีจอดรถให้ลูกคา้ท่ีมาติดต่อธนาคารมากกวา่น้ี 6 31.58 

3. ควรเพ่ิมจาํนวนรางวลัสลากออมสินพิเศษ 4 21.05 

4. ควรปรับปรุงระบบคิวในการให้บริการทุกประเภทเพ่ือความรวดเร็วและความ

เสมอภาคในการให้บริการกว่าเดิม 

2 10.53 

 

รวม 19 100 

จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ

ของธนาคารออมสิน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจาํนวน 4 ข้อ โดยส่ิงท่ีต้องการให้

ธนาคารออมสินปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในธนาคารด้วยการขยายพ้ืนท่ีให้กวา้งขวางข้ึน 

เพ่ือให้รับลูกคา้ไดจ้าํนวนมากข้ึน จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 รองลงมาคือ ควรมีท่ีจอดรถให้ลูกคา้ท่ีมา

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1565 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ติดต่อธนาคารมากกว่าน้ี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 ควรเพ่ิมจาํนวนรางวลัสลากออมสินพิเศษ จาํนวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 และสุดทา้ยควรปรับปรุงระบบคิวในการให้บริการทุกประเภทเพ่ือความรวดเร็วและ

ความเสมอภาคในการให้บริการกว่าเดิม จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 

 

5. อภปิรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ท่ีเป็น

เช่นน้ีอาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการตอ้งมีความเขา้ใจรายละเอียด ขอ้ดี ขอ้เสียของผลิตภณัฑท่ี์จะตดัสินใจลงทุนให้มาก

ท่ีสุด เพราะจะไดต้ดัสินใจไดว้่าควรลงทุนหรือไม่อยา่งไรจากนั้นเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัทางการตลาดรายดา้นพบว่า

การจาํแนกตามอาชีพและสถานภาพในครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออม

สินพิเศษในดา้นการจดัจาํหน่าย เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะธนาคารออมสินไม่เพียงแต่มีผลิตภณัฑส์าํหรับการลงทุนใน

รูปแบบสลากออมสินหลายรูปแบบแลว้  ช่องทางในการจดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินยงัมีความ

หลากหลาย ผูใ้ชบ้ริการสามารถลงทุนในสลากออมสินพิเศษไดท่ี้ธนาคารออมสินทุกสาขา และยงัมีระบบคิวใน

การรอรับบริการ เรียกไดว้่าเป็นการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการท่ีน่าประทบัใจจากธนาคารออมสิน ทั้งในเร่ือง

ของการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การให้ข้อมูลหรือแกไ้ขปัญหาให้กับผูใ้ช้บริการ การเอาใจใส่จากเจ้าหน้าท่ี

ธนาคาร ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิชิต ชอบพานิช (2550) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษงวดท่ี 31 ของผูบ้ริโภค ผล

การศึกษาพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัช่องทางการการใชบ้ริการ ความสะดวกรวดเร็วในการซ้ือและรับ

รางวลัสลากออมสินพิเศษ การเอาใจใส่และความประทบัใจในบริการจากพนกังานสาขา รวมไปถึงการให้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนการตดัสินใจซ้ือสลากดว้ย โดยลูกคา้สนใจในรูปแบบการบริการนอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขา

คาํม่วง จังหวดักาฬสินธุ์พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้ค่าความสัมพนัธ์ในดา้นราคามากท่ีสุด และนอกจากนั้ นยงัพบว่า

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่าง มีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นราคาดว้ย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุณาวรรณ สุวรรณมาโจ (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝากสลาก

ออมสินของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาท่าอุเทน จังหวดันครพนม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจฝากสลากออมสินใน 4 ดา้น พบว่า ลูกคา้ให้ความสาํคญัดา้นราคามากท่ีสุดท่ี

เป็นเช่นน้ีเพราะลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการน่าจะมีความคลา้ยคลึงกนั เพราะเป็นการศึกษาวิจยัในกลุ่มธนาคาร

สาขาขนาดเล็ก ดังนั้ นลกัษณะของผูใ้ช้บริการจึงมีความสอดคล้องกันสูง โดยลักษณะทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ

ธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีอาํเภอคาํม่วงในดา้นของรายไดส่้วนใหญ่จะมีรายไดจ้ากการคา้ขาย ทาํการเกษตร และ

พนกังานบริษทั/ลูกจา้ง ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการจะระมดัระวงัในการใชเ้งินสดท่ีมีในมือเพ่ือการลงทุน เพราะไดร้ายไดห้รือ

ค่าแรงค่อนขา้งจาํกดั อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ ราคาสินคา้อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น จึงทาํ

ให้ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธ์กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการ 

จะเห็นไดว้่าผลการศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็นว่าปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีความสําคญัต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ เพราะนอกจากผูใ้ชบ้ริการจะสามารถลงทุนในสลากออม

สินพิเศษได้ท่ีธนาคารออมสินทุกสาขาแลว้ ผูใ้ช้บริการสามารถเลือกลงทุนในสลากออมสินพิเศษผ่านทาง
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แอพพลิเคชั่นทางโทรศพัท์มือถือได้ด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นช่องทางใหม่เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วให้กับ

ผูใ้ชบ้ริการ ส่วนปัจจยัดา้นราคาเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัเช่นกนั เพราะการลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษเป็นการลงทุนระยะยาวและลูกคา้สามารถรับผลตอบแทนไดถึ้ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของดอกเบ้ีย

สลากและรางวลัสลาก ซ่ึงถือว่าเอกลกัษณ์เฉพาะของสลากออมสินพิเศษท่ีไม่เหมือนการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ มี

ดอกเบ้ียและรางวลัท่ีเป็นส่ิงจูงใจให้ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจนาํเงินสะสมมาลงทุนในสลากออมสินพิเศษ 

อยา่งไรก็ตาม แมว้่าปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดจะไม่ใช่ปัจจยัหลกัของผูใ้ชบ้ริการ แต่

ผูว้ิจัยได้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาแผนการดาํเนินงานของปัจจยัทางการตลาดในดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด โดยการเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การออกเชิงรุกเพ่ือพบปะลูกค้าและเสนอการ

ลงทุนในรูปแบบสลากออกสินพิเศษ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาหรือตอบขอ้คาํถามของลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ

ธนาคารออมสิน ซ่ึงถือว่าเป็นช่องทางในการเข้าถึงผูใ้ช้บริการใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนด้วย และเพ่ือขยายฐาน

ผูใ้ชบ้ริการท่ีตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

เน่ืองจากผูใ้ช้บริการมีลกัษณะทัว่ไปท่ีแตกต่างกัน หากพฒันาปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดจ้ะเป็นการเพ่ิมทางเลือกท่ีหลากหลายในการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของ

ผูใ้ชบ้ริการ  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ในดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินนั้น 

ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนระดบัความสาํคญัรายดา้นของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลาก

ออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จังหวดักาฬสินธุ์ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้คะแนน

ความสาํคญัของปัจจยัในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และยงัพบว่าอาชีพและสถานภาพในครอบครัวของ

กลุ่มตวัอยา่ง มีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นการจดัจาํหน่าย ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนของกลุ่มตวัอยา่ง มีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในสลากออมสินพิเศษในดา้นราคา    

ดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบัลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขา

คาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีสนใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษ ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์รายดา้นของปัจจยั

ทางการตลาดกับลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ช้บริการท่ีสนใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ค่า

ความสัมพนัธ์ในดา้นราคามากท่ีสุด โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การลงทุนในสลากออมสินพิเศษด้านราคา ส่วนอาชีพและสถานภาพในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในสลากออมสินพิเศษดา้นการจดัจาํหน่าย  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังถัดไป 

1. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัทางการตลาดมีผลกบัการตดัสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษของ

ผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จังหวดักาฬสินธุ์ ควรมีการศึกษาปัจจัยทางการตลาดว่ามีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของทางธนาคารออมสินดว้ย เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและปรับปรุง

ผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสินต่อไป 
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2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง 

จงัหวดักาฬสินธุ์ เท่านั้น ผูว้ิจัยเห็นว่าควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากออมสินพิเศษกับ

ธนาคารออมสินสาขาอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึนและสามารถมีแนวทางในการ

เขา้ถึงลูกคา้ต่อไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ริพร ลาวลัย ์อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีไดใ้ห้ความ

กรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหาดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองสาํเร็จสมบรูณ์ได ้ ผูศึ้กษาคน้ควา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร บุคลากรธนาคารออมสินสาขาคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ และผูใ้ช้บริการทุก

ท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ การช่วยเหลือ รวมถึงให้ความร่วมมืออยา่งยิง่ในการให้ขอ้มลูและตอบแบบสอบถามใน

คร้ังน้ี 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

Economic Factors Affecting the Stock Price of Kasikorn Bank Public Company Limited 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ซ่ึงในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนโดยช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 77 

เดือนเพ่ือนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) วิเคราะห์โดยสร้าง

สมการถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Line Regression) วิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Leas Squares) 

ในการประมาณรูปแบบสมการเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆว่ามีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย

จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภคอตัรา

ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ดชันีค่าเงินบาท ดชันี SET 100 ดชันี SET Index พบว่ามีเพียง 2 ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุ้น, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 

ABSTRACT 

This research aims to explore the economic factors that affect the stock priceof Kasikorn Bank Public 

Company Limited in the Stock Exchange of Thailand. This research uses the monthly secondary data. The study 

period started from July 2011to November 2017 which took77 months to examine the factors affecting the stock 

price of Kasikorn Bank Public Company Limited. by using Multiple Line Regression and Ordinary Leas Squares as 

the equation models to find the relationship of factors that affect the price of Kasikorn Bank Public Company 

Limited. 

The study included6 independent variables which were Consumer Interest rate ,exchange rate ,Thai Baht 

Index,interest rate ,currency exchange rate and norminal effective exchange rate ,SET 100  and SET Index. The 

study found that only two variables affecting the stock price of Kasikorn Bank Public Company Limited at the 0.05 

level of significance. 

Keywords: Economic factors, stock price, Kasikornbank Public Company Limited 
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1.บทนํา 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศกาํลงัพฒันามีความตอ้งการทางดา้นเงินทุนเพ่ือลงทุนในอุตสาหกรรม ธุรกิจ

อ่ืนๆนั้นปริมาณเงินออมอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการจูงใจจากตลาดทุนซ่ึง เป็นตลาดท่ีระดมทุนระยะ

ยาวในการระดมทุนจากประชาชนผูซ่ึ้งมีความประสงค์จะออมเพราะตลาดทุนนั้นมีตราสารหลายรูปแบบให้เลือก 

นอกเหนือจากการใชจ่้ายอุปโภคบริโภค และฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ลว้  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น

เป็นตลาดทุนท่ีสาํคญัในการซ้ือขายตราสารหลกัทรัพยแ์ละยงัส่งเสริมการออมและระดมเงินทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นไดเ้ปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน ปี พ.ศ.2518 โดยทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรองคือ 

เป็นแหล่งกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยต่์างๆ ได้แก่หุ้นสามญัหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธ์ิ พนัธบตัรและตราสารหรือ 

หลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยต่์างๆโดยมีอยูม่ากมายหลากหลายอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมธนาคารถือว่ามีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมอ่ืนมาก เพราะอุตสาหกรรมอ่ืนจะไม่สามารถ

ดาํเนินการและขบัเคล่ือนไดห้ากขาดเงินทุน ทุกอุตสาหกรรมลว้นแต่ต้องการเงินทุน แหล่งเงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ

ธนาคารพาณิชยปั์จจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยท่ี์ส่งผลกระทบสําคญั (กุลภทัรา สีโรดม. ม.ป.ป.

การวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ฤษฎีและภาคปฎิบติั, 109-110) 

บริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทยให้บริการดา้นการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ย บริการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ 

บริการยมืและให้ยืมหลกัทรัพย ์บริการดา้นวาณิชธนกิจและKS Automated Trading System (K-STAs)ระบบการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยอ์ตัโนมติัท่ีซ้ือขายไดท้ั้งหุ้นและอนุพนัธ์นอกจากนั้น   บริษทัฯยงัคงมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการ

ลงทุนเพ่ือสร้างทางเลือกสาํหรับนกัลงทุนดว้ยผลิตภณัฑท์างการลงทุนท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างโอกาสการทาํกาํไรใน

ทุกสภาวะตลาด เช่น ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW11), หุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะสั้ น (ELN), สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

อา้งอิงราคาหุ้นแบบรายใหญ่  (SSF) และการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศรวมทั้งให้บริการบทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีผลกระทบทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลง มีทั้งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว จาํแนกไดเ้ป็น 2 

ประเภท 1.ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบระยะ 2.ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบระยะยาว 

ธนาคารกสิกรไทย ถือเป็นธนาคารหน่ึง ซ่ึงมีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยไดเ้ขา้

สู่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือปี พ.ศ.2519 โดยมีการซ้ือขายคร้ังแรกเกิดข้ึนเม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ.2519 ดว้ยเหตุน้ีผูท้าํวิจยั

จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะลงทุนในหุ้นกสิกรไทยไดรั้บขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1.ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis) เป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ซ่ึงเช่ือว่ามูลค่าท่ีควร

เป็นของหุ้นเท่ากบัราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นขอ้มูล

สะทอ้นข่าวสารอยา่งสมบรูณ์หากการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นของนกัลงทุนในตลาดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการคาดคะเน

ดว้ยเหตุผล (Rational expectations) ราคาหุ้นจะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา

จึงไม่มีใครสามารถทาํกาํไรเกินปกติได ้ดงันั้นผลกาํไรท่ีนักลงทุนไดรั้บจะเป็นกาํไรในระดบัปกติ (Normal Profit)

สามารถกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าการเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นจะสอดคล้องกับข่าวสารข้อมูลการเปล่ียนแปลงใน

ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัเรียกตลาดทุนลกัษณะน้ีว่าตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร หรือตลาดท่ี

นักลงทุนใช้คาดการณ์ในตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นแบบคาดคะเนในระบบการแข่งขันเสรีราคาจะเป็นตัว
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ผลกัดนัให้จดัสรรทรัพยากรไปยงัส่วนต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ถา้ตลาดหลกัทรัพยท์าํหน้าท่ีในการ

จดัสรรเงินลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมราคาหุ้นก็จะสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงตามปัจจยัพ้ืนฐาน (Intrinsic value) ของแต่

ละบริษัทซ่ึงในโลกของความเป็นจริงแล้วตลาดประเภทน้ีมีน้อยมากดังนั้ นทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพจึงตั้ งบน

สมมุติฐาน 

2.ทฤษฎีดาว (Dow Theory) คือ การข้ึนลงของหุ้นเปรียบเสมือนการข้ึนลงของนํ้ าทะเล กล่าวคือ ช่วงท่ีนํ้ า

กาํลงัข้ึนนั้นคล่ืนท่ีซักเขา้หาฝ่ังแต่ละลูกจะถูกขยบัสูงกว่าสูงกว่าคล่ืนคร้ังก่อนๆ ในทางกลบักนั ช่วงท่ีนํ้ าทะเลเร่ิม

ลดลง ลูกคล่ืนท่ีเข้าหาฝ่ังแต่ละลูกจะค่อยๆมีระดับท่ีลดลง การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นก็มีลักษณะเดียวกับการ

เคล่ือนไหวของกระแสนํ้ าในทะเลตอนขาข้ึนระยะทางท่ีหุ้นวิ่งข้ึนจะสูงกว่าระยะทางท่ีหุ้นตกลง แต่ตอนขาลง

ระยะทางท่ีหุ้นตกลงจะยาวกว่าจะระยะทางท่ีหุ้นวิ่งข้ึนจากแนวความคิดพ้ืนฐานน้ีไดถู้กพฒันาเป็นลาํดบัเน่ืองจาก

วฒันธรรมการเผยแพร่ความรู้แบบตะวนัตกทาํให้เกิดกลุ่มท่ีมีความเช่ือทางทฤษฎีน้ีมากมายจนถึงทุกวนัน้ี และมีผูท่ี้

เช่ือว่าทฤษฎีคล่ืน Elliott Wave ก็เป็นทฤษฎีท่ีแตกสาขามาจากทฤษฎีดาว (Dow Theory นั่นเองเพียงแต่ทฤษฎีคล่ืน 

Elliott Wave ไดข้ยายความละเอียดลึกลงไป จนผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษาอย่างลึกซ้ึงและนาํความรู้ท่ีเพียงบางส่วนมาใชจ้ะให้

เกิดความผดิพลาดไดอ้ยา่งมาก 

3. ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุน(Investment Risk)ความเส่ียง(Risk) หรือ ความไม่แน่นอน (uncertainty) 

เกิดข้ึนไดเ้ม่ือสภาพท่ีไม่อาจรู้ไดแ้น่นอนว่าจะเกิดอะไรข้ึนโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual Return) ตํ่ากว่า

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงัไว ้(Expected Return) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียงความ

เส่ียงหรือลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุดซ่ึงแต่ละบุคคลยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบั

ความชอบทศันคติ แรงจูงใจของผูล้งทุนนั้นว่ามากนอ้ยเพียงใดซ่ึงในการเลือกลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีหากผูล้งทุน

พิจารณาถึงความเส่ียงจากการลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแลว้จะทาํให้เกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได ้ปกติแลว้

ความเส่ียงรวม (Total Risk) หาไดจ้ากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงประเภทของความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยจ์าํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คือ1.ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk)คือการเปล่ียนแปลงของผล

ตอบ แทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกของ

ธุรกิจซ่ึงไม่สามารถควบคุมไดแ้ละมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดทั้งหมดซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้ราคา

หลกัทรัพยโ์ดยทัว่ๆ ไปเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั2.ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) ความเส่ียง

ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการหน่ึงหรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์น้ีแลว้จะมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยข์องธุรกิจนั้นไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยอ่ื์นในตลาดความเส่ียงท่ีถูกจดัอยู่ในความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นตวัแปรสําคญัซ่ึงผูล้งทุนจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บจากการลงทุนเสมอโดยเม่ือกล่าวถึง  “ความเส่ียง” คนส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงการขาดทุนหรือผลในทางลบเท่านั้น 

แต่หากพิจารณาจากทฤษฎีการลงทุนแลว้  “ความเส่ียง”  คือการท่ีผลตอบแทนจริงท่ีไดรั้บจากการลงทุน เบ่ียงเบน 

หรือแตกต่างไปจากผลตอบแทนผูท่ี้ลงทุนคาดหวงัไวซ่ึ้งไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ถือว่าเป็นความเส่ียง

ดว้ยกนัทั้งนั้น 

4. ทฤษฏีการลงทุน (Theories of Investment) การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทางเลือก

หน่ึงของการลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม เพราะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนประเภท

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1571 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

อ่ืนๆ นอกจากน้ีการท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์บริษทัจดทะเบียนท่ีหลากหลาย ตลาดหลกัทรัพยจึ์งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผูท่ี้

ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุนทั้งประเภทสินคา้และผลตอบแทนเพราะมีสินคา้หรือตราสารเพ่ือการลงทุน

หลายประเภทซ่ึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลายประเภทและหลายอุตสาหกรรมให้เลือกลงทุน

ตามความต้องการก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นลาํดับแรกแลว้จึงพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมมา

วิเคราะห์แต่ละส่วนเพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากน้ีผูล้งทุนในหลกัทรัพยจ์าํเป็นตอ้ง

พิจารณา นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ของรัฐบาลและประเทศอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการไหลเวียนของเงินทุน ในการ

วิเคราะห์อุตสาหกรรมผูว้ิเคราะห์จะตอ้งพิจารณา ถึงวฏัจกัรธุรกิจว่าอยูใ่นระยะใด วงจรการขยายตวัของอุตสาหกรรม

และโครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้ นควบคู่กันไป จากนั้ นจึงวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษัท 

วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร กลยทุธ์ของบริษทัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีผูล้งทุนสามารถนาํไปใชต้ดัสินใจเลือกลงทุน นอกจากน้ี

จงัหวะการเขา้ซ้ือเป็นส่ิงสําคญั เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละปีความผนัผวนมาก หากสามารถเขา้ไปในลงทุน

ในช่วงท่ีราคาหลกัทรัพยป์รับตวัลงมามาก นกัลงทุนจะสามารถซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาถูก อยา่งไรก็ตามประชาชนท่ี

เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการลงทุนและไม่ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริงและนิยมซ้ือตามคาํบอกเล่า นักลงทุนรายย่อยจึงตกเป็นเคร่ืองมือ

ของกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง ท่ีทาํราคาหลกัทรัพยใ์ห้สูงเกินความเป็นจริงอยา่งรวดเร็วอย่างผิดสังเกต การเผยแพร่ความรู้ให้

นกัลงทุนตลอดจนแจง้ข่าวท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้งมากข้ึนเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจของนักลงทุน เช่น การประกาศ

จ่ายปันผล การแตกหุ้น การเพ่ิมทุน และการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของธุรกิจ เป็นตน้ นอกจากน้ีผูล้งทุนยงัตอ้งทราบถึง

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้อาทิเช่น โรคระบาด ความขัดแยง้ระหว่างประเทศการชุมนุมประทว้งทางการเมือง

ภายในประเทศ ซ่ึงข่าวเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์และมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยไ์ทยมีระดบัความผนัผวนอยา่งมาก 

5. ทฤษฎีอตัราผลตอบแทน (Rate of Return) ตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ มกัแสดงในรูปร้อยละ 

โดยเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและมกัคิดต่อระยะเวลาหน่ึงปี โดยเรียกรวมว่า “อตัราผลตอบแทน”  ซ่ึงเป็นตวั

บ่ง บอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหรือจะไดรั้บในหน่ึงงวดจากการลงทุนประเภทนั้นๆ 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สุจิตตา พ่ึงแรง (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้น

การศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,ดชันีมูลค่าคา้ปลีกทัว่ประเทศ  อตัราเงินเฟ้อ,อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 5 , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพาณิชยร์ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดชันีมูลค่าคา้

ปลีกทัว่ประเทศและมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวส่้วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพาณิชยคื์ออตัราเงินเฟ้ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนและดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

วิรัลพชัรวิบูลยช์ยับวร (วารสารการเงินการธนาคารและการลงทุนปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม – กนัยายน 

2556) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) เพ่ือ

นาํไปเป็นขอ้มลูการพยากรณ์ราคาหุ้นและประกอบการตดัสินใจลงทุนดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอยโดยใชว้ิธี
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กาํลงัสองน้อยสุดซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลไดแ้ก่ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) การจ่ายเงินปันผล  (DVD) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) มาเป็นพ้ืนฐาน

การศึกษาทั้งน้ีไดใ้ชว้ธีิสมการเชิงถดถอยทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ของดชันีราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั 

(มหาชน) จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน) มีนัยสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะพบว่ามี 3 ตวัแปรไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) และเงินปันผล 

(DVD)ท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้น (BAY) ไดร้้อยละ 85 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 15 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 

นครินทร์  ปาร์มวงศ ์(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา 1.ดชันีราคาผูบ้ริโภค 2.ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 3.อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 4.ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 5.ปริมาณเงินในระบบ ผลการศึกษาร้อยละการเปล่ียนแปลงของ

ตวัแปรอิสระมีผลต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ ในทิศทางเด่ียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

อธิพชัร์  โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา 1.อตัราเงินเฟ้อ  2.อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง 3.

เงินปันผลเฉล่ีย 4.ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริงผลการศึกษา พบว่า ร้อยละการเปล่ียนแปลงของตัวแปร

อิสระมีผลต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2548 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2552 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัเพียง 1 ตวัแปรReal 

GDP อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์2) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ทางเศรษฐกิจกบัดชันี ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละ3)สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือ

นาํไปใชใ้นการพยากรณ์ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม ธนาคารพาณิชยโ์ดยผลการวิจัยพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศอตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมี ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

SET100 ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา 1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (EXC) 3. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 4. ราคานํ้ ามนัดิบ (OIL) 5. อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF)  6. อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน (INT) 7. ราคาทองคาํแท่ง (GOLD) ผลการศึกษาดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) 

อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MORและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX) เป็นปัจจยั
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ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (IR) และอตัราดอกเบ้ีย MRR เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX3) 

 

กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)

โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภค, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนอตัราแลกเปล่ียน

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ , ดชันี SET 100, ดชันี SET Index, สกุลเงินบาท, เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบของราคาหลกัทรัพยแ์ละนาํไปประกอบการตดัสินใจและวางแผนการในการลงทุน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกร

ไทย 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาดังน้ีตัวแปรตามคือถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารกสิกรไทย ตวัแปรอิสระคือดชันีราคาผูบ้ริโภคถวัเฉล่ียรายเดือน

อตัราดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

(THB) ดชันีค่าเงินบาทและดชันี SET100 ดชันี SET Index ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไวแ้ลว้โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและขอ้มลูจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกลุ่มตวัอยา่งคือขอ้มูลรายเดือนท่ีเก็บรวบรวมตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 77 เดือน 

ตัวแปรตาม 

- ราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

ตัวแปรอิสระ 

- ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

- อตัราดอกเบี้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจาํ 3 เดือน 

- อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

- ดชันีค่าเงินบาท 

- ดชันีเซต100  

- ดชันีSET Index 
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3.2ตวัแปรการศึกษาสาํหรับตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี ตวัแปรตามคือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้น

การศึกษาประกอบดว้ย 1.ดชันีราคาผูบ้ริโภคหากดชันีราคาผูบ้ริโภค2.อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 3.อตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 4.ดชันีค่าเงินบาท NEERไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หุ้นธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) K-Bank โดยปกติความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือเม่ือดชันีค่าเงินบาทเพ่ิม

สูงข้ึน ค่าเงินบาทแข็งตัวเศรษฐกิจภายในประเทศดีกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศดี 5.ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 100) 6.ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 

3.3เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกร

ไทยจาํกดั(มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปซ่ึง

เป็นการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณใช้วิธีทางสถิติเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression Model) อยู่ในรูปของ logarithm และประมาณค่าดว้ยวิธีกาลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-

OLS)จากการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม1 ตวั และ ตวัแปรอิสระ1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยู่

ในรูปสมการดงัน้ีRKS11= 𝛼𝛼+𝛽𝛽1 RCPI+ 𝛽𝛽2 RIR -𝛽𝛽3 RTHB -𝛽𝛽4 NEER - 𝛽𝛽5 RSET_100+𝛽𝛽6 RINDEX +𝜀𝜀 

ดังนั้ นในการศึกษาค้นควา้วิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงได้สร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุภาคเพ่ือใช้ใน

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

3.4การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการศึกษาจะใชข้อมลูทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือนของบริษทั ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2554ถึง เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 77 เดือน 

3.5การวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ชว้ิธีการทางเศรษฐมิติและประมาณค่าการถดถอย

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค, อตัราดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ3 เดือน, อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ, ดชันีค่าเงินบาท, ดชันี SET 100, ดชันี SET Index

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป EVIEWS 

 

4. ผลการวจิัย 

จากผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร

กสิกรไทยในการศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกัด

(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ชว้ิธีการทางเศรษฐมิติและประมาณค่าการถดถอยเพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค,อตัราดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ,ดชันีค่าเงินบาท,ดชันีเซต100 (SET100 Index)โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป EVIEWS 

4.1จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.1968 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าราคาหลกัทรัพย์

ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (KS_11 ) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) ราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (KS_11 )ไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยจึงไม่เหมาะสม 
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4.2 จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.3069 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าดชันีราคา

ผูบ้ริโภค  (CPI)  เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยจึง

ไม่เหมาะสม 

4.3 จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.6133 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าอตัราดอกเบ้ีย

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3 เดือน(IR) เป็นขอ้มูลท่ีไม่น่ิง(Non-stationary) อัตราดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ3 เดือน(IR)  ไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยจึงไม่เหมาะสม 

4.4 จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.3746 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) สรุปได้ว่าอัตรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB) ไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยจึงไม่เหมาะสม 

4.5 จากหลกัเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.0101 ซ่ึงค่า Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น จึง

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปได้ว่าดัชนีค่าเงินบาท 

(NEER) เป็นขอ้มลูท่ีน่ิง (Stationary) การท่ีจะนาํตวัแปร: ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอย

จึงมีความเหมาะสม 

4.6จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.7490ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET_100) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET_100) ไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยจึงไม่เหมาะสม 

4.7จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.8329ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) สรุปไดว้่าดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET_INDEX) เป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET_INDEX) ไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยจึงไม่เหมาะสม 

4.8จากหลกัเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.0195 ซ่ึงค่า Prob. นอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั หรือ ยอมรับสมมติฐานรอง สรุปไดว้่าพบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity 

4.9การสรุปผลการทดสอบปัญหา Autocorrelation จากตารางขา้งตน้   

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว  เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.9070 ซ่ึงค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดงันั้น ไม่ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั หรือ ยอมรับสมมติฐานหลกั สรุปไดว้่า ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

4.10จากสมการถดถอย RKS11= 𝛼𝛼+𝛽𝛽1 RCPI+ 𝛽𝛽2 RIR -𝛽𝛽3 RTHB -𝛽𝛽4 NEER - 𝛽𝛽5 RSET_100+𝛽𝛽6 

RINDEX +𝜀𝜀 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ (Coeffcient) พบว่า 

สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  α  = -0.253947 

สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽1  = 20.95935 

สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽2  = 0.204511 
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สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽3  = -2.069762 

สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽4  = 2.94E-13 

สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽5  = -0.303853 

สัมประสิทธ์ิความชนั𝛽𝛽6  = 1.475309 

การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี αการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ให้พิจารณาค่า Prob.

ของ αซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.0156 โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานใชเ้กณฑ์ ดงัน้ี เน่ืองจากค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.0156 

ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)หรือ กล่าวในอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง(H1) จึง

สรุปไดว้่า α มีค่าเท่ากบั -0.253947 แต่จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่าของ α น้ีมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ถา้ RCPI, RIR, RTHB,NEER ,RSET_100 และ RINDEX  มีค่าเท่ากบั 0 

แลว้ RKS11 ก็จะมีค่าเท่ากบั -0.253947 ดว้ยเช่นกนั 

การทดสอบสมมติฐานของสมัประสิทธ์ิค่าความชนั จากหลกัเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากค่า Prob.(F-statistic) มี

ค่าเท่ากบั 0.041996 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽1,2,𝛽𝛽3,𝛽𝛽4,𝛽𝛽5 และ𝛽𝛽6มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนัยสําคญัท่ีระดบั5% หรือกล่าวอีก

นยัหน่ึงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ RCPI, RIRRTHB, NEER, RSET_100 และ RINDEX มีความสามารถในการ

อธิบายตวัแปรตามซ่ึงไดแ้ก่ RKS11 ดว้ยค่า Adjusted Rsquared เท่ากบั 95.866% 

การเขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ RKS11= -0.253947**+20.95935** 

RCPI+0.204511 RIR-2.069762 RTHB+2.94E-13** NEER-0.303853 RSET_100+1.475309 RINDEX(0.0156)( 

0.0130)( 0.1270)( 0.6048)( 0.0034)( 0.8143)( 0.2723) 

การศึกษาตวัแปรตน้ในคร้ังน้ีมีค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 95.866% ซ่ึงหมายความว่า ราคาหลกัทรัพย์

ของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด(มหาชน) (KS_11) ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ริโภคถวัเฉล่ียรายเดือน อัตราดอกเบ้ียอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(THB) ดชันีค่าเงิน

บาท และดชันีเซต100 (SET100 Index) และดชันีค่าเงินบาทและดชันีเซต100 (SET100 Index)  จากการทดสอบโดย

โปรแกรมสาํเร็จรูป ตวัแปรตน้สามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้95.866% ซ่ึงส่วนต่างอีก

ร้อยละ 4.134% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้  ผูศึ้กษาพบว่าตวัแปรท่ีนาํมาวเิคราะห์ทั้ง 6 ตวัแปรมี 4 ตวั แปร

ท่ีไม่สามารถอธิบายปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ไดคื้ออตัราดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (IR) อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 100) ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดงันั้นจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ แต่ตวัแปรท่ีเหลืออีก 2 ตวั สามารถ

อธิบายปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ ไดคื้อ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) และดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอยา่งมีนัยสําคญั
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ท่ีระดบั 5% ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัลพชัร วิบลูยช์ยับวร (วารสารการเงินการ

ธนาคารและการลงทุนปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม – กนัยายน 2556) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลการพยากรณ์ราคาหุ้นและประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอยโดยใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยสุดซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลไดแ้ก่

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) การจ่ายเงินปันผล (DVD) และอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) มาเป็นพ้ืนฐานการศึกษาทั้งน้ีไดใ้ชว้ิธีสมการเชิงถดถอยทาํการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของดชันีราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน) จากผลการศึกษาสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อราคาหุน้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะพบว่ามี 3 

ตวัแปรไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) และเงินปันผล (DVD)ท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้น (BAY) ไดร้้อยละ 85 

ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 15 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆงานวิจยัของสุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์2) ทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันี ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละ3)

สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนาํไปใชใ้นการพยากรณ์ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์

โดยผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศอตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียเป็น

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและมี ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนและงานวิจัยของวรรณ

รพี บานช่ืนวิจิตร(ปี พ.ศ.2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 ปัจจยั

ท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา 1. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (EXC) 3. 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 4. ราคานํ้ ามนัดิบ (OIL) 5. อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF)  6. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน 

(INT) 7. ราคาทองคาํแท่ง (GOLD) ผลการศึกษาดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัรา

ดอกเบ้ีย MORและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX) เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกันขา้ม ส่วนอัตราเงินเฟ้อ (IR) และอตัราดอกเบ้ีย MRR เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย คืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX3) 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการสร้างเป็นสมการเชิงซอ้นโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่าค่า Prob.อตัรา

ดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3 เดือน(IR)  อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB) ดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET_100) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET_INDEX) มี

ค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0)หรือ ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย ์ 

กล่าวอีกนัยหน่ึงว่าตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละแนวคิดของ อุดร ศิริสา (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา1.ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2.ดชันีราคาผูบ้ริโภคมูลค่าการซ้ือ ขาย หลกัทรัพยสุ์ทธิของนักลงทุนต่างประเทศใน

ตลาดฯ 3.ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 4.อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ผลการศึกษา ร้อยละการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระมีผลต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ ท่ีมีความสัมพนัธ์ตรงขา้มกนั 

ในส่วนของตัวแปรต้น ดัชนีราคาผูบ้ริโภค  (CPI) และดชันีค่าเงินบาท (NEER)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกัด(มหาชน)ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศและ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% และเป็นไปตามแนวคิด 

นครินทร์ ปาร์มวงศ ์(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา 1.ดชันีราคาผูบ้ริโภค 2.ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 3.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ 4.ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 5.ปริมาณเงินในระบบ ผลการศึกษา ร้อยละการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระมี

ผลต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ใน

ทิศทางเด่ียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

  งานวิจยัเร่ืองน้ีไดใ้ห้ขอ้มลูปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั

(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศซ่ึงผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่นักศึกษาและผูส้นใจ

ทัว่ไปสามารถนําผลการวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย นักศึกษาและผูส้นใจทัว่ไปสามารถนําไปใช้ศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ เพ่ือนาํไปใช้

พฒันาความรู้ดา้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  งานวิจยัเร่ืองน้ีไม่ไดค้าํนึงถึงอิทธิพลของปัจจยัภายในองคก์ร ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) เช่นกาํไรของธนาคารกสิกรไทย สินทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทยรวมถึงขอ้มูล NPLs ของ

ธนาคารกสิกรไทยดว้ย ท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)ดว้ย ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรมีการเพ่ิมตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัภายในองคก์ร เพ่ือจะทาํให้การศึกษาไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้ดว้ยตนเอง และคณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงินทุกท่าน 

ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ขอขอบคุณ พนกังานท่ีห้องสมุดมารวย ท่ีสนับสนุนขอ้มูลและให้คาํปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาและ

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารตลอดเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอยู ่

และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกท่านท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

ตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  จาํกัด 

(มหาชน) บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด 

(มหาชน) และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและราคาหุ้น โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ (BSI),  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR),  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD),  ดชันี

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI), ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET), ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

อุตสาหกรรม (TISI), เงินปันผล (DIV) และผลการดาํเนินงานของบริษทั (BP) ข้อมูลท่ีใช้ทาํการศึกษาเป็นข้อมูล

อนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) เชิงปริมาณแบบรายเดือน โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี หรือ 60 เดือน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปดว้ย

วิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) 

ผลการวิจยัพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม (TISI) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น 

TRUE และราคาหุ้น DTACไปในทิศทางเดียวกัน  ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และอัตราแลกเปล่ียน      

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของ AIS ไปในทิศทางเดียวกนั และ

ผลการดาํเนินงานของบริษทั (BP)  มีผลต่อราคาหุ้น DTAC ไปในทิศทางเดียวกนั   

คาํสําคญั: ปัจจยั, ราคาหุ้น, บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั

(มหาชน), บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

This research aims to study the factors influencing the prices of shares of True Corporation Public 

Company Limited, Total Access Communication Public Company Limited and Advanced Info Service Public 

Company Limited and the relationship between factors and prices of shares. The population used in the study was 

Business Sentiment Index (BSI), 12-month Fixed Deposit Rate (INR), USD / USD exchange rate, Private 

Consumption Index (PCI), Stock Exchange of Thailand Index (SET), Thai Industrial Sentiment Index (TISI), 
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Dividends (DIV) and the Company's performance (BP).The data used in the study was monthly secondary data 

series (Secondary Time Series Data). Data was collected from retrospectively from 2013 to 2017 total duration 5 

years or 60 months Ordinary Least Squares (OLS). 

The results showed that the Thai Industrial Sentiment Index (TISI) can explain the change in TRUE share 

prices and DTAC share prices in the same direction. Business Sentiment Index (BSI) and USD / USD exchange 

rate can explain the change of the share prices of AIS in the same direction. And Company's performance (BP) can 

explain the change of share prices of DTAC in the same direction.  

 

Keywords: factor, Stock price, True Corporation Public Company Limited, Total Access Communication Public 

Company Limited, Advanced Info Service Public Company Limited  

 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทมากในชีวิตประจาํวนัของมนุษย  ์เช่น มีการใช้

คอมพิวเตอร์ในการทาํงาน ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้ขอ้มลูหรือรับส่งขอ้มลูระหว่างกนั ตลอดจนใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

หรือโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Phone) ในการติดต่อส่ือสารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเขา้มาใชง้านในทุกระดบัชั้นขององคก์ร ผูล้งทุนท่ีมีความสนใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ควรมีความเขา้ใจในโครงสร้างของอุตสาหกรรม ซ่ึงอุตสาหกรรมกลุ่มน้ีเป็นธุรกิจท่ีตอ้ง

ใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากและตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเขม้งวด ผูล้งทุนจะตอ้งมีความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงปัจจยั

เหล่านั้นจะมีผลกระทบมากต่อรายไดแ้ละกาํไรของบริษทัท่ีอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมน้ี (สุวิมล สังขทบัทิม, 2554)

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจึงมีความน่าสนใจอย่าง

ยิง่ ราคาหลกัทรัพยจ์ะมีการเคล่ือนไหวข้ึนลงอยูต่ลอดเวลาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ดงันั้นนักลงทุนจึงตอ้งศึกษา

ถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยเ์พ่ือประกอบการตดัสินใจการลงทุน (พิมณภทัร สุวรรณคา, 2553) 

อุตสาหกรรมกลุ่มสารสนเทศและการส่ือสารในภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางการ

เติบโตท่ีดี ถึงแมว้่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา สถานการณ์ในประเทศจะมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นความ

ขดัแยง้ทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2551 หรือการท่ีประเทศไทยประสบอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2554 แต่ตลาดกลุ่ม

สารสนเทศและการส่ือสารยงัคงสามารถเติบโตเพ่ิมข้ึน จากการประมลูคล่ืนในระบบ 3G ของบริษทัผูใ้ห้บริการมือถือ

รายใหญ่  สําหรับหุ้นท่ีเด่นในกลุ่มน้ีคือหุ้นของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  

คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มส่ือสาร กรณีศึกษาบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกดั (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด 

(มหาชน) ในคร้ังน้ี  ผูจ้ ัดทาํได้ทาํการศึกษาโดยอาศยัพ้ืนฐานจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชป้ระกอบในการ

ทาํงานและช่วยช้ีนาํทิศทางในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดและทฤษฎี ดงัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1582 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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 1.1 ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด การเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นจะสอดคลอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลการเปล่ียนแปลง

ในปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั เรียกตลาดทุนลกัษณะน้ีว่า ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร หรือ 

ตลาดท่ีนกัลงทุนใชค้าดการณ์ในตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นแบบคาดคะเน 

 1.2 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยเ์กิดข้ึนไดเ้ม่ือสภาพท่ีไม่อาจรู้ไดแ้น่นอนว่าจะเกิดอะไรข้ึน 

โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual Return) ตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงัไว ้(Expected Return)     

อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุด ซ่ึงแต่ละบุคคล

ยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัความชอบ ทศันคติ แรงจูงใจของผูล้งทุนนั้นว่ามากน้อย

เพียงใด 

 1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีลาํดบัการพิจารณาจากสภาพ

เศรษฐกิจ มายงัสภาพอุตสาหกรรม ตลอดถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของบริษัทมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพ่ือนําไปสู่การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษัท  

 การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร

ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ตลอดจนระดบัราคาของหลกัทรัพย ์ผูว้ิเคราะห์หลกัทรัพยจึ์งจาํเป็นตอ้งพิจารณาดชันีช้ี

ภาวะเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติเบ้ืองตน้ และขอ้มูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในปัจจุบนัและท่ีคาดไวใ้นอนาคต  นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของ

รัฐบาล ฯลฯ 

 1.4 ภาวะอุตสาหกรรม และขอ้มลูของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ณฐัณิชา สว่างศรี (2556) ศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ธนาคาร

เกียรตินาคิน จาํกดั มหาชน (KK) โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD)  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (INR)  ดัชนีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน (CPI)  อตัราเงินปันผลตอบแทน (DIY)  โดยใชข้้อมูลจาก

แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 

รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง   

น้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษา พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย ์ธนาคาร

เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (KK) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (DIY) มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (KK) อยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 ทศพร ศรีสมโพธิ (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มคา้

ปลีก โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)  อัตราเงินเฟ้อ (INF) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI)  ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2551 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยด์าํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการคา้ปลีก โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายบริษทัจาํนวน 5 บริษทั โดยวิธีการสร้าง

สมการเส้นตรงเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพยก์ลุ่มคา้ปลีก คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1583 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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สหรัฐ (USD) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลกัทรัพยบ์ริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) ราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  ส่วน

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพยบ์ริษัท 

ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) โดยทดสอบ ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 และมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน กรณีศึกษาบริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ดว้ยวิธีการประมาณค่าสมการ

ถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยเก็บขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550  จากการศึกษาดงักล่าวพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (INT)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  โดยดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีเคร่ืองหมายตรงขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นธุรกิจท่ีใชก้ารสาํรวจแหล่งปริมาณก๊าซ  และนํ้ ามนัรวมทั้งการกลัน่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ซ่ึงมีฐานของลูกคา้ท่ีมีความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานในปริมาณท่ีสูงประกอบเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกมีความตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นการ

ลดลงของหุ้นดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จึงไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของบริษทัฯ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยตวัแปร ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน       

ตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ตวัแปรดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  และตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

    วิรัลพชัร วิบลูยช์ยับวร (วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปี ท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม – กนัยายน 

2556) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ

นาํไปเป็นขอ้มลูการพยากรณ์ราคาหุ้นและประกอบการตดัสินใจลงทุน ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ิธี

กาํลงัสองนอ้ยสุด ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลไดแ้ก่ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) การจ่ายเงินปันผล (DVD) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) มาเป็นพ้ืนฐาน

การศึกษา ทั้งน้ีไดใ้ชว้ธีิสมการเชิงถดถอยทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ของดชันีราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) และเงินปันผล (DVD) โดย

สามารถอธิบายราคาหุ้น (BAY) ไดร้้อยละ 85 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 15 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ  
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   กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ราคาหุ้นบริษทั 

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

2.สามารถนาํขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด 

(มหาชน)  

3.นกัลงทุนและผูท่ี้สนใจสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั ทรู คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) บริษทัโทเท่ิล   

แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและราคาหุ้นบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทัโทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  
 

3. การดําเนินการวจิัย 

สําหรับขอ้มูลท่ีใชท้าํการศึกษาเป็นขอ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) เชิงปริมาณ

แบบรายเดือน โดยรวบรวมขอ้มลูยอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี  หรือ 60 เดือน และ

การวิเคราะห์ขอ้มลูของงานวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน (มลัลิกา  บุนนาค, 2555) 

 

ดัชนีความเช่ือม่ันทางธรกิจ (BSI) 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INR) 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) 

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

 

ราคาหุ้น  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

จํากดั (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ 

อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

 
ดัชนีความเช่ือม่ันทางอุตสาหกรรม (TISI) 

เงินปันผล (DIV) 

ผลการดําเนินงานของบริษัท (BP) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
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ตารางท่ี 1 ตวัแปรทั้งหมด 

ประเภทขอ้มลู แหล่งท่ีมา 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) รวบรวมจากธนาคารพาณิชย ์5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์

และธนาคารกรุงศรีอยธุยาและนาํมาหาค่าเฉล่ีย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(USD) เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th) 

ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน(PCI) เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) www.set.or.th 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม (TISI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เงินปันผล (DIV) www.set.or.th 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั (BP) www.setsmart.com 

 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั

แปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยบ์ริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส        

คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) โดยมีแนวทางและขั้นตอนการ

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้Eviews (อคัรพงศ ์อั้นทอง, 2550) ดงัน้ี 

ขั้ นท่ี1การวิ เคราะห์ข้อมูลเ บ้ืองต้นโดยการหาค่าสถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายค่าตัวแปรอิสระต่างๆ 

ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum)  

 ขั้นท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Stationary Test หรือ Unit Root Test 

 ขั้นท่ี3 การสร้างเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) เพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity, Autocorrelation 

ขั้นท่ี 5การวิเคราะห์สมการถดถอยในรูปแบบสมการ ตามสมการ 

 TRUE=α+β1BSI + β  2INR + β  3USD + β  4PCI + β  5SET+ β  6TISI +β  7DIV+ β  8BP   

 AIS=α+β1BSI + β  2INR + β  3USD + β  4PCI + β  5SET + β  6TISI +β  7DIV+ β  8BP   

      DTAC=α+β1BSI + β  2INR + β  3USD + β  4PCI + β  5SET + β  6TISI+β  7DIV+ β  8BP   

 ขั้นท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานและการตีความสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย โดยกาํหนดระดบันัยสําคัญ 

(Significance level) ท่ีใชใ้นการทดสอบเท่ากบั 5% 
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4. ผลการวจิัย 

 4.1 บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

      4.1.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability  มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า  

ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

      4.1.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน

0.8) และบริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity 

      4.1.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

ค่า Probability มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity 

แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

      4.1.4 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelation การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation)     

โดยใชว้ิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05  

แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 

      4.1.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

TRUE   =    α+β1BSI + β  2INR + β  3USD + β  4PCI + β  5SET + β  6TISI +β  7DIV+ β  

8BP   

            1.53+3.40TISI 

  R2          =       0.735 

  F           =       3.82 

จากสมการ พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรมสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของ TRUE ได ้

 4.2 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

        4.2.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า  

ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

      4.2.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน

0.8) และบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)ไม่มีปัญหา Multicollinearity 

      4.2.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกัด 

(มหาชน) พบว่าค่า Probability มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง

Heteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

      4.2.4 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelation การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation)   

โดยใชว้ิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05  

แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 

      4.2.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ํากัด (มหาชน) สรุป

ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

DTAC       =     α+β1BSI + β  2INR + β  3USD + β  4PCI + β  5SET + β  6TISI + 

       β  7DIV+ β  8BP   

         115.08+1.82USD+0.0055BP 
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R2                =      0.903 

  F                 =      12.81 

จากสมการ พบว่า อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและผลการดาํเนินงานของบริษัทสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของ DTAC ได ้

  4.3 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

4.3.1 การทดสอบค่า Unit roots พบว่า ค่า Probability มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า  

ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

     4.3.2 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง (มีค่าไม่เกิน

0.8) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไม่มีปัญหา Multicollinearity 

     4.3.3 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 

(มหาชน) พบว่าค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่มีปัญหาเร่ือง

Heteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

     4.2.4 การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelation การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) 

โดยใชว้ิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05  

แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 

     4.3.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สรุปความสัมพนัธ์

ไดด้งัน้ี 

AIS = α+β1BSI + β  2INR + β  3USD + β  4PCI + β  5SET + β  6TISI + 

    β  7DIV+ β  8BP   

    8.55+6.22BSI+10.31TISI 

  R2 = 0.92 

  F = 16.01 

จากสมการ พบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของ AIS ได ้

 

5. การอภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั โทเท่ิล  

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) พบว่า ดัชนีความ

เช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม (TISI) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของ TRUE  และราคาหุ้น  DTAC      

ไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(USD) 

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของ AIS ไปในทิศทางเดียวกนั ขณะท่ีผลการดาํเนินงานของบริษัท 

(BP)  มีผลต่อราคาหุ้น DTAC ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแสงเพ็ชร ศรีองัคาร (2551) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน กรณีศึกษา บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  และ

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจ 

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 
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เดือน (INT) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) โดยดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มี

เคร่ืองหมายตรงขา้มกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ีใช้การสํารวจแหล่ง

ปริมาณก๊าซและนํ้ามนั รวมทั้งการกลัน่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีฐานของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชพ้ลงังานในปริมาณท่ีสูง 

ประกอบเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกมีความตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นการลดลงของหุ้นดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ จึงไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของบริษทัฯ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยตวัแปร ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน ตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 

เดือน  ตวัแปรดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัณิชา สว่างศรี (2556) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด มหาชน (KK) ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน (CPI)  อตัราเงินปันผลตอบแทน (DIY)  โดยใชข้อ้มูลจาก

แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 

รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษา คร้ังน้ีพบว่า ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย ์ธนาคาร

เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (KK) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอตัราเงินปันผล 

ตอบแทน (DIY) มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (KK) อย่างมีนัยสําคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศพร ศรีสมโพธิ (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มคา้ปลีก โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP)  อตัราเงินเฟ้อ 

(INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI)  ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 

ท่ีเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยด์าํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการคา้ปลีก โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายบริษทัจาํนวน 5 บริษทั โดยวิธีการ

สร้างสมการเส้นตรงเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มค้าปลีก คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  ส่วน

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพยบ์ริษัท 

ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) โดยทดสอบ ณ ระดบันยัสําคญั 0.05 และมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัลพชัร วิบูลยช์ยับวร(วารสารการเงิน การธนาคาร และการ

ลงทุน ปี ท่ี1 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม – กนัยายน 2556) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) (BAY) เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลการพยากรณ์ราคาหุ้นและประกอบการตดัสินใจ

ลงทุน ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ิธีกาํลงัสองน้อยสุด ผลการศึกษาสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเงินปันผล (DVD) โดยสามารถอธิบายราคาหุ้น BAY ไดร้้อยละ 85  
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 การวิจัย น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั  ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั  แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน) และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและราคาหุ้น  ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

      6.1.1 ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น TRUE ไดร้้อยละ 

74 โดยมีค่า  F-statisticsเป็น 3.824 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรมมีผลต่อราคาหุ้น TRUE โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) = 3.408  

      6.1.2 ดัชนีความเ ช่ือมั่นทางอุตสาหกรรมและผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของราคาหุ้น DTAC ไดร้้อยละ 90โดยมีค่า F-statistics เป็น 12.81 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95  จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม 

มีผลต่อราคาหุ้น DTACโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) = 1.821 และผลการดาํเนินงานของบริษทัมีผลต่อราคา

หุ้น DTACโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) = 0.0055 

      6.1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น AIS ไดร้้อยละ92 โดยมีค่า F-statistics เป็น 16.01 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐมีผลต่อราคาหุ้น AIS โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta)  = 10.31 และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมี

ผลต่อราคาหุ้น AIS โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) = 6.220 

6.2 ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

      6.2.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

   6.2.1.1 จากการศึกษาพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ทรู

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นนกัลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหุ้นของทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จะตอ้ง

คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม โดยนาํปัจจยัดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาในการ

คาดคะเนราคาหุ้นของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

                6.2.1.2 ดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงานของบริษทั มีผลกระทบต่อราคา

หุ้น บริษทัโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นนกัลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษทั โทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางอุตสาหกรรม และ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยนาํปัจจยัดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาในการคาดคะเนราคาหุ้นของบริษทั โทเท่ิล

แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

  6.2.1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นนักลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ และดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ โดยนาํปัจจัยดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาในการคาดคะเนราคาหุ้นของ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
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6.2.2 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 

  6.2.2.1 ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นต่างๆ นอกเหนือจากการ 

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ิมเติม   

  6.2.2.2 ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นโดยใชก้รณีศึกษาของธุรกิจอ่ืนๆ  

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ธฤตพน อู่สวสัด์ิ อาจารยท่ี์

ปรึกษาการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีให้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิ

ประสาทวิชา และใหค้วามช่วยเหลือจนการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

Factors Affecting Amount of Deposits in the Government Savings Bank (GSB) 

ระวีวรรณ เจียมจิตร1 
และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร

2
 

1 นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, RaweewanJ@gsb.or.th 
2 อาจารยท์ี่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, dr.wanrapee@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 

ปีพ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2560 รวม 72 ชุดขอ้มูล โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) ค่าเงินบาท (THB) และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ีจะมีผลต่อปริมาณ 

เงินฝากของธนาคารออมสิน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares-OLS)  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ทางสถิติร้อยละ 99 คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) และปัจจยัที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

อย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดับความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 95 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาํหรับ

ตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ คือ อตัราเงินเฟ้อ (INF) และค่าเงินบาท (THB) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนัยสําคญั

กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

คาํสําคญั: ปริมาณเงินฝาก, ธนาคารออมสิน, เศรษฐกิจ 

ABSTRACT 

This research aims to study factors affecting the deposit volume of Government Savings Bank. This study 

draws from secondary dataset by using monthly time series data from January 2012 to December 2017 total 72 sets 

and focusing on 4 factors; Inflation (INF), Policy rate (INT), Thai Baht rate (THB), and Gross Domestic Product 

(GDP). The Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis method is used for this study.  

The results of the study showed that Policy rate (INT) is the most significant factor affecting the deposit 

volume of the Government Savings Bank at the 99 statistically significant confidence level. And next factor is 

Gross Domestic Product (GDP) at 95 statistically significant confidence level. However, Inflation rate (INF) and 

Thai Baht rate (THB) correlates with the deposit volume of the Government Savings Bank in the opposite direction 

which means that they are insignificant factor and could not describe the relationship of the savings deposit of the 

Government Savings Bank. 

Keywords:  Deposit volume, Government Savings Bank, Economy 
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1. บทนํา 

ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank)  เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงิน มีสถานะเป็น

รัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงการคลงั มีภารกิจหลกัในการเป็นธนาคารเพ่ือการออมดว้ยการส่งเสริมและระดมเงินออม 

เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงจากรัฐบาลเป็นประกนั และคุม้ครองวงเงินรับฝากส่วนเกินจากประชาชน จึงทาํให้

ประชาชนเกิดความเช่ือถือและมีความมัน่ใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน อีกทั้งธนาคารออมสินยงัเป็นแหล่ง

ระดมเงินออมท่ีสาํคญัของประเทศท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นเงินทุนหรือเงินให้

สินเช่ือทั้งภาคครัวเรือน ภาคเอกชน เพ่ือนําไปสู่การพฒันาเสริมสร้างความเจริญเติบโตในดา้นต่าง ๆ และให้การ

สนบัสนุนแก่ภาครัฐเพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ(ธนาคารออมสิน, 2561) ประกอบกบัผลการ

ดาํเนินงานของธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีธนาคารกลางไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2561) และการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจตามนวตักรรมโมเดล Thailand 4.0 ทาํให้ภาคการเงินการธนาคารจะตอ้งปรับตวัรับ

กระแส Thailand 4.0 ผ่านนวตักรรมทางการเงินฟินเทค ซ่ึงเป็นการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นธุรกิจการเงิน

เช่ือมโยงการบริการทางการเงินผา่นระบบออนไลน์ และยงัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระบบการชาํระเงินแห่งชาติ ท่ีจะ

ผลกัดนัให้ประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมไร้เงินสด ดงันั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบนั และรองรับการ

เขา้สู่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจตามนวตักรรมโมเดล Thailand 4.0 ท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน

โดยตรง ธนาคารออมสินจึงตอ้งให้ความสําคญักบัปริมาณเงินฝากของธนาคาร เพ่ือประโยชน์ในการให้สินเช่ือและ

การลงทุนของธนาคารในอนาคต  จึงทาํให้ผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารออมสิน โดยการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้ทาํการศึกษาปัจจยั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ีย

นโยบาย (INT) ค่าเงินบาท (THB) และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน โดยหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร

ออมสิน เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มลูประกอบการวางแผนการดาํเนินงาน การกาํหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของธนาคาร

ออมสินใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือรักษาแหล่งเงินทุนจากปริมาณเงินรับฝาก และช่วยรักษาเสถียรภาพของแหล่ง

เงินทุนของธนาคารออมสินไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน     

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดงักล่าวกบัปริมาณเงินฝาก ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

ธนาคารออมสิน 

 

3. แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัธนาคารออมสิน(ธนาคารออมสิน, 2561) เป็นธนาคารของคนไทย ภายใตร่้มพระบรม

โพธิสมภารของพระมหากษตัริยแ์ห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์โดยธนาคารออมสินถือกาํเนิดจากพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 6 ทรงตระหนกัถึงความสาํคญัของการเก็บรักษาทรัพยใ์ห้ปลอดภยั

จากโจรผูร้้าย โดยทรงตราพระราชบญัญติัจดัตั้งคลงัออมสินข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 เดือนเมษายน ปีพ.ศ.2456 ดว้ยพระราช

ปณิธานท่ีจะให้คลงัออมสินเป็นท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นอย่างปลอดภยั และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จกัเก็บออมทรัพยอ์ย่างถูก
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วิธี ในปีพ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงโปรดเกลา้ฯให้ยกฐานะคลงัออมสินข้ึน

เป็นธนาคารออมสิน โดยทรงตราพระราชบญัญติัธนาคารออมสินข้ึน เพ่ือรองรับกบัความกา้วหน้าของกิจการคลัง

ออมสิน และเปิดดาํเนินการในรูปแบบธนาคาร เม่ือวนัท่ี 1 เดือนเมษายน ปีพ.ศ.2490  

ทฤษฏีปริมาณเงินของมิลตนั ฟรีดแมน (ชวินทร์ ลีนะบรรจง, 2551) ซ่ึงเป็นการปรับปรุงแนวคิดของสํานัก

คลาสสิกในเร่ืองเก่ียวกบัความตอ้งการถือเงินข้ึนมาใหม่ โดยกาํหนดให้ความตอ้งการถือเงินมิไดข้ึ้นอยู่กบัอตัราผล 

ตอบแทน(ดอกเบ้ีย)ของหลักทรัพย ์เช่น พนัธบตัร แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ข้ึนอยู่กับหลักทรัพยห์ลายตัว เช่น 

พนัธบตัร หุ้น สินคา้ ในขณะท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บ เป็นการผสมกนัระหวา่งผลตอบแทนท่ีแน่นอนและท่ีคาดหวงั ทาํ

ให้ภาวะการณ์คาดคะเนเน่ืองจากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ของเคนส์ ลดบทบาทลงไป เงินในทศันะของฟรีดแมน จึงเป็นการ

ผสมผสานกนัระหว่างเงินเพ่ือธุรกรรมและเงินเพ่ือการเก็บรักษามลูค่า ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ความตอ้งการถือเงินของฟรีด

แมน มีลกัษณะคลา้ยกบัความตอ้งการในสินคา้อ่ืน ๆ  

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย (เพลินพิศ สัตยส์งวน, 2554) กล่าวว่า อตัราดอกเบ้ียถือเป็นตัวแปรท่ีสําคัญมากต่อ

ระบบเศรษฐกิจการเงิน ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัภาคการผลิต การท่ีมีปริมาณเงินมากอตัราดอกเบ้ียจะลดลงส่งผลให้เพ่ิม

การลงทุน เศรษฐกิจก็จะขยายตวั ในทางตรงขา้มถา้ปริมาณเงินลดลง อตัราดอกเบ้ียจะเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลต่อตน้ทุนการ

ทาํธุรกิจ เศรษฐกิจก็จะชะลอตวัลง ทุกประเทศจึงตอ้งพยายามปรับให้อตัราดอกเบ้ียอยู่ในภาวะเหมาะสม ทั้งน้ีโดย

พิจารณาในภาพรวมของสังคมโลกดว้ย อนัเน่ืองจากปัจจุบนัมีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนขา้มชาติไดอ้ย่างรวดเร็ว อตัรา

ดอกเบ้ียและราคาของหลกัทรัพยมี์ความเก่ียวขอ้งกนั และเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัทั้งระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน 

อนัมีผลต่อมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ  

แนวคิดเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ (เสรี ลีลาลยั, 2542) ไดอ้ธิบายไวว้่า เงินเฟ้อ หมายถึง การท่ีระดบัราคาสินคา้

หรือบริการในระยะเวลาหน่ึงสูงข้ึนเร่ือย  ๆอยา่งต่อเน่ือง เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนเงินตราหน่ึงหน่วย จึงสามารถซ้ือสินคา้และ

บริการไดน้อ้ยลง ดงันั้นภาวะเงินเฟ้อจึงเป็นการสะทอ้นถึงอาํนาจการซ้ือท่ีลดลงต่อหน่ึงหน่วยเงินตรา หรือปริมาณการ

สูญเสียมลูค่าท่ีแทจ้ริงของตวักลางท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนสินคา้ในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาวะเงินเฟ้อยงัเป็น

ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ไดแ้ก่ ค่าครองชีพเพ่ิมข้ึน ปริมาณการนาํเขา้สูงข้ึน กระตุน้ให้เกิดการใชจ่้ายและลงทุน 

ช่วยลดภาระหน้ีท่ีแทจ้ริงของภาครัฐและเอกชน 

แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) ไดใ้ห้ความหมายว่า มูลค่าการ

ผลิตสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยของประเทศในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงมีค่าเท่ากบัมูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรมการผลิตสินคา้และ

บริการทุกประเภทในขอบเขตพ้ืนท่ีของประเทศ และใชใ้นการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ โดยไม่ว่าจะคาํนวณรายได ้รายจ่าย

หรือดา้นการผลิต จะไดมู้ลค่าท่ีเท่ากนัเสมอ สําหรับการวดัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ถูกอธิบายดว้ย รายจ่ายเพ่ือ

การบริโภคภาคเอกชน รายจ่ายเพ่ือการลงทุนภาคเอกชน การใชจ่้ายของภาครัฐ การนาํเขา้สุทธิ และการส่งออกสุทธิ 
 

กรอบแนวคิด  
 

       ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา     ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 

 

 

4. การดําเนินการวจิัย 

- อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  

- อตัราดอกเบ้ียเงินฝากนโยบาย (INT) 

- ค่าเงินบาท (THB) 

 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

(DEPT) 
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4. การดําเนินการวจิัย 

 กลุ่มตวัอย่างตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูแบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2560 ระยะเวลา 6 ปี (จาํนวน 

72 ชุดขอ้มลู) และไดเ้ลือกศึกษาปัจจยัต่างๆ คือ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ค่าเงินบาท และผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ ซ่ึงปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ีอาจส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยขอ้มูล

ท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มลูต่างๆท่ีมีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลแต่ละตวัแปร เช่น ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทยและหน่วยงานสังกดักระทรวงพานิชย ์สํานักงานสถิติแห่งชาติ รายงานประจาํปีธนาคารออมสิน แลว้นาํขอ้มูล

ดงักล่าวมาประมวลผล เพ่ือหาความสมัพนัธ์ในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ 

ท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาผลของความสัมพนัธ์ของตวั

แปรอิสระ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดงัน้ี 

          ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน 

(Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

            ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณเพ่ือหาความสัมพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test) ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller ของตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตามก่อนนาํเขา้สมการถอดถอย  

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจาก

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation)  

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น แสดงดงัสมการ  

                    DEPT  =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1INF + 𝛽𝛽2INT + 𝛽𝛽3THB+ 𝛽𝛽4 GDP +𝜀𝜀 

โดยท่ี  𝛼𝛼 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  

        𝛽𝛽 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ   

  DEPT คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (หน่วย : ลา้นบาท) 

  INF คือ อตัราเงินเฟ้อ (หน่วย : ร้อยละ) 

  INT คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (หน่วย : ร้อยละ) 

  THB คือ ค่าเงินบาท (หน่วย : บาท/ดอลล่าร์) 

  GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (หน่วย : ร้อยละ) 

  𝜀𝜀 คือ ความคลาดเคล่ือน   

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบและสรุปปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบและสรุปปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 หากพบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation 

จะแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1596 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ขั้นตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานของค่าสมัประสิทธ์ิค่าคงท่ีในสมการถดถอย  

ขั้นตอนท่ี 7 เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ และสรุปผล 

 

5. ผลการวจิัย 

ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน 

(Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

ตารางท่ี 1 แสดงวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

Variables DEPT GDP INF INT THB 

Mean  1.890833  3.425833  1.305000  2.020833  32.96222 

Median  1.925000  3.370000  1.720000  2.000000  32.66000 

Maximum  2.140000  4.020000  3.390000  3.000000  36.16000 

Minimum  1.490000  2.990000 -0.900000  1.500000  29.07000 

Std. Dev.  0.174959  0.274446  1.462113  0.568774  1.881169 

ปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน (DEPT) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 1.890833 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 0.174959 

ผลผลติมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 3.425833 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เท่ากบั 0.274446 

อัตราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 1.305000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เท่ากบั 1.462113 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 2.020833 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เท่ากบั 0.568774 

ค่าเงินบาท (THB) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 32.96222 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เท่ากบั 1.881169 

ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณเพ่ือหาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

     ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test) ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller ของตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามก่อนนาํเขา้สมการถอดถอย 

ตารางท่ี 2 แสดงผลทดสอบความน่ิงของขอ้มลู (Unit Root Test) 

ตวัแปร 
Augmented Dickey-Fuller Test Statistic 

t-Statistic Test Critical Value 5%  Prob.* ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

DEPT -3.873064 -3.475305 0.0184 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

GDP -8.747232 -3.475305 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 
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ตวัแปร 
Augmented Dickey-Fuller Test Statistic 

t-Statistic Test Critical Value 5%  Prob.* ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

INF -7.453104 -3.475305 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

INT -7.709716 -3.475305 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

THB -5.789434 -3.475305 0.0000 ขอ้มลูท่ีน่ิง 

หมายเหตุ : * ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 2  พบว่า ขอ้มลูแต่ละตวัแปรดงักล่าวเป็นขอ้มลูท่ีน่ิง (Stationary) เรียบร้อยแลว้ จึงสามารถ

นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยได ้ 

     ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเสน้ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดย

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์

ตวัแปร DEPT GDP INF INT THB 

DEPT  1.000000  0.863066 -0.753080 -0.943867  0.767693 

GDP  0.863066  1.000000 -0.624843 -0.829091  0.678820 

INF -0.753080 -0.624843  1.000000  0.874088 -0.839385 

INT -0.943867 -0.829091  0.874088  1.000000 -0.857718 

THB  0.767693  0.678820 -0.839385 -0.857718  1.000000 

จากตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 

อยูใ่นช่วง [-0.80, +0.80] แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงจากตารางท่ี 3 พบว่า ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) และอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) เกิดปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ไม่อยู่ในช่วง [-0.80, 

+0.80] ดงันั้น เพ่ือแกปั้ญหา Multicollinearity ตอ้งตดัตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงออก โดยดูจากค่า VIF ท่ีมีค่าสูงสุดเป็น

เกณฑ์ในการตดั ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ตวัแปรอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) มีค่า VIF สูงสุด เท่ากบั 

10.64401 จึงเป็นปัจจยัท่ีถูกตดัออกจากการพิจารณา แต่ตวัแปรดงักล่าวมีความสาํคญัในแบบจาํลอง จึงไม่ตดัออกจาก

การพิจารณาและตอ้งยอมรับว่าตอ้งมี Multicollinearity 

     ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

ดงัสมการน้ี 

                       DEPT  =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1INF + 𝛽𝛽2INT + 𝛽𝛽3THB+ 𝛽𝛽4GDP +𝜀𝜀 

      ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบและสรุปปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือนดว้ยวิธี White’s Heteroskedasticity test 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึง คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) จึงสรุปได้ว่า พบปัญหาเร่ือง 

Heteroskedasticity 

      ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบและสรุปปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 การทดสอบปัญหา Autocorrelation ท่ีเก่ียวข้องกับตัวคลาดเคล่ือนด้วยวิธี Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึง คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า พบ

ปัญหาเร่ือง Autocorrelation 

จากการตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือนทั้ง 2 ประการ พบทั้งปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity  

และ Autocorrelation ดงันั้น จึงตอ้งมีการปรับแกผ้ลของสมการถดถอยก่อนนาํไปใช้ โดยจะใชแ้นวคิดของ HAC 

Newey-West 

     ขั้นตอนท่ี 6 การแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation โดยจะใชแ้นวคิดของ HAC Newey-West 

เพ่ือแกไ้ข Standard Error ของ OLS เป็นการเปรียบเทียบค่า standard error (Std. Error) กบัสมการท่ีไม่ไดมี้การแกไ้ขปัญหา 

Autocorrelation ซ่ึงผลการคาํนวณเป็นดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการแกไ้ขปัญหาจากการเกิด Autocorrelation โดยวิธี HAC Newey-West 

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

C 2.295059 0.444632 5.161706 0.0000 

INF 0.023953 0.015341 1.561438 0.1231 

INT -0.314438 0.053583 -5.868182 0.0000 

THB -0.006299 0.008528 -0.738575 0.4627 

GDP 0.118967 0.052985 2.245280 0.0281 

R-squared 0.923148     Durbin-Watson stat 1.177273 

Adjusted R-squared 0.918560     F-statistic 201.2010 

หมายเหตุ : * ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

       ขั้นตอนท่ี 7 เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ และสรุปผล  

สมการถดถอยท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 

  DEPT   =   + 𝛽𝛽1INF + 𝛽𝛽2INT + 𝛽𝛽3THB+ 𝛽𝛽4GDP+ 𝜀𝜀 

เม่ือทาํการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิ จะไดส้มการถดถอยท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  

DEPT = 2.295059 + 0.023953INF – 0.314438INT** – 0.006299THB + 0.118967GDP*  

               (0.0000)        (0.1231)           (0.0000)                (0.4627)               (0.0281) 
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R2  =   0.923148 F-statistic     =   201.2010 (F-statistic)  =  0.000 

Adjusted R2 = 0.918560    Durbin-Watson stat    =   1.177273 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง  ค่า Prob ของสัมประสิทธ์ิตวัแปร 

 *   หมายถึง ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 

 ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 

 

จากค่าสัมประสิทธ์ิ ในสมการถดถอยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

 การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) กับปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

(DEPT) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.11896 ค่า t-Statistic เท่ากบั 2.245 ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 แสดงว่า ถา้ตวัแปรอ่ืนคงท่ี และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณเงินฝาก

ธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.11896 ซ่ึงค่าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และความสัมพนัธ์ดงักล่าว

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) กับปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (DEPT) 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ –0.314438 ค่า t-Statistic เท่ากับ –5.868 ณ ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้    

การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ (INF) และค่าเงินบาท (THB) กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (DEPT) 

เป็นปัจจยัอิสระท่ีไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีนยัสาํคญักบัปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

 

6. การอภปิรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน จะเห็นไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 99 คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT)  และ

ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 95  คือ  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายใน ประเทศ (GDP)  สําหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ คือ 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) และค่าเงินบาท (THB) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนัยสําคญั ไม่สามารถอธิบายปริมาณเงินฝากของธนาคาร

ออมสิน  

จากวตัถุประสงค์การศึกษาเพ่ือทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน ตั้งแต่

เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2560 รวม 72 ชุดขอ้มูล โดยตั้งสมมติฐานการศึกษาคร้ังน้ีว่า   

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) ค่าเงินบาท (THB) ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่าง

นอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 - ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (DEPT) ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยความสัมพนัธ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศซ่ึงวัดได้จากความแตกต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศสูง แสดงถึงเศรษฐกิจภายในประเทศดี ประชาชนมีรายไดสู้ง ทาํให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารเพ่ิมข้ึน

ตามไปดว้ยซ่ึงสะทอ้นสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีธนาคารกลางไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ือกระตุน้การส่งออก ทาํ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1600 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ให้อตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินลดลง ส่งผลให้เกิดการไหลออกของเงินทุนท่ีจะเป็นแรงกดดนัต่ออตัราแลกเปล่ียน เม่ือ

เงินทุนไหลออกมากข้ึน จะทาํให้ค่าเงินอ่อนค่าลง ส่งผลใหร้าคาสินคา้ส่งออกตํ่าลง การส่งออกเพ่ิมสูงข้ึน และทาํการ

ผลิตสินคา้เพ่ิมสูงข้ึน เป็นการสร้างการจา้งงานและการเพ่ิมรายได ้และการปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่ายงัผลให้ประชาชนมี

รายไดเ้พ่ิมสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงเม่ือรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึนทาํให้ประชาชนมีเงินเหลือจ่ายพอท่ีจะนาํเงินไปฝากธนาคารเพ่ือการ

ออมในอนาคตซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปรารถนา จารึกร (2552) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มี

ความสัมพนัธ์ระยะยาวในทิศทางเดียวกนักับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ และธัญพร บูชิกานนท ์(2550) เร่ือง 

“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย” ผลการศึกษาพบว่า แบบจาํลองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมโดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย

ความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามพบว่า แบบจาํลองน้ีไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั เม่ือการพิจารณาทิศทางและขนาด

ของความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยกับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบ้ืองต้น มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 - อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (DEPT) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สะทอ้นให้เห็นว่า แมว้่าจะมีการ

ปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ก็จะไม่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร ประชาชนก็ยงัมีความเช่ือมัน่ในธนาคาร

ออมสิน ยงัคงนาํเงินไปฝากกบัธนาคาร ประกอบกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีธนาคารกลางมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย

นโยบายเพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจดา้นการส่งออก สร้างการจา้งงานและการเพ่ิมรายได ้เม่ือมีการจา้งงานและมี

รายได้เพ่ิม ส่งผลไปยงัภาคประชาชนท่ีมีเงินเหลือจ่ายแลว้นําเงินไปฝากธนาคารเพ่ือการออมในอนาคต ซ่ึงผล

การศึกษาขดัแยง้กบัผลการศึกษาของวนัวิสา สีระสาและอติ ไทยานันท ์(2556) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั มหาชน”ผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน มีอิทธิพลต่อปริมาณ

เงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย ์ร้อยละ 99 และมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชยใ์นทิศทาง

เดียวกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด และกรรณิการ์ จะกอ (2555) เร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ผลการศึกษา

พบว่า อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารอยา่งมีนัยสําคญัในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงิน

ฝากของธนาคาร คือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียหน่ึงเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณเงินฝากของธนาคารจะเพ่ิมข้ึนดว้ย  

- อตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีผลกบัปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (DEPT) อธิบาย

ไดว้่า อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัอิสระท่ีไม่มีนยัสาํคญักบัปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน และไม่สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินได ้ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ กรรณิการ์ 

จะกอ (2555) เร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่าอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ปริมาณเงินฝากของธนาคาร คือ เม่ืออตัราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนสูงข้ึนปริมาณเงินฝากของธนาคารจะลดลง และเขมิกา เพ็ชร

รุจิ (2553) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)” ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงลดลง

อยา่งมีนยัสาํคญั  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1601 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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- ค่าเงินบาท (THB) ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีผลกบัปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (DEPT)  อธิบาย

ได้ว่า ค่าเงินบาทเป็นปัจจัยอิสระท่ีไม่มีนัยสําคัญกับปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน และไม่สามารถอธิบาย 

การเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินได ้ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ เจดมะณี 

วงค์ภกัดี (2559) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)” ผล

การศึกษาพบว่า ค่าเงินบาท มีผลต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

ในทิศทางเดียวกนั คือ เม่ือค่าเงินบาทสูงข้ึนจะส่งผลทาํให้ปริมาณเงินรับฝากเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย และเฉลิมศรี มณี

กาศ และวรรณรพี บานช่ืนจิตร (2558) เร่ือง “การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า ค่าเงินบาท (THB) คือ จาํนวนเงินบาทท่ีใชน้าํไป

แลกเปล่ียนกบัเงินตราต่างประเทศหรือท่ีเรียกว่าเงินสกุลอ่ืน ๆ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน จะเห็นไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณ 

เงินฝากของธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นทางสถิติร้อยละ 95 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) สาํหรับอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) มีความสัมพนัธ์ต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน

ในทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ตวัแปรอตัราเงินเฟ้อ (INF) และค่าเงินบาท (THB) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญั ไม่สามารถอธิบายปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารออมสินได ้ 

ข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการ

เปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน จึงนําผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ 

วางแผนการดาํเนินงาน การบริหารจดัการ เช่น การพฒันาผลิตภณัฑเ์งินฝาก กลยุทธ์การระดมเงินฝาก และควบคุม

ปริมาณเงินฝากและปริมาณเงินให้สินเช่ือ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง ทิศทาง และนโยบายการดาํเนินงานของธนาคาร 

การกาํหนดเป้าหมายการเติบโตของเงินฝากและสินเช่ือ ตามทิศทางอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เนน้การขบัเคล่ือน

ภารกิจให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีมุ่งสู่การเป็น Digi -Thai Banking และสอดคล้องกับนโยบาย

ภาครัฐของธนาคารออมสินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ี สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ รวมถึงคณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ 

ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา จนทาํให้การศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมถึงธนาคารออมสินท่ี

สนบัสนุนใหทุ้นการศึกษาในการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรู้และความกา้วหน้า
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ในหน้าท่ีการทํางาน ทั้ ง น้ีหากการศึกษาค้นคว้าฉบับน้ีเ กิดข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัย 

ขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงิน

วอนเกาหลี จากตัวแบบจาํลองท่ีได้เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีมีอัตราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียกูย้ืม

ระหว่างธนาคาร ดุลบญัชีเดินสะพดั มลูค่าการส่งออกไทย – เกาหลี และมูลค่าการนาํเขา้สินคา้เกาหลี – ไทย เป็นตวั

แปรท่ีใชใ้นการศึกษาข้อมูล โดยการใช้อนุกรมเวลา (Time series Data) เป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งวนัท่ี 1 มกราคม      

พ.ศ. 2550 จนถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  รวมทั้งส้ิน 120 เดือน มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Regression Model) มาประมาณค่าตวัแปรตามดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อ (INF) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทไทย

และเงินวอนเกาหลี ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยสําคญั 

5% สาํหรับตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหว่างธนาคาร (IBR) เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทไทยและเงินวอนเกาหลีในทิศทางตรงขา้มกนั และเป็นไม่ไปตามสมมุติฐานท่ีงานวิจยัไดต้ั้งไว ้ณ ระดบันัยสําคญั 

5% 

ส่วนดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย – เกาหลี (XEK) และมูลค้าการนาํเขา้สินเค้า 

เกาหลี – ไทย (IMK) เป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยและเงินวอนเกาหลี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 5% 

คาํสําคญั: อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราเงินเฟ้อ เงินวอนเกาหลีใต ้เงินบาทไทย 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the factors influencing the exchange rate of Thai Baht 

against Korean won. From the model is the foreign exchange rate. With inflation Interbank loan rate Current 

account The value of Thai-Korean exports and the value of imports of Korean-Thai products are used to study the 

data. Time series data is a monthly data set from January 1, 2007 to December 31, 2017, for a total of 120 months. 

Multiple regression models are used to analyze the data. Ordinary Least Squares (OLS) 

The study indicated that Inflation (INF) is a factor that affects the exchange rate between the Thai Baht 

and Korean Won. In the same direction This is based on the assumptions set. At a significant level of 5%, the IBR 
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is a factor that does not affect the exchange rate of Thai Baht and Korean Won in opposite directions and not 

according to the hypothesis that the research has set a significant 5% 

The current account (CA), the export value of Thai-Korean goods (XEK), and the import value of Korea-

Thailand Trade (IMK) are not affected by the exchange rate of Thai Baht and Korean Won at the 5% significance 

level 

 

Keywords: exchange rate, inflation, Korean won, currency 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวและนักลงทุน เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีความ

สวยงามและยงัคงไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ จึงเป็นไม่แปลกเลยท่ีนกัท่องเท่ียวจากนานาประเทศทัว่โลกเดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมข้ึนทุกๆปี และในการธุรกิจกบัต่างประเทศนั่น ส่ิงท่ีสําคญัและควร

คาํนึงถีงมากท่ีสุดท่ีมีความผนัผวนอยุ่ตลอดเวลาคือ อตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงท่ีประเทศไทยใชอ้ยุร่วมทั้งส้ิน 48 สกุล ตั้ง

เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา (ท่ีมา: อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียของธนาคารณิชย ์: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 

   ซ่ึงหลายปีท่ีผา่นมาน้ี การท่องเท่ียวและการคา้กบัประเทศเพ่ือนบา้นในเอเชียมีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึง

รวมไปถึงประเทศท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีดีอยา่งประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงจากสถิติทางการคา้ทั้งการนาํเขา้และการ

ส่งออก มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้งการนิยมมาเท่ียวประเทศไทย การนําเขา้และการส่ง สินค้าระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้แต่เม่ือมองภาพรวมแลว้ การคา้ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใตย้งัมีการ

ส่งออกท่ีไม่มากนกั จากกราฟท่ี 1  ดงันั้นตลาดการส่งออกของประเทศไทยกบัประเทศกาหลีใตส้ามารถมีการขยายตวั

ทางดา้นการส่งออกไดอี้กมาก  ประเทศไทยจึงควรหันมาสนใจในการวางแผนในการคา้ ธุรกิจ และการท่องเท่ียวไทย

ท่ีจะกาํลงัขยายไปสู่ปประเทศเกาหลีใต ้และส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงอีกปัจจยัหน่ึง คือ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทไทย

และเงินวอนเกาหลี  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 กราฟท่ี 1 กราฟแสดงมลูค่าการส่งออกสินคา้และการนาํเขา้สินคา้ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้
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มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนาํเขา้ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยและเงินวอนเกาหลี จากตวัแบบจาํลองอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีได ้

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.  2550 จนถึง 31 ธันวาคม     

พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 120 เดือน โดยเก็บขอ้อมูลต่างๆจากหน่วยราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึง 

กรมส่งเสริมการส่งออก เลือกขอ้มลูท่ีนาํมาทาํการวิจยัเป็นรายเดือน ซ่ึงในอตัราเงินเฟ้อ จะเป็นค่าฉล่ียทั้งปี 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตวัแปรตน้ 

 1) อตัราดอกเบ้ีย (IBR : Interbank Rate) 

 2) อตัราเงินเฟ้อ (INF : Inflation Rate) 

 3) ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA : Current Account ) 

 4) มลูค่าการส่งออก ไทย – เกาหลี (XEK : Exports to Korea) 

 5) มลูค่าการนาํเขา้สินคา้ ไทย –เกาหลี (IMK : Import to Korea) 

ตวัแปรตาม คือ อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทไทยและเงินวอนเกาหลี(KRW)  

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา โดยศึกษาจากเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา (Descriptive Method) ซ่ึงการวิเคราะห์จะมาจากเอกสาร บทความ 

รวมไปถึงสถิตจากหน่วยงานราชการและกระทรวงการต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) การศึกษาปัจจยัท่ีส่วผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ไทยและเงินวอนเกาหลี โดยใชส้มาการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) โดยการประมาณค่าค่าตวัแปร

ตามดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมีสมการดงัต่อไปน้ี 

 

 KRW = a+b_1 IBR+ b_2 INF+ b_3 CA+b_4 XEK+ b_5 IMK + Ɛ 

 

 KRW = อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทไทยและเงินวอนเกาหลี 

 a   = ค่าคงท่ี 

 b   = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

 IBR = อตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืระหว่างธนาคาร 

 INF = อตัราเงินเฟ้อ 

 CA  =  ดุลบญัชีเดินสะพดั 
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 XEK = มลูค่าการส่งออก ไทย – เกาหลี 

 IMK =  มลูค่าการนาํเขา้สินคา้ ไทย –เกาหลี 

  Ɛ  = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

4. ผลการวจิัย 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลี ซ่ึงในบทน้ีจะ

นาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มลูตามขั้นตอนการศึกษาโดยการใชส้มการถดถอ้ยเชิงซอ้น (Multiple Regression Model) มา

ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระท่ีส่งผลตามตวัแปรตามดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: 

OLS) เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน เร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2550  จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวมชุดข้อมูลทั้งหมด 120 ชุดข้อมูล( 120 เดือน)               

เพ่ือทดสอบปัจจยัต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่อตวัแปลตาม คืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยกบัเงินวอนเกาหลี ซ่ึง ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (IBR :Interbank Rate)  ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA :Current Account) อตัราเงิน

เฟ้อ (INF : Inflation Rate) มลูค่าการส่งออกไทย – เกาหลีใต ้(XEK : Export to Korea) มลูค่าการนาํเขา้สินคา้ เกาหลี –

ไทย (IMK :  Import to Thai) ตามแบบจาํลองท่ีตั้งไวห้รือไม่ วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ของตวัแปรอิสระ (X) และ               

ตวัแปรตาม (Y) 

 

วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ของตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม (Y)   

Variables Mean Median Maximum Minimum Std.Deviation 

IBR 1.9086 1.9600 2.7100 1.4500 0.4142 

INF 99.3960 100.0000 100.8500 96.9100 1.3844 

CA 27.9800 32.1000 49.3000 -4.9000 20.7885 

XEK 6480.5666 6482.0000 8072.0000 3652.0000 1504.6822 

IMK 4523.6500 4854.0000 5345.0000 2601.0000 1007.5499 

KRW 0.0294 0.0298 0.0322 0.0263 0.0015 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable : Y) คืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลี(KRW) มีค่าจาก

การคาํนวณดงัน้ี มีค่าเฉล่ีย (Mean) 0.0294 ค่าฐานนิยม(Median) 0.0298 ค่าสูงสุด (Maximum) 0.0322 ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) 0.0263  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Std.Deviation) 0.0015 

ตวัแปรอิสระ(Independent Variable : X) มีค่าท่ีคาํนวณออกมาดงัน้ี 

• ตวัแปรอิสระ INF มีค่าจากการคาํนวณดงัน้ี  

เงินเฟ้อมีค่าเฉล่ีย(Mean) 99.3960 ค่าฐานนิยม(Median) 100.0000 ค่าสูงสุด (Maximum) 100.8500   ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) 96.9100 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) 1.3844 
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• ตวัแปรอิสระ CA มีค่าจากการคาํนวณดงัน้ี  

ดุลบญัชีเดินสะพดัมีค่าเฉล่ีย(Mean) 27.9800  ค่าฐานนิยม(Median) 32.1000 ค่าสูงสุด (Maximum) 49.3000  

ค่าตํ่าสุด (Minimum) -4.9000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) 20.7885 

• ตวัแปรอิสระ XEK  มีค่าจากการคาํนวณดงัน้ี  

มูลค่าการส่งออก ไทย – เกาหลีมีค่าเฉล่ีย(Mean) 6480.5666 ค่าฐานนิยม(Median) 6482.0000 ค่าสูงสุด 

(Maximum) 8072.0000 ค่าตํ่าสุด (Minimum) 3652.0000 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Std.Deviation) 1504.6822 

• ตวัแปรอิสระ IMK  มีค่าจากการคาํนวณดงัน้ี  

มูลค่าการนําเข้าสินค้า ไทย –เกาหลีมีค่าเฉล่ีย(Mean) 4523.6500ค่าฐานนิยม(Median) 4854.0000 

(Maximum) 8072.0000 ค่าตํ่าสุด (Minimum) 5345.0000และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Std.Deviation) 1504.6822 

 

สมการ  

KRW =  - 3.034684** - 0.023303**IBR + 0.013464**INF  + 0.002667**CA + 2.34344XEK – 5.666666**IMK                    

                  (0.0001)              (0.0000)               (0.0000)                (0.0000)              (0.4518)            (0.0000)           

F-Statistic = 902.1652 (Sig. = 0.000) 

R^2 =  0.977605 

Adjusted - R^2 = 0.976522 

N = 120 

ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึงค่า Probability ของค่าสัมประสิทธ์ิ 

ดงันั้น มีค่าสัมประสิทธิอย่างน้อย 1 มีค่าต่างจาก 0 อย่างมีนัยยะสําคญัท่ีร้อยละ 95 และ Adjusted – R 

Squared = 0.976522  ซ่ึงนั้นหมายความว่า ตวัแปรตน้ทุกตวัในสมการสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้97.6522% 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF)  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทไทยและเงินวอนเกาหลี อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ซ่ึงเป็นตามทฤษฎีความเสมอภาคอาํนาจซ้ือโดยเปรียบเทียบ(Relative 

Purchasing Power Parity : RPP) อธิบายถึงความเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  โดยอตัราแลกเปล่ียนจะปรับตวั

ไปตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลาหน่ึง

จะเท่ากบัการเปล่ียนแปลงระดบัราคาของสองประเทศในช่วงเวลาเดียวกนั  โดยอตัราแลกเปล่ียนจะมีความสัมพนัธ์

ระหว่างระดบัราคาสินคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ  และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินสองสกุลจะมีการปรับตวั

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัช่องว่างระหว่างอตัราเงินเฟ้อ (Differential Rate of Inflation) ระหว่างสองประเทศ โดยจะมีทิศ

ทางการปรับตวัจนกระทัง่ดุลยภาพของดุลการชะเงินของสองประเทศไดดุ้ล ถา้อตัราเงินเฟ้อของประเทศใดมีแนวโน้ม

สูงข้ึน  แสดงว่าระดบัราคาของสินคา้หรือบริการของประเทศมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความไม่แน่นอนและจาํทาํให้

เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ  และส่งผลทาํให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลง ดงันั้นอตัราเงินเฟ้อจึงมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยและเงินวอนเกาหลี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  คุณนิภาพร 

โชติพฤษวนั (2554) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อ  
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ยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน และงานวิจยัของคุณภาคิณ จิตโภคเกษม (2550) เร่ืองผลกระทบของความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียนต่อระดบัราคาสินคา้ในประเทศ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาการค้นควา้อิสระท่ีได้ให้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแก้ไขเน้ือหา  ตลอดจนให้ก ําลังใจในการ

ทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระและท่านอาจารยใ์นสาขาวิชาการตลาดทุกท่านท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาํทุกอย่าง

ดว้ยดีเสมอมา ดงันั้นทางผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณท่านต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพ่ีน้องท่ีให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ

ขอขอบคุณคุณฐิติมา  ร้ายไพรี นายสิทธิพนัธ์  พรอิชยานน์ และนักศึกษาปริญญาโททุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ

ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู ่ท่ีให้กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้อิสระตลอดมา         
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประภยั จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท ทิพยประภัย จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (ISUR) ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) 

โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือนเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม

จาํนวนทั้งส้ิน 144 เดือน แลว้นาํข้อมูลดงักล่าวมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression) จากนั้นประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยใช้วิธีการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือคาํนวณหาค่าทางสถิติ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย ์บริษทั ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) จากการศึกษาในกรณีดังกล่าว พบว่าราคาหลักทรัพยห์มวด

ประกนัภยั (ISUR), ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) มีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือ0.95 ในทิศทาง

เดียวกนั ส่วนดชันีดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ปริมาณการให้สินเช่ือภาค

อสังหาริมทรัพย ์(H) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั : ราคาหลกัทรัพย,์  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, สมการถดถอย 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to study the economic factors that affecting the stock prices for Dhipaya 

Insurance, Ltd. (Thailand). The economic factors using in this research are INSUR : ISUR , Private Investment 

Index : PII ,Consumer price index : CPI , Price index - The Comparisons : IE ,The Bath : NEER  and Commercial 

real estate loans : H  

The data of a research were selected from January, 2005 to December, 2017 and using the Multiple 

Regression to analyze by Ordinary Least Square. The result of study were (1) INSUR, The Bath (NEER) and Price 

index - The Comparisons (IE) showed that relation of price to Book Value were statistically significant at 0.95 level 

of confidence and affect the stock prices of Dhipaya Insurance, Ltd. (Thailand). (2) Consumer price index (CPI), 

Private Investment Index (PII), Commercial real estate loans (H) is not affect the stock prices of Dhipaya Insurance, 

Ltd. (Thailand). 

Keywords: Stock Prices, The Economic Factors, Multiple Regression  
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1. บทนํา 

การลงทุนในหลกัทรัพยอ์าจเป็นการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ดงันั้นในการลงทุน

ในหลกัทรัพยอ์ยา่งมีหลกัเกณฑ์ ผูล้งทุนจาํเป็นต้องพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลในการกาํหนดมูลค่าและราคาของ

หลกัทรัพยเ์พ่ือวิเคราะห์ว่าควรลงทุนในหลกัทรัพยใ์ด 

จากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมขยายตัวมีส่วนทาํให้ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตขยายตัวด้วย

เช่นเดียวกนั แนวโน้มทางธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตหลงัจากเจอวิกฤตจึงเป็นแนวโน้มขาข้ึน และช่วงหลงัปี 

2558 อยู่ใน 10 ธุรกิจดาวเด่น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่า ราคาหลักทรัพยข์องหมวดประกันภยัและประกันชีวิต 

(INSUR) เป็นหมวดๆ หน่ึงซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร เม่ือมีปัจจยั

ต่างๆ มากระทบ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจ  

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต จึงมีความน่าสนใจอย่างมากในการศึกษา

คร้ังน้ี ดงันั้น จึงไดเ้ลือกการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยน์ั้นจะสามารถบอกถึงความมีศกัยภาพขององคก์ร 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประภยั จาํกดั (มหาชน) ไดมุ่้งศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน กล่าวว่า การวิเคราะห์เศรษฐกิจ มีความสําคัญต่อการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยท์างปัจจยัพ้ืนฐาน เน่ืองจากในการเปล่ียนแปลงจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะ

ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์อาทิ หลกัทรัพยบ์างกลุ่มมีระดบัราคาลดลง เม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตวัและจะมี

ระดับราคาสูงข้ึนเม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตัวข้ึน พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป น่าจะมี

ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น 

 2. ภาพรวมของเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์  การวิเคราะห์เศรษฐกิจทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

ปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั อาทิ วฏัจกัรธุรกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั อตัราเงินเฟ้อ การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค

และของธุรกิจ ซ่ึงการพิจารณาปัจจยัดงักล่าว ผูว้ิเคราะห์จะตอ้งวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ และใชเ้ป็นแนวทางใน

การสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 

 3. แนวคดิทฤษฎกีารประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การหามูลค่าหลกัทรัพยท์างปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือให้ไดมู้ลค่าท่ี

แทจ้ริง (Intrinsic Value) ซ่ึงจะนาํมาเปรียบเทียบกบัราคาของหลกัทรัพยใ์นตลาด (Market Price) เพ่ือพิจารณาว่า

หลกัทรัพยน์ั้น overvalue หรือ undervalue ถา้หลกัทรัพยน์ั้น overvalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลกัทรัพยน์ั้น

สูงกว่ามลูค่าหลกัทรัพยท่ี์ประเมินได ้ในกรณีน้ี ผูล้งทุนไม่ควรซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น เน่ืองจากราคาตลาดสูงกว่ามลูค่าท่ี

แทจ้ริง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หลกัทรัพยน์ั้น undervalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลกัทรัพยน์ั้นตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพยท่ี์ประเมินได ้ในกรณีน้ีผูล้งทุนก็อาจซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  

ทั้งน้ี การประเมินมูลค่าเงินลงทุนย่อมไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นนโยบาย

การเงิน การคลงั อุปสงคแ์ละอุปทาน หรือตวัแปรทางอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและฐานะของบริษทั 

4. แนวคิดทฤษฎี Dividend Valuation Model การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์โดยใช้ทฤษฎี Dividend 

Valuation Model เป็นการหามูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ดว้ยการหามูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ควรจะลงทุน โดยนาํ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บทั้งหมดในอนาคต (เงินปันผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บในแต่ละงวดและเงินตน้) ซ่ึงไดจ้ากการ
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ลงทุนนั้นมา discount ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ท่ีเหมาะสมมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นมูลค่า

ของหลกัทรัพยซ่ึ์งผูล้งทุน จะนาํไปเป็นขอ้มลูในการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น

ในขณะนั้น 

5. แนวคิดทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) เป็นตวัแบบท่ีแสดงดุลยภาพของผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์หรือตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Capital) ท่ีธุรกิจตอ้งจ่ายสําหรับหลกัทรัพยท์างการเงินท่ีเสนอขาย 

รวมถึงการคาํนวณหาราคาของหลกัทรัพย ์(Asset Prices) ระดบัผลตอบแทนท่ีควรจะไดรั้บจากการลงทุน ควรข้ึนอยู่

กบัความเส่ียงจากการลงทุนโดย หลกัการลงทุนของทฤษฎีน้ีจะพิจารณาว่า นกัลงทุนจะไดรั้บการชดเชยเฉพาะความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีนักลงทุน 

ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดห้รือไม่สามารถขจดัไดจ้ากการกระจายการลงทุน ดงันั้นการลงทุนท่ีมีความ เส่ียงใดๆ ควร

ไดรั้บผลตอบแทนอยา่งนอ้ย คือ เท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) บวกดว้ยส่วนชดเชย

ความเส่ียงซ่ึงเป็นสัดส่วนกบัอตัราชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Risk Premium) 

6.  แนวคดิทฤษฎ ีArbitrage Pricing Model (APT) อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์เชิง

เส้นต้นกบัดชันีต่างๆ กลุ่มหน่ึง โดยแต่ละดัชนีเป็นตัวแทนปัจจยัซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพยน์ั้ น 

ภายใตก้ฎการมีราคาเดียวผูล้งทุนในตลาดจะซ้ือและขายหลกัทรัพย ์โดยหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั

หน่ึงในลักษณะท่ีเหมือนกนั ควรจะให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวเ้ท่ากัน การซ้ือและขายเพ่ือทาํกาํไรจากราคาท่ี

แตกต่างกนัในแต่ละตลาดจนกระทัง่ราคาหลกัทรัพยเ์ท่ากนั เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

7.  การลงทุน เป็นการซ้ือสินทรัพยต่์างๆ เพ่ือหวงัว่าจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคต ท่ี

สามารถชดเชยกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้เช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินตามระยะเวลาเน่ืองจากเงินเฟ้อ การ

ลงทุนมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากเงินลงทุนจะถูกเคล่ือนยา้ยจากผูมี้เงินเหลือสุทธิไปยงัผูข้าดแคลน

เงินทุน เพ่ือนาํเงินลงทุนส่วนน้ีไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจ หรือขยายธุรกิจซ่ึงการผลิตและการลงทุนเหล่าน้ีจะนาํไปสู่

การจา้งแรงงานเพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด  

การลงทุนถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้ขยายตวัไดดี้ และจะส่งผลให้ผลประกอบการ

ของบริษทัต่างๆดีข้ึน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นก็ดีตามไปดว้ย 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ปวณีา โล่รักษา. (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) ใช้เคร่ืองมือทางสถิติผ่านแบบจาํลองสมการถดถอยและทดสอบ

สมมติฐานเพ่ือแปรผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ คือ ดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั มีผลต่อราคาหลกัทรัพยท์ั้ง บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 

ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) ส่วนดชันีราคาตลาดหลักทรัพย ์มีผลต่อราคาหลักทรัพยเ์ฉพาะบริษัท กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น สําหรับตวัแปรอิสระ คือ อตัราการขยายตวัของปริมาณรถยนต์ท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศ อตัราการขยายตวัของปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั อตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกและนาํเขา้ ไม่มี

ผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องทั้ง 2 บริษทั  

พิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) บริษัท ทิพยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) บริษทั ศรีอยุธยาประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) แบบจาํลองท่ีใชใ้น
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การศึกษาคน้ควา้ จะสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต ดว้ย

วิธีการสร้างสมการถดถอยเซิงซ้อน (Multiple linear Regressions) พบว่า ตวัแปรท่ีผลต่อราคาหลักทรัพยอ์ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลา t-1 โดยมี

ผลต่อกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยเ์ฉพาะบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  คือ ปริมาณการจาํหน่วยรถยนต์ภายในประเทศ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในทิศทางเดียวกนั และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย

เป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

วลยั วรวุฒธิีรกุล และกติตพิันธ์ คงสวสัดิ์เกยีรต ิ(2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวินาศภยั

ทางทะเลและขนส่ง ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์สูงมากสามารถส่งผลต่อเบ้ียรับประกนัภยัโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และ อตัราเงินเฟ้อ (IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั  

และดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์ 

สหรัฐอเมริกา (RATE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CCI) มลูค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 

 นันทรัต รักอริยะธรรม (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ ด้วยการสร้างสมการโดยใชรู้ปแบบการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยเชิงเส้นแบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า  

 1. ดชันีผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญั ในเชิงบวกกบักลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการ ส่วนกลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์เชิงลบ 

 2. ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญั ในเชิงบวกกบักลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร กลุ่มทรัพยากรกลุ่มบริการ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มวัตถุดิบและสินค้า

อุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มเทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ 

สุวพิชญ์ บันลอืฤทธิ์ (2554) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์

และราคาหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์ใชว้ิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ สร้างสมการในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อน 

และประมาณค่าโดยสมการถดถอยดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Method of Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการ

ดว้ยวิธี Enter พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI) อัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MOR อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ER) มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(IR) และอตัราดอกเบ้ีย MRR มีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศในทิศทางเดียวกนั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2. เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 
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ซ่ึงในการศึกษาดงักล่าว คาดว่าจะมีประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. สามารถใช้ศึกษาถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและอิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์อง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

2. สามารถนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและประกอบการตดัสินใจในการลงทุนได ้  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 การศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชข้อ้มูลใน

การศึกษา คือ ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิต (ISUR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีดัชนีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนีราคาสินคา้เข้า-ออก

เปรียบเทียบ (IE) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  

นาํขอ้มลูท่ีไดท้าํการรวบรวมเรียบร้อยแลว้ มาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้โดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regression) ดว้ยวิธีการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือคาํนวณหาค่าทาง

สถิติ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว โดยมีรูปแบบสมการทดถอยเชิงซอ้น  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) สารสนเทศ 

โดยใชข้อ้มลูรายเดือนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม 144 เดือน 

เก็บรวบรวมขอ้มลูจาก เวบ็ไซต ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  (www.bot.or.th) เวบ็ไซต ์settrade (www.settrade.com)   

การวเิคราะห์ข้อมูล  โปรแกรมสาํเร็จรูป EViews 8 ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary test หรือ Unit root test) ดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-

Fuller ของตวัแปรต่าง ๆ ก่อนนาํเขา้สมการถดถอย              

หากทดสอบแลว้พบว่าขอ้มลูตวัแปรใดมีความไม่น่ิง (Non-Stationary) จะทาํการปรับเปล่ียนขอ้มูลให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีน่ิง ดว้ยวิธีการปรับขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง (Percentage change) และตัด

จาํนวนขอ้มลูเดือนแรกออก จึงไดข้อ้มูลในการทดสอบสมการ ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ.

2560 รวม 143 เดือน 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองต้นของตัวแปรต่างๆ ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการอธิบายตวัแปร

เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือสรุปขอ้มูลและทราบถึงลกัษณะขอ้มูล

ในภาพรวม โดยไม่นาํไปพยากรณ์แต่อยา่งใด 

ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา

จากค่า Correlation Matrix ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัสูง คือ มีค่าสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ +0.8 ถึง +1 หรือ ตั้งแต่ -

0.8 ถึง -1 จะทาํให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยาํน้อยลง เกิดปัญหา 

Multicollinearity     
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 กรณีท่ีเกิดปัญหา Multicollinearity  ระหว่างตวัแปรคู่ใด ๆ แนวทางในการแกไ้ขปัญหา คือ ตดัตวัแปรอิสระ

ท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามนอ้ยกว่าออกจากสมการถดถอย 

ขั้นท่ี 4 สมการถดถอยท่ีใช ้และสมมติฐานต่างๆ ท่ีจะทดสอบ  

       TIP = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1ISUR + 𝛽𝛽2PII + 𝛽𝛽3CPI + 𝛽𝛽4IE +𝛽𝛽5NEER + 𝛽𝛽6H + 𝜀𝜀 

 สมมติฐานราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (ISUR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันี

ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ปริมาณการ

ให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) มีอย่างน้อย 1 แปรมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภัย 

จาํกดั (มหาชน) 

ขั้นท่ี 5 การตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือนก่อนนาํไปใช ้ดว้ยค่า  Prob. F ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95  

1) ทดส อบปัญ หาค วา มแปร ปรว นไ ม่ค งท่ีข อง คว ามคลา ดเ ค ล่ื อน (Heteroskedasticity) โด ยวิ ธี 

Heteroskedasticity Test ประเภท White แบบมี Cross-terms  

2) ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยวิธี Serial Correlation 

LM Test แบบขอ้มลูรายเดือน  

หากพบปัญหาเฉพาะเร่ือง Heteroskedasticity ปรับแกผ้ลของสมการถดถอยดว้ยแนวคิด White correction 

standard error และถา้หากพบปัญหา Autocorrelation และพบปัญหาทั้ง 2 ของความคลาดเคล่ือน ปรับแกผ้ลของสมการ

ถดถอยดว้ยแนวคิด HAC Newey -West  

ขั้นท่ี 6 การตีความหมายสมการเชิงซอ้น จากสมการถดถอยเชิงซอ้น สมัประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆจะแสดง

ให้เห็นถึงลกัษณะของตวัแปรตามต่อตวัแปรอิสระนั้นๆ เม่ือตวัแปรอิสระอ่ืนคงท่ี ส่วนค่าคงท่ี a มีการแปลความหมาย

คือ เม่ือค่าคงท่ี a เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย เม่ือตวัแปรอิสระอ่ืนคงท่ีมีผลทาํให้ตวัแปลตามมีค่าเปล่ียนแปลงตามค่าคงท่ี

นั้นดว้ย 

การนําเสนอข้อมูล  

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใน

คร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มลูการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยจะนาํเสนอในรูปแบบตาราง สมการ และการ

บรรยาย 
 

4. ผลการวจิัย 

1. ทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary test หรือ Unit root test) พบว่าขอ้มลูตวัแปรทุกตวัค่า Prob.* มีค่า

มากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) คือ 

ขอ้มลูตวัแปร เป็นขอ้มลูไม่น่ิง (Non-Stationary)  

ยกเวน้ ตวัแปร NEER (ดชันีค่าเงินบาท) มีค่า Prob.* เท่ากบั 0.0351 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ขอ้มลูตวัแปร เป็นขอ้มลูน่ิง (Stationary)  

จากตวัแปรขอ้มูลท่ีมีความไม่น่ิง (Non-Stationary) จึงทาํการปรับเปล่ียนขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีน่ิง ดว้ย

วิธีการปรับขอ้มลูให้อยูใ่นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง (Percentage change) ทาํให้ขอ้มูลรายเดือนเหลือ 

143 เดือน (หลงัปรับขอ้มลู) ก่อนนาํเขา้สมการถดถอย และพบว่าหลงัปรับขอ้มูลตวัแปรทุกตวัมีค่า Prob.* น้อยกว่า 
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0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ขอ้มูลตวัแปร เป็นขอ้มูลน่ิง 

(Stationary) แลว้ 

 2. วเิคราะห์ค่าสถิตเิบือ้งต้น ของตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม 

ตารางที ่1 ค่าสถิตเิบือ้งต้น  

Variables  Mean  Median  Maximum  Minimum  Std. Dev. 

TIP 0.67 0.00 47.29 -52.26 8.79 

ISUR 1.12 1.22 16.88 -20.56 5.15 

PII 0.27 0.25 9.37 -9.37 1.90 

CPI 0.19 0.16 2.26 -2.94 0.55 

IE 0.04 -0.01 2.93 -2.23 0.77 

NEER 0.16 0.37 7.02 -7.05 1.31 

H 0.77 0.70 3.37 -1.92 0.78 

 

จากตารางแสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรพบว่า 

ราคาหลกัทรัพย์ บริษัท ทพิยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TIP) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของราคาราคา

หลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.67 เปอร์เซ็นต ์ค่าฐานนิยม (Median) 

เท่ากบั 0.00 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 47.29 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากับ -52.26 

เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 8.79 เปอร์เซ็นต ์

ราคาหลกัทรัพย์หมวดประกนัภยั (ISUR) เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั 

มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 1.12 เปอร์เซ็นต ์ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 1.22 เปอร์เซ็นต ์ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 

16.88 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -20.56 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 

5.15 เปอร์เซ็นต ์

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีค่าเฉล่ีย (Mean) 

เท่ากบั 0.27 เปอร์เซ็นต ์ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากับ 0.25 เปอร์เซ็นต ์ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 9.37 เปอร์เซ็นต ์ค่า

ตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -9.37เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 1.90 เปอร์เซ็นต ์

ดัชนีดัชนีผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ มี

ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 0.19 ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั  0.16 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 2.26 ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) เท่ากบั -2.94  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 0.55  

ดัชนีราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ (IE) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาสินค้าเข้าและ

สินคา้ออก มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.04 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั      -0.01 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 

(Maximum) เท่ากบั 2.93 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -2.23 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เท่ากบั 0.77 เปอร์เซ็นต ์
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ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของดัชนีค่าเงินบาท มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.16 

เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 0.37 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 7.02 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) เท่ากบั -7.05 เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 1.31 เปอร์เซ็นต ์

ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย์ (H) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือภาค

อสังหาริมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.77 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 0.70 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 

(Maximum) เท่ากบั 3.37 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -1.92 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เท่ากบั 0.78 เปอร์เซ็นต ์

วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  พบว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระใน

แบบจาํลองของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีค่าอยู่นอกช่วง 

ค่าสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ +0.8 ถึง +1 หรือ ตั้งแต่ -0.8 ถึง -1 แสดงว่า จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองความคลาดเคลือ่นก่อนนําไปใช้  

1. ความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) พบว่ามีค่า Prob. F เท่ากบั 0.9970 ซ่ึง

มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity) 

2. การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) พบว่ามีค่า Prob. F 

เท่ากบั 0.4183 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) ความคลาดเคล่ือนไม่มีสัมพนัธ์กนัเอง     (ไม่มีปัญหา Autocorrelation) 

รายงานผลของสมการถดถอยในรูปสมการ 

 สมการที ่1  

TIP = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1ISUR + 𝛽𝛽2PII + 𝛽𝛽3CPI + 𝛽𝛽4IE +𝛽𝛽5NEER + 𝛽𝛽6H + 𝜀𝜀 

TIP = 0.313687 + 0.716094ISUR**  - 0.080086PII   - 0.1512038CPI  + 0.490384IE ** + 0.424109NEER 

**  - 0.538050H  + 𝜀𝜀 

                                       (0.0000)              (0.8074)                (0.6945)            (0.5857)                  (0.4065)     

   (0.5260)     

             Adjusted R-Squared  เท่ากบั   0.155321 = 15.32% 

Prob (F-Statistic)                    เท่ากบั    0.000022 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 จาํนวน 3 ปัจจยั คือ ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั (ISUR), ดชันี

ราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) และดชันีค่าเงินบาท โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ถา้ราคาหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยั (ISUR) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย แลว้ทาํใหร้าคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

เปล่ียนแปลงไป 0.716094 หน่วย,  ถา้ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย แลว้ทาํให้

ราคาหลกัทรัพย ์บริษัท ทิพยประกันภยั จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 0.490384 หน่วย และถา้ดัชนีค่าเงินบาท 

(NEER) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย แลว้ทาํให้ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 

0.424109 หน่วย  
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ค่า Adjusted R-Squared  เท่ากบั 0.155321 หมายความวา่ สมการถดถอยพหุคูณน้ีสามารถใชอ้ธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 15.32 

หมายเหตุ : ค่า T-Statistic (ตวัเลขในวงเล็บ) เป็นค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปร 

เคร่ืองหมาย ** แสดงถึง นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 5 

   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั (ISUR), ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และดชันีราคา

สินคา้เข้า-ออกเปรียบเทียบ (IE) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือ 0.95 ในทิศทางเดียวกนัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนดชันีดชันีผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) ไม่มีผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 อภปิรายผล 

ตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ จากผลการการวเิคราะห์ พบว่า 

1. ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (ISUR) มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก การจดักลุ่มอุตสาหกรรม

และการจดัหมวดธุรกิจ ใชห้ลกัการรวมกลุ่มของธุรกิจท่ีมีลกัษณะธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั จึงมีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนไหว

ไปในแนวทางเดียวกนัไวด้ว้ยกนั ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปวีณา โล่รักษา (2553)  

2. ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากการประกนัภยัทางทะเลและขนส่งในปี พ.ศ. 2560 มีการปรับตวัดีข้ึน โดยการนาํเขา้และ

การส่งออกในปี พ.ศ. 2560 มีการเติบโตจากปี 2559 นอกจากน้ีแลว้ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐหลาย

โครงการเร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 เช่น รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟฟ้ารางคู่ เป็นตน้ ปัจจยัดงักล่าวส่งผลเชิงบวกต่อ

ดา้นการขนส่งโลจิสติก 

3. ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ในเชิง

บวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนนัทรัต รักอริยะธรรม (2554) 

ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติ 

1. ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด 

(มหาชน) ในเชิงลบ (ทิศทางตรงกนัขา้ม) เน่ืองจาก ดชันีดงักล่าว จะเป็นตวัท่ีช้ีวดัการเปล่ียนแปลงของราคาในสินคา้

และบริการ ดงันั้นหากดชันีปรับตวัเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้กาํลงัซ้ือปรับตวัลง จึงตอ้งมีการสํารองเงินเพ่ือใชจ่้ายบริโภค 

ทาํให้การออมเงินลดลง จึงเป็นสาเหตุทาํให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุว

พิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) 

2. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม โดยหากภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้มีการผลิตสินทรัพย ์เช่น บา้น คอนโดมิเนียม 

รถยนต์ เป็นตน้ เพ่ิมข้ึน ทาํให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนสินทรัพยต่์างๆ ดงันั้นในส่วนของสินทรัพยท่ี์นัก
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ลงทุนมองว่ามีความผนัผวนและความเส่ียงสูง จึงลงทุนนอ้ยลงและเปล่ียนไปลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนสูงไปสู่

การลงทุนในสินทรัพยท่ี์ตํ่ากว่า  

3. ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย์ (H) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท ทิพย

ประกนัภัย จาํกัด (มหาชน) อาจเน่ืองจากบริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตล็ดมากกว่าเบ้ียประกัน

อคัคีภยัจากการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงรายไดจ้ากเบ้ียประกนัเบด็เตล็ดจะมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัมากกว่าท่ีจะเป็นจากเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ ดงันั้นปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์จึงส่งผล ไม่มาก

นกั ทาํให้ไม่มีความสัมพนัธก์นั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปวีณา โล่รักษา 

(2553) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

ตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยน์อกจากตวัแปรทางเศรษฐกิจหลกัแลว้ยงัตอ้งประกอบไปดว้ยการ

ยอมรับความเส่ียงท่ีนกัลงทุนตอ้งยอมรับไดเ้ม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนจะไดรั้บ รวมถึงยงัสะทอ้นมา

จากผลประกอบการของบริษทั ประเภทของธุรกิจ กลยทุธ์และความสามารถของผูบ้ริหารดว้ยเช่นกนั และอีกตวัแปร

หน่ึงท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย ์คือ ตัวแปรหมวดอุตสาหกรรม ถ้าหมวดอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาข้ึน ราคา

หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมนั้นมกัจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการ

ของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมนั้ นจะปรับเพ่ิมข้ึนตามภาวะอุตสาหกรรม ในทางตรงข้ามถา้อุตสาหกรรมใดอยู่

ในช่วงขาลง ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีการปรับตวัลดลง เน่ืองจากนักลงทุนกงัวลถึงความเส่ียง 

จึงขายหุ้นในอุตสาหกรรมดังกล่างออก รวมถึงยงัคงมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหลายปัจจัยท่ีมีส่วนทาํให้ราคาหลักทรัพย์

ทั้งหลายเปล่ียนแปลง เช่น ข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ ดงันั้น ตวัแปรเศรษฐกิจท่ีเลือกมาทาํการวิเคราะห์อาจไม่สามารถ

ครอบคลุมความสัมพนัธข์องการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนัยสําคญัทุกตวัแปรได ้ดงันั้น ควรมีการ

วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย เช่น ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีประกอบไปดว้ย เช่น ปัจจัยทางการเมือง ปัจจยัของ

อุตสาหกรรม หรือแมแ้ต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมและรวมทั้ง ควรศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการบริหารการลงทุนต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นาํตัวแปรท่ีเป็นตัวแปรเพียง 6 ตวั ดงันั้นไม่สามารถบ่งบอกถึงผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มากนกั ควรทาํการศึกษาดว้ยการเพ่ิมตวัแปรอิสระให้หลากหลาย

มากข้ึน เช่น ผลประกอบการของบริษัท หรือตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วยเช่น ผลิตภัณฑ์

ประชาชาติ รวมถึงอาจตอ้งเปล่ียนตวัแปรตามให้มีความชดัเจนมากกว่า หรือควรศึกษาดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม 

ต่าง ๆ ว่าปัจจยัเศรษฐกิจผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ในทิศทางใด เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นรายหมวดธุรกิจ

หรือรายบริษทัเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีชดัเจนมากข้ึน และนาํไปตดัสินใจในการลงทุนไดใ้นท่ีสุด 
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ปัจจัยที่มีผลต่อราคา Bitcoin 

FACTORS THAT INFLUENCE The Bitcoin Price 

ชลธีร์ จันทรท่าจีน 
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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีในการเก็บขอ้มูลโดยตรงระหว่างผูใ้ชง้าน (Peer-to-Peer) ท่ีมีการ

บนัทึกขอ้มูลแบบกระจายศูนย ์โดยไดถู้กพฒันาเป็นคร้ังแรกเพ่ือให้บริการในดา้นการเงิน โดยใชล้ักษณะเป็นเงิน

ดิจิทลั (Cryptocurrency) ช่ือ Bitcoin ดว้ยจุดเด่นของ Bitcoin ท่ีมีลกัษณะเด่นต่างจากสกุลเงินดั้งเดิม (Fiat Currency) 

และมีจุดเด่นท่ีเหนือกว่า  จึงส่งผลให้ผูค้นให้ความสนใจ และนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น การนาํมาใชง้าน

แทนสกุลเงินดั้ งเดิม และเล็งเห็นโอกาศในการเก็งกาํไรค่าเงิน ส่งผลให้มีความนิยมมากข้ึน ด้วยมูลค่าตลาดของ 

Bitcoin ยงัมีขนาดเล็กมาก ถา้เทียบกบัตลาดอ่ืนๆ ยงัสามารถดึกดูดกลุ่มนักลงทุนไดอี้กมาก  โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคา Bitcoin  โดยใช้การวิเคราะห์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ตวัแปร จากการศึกษาพบวา่ อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนรายการของการทาํธุรกรรม Bitcoin อตัรา

การเปล่ียนแปลงปริมาณมูลค่าการซ้ือขาย แลกเปล่ียน Bitcoin ต่อ US Dollar อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์S&P500 และอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอาย ุ2 ปี ไม่มีนยัสาํ

คยัทางสถิติ ส่วนอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ ต่อ US Dollar นัยสําคยัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัราคา Bitcoin 

คาํสําคญั:  บิทคอยน์, บล็อกเชน, เงินดิจิทลั 

ABSTRACT 

Blockchain technology is a technology to collect data directly between users. (Peer-to-Peer) with 

centralized data. The first was developed to provide financial services. It is used as digital money in the name 

Bitcoin. Bitcoin is distinguished from the original currency (Fiat Currency) and has a superiority. People are 

interested. And used in various fields. It’s replacing native currency And the opportunity to speculate. Make it more 

popular. Bitcoin's market value is still small. Compared to other markets. It can also attract investors. By this study. 

The purpose of this study was to determine the factors affecting the Bitcoin price by using the regression analysis. 

To find a variable relation According to studies, it has been found that Bitcoin Exchange Rate, Bitcoin Exchange 

Rate, US Dollar Exchange Rate, S & P500 Stock Exchange Rate, and 2-Year U.S. Bond Rate Change are Not 

Significant. Statistical The rate of change of gold price to the US Dollar, statistical significance. Bitcoin prices are 

in the same direction 

Keywords:  Bitcoin, Blockchain, CryptoCurrency   
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัเทคโนโลย ีBlockchain เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจ โดยการนาํมาใชใ้นตลาดดา้น

การเงิน เป็นระบบแลกเปล่ียนบเงินบนโลกออนไลน์สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็น

สกุลเงินแรกของโลก และถูกเรียกว่า Cryptocurrency  ส่ิงท่ีทาํให้ Bitcoin แตกต่างจากสกุลเงินอ่ืนทัว่ๆไป คือ Bitcoin 

สามารถใชแ้ทนเงินสดซ้ือสินคา้ออนไลน์ อาจคลา้ยกบัระบบซ้ือขายผา่นอินเทอร์เน็ตทัว่ๆไปท่ีใชบ้ตัรเดบิตหรือบตัร

เครดิต   ความพิเศษของ Bitcoin ท่ีทาํให้เป็นท่ีนิยมคือ ระบบควบคุมแบบกระจาย (decentralize) คือ ระบบท่ีไม่มี

ตวักลางควบคุมอยา่งเช่น ธนาคาร เป็นตน้ ซ่ึงนัน่เป็นเหตุผลท่ีทาํให้ผูค้นท่ีเลือกใช ้Bitcoin ตามท่ีผูพ้ฒันาไดค้าดหวงั

เอาไว ้ Bitcoin ไดน้ักพฒันาดา้นซอฟต์แวร์ผูใ้ชน้ามแฝงว่าซาโตชิ นาคาโมโตะเป็นผูพ้ฒันา Bitcoin ข้ึนมาซ่ึงเป็น

ระบบจ่ายเงินท่ีอา้งอิงอยูบ่นการถอดสมการคณิตศาสตร์ โดยจุดประสงคข์องเขาคือการสร้างสกุลเงินท่ีเป็นอิสระจาก

รัฐบาลและธนาคาร, สามารถส่งหากันผ่านระบบอินเทอร์เนตและมีค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่าธนาคาร Bitcoin  มี

กฏเกณฑใ์นตวัของมนัเอง ในขณะท่ีธนาคารกลางบางประเทศสามารถท่ีจะพิมพเ์งินไดเ้องเพ่ือกูว้ิกฤติหน้ีแห่งชาติ 

หรือประกาศอ่อนค่าเงินของตวัเอง แต่ Bitcoin ถูกสร้างข้ึนโดยเป็นเหมือนกบัไฟล์คอมพิวเตอร์ท่ีใครๆก็สามารถเขา้

ไปมีส่วนร่วมได ้การจะผลิต Bitcoin ข้ึนมาไดน้ั้นตอ้งใชว้ิธีการ “ขุด” โดยการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีตั้งอยู่บนเครือข่ายท่ี

จดัวางไวใ้ห้เท่านั้น โดยเครือข่ายน้ียงัสามารถท่ีจะใชเ้พ่ือช่วยในการจดัการการโอนส่ง Bitcoin ให้กนัได ้โดยเป็น

เครือข่ายส่วนตวัของ Bitcoin และทุกคนสามารถตรวจสอบในระบบได ้ เน่ืองด้วยแน้มโน้มในอนาคตเงินดิจิตอล 

Bitcoin จะมาแทนท่ีการใชง้านแทนสกุลเงินในปัจจุบนั รวมถึงเป็ฯอีกทางเลือกในการลงทุน  จึงเห็นว่าควรศึกษาหา

ปัจจยัท่ีสามารถบอกไดถึ้งการเปล่ียนแปลงของมลูค่า Bitcoin เพ่ือนาํไปใชใ้นการแลกเปล่ียนแทนเงินสด และเพ่ือใช้

การตดัสนใจลงทุนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin ตั้งแต่  1 มกราคม 2559  จนถึง 30 มิถุนายน  2561 เพ่ือนาํ 

ไปใชใ้นการแลกเปล่ียนแทนเงินสด และเพ่ือใชก้ารตดัสนใจลงทุนใน Bitcoin 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มลูแบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลราคา Bitcoin ต่อ US 

Dollar จาํนวนของการทาํธุรกรรม Bitcoin  มลูค่าการซ้ือขายแลกเปล่ียน Bitcoin  ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์S&P500 อตัรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 ปี และ ราคาทองคาํ ณ เวลาส้ินวนั  มีความถ่ีของขอ้มูลเป็นรายวนั 

ระยะเวลาตั้งแต่วนั 1 มกราคม 2559  ถึง 28 กุมภาพนัธ์  2561 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้ราคาของ Bitcoin เปล่ียนแปลง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา 

การศึกษาความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย ท่ีสุด (Ordinary 

least square: OLS) โดบมีรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอ้น  

BTC = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1T + 𝛽𝛽2 VOL + 𝛽𝛽3SP + 𝛽𝛽4B + 𝛽𝛽5G + ε  
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

BTC = อตัราการเปล่ียนแปลงราคา Bitcoin ต่อ US Dollar 

T =  อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนรายการของการทาํธุรกรรม Bitcoin 

VOL= อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณมลูค่าการซ้ือขาย แลกเปล่ียน Bitcoin ต่อ US Dollar 

SP =  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์S&P500 

B = อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอาย ุ2 ปี 

G = อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ ต่อ US Dollar 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขอ้มลูท่ีใขใ้นการศึกษา ใชว้ิธีการบนัทึกขอ้มลูท่ีจดัเก็บขอ้มลูออนไลน์จาก website ดงัน้ี 

1. www.investing.com เป็น website ท่ีบนัทึกขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัตลาดการเงินต่างๆ โดยนาํใชข้อ้มูล อตัราการ

เปล่ียนแปลงราคา Bitcoin ต่อ US Dollar ,  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์S&P500 , อตัราการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอาย ุ2 ปี และ อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ 

ต่อ US Dollar มาใช ้

2. Bitcoin Block Explorer (https://blockchain.com) โดยนาํขอ้มูล อตัราการเปล่ียนแปลงราคา Bitcoin ต่อ 

US Dollar ,อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนรายการของการทาํธุรกรรม Bitcoin และตราการเปล่ียนแปลงปริมาณ

มลูค่าการซ้ือขาย แลกเปล่ียน Bitcoin ต่อ US Dollar มาใช ้

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ หาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคา Bitcoin โดยมีขั้นตอนการ

พิจารณาโดยการใช้ สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares,OLS) ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ เพ่ือหาค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) (Mean) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation: Std. Dev.) ของค่าเฉล่ียตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ขั้นท่ี 2   ทดสอบความน่ิงความน่ิงของขอ้มลู (Stationary test หรือ Unit root test) ถา้จากการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าข้อมูลไม่น่ิง (Non-stationary ต้องทาํการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงหรือ

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง 

ขั้นท่ี 3  ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ จากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) หากพบปัญหาจะพิจารณาตดัตวัแปรอิสระท่ีมีค่า

สหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามตามนอ้ยกว่าออกจากสมการถดถอย แต่ถา้ตวัแปรอิสระนั้นมีความสาํคญัตามทฤษฏี จะเก็บ

ตวัแปรอิสระนั้นไวใ้นสมการถดถอย 

ขั้นท่ี 4  การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม และวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีได ้ดงั

สมการต่อไปน้ี  BTC = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1T + 𝛽𝛽2 VOL + 𝛽𝛽3SP + 𝛽𝛽4B + 𝛽𝛽5G + ε  

ขั้นท่ี 4  ทดสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) ของ Error term โดยพิจารณา

จาก White หากพบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) จะแกปั้ญหาโดยใช ้ใชแ้นวคิดของ 

HAC Newey-West  
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ขั้นท่ี 5  ทดสอบปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) หากพบปัญหา

เร่ืองความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) จะแกปั้ญหาโดยใช ้แนวคิดของ HAC Newey-

West 

การนาํเสนอขอ้มลู 

นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน โดยใช้รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regression) ซ่ึงใชข้อ้มลูทุติยภูมิ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มลู  ขอ้มลูราคา Bitcoin ต่อ US Dollar ,  จาํนวนของการทาํ

ธุรกรรม Bitcoin ,  มูลค่าการซ้ือขายแลกเปล่ียน Bitcoin  ,  ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์S&P500 , อตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 ปี และ ราคาทองคาํ นํามาทดสอบว่าเป็นไปตามสมมติฐานจากแบบจาํลองท่ีตั้ งไว้

หรือไม่ 

 

4. ผลการวจิัย 

ขอ้มลูจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งต่างๆ โดยความถ่ีของขอ้มลูเป็นรายวนั ระยะเวลาตั้งแต่วนั 

1 มกราคม 2559  ถึง 28 กุมภาพนัธ์  2561 จาํนวนทั้งส้ิน 775 ตวัอยา่ง   
   

ตารางท่ี 1  ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปร 

 BTC T VOL SP B G 

 Mean 0.283336  0.976107  14.28912 0.030588 -0.002709 0.026013 

 Median 0.347400 -0.935500 -4.195500 0.000000 0.000000 0.000000 

 Maximum 26.77200  66.32000  700.8870 2.715724 0.434085 4.660000 

 Minimum -100.0000 -42.91400 -77.47400 -4.100000 -0.337996 -3.260000 

 Std. Dev. 5.465586  13.89520  70.85089 0.617643 0.054159 0.667054 

 Skewness -6.793784  0.928934  3.369887 -0.964412 0.180798 0.649234 

 Kurtosis 129.8916  4.940073  22.15651 10.90470 14.59084 10.23902 

       

 Jarque-Bera 606657.6  268.7795  15361.76 2466.125 5009.318 2014.832 

 Probability 0.000000  0.000000  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

       

 Sum 253.3026  872.6400  12774.47 27.34555 -2.421834 23.25567 

 Sum Sq. Dev. 26676.26  172417.5  4482725. 340.6642 2.619373 397.3502 

       

 Observations 894  894  894 894 894 894 
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ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล ท่ีระดบันัยสําคญั (Significant Level) 0.05 พบว่าตวัแปรทั้งหมด เป็นขอ้มูลมี

ลกัษณะน่ิง (Stationary) 
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบยนิูทรูท 

Augmented Dickey-Fuller test statistic t-Statistic Prob.* 

BTC -28.05332 0.0000 

T -11.60489 0.0000 

VOL -17.16592 0.0000 

SP -33.30389 0.0000 

B -24.61193 0.0000 

G -30.31880 0.0000 
 

ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity)  จากเมตริกซส์หสัมพนัธ์ เม่ือ

พิจารณาเฉพาะค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระเท่านั้น พบว่าค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ มีค่าอยูช่่วง - 

0.80 ถึง +0.80 ดงันั้น  จึงสรุปไม่ว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระ                   
 

ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบ Multicollinearity 

 BTC T VOL SP B G 

BTC 1.000000 0.037040 0.004709 0.009204 -0.020580 0.062482 

T 0.037040 1.000000 0.200051 0.003779 -0.077174 -0.020520 

VOL 0.004709 0.200051 1.000000 0.006215 -0.008773 0.064830 

SP 0.009204 0.003779 0.006215 1.000000 -0.254113 -0.190959 

B -0.020580 -0.077174 -0.008773 -0.254113 1.000000 0.272797 

G 0.062482 -0.020520 0.064830 -0.190959 0.272797 1.000000 
 

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น จากสมการBTC = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1T + 𝛽𝛽2 VOL + 𝛽𝛽3SP + 𝛽𝛽4B + 𝛽𝛽5G + ε  

การคาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยทาการ Multiple Regressions ดว้ยวิธี Enter และ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ย สถิติทดสอบ  t-statistic โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้ามา

เขียนสมการไดด้งัน้ี 

ผลลพัธ์จากสมการถดถอยเชิงซอ้น  

BTC =  0.248168 + 0.014746T + -0.000626VOL + 0.131067SP + -3.506935B +  0.623421**G + ε 

              (0.1847)       (0.2739)          (0.8125)              (0.6712)          (0.3305)           (0.0307)   

 R-squared =  0.006956 

Adjusted R-squared = 0.001364 

F-statistic = 1.244019 

 Prob (F-statistic) = 0.286422            
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เม่ือพิจารณาค่าของสัมประสิทธ์ิ(Coefficient) พบว่า สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼 = 0.248168 สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  

𝛽𝛽1 = 0.014746 สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  𝛽𝛽2 =  -0.000626  สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  𝛽𝛽3 = 0.131067 สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛽𝛽4 

= -3.506935 สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  𝛽𝛽5 = -0.623421 

ทดสอบปัญหาเ ร่ืองความแปรปรวนของตัวแปร (Heteroskedasticity) โดยพิจารณาจาก White 

Heteroskedasticity test แบบ Cross-term ทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั 5% พบว่าค่า Prob ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 1.0000 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 ดงันั้น  จึงสรุปว่าไม่เกิดปัญหาความแปรปรวนของตวัแปร  

ทดสอบปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยทดสอบท่ีระดับ

นยัสาํคญั 5% พบว่าค่า Prob ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.9044 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.6468 ดงันั้น ไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์กนัเอง

ของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 

ตารางท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม  ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

- อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนรายการของ

การทาํธุรกรรม Bitcoin 

- อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณมลูค่าการซ้ือขาย 

แลกเปล่ียน Bitcoin ต่อ US Dollar 

- อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

S&P500 

- อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอาย ุ2 ปี 

G = อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ ต่อ US Dollar 

 

สรุปความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวัขา้งตน้จากการวิเคราะห์ค่านยัสาํคญัของสถิติทดสอบ t-Statistic ดงัน้ี 

1. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนรายการของการทาํธุรกรรม Bitcoin (T) พบว่าไม่มีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ิอมัน่ 95 % เน่ืองจากมีค่า Prob. มากกว่า 0.05 ซ่ึงในท่ีน้ีมีค่าเท่ากบั 0.2739 

2. อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณมูลค่าการซ้ือขาย แลกเปล่ียน Bitcoin ต่อ US Dollar (VOL) พบว่าไม่มี

นยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ิอมัน่ 95 % เน่ืองจากมีค่า Prob. มากกว่า 0.05 ซ่ึงในท่ีน้ีมีค่าเท่ากบั 0.8125 

3. อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์S&P500 (SP) พบว่าไม่มีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ

ความเช่ิอมัน่ 95 % เน่ืองจากมีค่า Prob. มากกว่า 0.05 ซ่ึงในท่ีน้ีมีค่าเท่ากบั 0.6712 

4. อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 ปี (B) พบว่าไม่มี

นยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ิอมัน่ 95 % เน่ืองจากมีค่า Prob. มากกว่า 0.05 ซ่ึงในท่ีน้ีมีค่าเท่ากบั 0.3305 

5. อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ ต่อ US Dollar (G) พบว่ามีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ิอมัน่ 

95 % เน่ืองจากมีค่า Prob. นอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงในท่ีน้ีมีค่าเท่ากบั 0.0307 
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จากตารางแสดงผลสมการถดถอยเชิงซอ้น พบว่าสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามแบ่งออกไดเ้ป็น 

2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม และตวั แปรอิสระท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ตาม

ตารางท่ี 4 

ผลการทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานในสมการสมการถดถอยเชิงซอ้น  ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา Bitcoin 

ไดแ้ก่ เปล่ียนแปลงของจาํนวนรายการของการทาํธุรกรรม Bitcoin (T) , อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณมูลค่าการซ้ือ

ขาย แลกเปล่ียน Bitcoin (VOL), อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์S&P500 (SP) , อัตราการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 ปี (B) และ อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา

ทองคาํ (G) สามารถวิเคราะห์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระเม่ือเทียบกบัสมมติฐาน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 5  ตารางสรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรอิสระ สมมติฐาน ค่าสัมประสิทธ ์

T * 0.014746 

VOL * -0.000626 

SP * 0.131067 

B * -3.506935 

G √ 0.623421 

*  หมายถึง ตวัแปรที่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

√ หมายถึง ความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐาน 

 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น พบว่าตวัแปรอิสระเพียงตวัเดียว คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ราคาทองคาํ ต่อ US Dollar (G) ท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา Bitcoin ได ้โดยมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกบักบัราคา Bitcoin แต่เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์การตดัสินใจ (R-squared) มีค่าเท่ากบั 0.006956 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาการปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา Bitcoin โดยมีปัจจัยเป็นขอ้มูลอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวน

รายการของการทาํธุรกรรม Bitcoin , อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณมูลค่าการซ้ือขาย แลกเปล่ียน Bitcoin ต่อ US 

Dollar, อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์S&P500 , อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอาย ุ2 ปี และ อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ ต่อ US Dollar พบว่าราคาของ Bitcoin มี

การเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ ต่อ US Dollar ดว้ยทองคาํเป็นสินทรัพยท่ี์เป็น

ประเภท store of value ตามทฤษฐีเก่ียวกบัการลงทุน คือ มีการเพ่ิมค่า และปกป้องเงินทุน ดงันั้นการท่ีราคาของ Bicoin  

และราคาทองคาํเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกนัทฤษฐีการจดัการพอร์ตฟอลิโอในการลงทุน คือ 

กระจายการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ซ่ึงเม่ือนกัลงทุนกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์

หลายๆตัว ความเส่ียงของกลุ่มสินทรัพยจ์ะลดลง ซ่ึงจะทาํเหลือเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีเป็นความเส่ียงไม่

สามารถขจดัได ้ 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการผลการวิเคราะห์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน เพ่ือความความสัมพนัธ์ของตวัแปร จากการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา Bitcoin  พบว่าปัจจยัท่ีนาํมาใชศึ้กษานั้น มีเพียงอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ ต่อ US 

Dollar เพียงปัจจัยเดียว ท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติ และมีค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจเพียง 0.006956 ซ่ึงไม่สามารถ

กระทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงราคาของ Bitcoin ได ้ทั้งน้ีราคาของ Bitcoin เกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาด เม่ือ

นักลงทุนตอ้งการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียง แทนท่ีจะลงทุนในสินทรัพย์

อยา่งทองคาํเพียงอยา่ง จึงกระจายความเส่ียงไปลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น อยา่งเช่น Bitcoin ซ่ึงกาํลงัไดรั้บความนิยม และ

มีผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกนัทองคาํ แต่ต่างกนัท่ี Bitcoin มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั ท่ีบนัทึกขอ้มูลแบบกระจาย

ศนูยไ์ม่มีตวักลาง โปร่งใส และสามารตรวจสอบได ้

ขอ้เสนอแนะ 

1. ตวัแปรตน้ในสมการถดถอยเชิงซอ้นจากการศึกษาคร้ังน้ี ยงัไม่สามารถความสัมพนัธ์ไดค้รอบคุม จึงควร

นาํตวัแปรตน้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัการเปล่ียนแปลงของค่าเงิน เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย และ 

อตัราเงินเฟ้อ มาวิเคราะห์ดว้ย  

2. ราคาของ Bitcoin มีความผนัผวนสูง  จึงควรศึกษาหาขอ้มลูรายละเอียด รวมทั้งความเส่ียงต่างๆ และใช้

ความระมดัระวงัในการลงทุน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใน

คร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิต (ISUR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนีราคาสินค้าเข้า-ออก

เปรียบเทียบ (IE) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H)กก 

โดยขอ้มลูท่ีใชเ้ป็นขอ้มลูรายเดือนเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม

จาํนวนทั้งส้ิน 114 เดือน แลว้นาํขอ้มลูดงักล่าวมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการสร้าง Multiple Regression จากนั้นประมาณ

ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยใชว้ิธีการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) 

เพ่ือคาํนวณหาค่าทางสถิติ และความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จาํกัด (มหาชน) จากการศึกษาในกรณีดังกล่าว พบว่าดัชนีค่าเงินบาท (NEER) มีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย ์บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จาํกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือ 0.95 โดยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั (ISUR) ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

(CPI) ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) และดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั : ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน),  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the economic factors affecting the stock prices of Muangthai 

Insurance, Ltd. (Thailand). The factors that using in this study are INSURANCE Prices Index : ISUR , Private 

Investment Index : PII, The domestic consumer index : CPI, Price index - The Comparisons : IE, The Bath : NEER, 

Commercial real estate loans : H 

The data of a research were selected from July, 2005 to December, 2017, consisting of 114 months. 

Multiple Regression and Ordinary Least Square were applied for this study to analyze. The results of the study were 

(1) The Bath (NEER) showed that relation of price to Book Value were statistically significant at 0.95 level of 

confidence and positively affect the stock price of Muangthai Insurance, Ltd. (Thailand). (2) INSURANCE Prices 

Index : ISUR, The domestic consumer index : CPI, Price index - The Comparisons : IE, Commercial real estate 
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loans : (H) and Private Investment Index (PII) are not affected the stock prices of Muangthai Insurance, Ltd. 

(Thailand).  

 

Keywords: Stock Prices of Muangthai Insurance, Ltd. (Thailand), The Economic Factors 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการขยายตวัจากระยะเวลาท่ีผ่านมา

อยา่งต่อเน่ือง จาํนวนบริษทัจดทะเบียนไดเ้พ่ิมข้ึน ระดบัราคาและปริมาณการซ้ือขายโดยเฉล่ียไดรั้บปรับตวัสูงข้ึน ทาํ

ให้ผูส้นใจเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนทุกขณะ โดยท่ีราคาหลกัทรัพย ์เป็นราคาตามมูลค่าตลาด ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นราคาท่ีนักลงทุนตอ้งจ่ายเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ราคามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจากหลายปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหุ้นขณะนั้น เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  

และเป็นท่ีทราบกันดีว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ค่อนขา้งมาก ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ เช่น หากเศรษฐกิจมีการขยายตวัไดดี้ ผลประกอบการของบริษทัต่างๆก็จะดี

ไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม หากเศรษฐกิจอยูใ่นสภาพย ํา่แย่ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการใชจ่้ายหรือความเช่ือมัน่

ของผูบ้ริโภคก็จะไม่ดีตามไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัต่าง ๆ ขายสินคา้ไดน้้อยลง ผลประกอบการจึงแย่ลงไปดว้ย

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมิไดมี้การเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ หรือด้วยขนาดของการเปล่ียนแปลงเท่าเทียมกันเสมอไป หลักทรัพย์ในบาง

อุตสาหกรรมอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กนอ้ย ในขณะท่ีหลกัทรัพยบ์าง

อุตสากรรมอาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งมากเม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง  

 การลงทุนในหลกัทรัพยอ์าจเป็นการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ทาํให้การลงทุนใน

หลักทรัพยอ์ย่างมีหลักเกณฑ์ ผูล้งทุนจาํเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลในการกาํหนดมูลค่าและราคาของ

หลกัทรัพยเ์พ่ือวิเคราะห์ว่าควรลงทุนในหลกัทรัพยใ์ด 

 ดงันั้น การเขา้ใจปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผลต่อราคาหลกัทรัพยจึ์งมีความสําคญัในการตดัสินใจในการเลือก

เวลา และราคาท่ีเหมาะสมในการเขา้ซ้ือเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีและช่วยลดความเส่ียงไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงนักลงทุน

ตอ้งให้ความสาํคญัหลงัจากศึกษาหาบริษทัท่ีดีไดแ้ลว้ 

 จากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมขยายตวัมีส่วนทาํให้ธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตขยายตวัดว้ยเช่นเดียวกนั 

แนวโนม้ทางธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตในปี พ.ศ. 2560 มีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเบ้ีย

ประกนัภยั โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมประกนัภยัทั้งระบบ เม่ือส้ินปี พ.ศ. 2560 จะมีเบ้ียประกนัภยัรวมจาํนวน 

824,475 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 6.01 โดยแบ่งเป็นเบ้ียประกนัชีวิตจาํนวน 611,324 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 7.63 และ

เบ้ียประกนัวินาศภยัจาํนวน 213,151 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 1.63  จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่า ดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (INSUR) เป็นหมวดๆ หน่ึงซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) จะมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไร เม่ือมีปัจจยัต่าง  ๆมากระทบ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต จึงมีความน่าสนใจอย่างมากในการศึกษา

คร้ังน้ี ดงันั้น จึงไดเ้ลือกการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั 
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จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยน์ั้นจะสามารถบอกถึงความมีศกัยภาพขององคก์ร เพ่ือเป็นขอ้มูลช่วยในการ

ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน  

โดยในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ไดมุ่้งศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน กล่าวว่า การวิเคราะห์เศรษฐกิจ มีความสําคัญต่อการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยท์างปัจจยัพ้ืนฐาน เน่ืองจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย ์อาทิ หลกัทรัพยบ์างกลุ่มมีระดบัราคาลดลง เม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตวัและจะมีระดบัราคาสูงข้ึนเม่ือ

เศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึน พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป น่าจะมีผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น 

 2.  ภาพรวมของเศรษฐกจิเพื่อการวเิคราะห์หลกัทรัพย์  การวิเคราะห์เศรษฐกิจทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

ปัจจยัหลายอย่างประกอบกัน อาทิ วฏัจักรธุรกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั อัตราเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของ

ผูบ้ริโภคและของธุรกิจ ซ่ึงการพิจารณาปัจจยัดังกล่าว ผูว้ิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ และใช้เป็น

แนวทางในการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 

3.  แนวคดิทฤษฎกีารประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์ การหามูลค่าหลกัทรัพยท์างปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือให้ไดมู้ลค่าท่ี

แทจ้ริง (Intrinsic Value) ซ่ึงจะนาํมาเปรียบเทียบกบัราคาของหลกัทรัพยใ์นตลาด (Market Price) เพ่ือพิจารณาว่า

หลกัทรัพยน์ั้น overvalue หรือ undervalue ถา้หลกัทรัพยน์ั้น overvalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลกัทรัพยน์ั้น

สูงกว่ามลูค่าหลกัทรัพยท่ี์ประเมินได ้ในกรณีน้ี ผูล้งทุนไม่ควรซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น เน่ืองจากราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หลกัทรัพยน์ั้น undervalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลกัทรัพยน์ั้นตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพยท่ี์ประเมินได ้ในกรณีน้ีผูล้งทุนก็อาจซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  

 ทั้งน้ี การประเมินมูลค่าเงินลงทุนย่อมได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย

การเงิน การคลงั อุปสงคแ์ละอุปทาน หรือตวัแปรทางอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและฐานะของบริษทั 

4.  ทฤษฎี Dividend Valuation Model การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์โดยใชท้ฤษฎี Dividend Valuation 

Model เป็นการหามลูค่าปัจจุบนั (Present Value) ดว้ยการหามลูค่าของหลกัทรัพยท่ี์ควรจะลงทุน โดยนาํผลตอบแทน

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บทั้งหมดในอนาคต (เงินปันผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บในแต่ละงวดและเงินตน้) ซ่ึงไดจ้ากการลงทุนนั้นมา 

discount ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ท่ีเหมาะสมมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นมลูค่าของหลกัทรัพยซ่ึ์ง

ผูล้งทุน จะนาํไปเป็นขอ้มลูในการพิจารณามลูค่าเงินลงทุนท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นในขณะนั้น 

5.  การลงทุน เป็นการซ้ือสินทรัพยต่์างๆ เพ่ือหวงัว่าจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคต ท่ีสามารถ

ชดเชยกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้เช่น การเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินตามระยะเวลาเน่ืองจากเงินเฟ้อ การลงทุนมี

ความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากเงินลงทุนจะถูกเคล่ือนยา้ยจากผูมี้เงินเหลือสุทธิไปยงัผูข้าดแคลนเงินทุน     

เพ่ือนาํเงินลงทุนส่วนน้ีไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจ หรือขยายธุรกิจซ่ึงการผลิตและการลงทุนเหล่าน้ีจะนาํไปสู่การจา้ง

แรงงานเพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด  

การลงทุนถือเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้ขยายตวัไดดี้ และจะส่งผลให้ผลประกอบการ

ของบริษทัต่างๆดีข้ึน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นก็ดีตามไปดว้ย 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ปวณีา โล่รักษา (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติผ่านแบบจาํลองสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐาน

เพ่ือแปรผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั มีผลต่อราคาหลกัทรัพยท์ั้ง บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ส่วนดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์มีผลต่อราคาหลกัทรัพยเ์ฉพาะบริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น สาํหรับตวัแปรอิสระ คือ อตัราการขยายตวัของปริมาณรถยนตท่ี์จดทะเบียนในประเทศ อตัรา

การขยายตวัของปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั อัตราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกและนาํเขา้ ไม่มีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องทั้ง 2 บริษทั  

พิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) บริษทั ศรีอยธุยาประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) แบบจาํลองท่ีใชใ้น

การศึกษาคน้ควา้ จะสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต ดว้ย

วิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple linear Regressions) พบว่า ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลา t-1 โดยมีผลต่อกลุ่มตวัอย่าง

ทั้ง 3 บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาผลต่อราคาหลกัทรัพยเ์ฉพาะ

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  คือ ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ในทิศทางเดียวกนั และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

วลยั วรวุฒธิีรกุล  และ กติตพิันธ์ คงสวสัดิ์เกยีรต ิ(2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวินาศภยั

ทางทะเลและขนส่ง ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์สูงมากสามารถส่งผลต่อเบ้ียรับประกนัภยัโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และ อตัราเงินเฟ้อ (IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

และดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์ 

สหรัฐอเมริกา (RATE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CCI) มลูค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 

นันทรัต รักอริยะธรรม (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ ด้วยการสร้างสมการโดยใชรู้ปแบบการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า  

 1. ดชันีผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั ในเชิงบวกกบักลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการ ส่วนกลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์เชิงลบ 

 2. ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญั ในเชิงบวกกบักลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร กลุ่มทรัพยากรกลุ่มบริการ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มวัตถุดิบและสินค้า

อุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์เชิงลบ 

สุวพิชญ์ บันลอืฤทธิ์ (2554) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์

และราคาหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์ใชว้ิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ สร้างสมการในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อน 

และประมาณค่าโดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด (Method of Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี Enter พบว่า 
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน

ดอลลาร์หรัฐอเมริกา (ER) มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลักทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (IR) และอตัราดอกเบ้ีย MRR มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศในทิศทางเดียวกนั 

  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

การศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มลูจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใช้ในการศึกษา คือ ราคาหลักทรัพย ์บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ํากัด (มหาชน) ดัชนีราคาหลักทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและประกนัชีวิต (ISUR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดชันีราคา

สินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  

นาํขอ้มลูท่ีไดท้าํการรวบรวมเรียบร้อยแลว้ มาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้โดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชส้มการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regression) ดว้ยวิธีการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือคาํนวณหาค่าทาง

สถิติ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว โดยมีรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอ้น  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) สารสนเทศ 

โดยใชข้อ้มลูรายเดือนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 114 เดือน 

เ ก็ บร ว บร ว ม ข้อ มูล จ า ก  เ ว็บไ ซ ต์  ธ น า ค า ร แห่ ง ปร ะ เ ทศไ ทย   (www.bot.or.th),  เ ว็บไ ซ ต์  Investing.com 

(www.th.investing.com) และเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th)   

การวเิคราะห์ข้อมูล  โปรแกรมสาํเร็จรูป EViews 8 ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary test หรือ Unit Root Test) ดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-

Fuller ของตวัแปรต่างๆ ก่อนนาํเขา้สมการถดถอย              

หากทดสอบแลว้พบว่าขอ้มลูตวัแปรใดมีความไม่น่ิง (Non-Stationary) จะทาํการปรับเปล่ียนขอ้มูลให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีน่ิง ดว้ยวิธีการปรับขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง (Percentage change) และตัด

จาํนวนขอ้มูลเดือนแรกออก จึงได้ขอ้มูลในการทดสอบสมการ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 

2560 รวม 113 เดือน 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปรต่างๆ ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการอธิบายตวัแปร

เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือสรุปขอ้มูลและทราบถึงลกัษณะขอ้มูล

ในภาพรวม โดยไม่นาํไปพยากรณ์แต่อยา่งใด 
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ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา

จากค่า Correlation Matrix ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัสูง คือ มีค่าสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ +0.8 ถึง +1 หรือ ตั้งแต่ -

0.8 ถึง -1 จะทาํให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยาํน้อยลง เกิดปัญหา 

Multicollinearity     

 กรณีท่ีเกิดปัญหา Multicollinearity  ระหว่างตวัแปรคู่ใดๆ แนวทางในการแกไ้ขปัญหา คือ ตดัตวัแปรอิสระ

ท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามนอ้ยกว่าออกจากสมการถดถอย ใชว้ิธีดูค่า VIF 

ขั้นท่ี 4 สมการท่ีใช ้และสมมติฐานต่างๆ ท่ีจะทดสอบ  

       MTI = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 ISUR + 𝛽𝛽2 PII + 𝛽𝛽3 CPI + 𝛽𝛽4 IE +𝛽𝛽5 NEER + 𝛽𝛽6 H + 𝜀𝜀 

 สมมติฐานดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (ISUR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ปริมาณการ

ให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) มีอยา่งนอ้ย 1 แปรมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

ขั้นท่ี 5 การตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือนก่อนนาํไปใช ้ดว้ยค่า  Prob. F ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

0.95  

1) ทดส อบปัญ หาค วา มแปร ปรว นไ ม่ค งท่ีข อง คว ามคลา ดเ ค ล่ื อน (Heteroskedasticity) โด ยวิ ธี 

Heteroskedasticity Test ประเภท White แบบมี Cross-terms  

2) ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยวิธี Serial Correlation 

LM Test แบบขอ้มลูรายเดือน  

หากพบปัญหาเฉพาะเร่ือง Heteroskedasticity ปรับแกผ้ลของสมการถดถอย ดว้ยแนวคิด White correction 

standard error และถ้าหากพบปัญหา Autocorrelation และพบปัญหาทั้ง 2 ของความคลาดเคล่ือน ปรับแก้ผลดว้ย

แนวคิด HAC Newey -West  

ขั้นท่ี 6 การตีความหมายสมการเชิงซอ้น จากสมการถดถอยเชิงซอ้น สัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆจะแสดง

ให้เห็นถึงลกัษณะของตวัแปรตามต่อตวัแปรอิสระนั้นๆ เม่ือตวัแปรอิสระอ่ืนคงท่ี ส่วนค่าคงท่ี a มีการแปลความหมาย

คือ เม่ือค่าคงท่ี a เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย เม่ือตวัแปรอิสระอ่ืนคงท่ีมีผลทาํให้ตวัแปลตามมีค่าเปล่ียนแปลงตามค่าคงท่ี

นั้นดว้ย 

การนําเสนอข้อมูล  

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ํากัด 

(มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยจะนาํเสนอในรูปแบบตาราง 

สมการ และการบรรยาย 

 

4. ผลการวจิัย 

1. ทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary test หรือ Unit Root Test) ดว้ยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller 

ของตวัแปรต่าง ๆ ก่อนนาํเขา้สมการถดถอย 
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ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบความน่ิงของขอ้มลูก่อน-หลงัการปรับขอ้มลู  

Variables 
  Prob.* 

ก่อนปรับขอ้มลู(114 เดือน) หลงัปรับขอ้มลู(113 เดือน) 

MTI 0.4463 0.0000 

ISUR 0.9797 0.0000 

PII 0.6634 0.0140 

CPI 0.9517 0.0000 

IE 0.7519 0.0000 

NEER 0.0553 0.0000 

H 0.5491 0.0000 

 

พบว่าขอ้มลูตวัแปรทุกตวัค่า Prob.* มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าว

ในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) คือ ขอ้มลูตวัแปร เป็นขอ้มลูไม่น่ิง (Non-Stationary)  

จากตวัแปรขอ้มูลท่ีมีความไม่น่ิง (Non-Stationary) จึงทาํการปรับเปล่ียนขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีน่ิง ดว้ย

วิธีการปรับขอ้มลูให้อยูใ่นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง (Percentage change) ทาํให้ขอ้มูลรายเดือนเหลือ 

113 เดือน (หลงัปรับขอ้มลู) ก่อนนาํเขา้สมการถดถอย และพบว่าหลงัปรับขอ้มูลตวัแปรทุกตวัมีค่า Prob.* น้อยกว่า 

0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ขอ้มูลตวัแปร เป็นขอ้มูลน่ิง 

(Stationary) แลว้ 

2. วเิคราะห์ค่าสถิติเบือ้งต้น ของตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม 

       ตารางท่ี 2 ค่าสถิติเบ้ืองตน้  

Variables  Mean  Median  Maximum  Minimum  Std. Dev. 

MTI -0.33 0.00 32.59 -28.91 8.50 

ISUR 1.01 1.25 16.88 -20.56 5.66 

PII 0.27 0.21 9.37 -9.37 2.04 

CPI 0.09 0.15 1.38 -2.94 0.48 

IE 0.09 0.00 2.93 -1.55 0.72 

NEER 0.17 0.31 7.02 -7.05 1.37 

H 0.72 0.69 2.58 -0.50 0.57 

 

จากตารางแสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรพบว่า 

ราคาหลกัทรัพย์ บริษัท เมอืงไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (MTI) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของราคา

ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั -0.33 เปอร์เซ็นต ์ค่าฐานนิยม 

(Median) เท่ากบั 0.00 เปอร์เซ็นต ์ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 32.59 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -28.91 

เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 8.50 เปอร์เซ็นต ์
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ราคาหลกัทรัพย์หมวดประกนัภยั (ISUR) เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั 

มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 1.01 เปอร์เซ็นต ์ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 1.25 เปอร์เซ็นต ์ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 

16.88 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -20.56 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 

5.66 เปอร์เซ็นต ์

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีค่าเฉล่ีย 

(Mean) เท่ากบั 0.27 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 0.21 เปอร์เซ็นต ์ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 9.37 

เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -9.37เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 2.04 

เปอร์เซ็นต ์

ดัชนีผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ มีค่าเฉล่ีย 

(Mean) เท่ากบั 0.09 ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั  0.15 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 1.38 ค่าตํ่าสุด (Minimum) 

เท่ากบั -2.94  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 0.48  

ดัชนีราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ (IE) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาสินค้าเข้าและ

สินคา้ออก มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.09 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 0.00 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 

(Maximum) เท่ากบั 2.93 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -1.55 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เท่ากบั 0.72 เปอร์เซ็นต ์

ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของดัชนีค่าเงินบาท มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.17 

เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 0.31 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 7.02 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) เท่ากบั -7.05 เปอร์เซ็นต ์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 1.37 เปอร์เซ็นต ์

ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย์ (H) เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของปริมาณการให้สินเช่ือภาค

อสังหาริมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.72 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากบั 0.69 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 

(Maximum) เท่ากบั 2.58 เปอร์เซ็นต ์ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -0.50 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เท่ากบั 0.57 เปอร์เซ็นต ์

วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  พบว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระใน

แบบจาํลองของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีค่าอยู่นอก

ช่วง ค่าสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ +0.8 ถึง +1 หรือ ตั้งแต่ -0.8 ถึง -1 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity สามารถสร้าง

เป็นสมการได ้ดงัน้ี 

สมการที ่1 

MTI = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1ISUR + 𝛽𝛽2PII + 𝛽𝛽3CPI + 𝛽𝛽4IE +𝛽𝛽5NEER + 𝛽𝛽6H + 𝜀𝜀 

MTI = 0.714250  -0.076133ISUR  -0.168076PII   -0.450852CPI  -1.357801IE  +0.231725NEER **            

-1.115853H  + 𝜀𝜀 

                                                   (0.6204)             (0.6786)         (0.8245)             (0.2975)              (0.7009)          

                 (0.4428)        

               Adjusted R-Squared  เท่ากบั  -0.032387 = -3.24% 

Prob (F-Statistic)    เท่ากบั           0.868053 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) อย่างมี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1636 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 คือ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ค่า Adjusted R-Squared  เท่ากบั -0.032387 หมายความว่า สมการถดถอยพหุคูณน้ีสามารถใช้อธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง  ๆท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ -3.24 

หมายเหตุ : ค่า Statistic ตวัเลขในวงเล็บ เป็นค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปร 

เคร่ืองหมาย ** แสดงถึง นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.95 

จากสมการท่ี 1 ยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของความคลาดเคล่ือน จึงยงัไม่สามารถนาํไปอธิบาย

สมการถดถอยได ้ 

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองความคลาดเคลือ่นก่อนนําไปใช้  

ดว้ยค่า  Prob. F ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 โดยตรวจสอบปัญหา ดงัน้ี 

1. ความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) พบว่ามีค่า Prob. F เท่ากบั 0.9378 ซ่ึง

มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity) 

2. การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) พบว่ามีค่า Prob. F 

เท่ากบั 0.2033 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) ความคลาดเคล่ือนไม่มีสัมพนัธ์กนัเอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation) 
   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ปัจจยัและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ดงัขา้งตน้นั้น พิจารณาแลว้เห็นว่า ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 

ในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ ส่วนราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั (ISUR), ดชันีผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) ดชันีราคา

สินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 อภปิรายผล 

ตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ จากผลการการวเิคราะห์ พบว่า 

1. ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใน

เชิงบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากบริษทัมีผลิตภณัฑ์ประกนัภยัเก่ียวกบัการส่งออก นาํเขา้สินคา้ 

และการขนส่ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ กล่าวไดว้่าหากค่าเงินบาทแข็งข้ึน จะทาํให้

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนตาม ในทางตรงกนัขา้มหากค่าเงินบาทอ่อนลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก็จะ

อ่อนตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนันทรัต รักอริยะธรรม (2554) ท่ีพบว่าดชันีค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์

อยา่งมีนยัสาํคญั ในเชิงบวกกบักลุ่มธุรกิจการเงิน 

ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท เมืองไทยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
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1. ดชันีราคาหลักทรัพยห์มวดประกันภัย (ISUR) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษัท เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) แมว้่าแนวคิดพ้ืนฐานท่ีว่าหากทาํการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจจะสามารถกาํหนด

ประเภทสินทรัพยท่ี์จะลงทุนได ้ทาํให้ผูล้งทุนคาดการณ์เก่ียวกบัภาวะทางการเงินของประเทศไปในทิศทางใด หากมี

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ไหน ส่งผลต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ในประเทศ                 

แต่เน่ืองจากหลกัทรัพยใ์นหมวดประกนัภยั มีมูลค่าซ้ือขายของหลักทรัพยใ์นสัดส่วนท่ีน้อยกว่ามูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยูม่าก จึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั ไม่ส่งผกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

2. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) แม้ในภาพรวมเศรษฐกิจ หากภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้มีการผลิตสินทรัพย์ เช่น               

บา้น คอนโดมิเนียม รถยนต์ เพ่ิมข้ึน เป็นปัจจยัท่ีทาํให้มีการทาํประกนัภยัเพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ไม่มากพอท่ีจะส่งผลให้

เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ พิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) ท่ีพบว่าดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

3. ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) แมใ้นภาพรวมเศรษฐกิจ ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ เป็นดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้และ

บริการในแต่ละงวด ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัภาวะเงินเฟ้อไดอี้กวิธีหน่ึงโดยทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกล่าวไวว้่าอตัรา

เงินเฟ้อจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม ดชันีผูบ้ริโภคมีผลทาํให้มีการทาํประกนัเพ่ิมมาก

ข้ึน แต่เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลควบคุมรวมทั้งมีการคาดการณ์กรอบของอตัราเงินเฟ้อท่ี

ควรจะเป็นไวล่้วงหนา้ ดงันั้น อตัราเงินเฟ้อจึงไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวจึ้งทาํให้การเปล่ียนแปลงของดชันีผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ ไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) พบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ มีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศในทิศทางตรงกนัขา้ม 

4. ดชันีราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เมืองไทยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) ถึงแมว้่าบริษทัประกนัภยั จะมีผลิตภณัฑก์ารประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ท่ีเป็นผลมาจากการนาํเขา้

และส่งออก อีกทั้งมีปริมาณการคา้ชายแดนจากการเปิดประชาคมอาเซียน แต่สัดส่วนของรายไดจ้ากการประกนัภยั

ทางทะเลและขนส่งนั้น ค่อนขา้งนอ้ย จึงทาํให้ไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึง

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปวีณา โล่รักษา (2553) ท่ีพบว่าอตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกและ

นาํเขา้ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

5. ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(H) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์บริษัท เมืองไทย

ประกนัภัย จาํกัด (มหาชน) อาจเน่ืองจากบริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตล็ดมากกว่าเบ้ียประกัน

อคัคีภยัจากการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงรายไดจ้ากเบ้ียประกนัเบด็เตล็ดมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ มากกว่ารายไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์ดงันั้น ปริมาณการให้สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์จึงส่งผลไม่มาก

นกั ทาํให้ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปวีณา โล่รักษา 

(2553) ท่ีพบว่าอตัราการขยายตวัของปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

          ก่อนการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น นกัลงทุนสามารถศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ท่ีจะลงทุน เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน คร้ังน้ีปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จาํกัด (มหาชน) คือ ดัชนีค่าเงินบาท ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัท 

เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) หมายความว่านกัลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจยัน้ีเป็นหลกัในการเลือกลงทุน ถึงแมว้่า

ปัจจยัอ่ืนท่ีนาํมาวเิคราะห์ในคร้ังน้ีอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรมองขา้มในทุกๆ ปัจจยั

คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยไ์ม่ว่าจะมากหรือน้อย ทั้งน้ี ยงัมีปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีสามารถกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยไ์ด ้ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางดา้นอุตสาหกรรม ปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

รวมถึงตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีสามารถเกิดข้ึนในทุกๆ ปัจจยั ท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยไ์ด ้เพ่ือประโยชน์

ในการลงทุนคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

          ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมปัจจยัอ่ืนเขา้ไปศึกษาดว้ย เน่ืองจากปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีอาจยงัไม่เพียงพอ

ท่ีสามารถช่วยในการตดัสินใจในการลงทุนได ้ควรใชปั้จจยัเพ่ิมเติม อย่างเช่น ปัจจยัภายในอย่างผลประกอบการของ

บริษทั และปัจจยัภายนอกอยา่งปัจจยัทางดา้นการเมือง รวมถึงตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงในทุกปัจจยัเป็นสาํคญั เน่ืองจาก

ในทุกๆ ปัจจยัมีความเส่ียงแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ความเส่ียงเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยท์ั้งทางตรง

และทางอ้อม ทั้งน้ีความเส่ียงสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกสถานการณ์ ดังนั้ น หากใชปั้จจยัเพ่ิมข้ึนทั้งปัจจัยภายใน 

ภายนอก และคาํนึงถึงความเส่ียงในทุกๆ ปัจจยั จะช่วยในการวิเคราะห์ของนกัลงทุนเพ่ือตดัสินใจเลือกลงทุนในราคา

หลกัทรัพยใ์นคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 

Economic factors affecting the share price of CP All Public Company Limited 

ภัชธีญา  บุณยมงคลกลุ 
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------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน)  มีวตัถุประสงค์ของ

การศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) มีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ

รายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม ปี พ.ศ.2556 ถึงเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยข้อกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทดอลล่าร์สหรัฐ (EXR)และนาํมาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ส่งผล

ต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 มีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน)  จากการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงซอ้นพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะ

ทาํให้ราคาหลักทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มร้อยละ 4.8 และดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.9 

คาํสําคญั:  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหลกัทรัพย,์   บริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

The objective of this study is to economic factors affecting the share price of CPALL. The secondary data 

used for this study is collected from January 2013 to December 2017 and this can be calculated as 60 months. The 

group of example used for this study is SET Index, Consumer Confidence Index (CPI), Inflation Rate (INF) and 

US Dollar Exchange Rate (EXR). The factors is considered and analysed on the relationship between the factors 

and the share ptice of CPALL. 

The results from this study show that the exchange rate and the movement of SET Index from January 

2013 to December 2016 affect to the share price of CPALL. From our analysis ,the coefficient from regression 

model shows that the change in the exchange rate (THB/USD) 1 percent will result in the change in the share price 

of CPALL in the opposite direction calculated as 4.8 percent and the change in SET Index will also result in the 

positive change in the share price 0.9 percent. 

Keywords:  economic factors, share price, CP ALL Public Company Limited 
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1. บทนํา 

ในยคุของโลกโลกาภิวฒัน์มีข่าวสารเป็นหวัใจหลกัในการบริหารงานรวมถึงการคา้ระหว่างประเทศมีความ

เป็นเสรีมากข้ึน ความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารทาํให้ตลาดโลกกลายเป็นตลาดไร้พรมแดน มาตรการ

และนโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นสากลเท่าเทียมกันทั่วโลก ภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดการแข่งขันในกลุ่ม

อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ อุตสาหกรรมอาหารก็เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว และเน่ืองจาก

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย มีแหล่งวตัถุดิบในประเทศในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 

ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสร้างมลูค่าใหแ้ก่ประเทศ ดงันั้นอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นกลุ่มตราสารท่ีน่าสนใจของผู ้

ลงทุน นกัลงทุนมีหลายประเภท มีทั้งนกัเก็งกาํไร นกัลงทุนระยะสั้น นักลงทุนระยะยาว ข้ึนอยู่กบัว่าตั้งเป้าหมายการ

ลงทุนไวอ้ยา่งไร และสามารถยอมรับความเส่ียงไดม้ากน้อยแค่ไหน ยิ่งความเส่ียงสูงผลตอบแทนท่ีคาดหวงัก็ยิ่งสูง

ตามไปดว้ยโดยทัว่ไปแลว้ความเส่ียงจากการลงทุนจาํแนกไดเ้ป็น ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสาร 

(Business Risk) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์(Price Risk) ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถขายตรา

สารไดท้นัทีในราคาท่ีเหมาะสม (Liquidity Risk) ความเส่ียงจากการท่ีผูอ้อกตราสารไม่ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

(Credit Risk) คามเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (Interest-rate Risk) และความเส่ียงจากการท่ี

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บตํ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Risk) ซ่ึงผูล้งทุนควรพิจารณาจากตนเองก่อนว่าสามารถยอมรับ

ความเส่ียงไดม้ากเพียงใด แลว้จึงเลือกตราสารท่ีจะลงทุนให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการในการศึกษาคร้ัง

น้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับ

นักลงทุนจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์เพ่ือให้นักลงทุนใช้ตดัสินใจในการ

ลงทุน เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีสาํคญัและผลกระทบอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น บริษทั ซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผีลกระทบต่อราคาหลักทรัพยบ์ริษัทซีพีออลล์ จาํกัด

(มหาชน) ขอ้มลูทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม ปี พ.ศ.2556 ถึงเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 60 

เดือน โดยใชป้ระชากรในการศึกษาคร้ังน้ีดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐ (EXR) และนาํมาวิเคราะห์ถึง ความสัมพนัธ์ 

ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั

แปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน)โดยมีแนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์

ขอ้มลู ดงัน้ี 

 ขั้ นท่ี 1การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยการหาค่าสถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายค่าตัวแปรอิสระต่างๆ 

ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum)  
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 ขั้นท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary Test หรือ Unit Root Test) ในการศึกษาน้ีเลือกทดสอบ

ความน่ิงของขอ้มลูอนุกรมเวลาโดยใชว้ิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ท่ีเสนอโดย Dickey and Fuller 1979 

และ 1981 และวิธีของ Phillips-Perron (PP) test เสนอโดย Phillips and Perron (1988) เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไดรั้บการ

ยอมรับและเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในการศึกษาความน่ิงของขอ้มลูอนุกรมเวลาและหากผลการทดสอบท่ีไดแ้สดง

ให้เห็นว่าขอ้มูลมีความไม่น่ิง นั่นคือชุดของขอ้มูลเหล่าน้ีมีการเคล่ือนไหวไปตามแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนตามกาลเวลา 

(Time Trend) และความแปรปรวนวิ่งห่างออกจากเดิมไปเร่ือยๆตามแนวโน้มของระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นเพ่ือให้

การประมาณค่ามีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกนาํมาปรับให้น่ิงโดยการทาํผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First 

Different) หรือลาํดบัท่ีสูงข้ึนไปจนกว่าขอ้มูลจะมีความน่ิงแลว้จึงนาํตวัแปรไปใชใ้นการประมาณค่าในแบบจาํลอง

ต่อไป (Enders, 2004) 

 ขั้นท่ี 3 การสร้างเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) เพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity)  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตวัแปรอิสระท่ีอยูใ่นสมการถดถอยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง

กนัสูง ซ่ึงผดิขอ้สมมติฐานของการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธี OLS ว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 

[Corr (X1, X2) ≠1] ถา้ตวัแปรอิสระในแบบจาํลองมีความสัมพนัธ์กนัอย่างสมบรูณ์ (Perfect Multicollinearity) [Corr 

(X1, X2) = 1] จะไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยได ้และถา้หากว่าตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อ

กนั (Orthogonal) การประมาณการค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) ก็เพียงพอท่ีจะ

สามารถใช้อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรได้ โดยไม่จาํเป็นท่ีจะต้องใชแ้บบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณ 

(MulticollinearityRegression)  

 

4. ผลการวจิัย 

การศึกษาวิจัยถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยบ์ริษัทซีพีออลล์ จาํกัด (มหาชน) ผูว้ิจัยได้โดย

รวบรวมขอ้มลูยอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี โดย รวมทั้งส้ิน 60 เดือน โดยทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซี

พีออลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ดว้ยวิธีสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงผลการศึกษาจะ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1643 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ  

 
กราฟท่ี 1 แสดงราคาหุน้ CP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 

 
กราฟท่ี 2 แสดงดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 
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กราฟท่ี 3 แสดงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 

 
กราฟท่ี 4 แสดงอตัราอตัราเงินเฟ้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 
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กราฟท่ี 5 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 

 

                          ตารางท่ี 2 ตารางค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 
CP SET EXC INF CPI 

ค่าเฉล่ีย 49.47 1489.81 33.37 3.59 45.88 

ค่าสูงสุด 77.00 1753.71 36.37 7.15 59.40 

ค่าตํ่าสุด 32.75 1274.28 29.31 0.42 32.00 

 

 สรุปขอ้มลูสถิติพ้ืนฐาน  

 จากการรวบรวมขอ้มลูพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560มีค่าเฉล่ีย 45.8มี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 59.4มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 32.00 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560

มีค่าเฉล่ีย 1489.81มีค่าสูงสุด 1753.71มีค่าตํ่ าสุดเท่ากับ 1274.28อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

(USD)ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560มีค่าเฉล่ีย 33.37มีค่าสูงสุด 36.37มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 29.31อตัราเงินเฟ้อตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉล่ีย 3.59และมีค่าสูงสุด 7.15มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.42 ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์

จาํกดั (มหาชน)ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560มีค่าเฉล่ีย 49.47มีค่าสูงสุด 77.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั32.75 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

การทดสอบค่า Unit roots 

ตารางท่ี 3แสดงผลการทดสอบค่าการทดสอบค่า Unit roots 

Method Statistic Prob.** Cross-sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process) 

Levin, Lin & Chu t* -1.86195 0.0313 5 294 

     

Null: Unit root(assumes individual unit root process) 

Im, Pesaran and Shin W-stat -3.00157 0.0013 5 294 

ADF – Fisher Chi-square 31.5857 0.0005 5 294 

PP – Fisher Chi-square 31.9049 0.0004 5 294 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume 

asymptotic normality. 

 จากการทดสอบพบว่า ค่า Probability  มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไม่

มี Unit Root แสดงให้เห็นว่า มีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

การทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ตารางท่ี 4 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระในสมการ 

 CP CPI EXC INF SET 

CP 1 0.63877998 -0.7708666 0.37663504 0.67063723 

CPI 0.63877998 1 -0.5799796 0.59377377 0.45199138 

EXC -0.7708666 -0.5799796 1 -0.3337470 -0.3994307 

INF 0.37663504 0.59377377 -0.3337470 1 0.12198615 

SET 0.67063723 0.45199138 -0.3994307 0.12198615 1 

 

การผลการพิจารณาจาก Correlation martrixของตวัแปรอิสระทั้งหมดและดูค่า Correlation ระหว่างตวัแปร

ใดบา้งท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง -0.8 ถึง 0.8 คือหากมีค่ามากกว่า 0.8 ทั้งค่าบวกและลบจะสรุปไดว้่าตวัแปรตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัเองโดยผลการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ย Simple Correlation Coefficients 
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การตรวจสอบปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity ของบริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบค่าปัญหาเร่ือง Heteroskeasticity 

Heteroskedasticity Test White 

Null hypothesis: Homoskedasticity 

F-statistic 0.472417     Prob. F(14,60) 0.9359 

Obs*R-squared 7.709679     Prob. Chi-Square(14) 0.9039 

Scaled explained SS 9.020814     Prob. Chi-Square(14) 0.8297 

 จากตารางผลการทดสอบพบว่าค่า Probability  มีค่ามากกว่าระดบันัยสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า ตวัแปรท่ีนาํมา

ศึกษาไม่มีปัญหาเร่ืองHeteroskeasticity แสดงให้เห็นว่ามีขอ้มลูท่ีน่ิงสามารถนาํมาพยากรณ์ได ้

 

การทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบBreusch – Godfrey Serial Correlation LM Test 

F-statistic 1.299124     Prob. F(14,62) 0.2818 

Obs*R-squared 5.179533     Prob. Chi-Square(4) 0.2694 

 การทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรม (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบBreusch-Godfrey Lagrange 

multiplier test (LM test) โดยใชค่้า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 

การวิเคราะห์สมการถดถอยบริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบสมการถดถอยปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 14.00011 10.97790 1.275300 0.2077 

EXC -.0480732 0.235521 -2.041147 0.0461 

SET 0.009069 0.003655 2.481214 0.0162 

CPI -.0.041403 0.078311 -0.528697 0.5992 

INF 0.107540 0.166747 0.644928 0.5217 

R-squared 0.246474 Mean dependent var 9.882500 

Adjusted R-squared 0.190657 S.D. dependent var 2.838846 

S.E. of regression 2.553924 Akaike info criterion 4.794077 

Sum squared res id 352.2166 Schwarz criterion 4.970140 

Log likelihood -136.4253 Hannan-Quinn criter 4.862805 

F-statistic 4.415775 Durbin-Watson stat 1.719740 

Prob (F-statistic) 0.003678   
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 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน 

สําหรับขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 ถึงปีพ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 5 ปีหรือ 60 สรุป

ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 

  TRUE =α+β1CPI+ β  2INF+β3EXC +β4SET 

   14-0.041CPI+0.108INF-0.481EXC+0.009SET 

  R2 =0.247 

  F =4.42 

จากสมการ พบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560มีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง

ปี พ.ศ. 2560เน่ืองจากมีค่า Sig <0.05 และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นบริษัทซีพีออลล์ จาํกัด 

(มหาชน) ไดร้้อยละ 24.7 โดยมีค่า F-statistics เป็น 4.42 ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซอ้นพบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงไป

ร้อยละ1 จะทาํให้ราคาบริษทัซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มร้อยละ 4.8 และดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ0.9 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทซีพีออลล์ จ ํากัด (มหาชน) พบว่า อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 มี

อิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษัทซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 เน่ืองจากมีค่า Sig 

<0.05 และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นบริษทัซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ24.7 โดยมีค่าF-

statisticsเป็น 4.42 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ

ถดถอยเชิงซอ้นพบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะทาํให้ราคาหลกัทรัพย์

บริษัทซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ 4.8 และดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ0.9ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของปฐมพงศ์ ฉันทศรีวิโรจน์(2553)ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยผ์ล

การศึกษาสรุปไดว้่าบริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) : CPALL พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม

อยา่งมีนยัสาํคญัคือ อตัราแลกเปล่ียนของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์(COM) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรกฤต พฒันวิริย (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทับางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทบางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) คือ 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เท่านั้นและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ (2555) 

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพฒันา
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อสังหาริมทรัพยป์ระเทศไทยไดแ้ก่ ดชันีราคาดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) พบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐและดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560มีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน)  ดงันั้นนกัลงทุนท่ีจะลงทุนซ้ือหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน)

จะตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงนกัลงทุนจะตอ้งนาํปัจจยัเหล่าน้ีมาประกอบพิจารณาในการเก็งราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูข้อง

ธนาคารพาณิชย ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบบขอ้มลูทุติยภูมิรายเดือนในตลาดเงินของข้อมูลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มกราคม ปีพ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธนัวาคม ปีพ.ศ. 2560 โดยใชต้วัแปรในการศึกษา

ดงัน้ี อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (MPR) อัตราเงินเฟ้อ (INF) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) นํามาศึกษาถึง

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการทดสอบทาง

สถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 จากการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อและดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั โดยถา้อตัราเงินเฟ้อและดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนดว้ย ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบายมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยไ์ปในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยถา้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย

เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยล์ดลง ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมตวัแปรในการทดสอบให้

มากข้ึนและศึกษาในระยะยาวนานข้ึน 

คาํสําคญั:  ผลกระทบต่อของอตัราดอกเบ้ียเงินกู,้ ธนาคารพาณิชย ์

ABSTRACT 

             The purpose of this study is to assess the impact of Inflation (INF), the Business Sentiment Index (BSI) 

and Bank of Thailand policy rate (MPR) movements, in the lending rates of commercial banks. The data used to 

complete the analysis was collected monthly from Bank of Thailand over the period of January 2013 to December 

2017. A variance of 0.05 was adopted as statistically significant. The study concludes that changes in the both 

Inflation and Business Sentiment Index will have positive (same direction) change in commercial lending rates, 

having the effect of reducing the supply of money when rising. Conversely, Bank of Thailand policy rate changes 

will move commercial rates inversely, and increase the supply of money when rising. Further analysis should be 

completed with a larger group of variables, over a longer test period. 

Keywords: Effect on lending rates, commercial banks 
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1. บทนํา 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงของแหล่งเงินทุนท่ีสําคญั และมีหน้าท่ี

หลกัคือการทาํหนา้ท่ีเป็นเป็นส่ือกลางทางการเงิน  โดยการระดมการออมจากผูอ้อมเงิน และนาํไปจดัสรรในรูปของ

สินเช่ือให้แก่ผูท่ี้ต้องการเงินทุน จากการท่ีธนาคารพาณิชยมี์การดาํเนินการเก่ียวขอ้งกบัภาคเศรษฐกิจทุก ๆ สาขา 

ดงันั้นเม่ือธนาคารพาณิชยมี์การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมก็จะมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เน่ืองจาก

อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างภาคการเงิน ภาคการผลิต ภาคบริการและต่างประเทศ และยงัเป็นปัจจยัใน

การกาํหนดแหล่งเงินทุนและแหล่งการใชเ้งินทุน  ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียจะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และมีบทบาทกบัทุก ๆ ภาค

เศรษฐกิจ เป้าหมายอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของนโยบายการเงิน และถูกนาํมาพิจารณาเม่ือจดัการกบัตวัแปร

อยา่งการลงทุน เงินเฟ้อ และการว่างงาน ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มลดอตัราดอกเบ้ีย เม่ือตอ้งการ

เพ่ิมการลงทุนและการบริโภคในเศรษฐกิจของประเทศอยา่งไรก็ดี นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคอตัราดอกเบ้ียตํ่ามีความ

เส่ียงได ้และอาจก่อให้เกิดฟอง 

ดงันั้นในระบบเศรษฐกิจเงินทุนถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจาํกดั ควรจดัสรรอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด และเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการจดัสรรเงินทุน คือ อตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัทางดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารพาณิชยไ์ทย มีอตัราดอกเบ้ียหลายอตัราท่ีแตกต่างกนั เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืจากธนาคาร อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาล อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน อตัราเงิน

เฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ปัญหาท่ีน่าศึกษาคือปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารพาณิชย ์ได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง  การวิจัยคร้ังน้ีจึงมี

วตัถุประสงคจ์ะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์ในช่วงปี พ.ศ.

2556 – ปี พ.ศ.2560 

จากการศึกษาคร้ังน้ีทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์และ

ปัจจยันั้นจะส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ทาํให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์แก่ผูล้งทุนหรือผูใ้ห้กูย้มืนาํไปเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ เพ่ือท่ีจะไดมี้การวางแผนในการลงทุนอย่าง

มีประสิทธิภาพ  

ท่ีมา : สถาบนัคุม้ครองการเงิน.รู้จักธนาคารพาณิชย์.สืบคน้จาก http://www.dpa.or.th 

 

แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ระดับของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียจะถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดท่ีมีความเส่ียงสูงอตัรา

ดอกเบ้ียจะสูงกว่าตลาดท่ีมีความเส่ียงตํ่า อตัราดอกเบ้ียของตลาดจะเขา้สู่ดุลยภาพเสมอ โดยปกติอตัราดอกเบ้ียระยะ

สั้ นจะตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียระยะยาวในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองอตัราดอกเบ้ียจะสูง เพราะธุรกิจต่างๆ จะลงทุนเพ่ิม

ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อก็จะสูงดว้ย 

อตัราดอกเบีย้ เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัมากในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียมีความหมายว่าเป็นค่าตอบแทน

ในการแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงรวมถึงเงินในปัจจุบนักบัอนาคต มีทฤษฎีท่ีนิยมนาํมาอธิบายหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีของ

สํานักคลาสสิก ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง ซ่ึงลว้นแลว้แต่กล่าวว่าอตัราดอกเบ้ีย
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ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ทั้งเวลา ความเส่ียง สภาพคล่อง ส่งผลให้ผูใ้ห้กูแ้ละผูกู้ต้อ้งตระหนกัเพ่ือให้การลงทุนเป็นไปตาม

ตอ้งการและตน้ทุนของการทาํธุรกิจของหน่วยผลิตไม่สูงจนเกินไป 

วิธาน หลีอาภรณ์(2552) ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อ ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนนั้นมาจากสองสาเหตุ

หลกัๆ คือการผลกัดนัตน้ทุน และการดึงอุปสงค ์รัฐบาลจึงมีการแทรกแซงต่างๆ จึงทาํให้การเปล่ียนแปลงของอตัรา

เงินเฟ้อไม่เป็นไปตามทฤษฎี จึงทาํให้ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ธฤตมน ปริญญารักษ ์(2553) ศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียนโยบายกบัอตัรา

ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ศึกษาโดยการวิเคราะห์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียนโยบายและอตัราดอกเบ้ียสินเช้ือและอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยใชข้้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสของอัตราดอกเบ้ียนโยบายจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าอัตราดอกเบ้ียนโยบายและอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์มี

ความสัมพนัธ์เป็นเหตุเป็นผลในทิศทางเดียวกนัคือการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นสาเหตุของการเพ่ิมข้ึน

ของอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแ์ต่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากไม่เป็นสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย

นโยบายและการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยส่์วนการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ม่ได้เป็นสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์ในช่วงปี                

พ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2560 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินนั้นใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ 

(secondary data)โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2556 จนถึง 31 

ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 และความถ่ีของขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลูรายเดือนของธนาคารพาณิชยม์าทาํการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสามารถรวบรวมได้จากขอ้มูลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา โดยทาํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายเดือนในตลาดเงินของธนาคารพาณิชย ์

ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares 

:OLS) ซ่ึงมี แบบจาํลองทัว่ไปดงัน้ี 

 

            LIRt = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1MPR  +𝛽𝛽2INF𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3BSI𝑡𝑡 + 𝜀𝜀  𝑡𝑡 
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ตวัแปรในการศึกษา  

LIRt  คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์

MPRt  คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบายรายเดือนของตลาดเงิน 

INFt   คือ อตัราเงินเฟ้อรายเดือนของตลาดเงิน 

BSIt  คือ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของตลาดเงิน  

โดยเก็บรวมรวมข้อมูลอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของ

ธนาคารพาณิชยจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย และอตัราเงินเฟ้อนาํขอ้มลูจากโปรแกรม trading economics  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นตลาดเงิน โดยมีขั้นตอนการพิจารณาโดย สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares, OLS) ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้เพ่ือดูค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย(Mean) และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:SD) ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ขั้นท่ี 2 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ดงัสมการต่อไปน้ี               

          LIRt = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1MPR  +𝛽𝛽2INF𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3BSI𝑡𝑡 + 𝜀𝜀  𝑡𝑡 

 

ขั้นท่ี 3 ใชส้ถิติ F เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสมมติฐานในการทดลอง 

ขั้นท่ี 4 ทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรตน้พร้อมกนั 4 ตวั โดยใชส้ถิติทดสอบ 

t ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ขั้นท่ี 5 หาระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั R2 (R Square) ถา้ R2 มีค่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปร

อิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก ถา้ R2 มีค่าใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตามนอ้ยหรือไม่ มีความสัมพนัธ์เลย 

ขั้นท่ี 6 ทดสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) ของ Error term โดย พิจารณา

จาก White Heteroskedasticity โดยใชแ้บบมี Cross-term เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ 

 

การนําเสนอข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มลูการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของ

สมการ ตาราง และการบรรยาย 
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4. ผลการวจิัย 

     4.1 ทาํการทดสอบสมมตฐิานความน่ิงของข้อมูล 

           พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) แลว้พบว่าเป็นขอ้มลูน่ิง(Stationary) ส่วนผลการทดสอบความน่ิงของ

ขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และอตัราเงินเฟ้อ พบว่าเป็นขอ้มลูท่ีไม่น่ิง จึงไดท้าํการทดสอบความ

น่ิงของขอ้มลูใหม่ท่ีระดบัผลต่าง ในระดบัผลต่างลาํดบัท่ี 1(First Difference) ในการทดสอบ Stationary ท่ีระดบัหน่ึง 

(First Difference) จะพิจารณาเลือกความยาวตวัแปรล่าชา้ (Lagged) ท่ีมากท่ีสุดจากท่ีระดบั 1 (First Difference) จึง

พบว่าขอ้มลูเกิดความน่ิง 

 

     4.2 การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 
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รูปท่ี 1 แผนภาพการกระจายความสัมพนัธ์ 

 

           จากแผนภาพการกระจาย (Scatter) พบว่า LIR และ BSI มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก กล่าวคือ ถา้ค่าของ LIR 

เพ่ิมข้ึนแลว้ ค่าของ BSI ก็จะเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั ทาํให้แผนภาพการกระจายมีลกัษณะกระจายไปทางดา้นขวา 

           จากแผนภาพการกระจาย (Scatter) พบว่า LIR และ INF มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงลบ กล่าวคือ ถา้ค่าของ INF 

เพ่ิมข้ึนแลว้ ค่าของ LIR ก็จะลดลงหรือคงท่ีอยูค่่าเดิม  ทาํให้แผนภาพการกระจายมีลกัษณะกระจายอยูท่างดา้นซา้ย 

           จากแผนภาพการกระจาย (Scatter) พบว่า LIR และ MPR มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงลบ กล่าวคือ ถา้ค่าของ 

MPR เพ่ิมข้ึนแลว้ ค่าของ LIR ก็จะลดลงหรือคงท่ีอยูค่่าเดิม  ทาํให้แผนภาพการกระจายมีลักษณะกระจายอยู่ทาง

ดา้นซา้ย 

 

        4.3 ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) 

               พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ BSI และ INF มีค่า -0.169190 ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระ BSI และ MPR มีค่า -0.275702 และค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ INF และ MPR มีค่า 0.755429 ซ่ึงมีค่า

อยูใ่นช่วง -0.80 ถึง +0.80 ดงันั้นจึงสรุปว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระ 

ดงันั้นจึงสรุปว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระ จึงไม่ตอ้งตดัตวัแปรอิสระใดๆ ออกจากแบบจา

ลองสมการถดถอยเลย 
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        4.4 ทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงทีข่องความคลาดเคลือ่น (Heteroskedasticity) 

              เน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าว

ในอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า พบปัญหาเร่ืองHeteroskedasticity 

 

        4.5 ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กนัเองของความคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) 

              เน่ืองจากค่า Prob มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าว

ในอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า พบปัญหาเร่ือง Autocorrelation  

เน่ืองจากผลของสมการถดถอยขา้งตน้มีปัญหา Heteroskedasticity  และ Autocorrelation จึงแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิด

ของ HAC Newey-West ในการแกปั้ญหา 

 

        4.6 ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

             จากผลการวิเคราะห์ค่า Prob ของ 𝛼𝛼 มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า 𝛼𝛼 ค่าเท่ากบั 19.80984 และค่าของ 𝛼𝛼 น้ีมีค่า

แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ถา้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราเงินเฟ้อและ 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีค่าเท่ากบัศนูยแ์ลว้ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จะมีค่าเท่ากบั 19.80984 หน่วย 

             จากผลการวิเคราะห์ค่า Prob ของ 𝛽𝛽1 มีค่าเท่ากับ 0.6630 ซ่ึงมีค่ามากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น จึงไม่สามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า ถึงแมว้่า 𝛽𝛽1 ซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 0.6630 แต่จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่าของ 𝛽𝛽1 น้ีมีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 

0.05 เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ถา้อตัราดอกเบ้ียนโยบายเปล่ียนแปลงไป 1% แลว้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้จะเปล่ียนแปลงไป 

0.6630 ในทิศทางเดียวกนั 

             จากผลการวิเคราะห์ค่า Prob ของ 𝛽𝛽2 มีค่าเท่ากบั 0.1611 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่า ถึงแมว้่า 𝛽𝛽2 ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 0.269851 แต่จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่าของ 𝛽𝛽2 น้ีมีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 

0.05 เม่ือปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงไป 1% แล้วอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ะเปล่ียนแปลงไป 

0.269851  ในทิศทางเดียวกนั 

              จากผลการวิเคราะห์ค่า Prob ของ 𝛽𝛽3 มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า 𝛽𝛽3 มีค่าเท่ากบั -1.994866 และค่า

ของ 𝛽𝛽3 น้ีมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ถา้อตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายเปล่ียนแปลงไป 1 % แลว้อตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ะเปล่ียนแปลงไป 1.994866 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์ โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน สาํหรับ

ขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลู ตั้งแต่ มกราคม 2556 ถึง ธนัวาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี สรุปความสัมพนัธ์

ไดด้งัน้ี 

                LIR    =    19.80984**   +  0.007695BSI   +  0.269851INF  -  1.994866** MRP  +  𝜀𝜀 

                                       (0.0000)               (0.6630)             (0.1611)                 (0.0000) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1656 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

หมายเหตุ    ค่าในวงเล็บ    หมายถึง ค่า T-Statistic 

                                 **      หมายถึง การมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 Adjusted R-Squared  =  52.9846% 

 F-statistic = 23.16358% 

 

5. การอภปิรายผล 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัราดอกเบ้ียนโยบายมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เพราะในขอ้มลูอดีตยอ้นหลงั 45

ปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่าเม่ือปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายลดลงส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยป์รับอตัรา

ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธฤตมน ปริญญารักษ ์(2553) ท่ีว่าความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย และอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์เป็นเหตุเป็นผลในทิศทางเดียวกนั 

อตัราเงินเฟ้อ จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัราเงินเฟ้อมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง

ธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั ดงันั้นเม่ืออตัราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดเงินในระบบธนาคาร

กลางจึงตอ้งปรับอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คนหันมาฝากเงินมากกว่ากูเ้งินไปลงทุนในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน โดยไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิธาน หลีอาภรณ์ (2552) ท่ีว่าอตัราเงินเฟ้อไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั เพราะในขอ้มลูอดีตท่ีผ่านมาจะเห็น

ไดว้่าเม่ือดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเพ่ิมข้ึนส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยป์รับอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 

เพราะเม่ือความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมีค่ามากคนจะมัน่ใจการการลงทุนและตอ้งการเงินทุนมากข้ึน ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูป้รับเพ่ิมข้ึน 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ียนโยบาย มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยเ์ป็นไปตามสมติฐาน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารพาณิชย ์โดยมีช่วงเวลา

การศึกษาตั้งแต่เดือน 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2556 จนถึง 31 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560  โดยทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

จาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราเงินเฟ้อ และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ จาก

ผลการวิเคราะห์จากตวัแปรอิสระทั้งหมดพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัและเป็นไปตามสมติฐาน   ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย มี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 

0.05 เน่ืองจากเม่ือเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยป์รับเพ่ิมข้ึนดว้ย ส่งผลคน

ออมเงินมากกว่าการกู ้ดงันั้นธนาคารพาณิชยจึ์งจูงให้คนมากูเ้งินดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง ทาํให้ธุรกิจสามารถขยาย

การลงทุนและสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ และอตัราเงินเฟ้อมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั  เพราะเม่ือเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้ตอ้งมีการ

ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย เพ่ือตอ้งการให้อตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงินปรับสูงข้ึน ดงันั้นธนาคารพาณิชยแ์ต่ละ
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แห่งจะตอ้งเพ่ิมสภาพคล่องของตนเอง โดยการปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากให้สูงข้ึนเพ่ือระดมเงินฝาก ขณะเดียวกนัก็

ปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ามตน้ทุนเงินฝากท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สูงข้ึนก็ทาํให้คนกูเ้งินนอ้ยลง เม่ือ

ความตอ้งการสินคา้และบริการลดลง จะส่งผลให้ระดบัราคาสินคา้ลดลง และชะลอเงินเฟ้อ ฉะนั้นอตัราเงินเฟ้อจึงมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 

ดงันั้นปัจจยัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยไ์ม่ว่าจะส่งผลกระทบไป

ในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกนัข้ามก็แล้วแต่ ลว้นเป็นส่ิงสําคัญและจาํเป็นจะต้องทราบว่าอะไรมีผลทาํให้

ดอกเบ้ียเงินกูป้รับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้เพ่ือการนาํไปวิเคราะห์หรือใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนกูป้ระกอบธุรกิจ

รายบุคคล หรือในระดบัองคก์รใหญ่ๆได ้  

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาขอ้มูลท่ีมีช่วงเวลา และค่าตัวเลขน้อยเกินไปควรจะนาํขอ้มูลดิบท่ีมีค่า

ความเป็นจริงมากกว่าน้ี เพ่ือท่ีจะทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารพาณิชยไ์ด้และ

สะทอ้นถึงสภาพเศรษฐกิจไดอ้ยา่งแทจ้ริง และบางปัจจยัอาจจะไม่มีผลต่อตวัแปรตามท่ีเราตอ้งการศึกษาในคร้ังน้ี ควร

เลือกปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนกว่าน้ี และอาจจะมีการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพมากข้ึนเช่น การออกแบบสอบถาม

โดยตรงกบัผูร้ะดมทุนเงินทุนดว้ย จะไดเ้ห็นผลของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูไ้ดช้ดัเจนข้ึน 
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คน้ควา้อิสระ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา อีกทั้ง

ยงัให้ความรู้ คาํแนะนาํ และแนวทางการแกไ้ขเน้ือหาให้ถูกตอ้งและสมบรูณ์ 
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บทคัดย่อ 

                กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย(์Property Fund)  และกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real estate 

investment trust : REIT) เป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ี

ค่อนขา้งคงท่ี เน่ืองจากรายไดข้องกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นค่าเช่าและให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝาก

เงินในภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียอยู่ในระดบัตํ่า   ซ่ึงในปี2558 สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคา

สูงสุดถึง 12.25% สะทอ้นความนิยมของนกัลงทุนท่ีตอ้งการแหล่งพกัเงินในช่วงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยู่ในระดบัตํ่า 

ทั้งน้ีอาจจะมีปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากอตัราดอกเบ้ีย ท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REIT  

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหน่วยลงทุนProperty FundและREIT ท่ีจดทะเบียน

ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2555  และเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน  จึงกาํหนดตวัแปรตน้ท่ีใชใ้น

การศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐ  และอตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET HD  

จากการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผลต่อดชันีราคา

หน่วยลงทุน Property Fund และ REIT ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐ  และอตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET HD มีผลต่อมลูค่าการลงทุนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

คาํสําคญั: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,์ กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ABSTRACT 

Property fund and Real estate investment trust (REIT) is an alternative investment in assets that yields 

relatively stable returns, as most of the fund's revenues are rents and yield higher returns than deposits at low 

interest rates. In 2015, yields in the form of a spread of up to 12.25% reflected investors' preference for low deposit 

rates. There may be other factors other than interest rates that affect the price index. The purpose of this study is to 

study the factors affecting the Property Fund and REIT index listed in Thailand since 2012 and to use as investment 

decision information. The variables used in the study are: Interest rate policy, SET index, Baht exchange rate 

against US Dollar and the return of SET HD index. 

According to studies, it has been found that changes in the SET index affecting Property Fund and REIT 

index in the same direction. Interest  rate policy , Thai Baht exchange rate against US Dollar and the return of SET 

HD index has a negative effect on the value of the investment. 

Keywords:  Property fund, Real estate investment trust  
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1. บทนํา 

นับตั้ งแต่หลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ธนาคารกลางของ

สหรัฐอเมริกาไดด้าํเนินมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) ทาํให้สภาพคล่องในระบบมีสูง กดดนั

อตัราดอกเบ้ียในอยู่ในระดับตํ่า กระแสเงินทุนจึงโยกยา้ยไปยงัตลาดของประเทศท่ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนท่ีสูง

โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม่ จนนาํไปสู่การกดดนัให้อตัราดอกเบ้ียในประเทศเหล่านั้นอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าลงเช่นกนั 

นักลงทุนจึงตอ้งแสวงหาสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน ซ่ึงการลงทุนใน Property Fund และ REIT 

เป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนเพ่ือการกระจายความเส่ียง เพราะให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีค่อนขา้งคงท่ี

เน่ืองจากกองทุนมีรายไดค่้าเช่าเขา้มาอย่างสมํ่าเสมอ (เทิดศกัด์ิ ทวีธีระธรรม, 2560) ขณะเดียวกนัก็เป็นทางเลือกใน

การระดมทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนประเภทอสังหาริมทรัพย ์นาํสินทรัพยข์ายเขา้กองทุนฯ 

แลว้นาํเงินจากการขายสินทรัพยไ์ปขยายกิจการโดยไม่ตอ้งก่อหน้ีเพ่ิมเติมหรือตอ้งเพ่ิมทุน  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนใน

รูปของส่วนต่างราคาในปี 2557 อยูท่ี่ 6.48% ต่อปี และสูงสุดในปี 2558 อยูท่ี่ 12.25%  แต่ภายหลงัการส่งสัญญาณการ

ข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนในปี2559 ลดลงมาท่ี 6.48% (ศุภกร 

สุนทรกิจ,2560) ในขณะท่ีปัจจยัพ้ืนฐานของกองทุนฯไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงมากนัก  จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REIT กบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทย 

รวมทั้งตวัเลขทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยัพ้ืนฐานในการกาํหนดมูลค่าการลงทุนไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํกาํไร

จากเงินลงทุน อตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทนจากหุ้นสามญั ความสําคญัของสถาบนัการเงินและประเพณีท่ีถือ

ปฏิบติั  นโยบายการเงินและการคลงั และอุปสงค์และอุปทาน  (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2549)  และจากการศึกษาปัจจัย

กาํหนดมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค , มูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตราสารแห่งทุน , อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ12  เดือน (พิชญา แซ่อ้ึง, 2550)  ดงันั้นจึงได้

กาํหนดตวัแปรตน้ในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย  ดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET Index)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ  และอตัราเงินปันผลของหุ้นในกลุ่ม SET HD  ซ่ึงคาดว่าผล

การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงทุน  ทั้งน้ีการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัการเลือกตวั

แปรตน้เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธก์บัตวัแปรตาม ซ่ึงอาจจะมีตวัแปรตน้ตวัอ่ืนๆท่ียงัไม่นาํมาศึกษาในคร้ังน้ีท่ีมี

นยัสาํคญั  ดงันั้นการนาํขอ้มลูไปใชใ้นการประกอบการลงทุนควรมีการพิจารณาท่ีรอบดา้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

นกัลงทุนและผูท่ี้สนใจ   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหน่วยลงทุนProperty FundและREIT ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ 

พ.ศ.2555  และเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจลงทุน 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

                การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REIT ท่ีจดทะเบียนในประเทศ

ไทย โดยการประมวลขอ้มลู และนาํมาทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้าํหนดแนวทางในการศึกษา ดงัมีรายละเอียด

ในเร่ืองของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีใชใ้น การศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวมรวมขอ้มูล การ

วิเคราะห์ขอ้มลูและการนาํเสนอขอ้มลู  
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กลุ่มตวัอยา่ง 

                เป็นขอ้มลูดชันีราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT , ดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET Index) และอัตราเงินปันผลของหุ้นในกลุ่ม SET HD ตั้ งแต่ กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง มกราคม 2561 มา

ทาํการศึกษา สามารถรวบรวมไดจ้ากขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบายและ

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ  สามารถรวบรวมไดจ้ากขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 ใชข้อ้มูลมูลเชิงปริมาณโดยการสืบคน้จากฐานขอ้มูลของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคาร

แห่งประเทศไทย  นาํมาประมวลขอ้มลูโดยโปรแกรม E-VIWES เพ่ือสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา หากพบว่าขอ้มลูไม่น่ิงจะตอ้งมี

การปรับเปล่ียนขอ้มลูเพ่ือให้มีความน่ิง 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา 

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรตน้(Multicollinearity) วดัไดจ้าก

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม 

ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) ของ Error term 

โดย พิจารณาจาก White Heteroskedasticity  เม่ือกาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี5% 

ขั้นตอนท่ี 6 ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

ขั้นตอนท่ี 7 ทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย พร้อมทั้งรายงานผลในรูปแบบ

สมการ 

 

4. ผลการวจิัย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT ประกอบด้วย อัตราดอกเบ้ีย

นโยบาย  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ  และอตัรา

ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET HD  โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ 

 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลตวัแปรท่ีต้องการศึกษา  ซ่ึงปรากฏว่าตวัแปรทั้งหมดมีความไม่น่ิง (Non-

stationary) ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนขอ้มูลตวัแปรให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความน่ิงโดยการปรับเปล่ียน

ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง  เม่ือตวัแปรทั้งหมดมีความน่ิง (Stationary) จึงนาํตวัแปรไปใชใ้น

การวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของขอ้มลูให้ผลดงัต่อไปน้ี 

ดัชนีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REIT มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.007176% ค่ามัธยฐานเท่ากับ 

0.018933% ค่าสูงสุดเท่ากบั 2.846683% ค่าตํ่าสุดเท่ากบั -3.160312% ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.435068% 

ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.587836%    

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1661 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 อตัราดอกเบ้ียนโยบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -0.4675% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.00% ค่าสูงสุดเท่ากบั 0.00% ค่าตํ่าสุด

เท่ากบั -14.28571% ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.738218% ค่าความเบเ้ท่ากบั -16.12562% 

 ดชันีราคาหุ้นราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.021711% ค่ามธัยฐานเท่ากับ 

0.047419% ค่าสูงสุดเท่ากบั 4.585864% ค่าตํ่าสุดเท่ากบั -5.231345% ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.907824% 

ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.328216% 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.004523% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.003535% 

ค่าสูงสุดเท่ากบั 1.197469% ค่าตํ่าสุดเท่ากบั -2.067421% ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.289577% ค่าความเบ้

เท่ากบั –0.315441% 

อตัราผลตอบแทนหุ้นในกลุ่ม SET HD มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.026375% ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.000% ค่าสูงสุด

เท่ากบั 10.74169% ค่าตํ่าสุดเท่ากบั -11.53846% ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.2693% ค่าความเบเ้ท่ากับ 

0.587211% 

การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรตน้ (Multicollinearity)  วดัไดจ้ากค่าสหสัมพนัธ์ 

(Correlation)ท่ีมีค่าตั้งแต่ – 1 ถึง 1 จากการตรวจสอบให้ผลของค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรดงัน้ี   

INTER  กบั SETINDEX เท่ากบั 0.0385 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง  +0.8) 

 INTER  กบั CUR  เท่ากบั -0.0295 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง  +0.8) 

 INTER  กบั SETHD  เท่ากบั 0.0063 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง  +0.8) 

 SETINDEX กบั CUR  เท่ากบั -0.0817 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง  +0.8) 

 SETINDEX กบั SETHD  เท่ากบั -0.0055 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง  +0.8) 

 CUR  กบั SETHD  เท่ากบั 0.1717 (อยูร่ะหว่าง -0.8 ถึง  +0.8) 

ผลการทดสอบปรากฏว่าตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั มีค่าสหสัมพนัธ์กนัตํ่า หรือไม่มีปัญหา Multicollinearity 

การตรวจสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) ของ Error term โดย พิจารณา

จาก White Heteroskedasticity ผลการทดสอบปรากฏว่าค่า Prob. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือระดบั

นัยสําคญัท่ี 5%  ดงันั้น จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงคือ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่ามีปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity  ทั้งน้ีไดด้าํเนินการปรับแกผ้ลของสมการ

ดว้ย HAC Newey-West  

การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ผลการทดสอบปรากฏว่า

ค่า Prob. เท่ากบั 0.6148 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 หรือระดบันัยสําคญัท่ี 5%  ดงันั้น จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ดงันั้นจึงไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงสรุปไดว้่าไม่มีปัญหา

เร่ือง Autocorrelation 

การทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย ค่า 𝛼𝛼 (หรือC) สรุปได้ว่า  𝛼𝛼 มี ค่าเท่ากับ 

0.0034 และค่าของ 𝜶𝜶 น้ีมีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ถ้า INTER  

SETINDEX  CUR และ SETHD มีค่าไม่เท่ากบัศูนยแ์ลว้ PRINDEX จะมีค่าเท่ากบั 0.0034 หน่วย  ส่วนการทดสอบ

สมมติฐานค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ ปรากฏว่า 𝜷𝜷1 หรือ 𝜷𝜷2 หรือ 𝜷𝜷3 หรือ 𝜷𝜷4 มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หรืออตัราดอกเบ้ียนโยบาย , ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  อตัราแลกเปล่ียน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1662 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ และอตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET HD มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหน่วยลงทุน 

Property FundและREIT หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ INTER  SETINDEX  CUR และ 

SETHD มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามซ่ึงไดแ้ก่ PRINDEX  ดว้ยค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 11.62 %  

เม่ือนาํมารายผลในรูปแบบสมการสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

PRINDEX = 0.0034 -0.0075INTER + 0.1652**SETINDEX – 0.0011CUR – 0.0065SETHD 

                     (0.7678)   (0.3610)              (0.0000)                       (0.9847)           (0.5495) 

   

5. การอภปิรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT โดยใชข้อ้มูล

ความถ่ีรายวนั (วนัทาํการ) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 โดยมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ  

และอตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET HD  โดยมีตวัแปรตามคือดชันีราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT  

ดว้ยวิธีการสร้างสมการวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอยเชิงซ้อน  จากผลการวิเคราะห์สามารถคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรอิสระและสรุปผลไดด้งัน้ี 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ์ นัยสําคัญ สมมติฐาน

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย -0.0075 ไม่มีนัยสําคัญ ตรงตามสมมติฐาน

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
0.1652

มีนัยสําคัญ ตรงตามสมมติฐาน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์

สหรัฐ
-0.0011

ไม่มีนัยสําคัญ ไม่ตรงตามสมมติ

อัตราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม 

SET HD
-0.0065

ไม่มีนัยสําคัญ ไม่ตรงตามสมมติ
 

อภิปรายผลการวิจยั 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INTER) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.0075  สามารถอธิบายไดว้่าหากอตัราดอกเบ้ีย

นโยบายเปล่ียนแปลงไป 1% จะทาํให้ดชันีราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT เปล่ียนแปลงไป 0.0075% ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม  เม่ือพิจารณาถึงอตัราดอกเบ้ียนโยบายซ่ึงเป็นช่องทางการส่งผ่านนโยบายการเงินท่ีจะนาํไปสู่การ

ปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของตลาด  นัน่หมายความว่า หาก กนง. มีมติในการปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ส่งผลให้

ธนาคารพาณิชยมี์การปรับอตัราดอกเบ้ียทั้งเงินฝากและเงินกู ้ ทาํให้ความน่าสนใจในการลงทุนในProperty Fundและ

REIT นอ้ยลง  ดงันั้นเม่ือพิจารณาดา้นความเส่ียงของหลกัทรัพย ์จะเห็นไดจ้ากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเร่ิมส่ง

สัญญาณการข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีเร่ิมปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2559  ทาํให้เร่ิมเห็นว่า 

Property Fund และ REIT ในประเทศไทยมีดชันีราคาหน่วยลงทุนท่ีลดลง  แมว้่าอตัราดอกเบ้ียนโยบายภายในประเทศ

ไทยยงัไม่เปล่ียนแปลง 

 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETINDEX) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.1652 สามารถ

อธิบายไดว้่า หากดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1% จะทาํให้ดชันีราคาหน่วยลงทุน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1663 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

Property Fund และ REIT เปล่ียนแปลงไป 0.1652% ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทจดทะเบียนท่ีมี

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํพวกอสังหาริมทรัพย ์มีการนาํสินทรัพยม์าขายเขา้กอง REIT มากข้ึนเร่ือยๆ เพราะสามารถ

แปลงสินทรัพยเ์ป็นทุนเพ่ือนาํไปขยายกิจการ โดยไม่ตอ้งเพ่ิมทุนหรือการก่อหน้ีเพ่ิมเติม  ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั  ประกอบกบัการออมเงินในรูปแบบเดิมให้ผลตอบแทนท่ีตํ่า ทาํ

ให้มีการมองหารูปแบบการออมการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงข้ึนบนความเส่ียงท่ียอมรับได้  การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยจึ์งเร่ิมเป็นท่ีนิยมมากข้ึน 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ (CUR) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.0011  สามารถอธิบายไดว้่า 

หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐเปล่ียนแปลงไป 1%  จะทาํให้ดชันีราคาหน่วยลงทุน Property Fund

และREIT เปล่ียนแปลงไป 0.0011% ในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงให้เห็นว่าหากค่าเงินบาทแข็งค่า การลงทุนใน

Property Fund และ REIT มีแนวโนม้ท่ีลดลง  ซ่ึงการแข็งค่าของเงินบาทตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบนั มีสาเหตุมา

จากการท่ีประเทศไทยมีการเกินดุลบญัชีเดินสะพดัอย่างต่อเน่ือง และการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีความไม่แน่นอน

เก่ียวกบันโยบายทางภาครัฐทาํให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกไปสู่ประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย  จาก

ขอ้มลูการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ มีนาคม 2560 ถึง กุมภาพนัธ์ 2561 นักลงทุน

ต่างชาติเป็นฝ่ายขายสุทธิแลว้ 75,519.43 ลา้นบาท แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินทุนต่างชาติไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในตลาดทุน

ไทย และมีส่วนให้ทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐเป็นทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบั

ดชันีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REIT 

อตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET HD (SETHD)   มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.0065   สามารถอธิบายได้

ว่า หากอตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET HD (SETHD) เปล่ียนแปลงไป 1%  จะทาํให้ดชันีราคาหน่วยลงทุน 

Property Fund และ REIT เปล่ียนแปลงไป 0.0065% ในทิศทางตรงกนัขา้ม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเม่ืออตัรา

ผลตอบแทนของหุ้นท่ีอยูใ่นกลุ่ม SETHD เพ่ิมข้ึน มลูค่าการลงทุนในProperty Fund และ REIT มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง 

ดงันั้นจากจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหน่วยลงทุน Property 

FundและREITกบัอัตราดอกเบ้ียนโยบาย และการพิจารณาปัจจยัเชิงปริมาณอ่ืนๆ พบว่า การเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT มีทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงเป็นผลการศึกษาท่ี

แตกต่างจากการศึกษาปัจจยักาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(พิชญา แซ่อ้ึง, 2550) ท่ีได้

กล่าวถึงมาแลว้ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ12เดือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากพฤติกรรมการออมและการลงทุน รวมทั้งตรา

สารทางการเงินมกัมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยู่เสมอ ผลการศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบนัอาจเปล่ียนแปลงดว้ย

เช่นกนั  ดงันั้นการนาํผลการศึกษาในแต่ละคร้ังเพ่ือนาํไปประกอบการตดัสินใจลงทุนจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลอย่างรอบ

ดา้น 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REITพบว่าการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผลต่อมูลค่าการลงทุนใน Property Fund และ REIT ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ  และอตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่ม SET 

HD มีผลต่อมลูค่าการลงทุนในทิศทางตรงกนัขา้ม  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ การนาํขอ้มูล
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ไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุนในProperty Fund และ REIT ควรคาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนๆในเชิงคุณภาพเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายหรือกฎหมาย รวมกบัการติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจ 

เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ในคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 

ปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 60 เดือน นาํมาสร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงซ้อนหลายตวัแปร (Multiple linear regression)  เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสิน

สาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้ราย

ยอ่ยชั้นดี และอตัราเงินเฟ้อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของ

ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ สําหรับใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกิจในปัจจุบนั และบริหารจดัการสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้แก่ 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี และอัตราเงินเฟ้อ เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ เป็นตัวแปรท่ีไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

คาํสําคญั:  ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม, สินเช่ือ, ปัจจยัเศรษฐกิจ 

ABSTRACT 

The study on the economic factors affecting the loan volume of the Government Savings Bank, Mae Rim 

Branch, Chiang Mai uses the Secondary Data (Time Series) from January 2013 to December 2017. About 60 

months to create a model of multiple linear regression to study the variables affecting the loan volume of the 

Government Savings Bank, Mae Rim Branch, Chiang Mai include The amount of deposit of the Government 

Savings Bank, Mae Rim Branch, Non-performing loans of the Government Savings Bank, Mae Rim Branch, 

Northern Consumer Price Index, Low interest rates for retail customers and inflation. 
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Purpose of this study, to study the economic factors affecting the loan volume of the Government Savings 

Bank, Mae Rim Branch, Chiang Mai, as a guideline to prepare for the current economic change, and manage credit 

more effectively. 

The study indicated that factors affecting the loan volume of the Government Savings Bank, Mae Rim 

Branch, Chiang Mai is the amount of deposit of the Government Savings Bank, Mae Rim Branch, Non-performing 

loans of the Government Savings Bank, Mae Rim Branch, Low interest rates for retail customers and inflation is a 

variable that is related in the same direction at the confidence level of 95 percent. Northern Consumer Price Index it 

is not statistically significant. 

 

Keywords:  The Government Savings Bank, Mae Rim Branch, Loan, Economic Factors    

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั สถาบนัการเงินมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสําคญั โดยเฉพาะทาํหน้าท่ีเป็น

ตวักลางระหว่างการออมกับการลงทุน โดยผา่นธุรกรรมทางดา้นการรับฝากเงิน และการกูย้ืมเงินเป็นหลักสําคัญ      

แต่ปัจจุบนั การดาํเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวาง มีความซับซ้อน และมีการแข่งขนักนั

สูงตามสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป หลกัการสําคญัของการดาํเนินงานทั้งหมด

ของธนาคารก็อยูท่ี่การให้สินเช่ือ เพราะเป็นรายไดห้ลกัท่ีสาํคญัท่ีสุดในระบบกิจการธนาคาร รายไดจ้ากการให้สินเช่ือ 

คือ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจดัการให้กู ้ดอกเบ้ียรับ  เงินท่ีธนาคารปล่อยกูอ้อกไป ยอ่มมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจาก

การท่ีลูกหน้ีไม่ชาํระเงิน หรือไม่มีความสามารถในการชาํระเงินได้  ดงันั้นธนาคารจึงต้องมีการจัดวางระบบการ

บริการสินเช่ือท่ีดีเพ่ือลดความเส่ียง และเสริมสร้างความมัน่ใจว่าเงินท่ีปล่อยออกไปนั้น จะมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 

สามารถหาแนวทางท่ีจะป้องกนัความเส่ียงให้มากยิง่ข้ึน   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของกิจการธนาคาร 

ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญัติธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2489 มีฐานะเป็น

รัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกัน และอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั  โดยมีวตัถุประสงค์หลกั  เพ่ือส่งเสริมการออมและสร้างวินัย

ทางการเงิน สนบัสนุนการลงทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  นอกจากน้ีธนาคารออมสินยงัเป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนุน

การดาํเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการให้บริการทางการเงินท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทาํให้ธนาคารออมสินเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในการให้บริการดา้นสินเช่ือ   

ซ่ึงเป็นการพฒันาและขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

การดาํเนินงานของธนาคารออมสิน แบ่งเป็น 3 ดา้นหลกัๆ คือ 

1. ด้านเงินฝาก มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลายมากข้ึนตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยมี

ผลิตภณัฑเ์งินฝาก เช่น บญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ สลากออมสิน ผลิตภณัฑก์องทุน 

2. ดา้นสินเช่ือ ธนาคารออมสินมีบริการดา้นสินเช่ือท่ีหลากหลายท่ีร่วมกระตุน้เศรษฐกิจไทย  โดยธนาคาร

ออมสินจดัเป็นแหล่งเงินทุนให้กบัประชาชนในระดบัฐานราก และผูป้ระกอบการรายยอ่ย  
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3. ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ บริการธุรกรรมการเงินบริการโอนเงินผ่านระบบบาท

เนต บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการ Internet Banking  บริการทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

(MyMo) พร้อมเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2560 มีปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลให้การดาํเนินงาน   ไม่เป็นไปตาม

แผนและเป้าหมายท่ีธนาคารกาํหนดไว ้ทั้งจากปัจจยัทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

ประชากร และพฤติกรรมของลูกคา้ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเงินสมยัใหม่ นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบท่ีออก

บงัคบัใช ้รวมไปถึงการแข่งขนัของสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงินท่ีปรับตวัสูงข้ึน   ทั้งน้ี ธนาคารจะมีการ

บริหารจดัการความเส่ียง โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวพร้อมกาํหนดแนวทาง มาตรการ 

และทบทวนกลยุทธ์ของธนาคารและกลยุทธ์ธุรกิจให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ เพ่ือให้ผล

ดาํเนินการของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ รวมทั้งการดาํเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล

ในมิติต่างๆ ทั้งน้ีอา้งอิงขอ้มลูจากธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ และสาํนกังานภาค 8 สายงานกิจการสาขา 3 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขา แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2560  
 

สมมติฐานการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี มีสมมติฐานว่ามีปัจจยัดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม 

(DEP) ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (NPLs) ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ 

(CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อย

สินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือน

มกราคม ปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 60 เดือน นาํมาสร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงซอ้นหลายตวัแปร (Multiple linear regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

โดยใชข้้อมูลจากบทความ บทวิจัยต่างๆ ขอ้มูลสถิติตัวช้ีวดัทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน

ประจาํปี วารสารธนาคาร และขอ้มลูสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม มาวเิคราะห์ความสัมพนัธ ์

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นท่ีขอ้มูลเชิงตวัเลข เป็นการวิจยัถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ มุ่งหาขอ้เท็จจริง

และขอ้สรุปเชิงปริมาณ ทดสอบสมมติฐานตามแบบจาํลองโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ จาํนวน 60 ชุดขอ้มูล เพ่ือช่วย

วิเคราะห์และประมวลขอ้สรุปเพ่ือให้เกิดความคลาดเคล่ือน (Error) นอ้ยท่ีสุด 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกิจ ไดรั้บรู้ว่าปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1668 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม เพ่ือตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละขยายฐานลูกคา้สินเช่ือให้เพ่ิมข้ึน เป็นท่ีมาของรายไดเ้พ่ิมข้ึน กาํไรเพ่ิมข้ึน 
 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ (LOAN) เป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัต่อผลประกอบการของธนาคาร เน่ืองจากปัจจุบนัรายไดส่้วนใหญ่ของธนาคารมาจากการดาํเนินงานดา้นการให้

สินเช่ือ หากธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือในปริมาณท่ีมาก กจ็ะมีผลต่อกาํไรหรือผลประกอบการของธนาคารมากดว้ย 

ซ่ึงขอ้มลูการศึกษาจะแสดงอยูใ่นงบการเงินจากรายงานประจาํปีของธนาคารออมสิน 
 

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

1. ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (DEP) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีแสดงรายได้ดา้นเงินฝากของ

ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม เน่ืองจากธนาคารมีการรับฝากเงิน ทาํให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นดอกเบ้ียเงินฝากตอ้งจ่ายกับ

ลูกคา้ ธนาคารตอ้งบริหารจดัการเพ่ือให้มีรายไดก้ลบัเขา้มาสู่ธนาคาร และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัผูน้าํเงินมา

ฝาก ซ่ึงผูฝ้ากก็จะไดผ้ลตอบแทนตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากแต่ละประเภทตามท่ีกาํหนด ซ่ึงหากธนาคารมีการรับฝาก

เงินจากลูกคา้มาก ธนาคารจะตอ้งมีการปล่อยสินเช่ือให้เพ่ิมมากข้ึน 

2. ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม (Non-Performing Loans : NPLs) 

หมายถึง เงินให้สินเช่ือ จดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัยจะสูญ และสูญ ตามเกณฑจ์ดัชั้นในประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และสินทรัพยท่ี์สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2545 

หรือท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หมายรวมถึงลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งมีการกนัสํารองครบร้อยละ 100  

และตดัออกจากบญัชีแลว้แต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกกลบัมาเขา้บญัชี 

3. ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ (CPI) เป็นดชันีท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกโดยเฉล่ีย

ท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการจาํนวนหน่ึง ณ เวลาหน่ึงๆ  เทียบกบัปีฐาน     ซ่ึงสํารวจโดยสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน คือดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีหักสินคา้ในหมวดอาหารสดและพลังงานออก 

เน่ืองจากมีความผนัผวนในระยะสั้นอนั เน่ืองจากปัจจยัดา้นฤดูกาล และอยูน่อกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน 

4. อตัราดอกเบ้ีย MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจาก

ลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี 

5. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) เป็นเคร่ืองช้ีวดัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงดูไดจ้ากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของระดบัราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคขั้ นพ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั เพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยได้แบ่งช่วงระยะเวลาการ

คาํนวณหาดัชนีออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ช่วงแรกเรียกว่า ช่วงปีฐาน (Base year) ซ่ึงเป็นช่วงอ้างอิงเพ่ือการ

เปรียบเทียบโดย ณ จุดน้ีดชันีมีค่าเท่ากบั 100 หากปีปัจจุบนัไดรั้บการคาํนวณว่าดชันีมีค่ามากกว่า 100 แสดงว่าระดบั

ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานไดเ้พ่ิมข้ึน ตรงกนัข้ามหากดชันีมีค่าน้อยกว่า 100 แสดงว่าระดบัราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานได้ลดลง โดยปกติดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนตามความเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจของประเทศ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดเก่ียวกบัสินเช่ือ ท่ีมา : ดารณี พุทธวิบลูย,์ 2543 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสินเช่ือ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ความหมายของสินเช่ือ และ

กระบวนการสินเช่ือ 

สินเช่ือ หมายถึง ความเช่ือถือและไวว้างใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ในการท่ีจะให้สินคา้หรือบริการหรือเงิน

จาํนวนหน่ึงไปใช่ก่อน โดยมีสัญญากาํหนดเง่ือนไข และเง่ือนเวลาการชาํระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝ่าย ท่ีกล่าวถึงนั้น

อาจมีการติดต่อกนัเป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลหรือระหว่างกนัก็ได ้และส่ิงท่ีฝ่ายผูใ้ห้สินเช่ือจะตอ้ง

รับภาระต่อมา คือ ความเส่ียงด้านสินเช่ือนอกจากจะต้องตั้ งอยู่บนรากฐานของความเช่ือถือแล้ว ยงัต้องอาศัย

หลกัประกนัซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบุคคลหรือหลกัทรัพยท่ี์จะนาํมาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงดว้ย 

กระบวนการสินเช่ือ ท่ีมา : ดารณี พุทธวิบลูย,์ 2543 

กระบวนการสินเช่ือ แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

1. รายการสินเช่ือ (Credit Transaction) เร่ิมจากการท่ีบุคคล 2 ฝ่ายตกลงท่ีจะทาํการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ

บริการโดยมีสัญญากาํหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีจะชาํระเงินคืนในอนาคต 

2. สถานะทางสินเช่ือ (Credit Standing) เม่ือมีการตกลงจะให้สินเช่ือแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาและตดัสินใจ

ขั้นต่อมาคือ สถานะทางสินเช่ือของผูม้าขอว่าดีมากน้อยเพียงใดเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนตัว 

ผลงาน ช่ือเสียงการดาํเนินธุรกิจ หรือความสามารถท่ีจะชาํระหน้ีหรือไม่ สถานะทางสินเช่ือน้ีจะนาํมาเป็นตวับ่งช้ีถึง

การยอมรับท่ีจะให้สินเช่ือภายในวงเงินเง่ือนไขและเง่ือนเวลา มากนอ้ยเท่าใดและอยา่งไรบา้งแก่ผูข้อสินเช่ือแต่ละราย 

3. ตราสารสินเช่ือ (Credit Instruments) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการให้สินเช่ือท่ีจะตอ้งทาํหลกัฐาน 

เพ่ือแสดงการตกลงเก่ียวกบัวงเงินสินเช่ือ เง่ือนไข และเง่ือนเวลาท่ีทั้ง      2 ฝ่ายคือ ผูข้อและผูใ้ห้สินเช่ือยอมรับ 

จากแนวคิดเก่ียวกบัสินเช่ือ สามารถสรุปไดว้่า สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ เป็นการก่อหน้ีใชใ้นทางก่อประโยชน์มาก

ข้ึน เช่น ใชเ้พ่ือเพ่ิมการผลิตและรายได ้ซ่ึงสามารถชาํระคืนจากรายไดท่ี้ไดจ้ากการประกอบธุรกิจ โดยผ่านพิธีและกา

ระบวนการพิจารณาและการอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงสินเช่ือมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการขยายโอกาสในการขยายธุรกิจและ

สร้างรายไดใ้ห้ผูกู้ ้และมีส่วนสําคญัในการช่วยให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของสินเช่ือในการพฒันาทั้งในส่วนของคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ 

แนวคิดการประเมินและการพิจารณาสินเช่ือโดยวิธี 6C ตวัช้ีวดัเครดิต (6 Cs Policy)  

เน่ืองจากก่อนการพิจารณาสินเช่ือ สถาบนัการเงินจะให้ผูข้อสินเช่ือกรอกใบสมคัรขอสินเช่ือในเอกสาร

ประกอบและหนงัสือยนิยอม เพ่ือใชใ้นการเรียกดูขอ้มลูเครดิตของผูข้อสินเช่ือในเบ้ืองตน้ เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง

ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีคืนของผูกู้ ้ 

โดยสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะใชห้ลกั 6 Cs Policy เป็นแนวทาง ซ่ึงประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะหรือวินัย

ในการใชจ่้ายและการชาํระสินเช่ือในอดีตของผูข้อเครดิต โดยดูไดจ้ากรายงานของเครดิตบูโร ความสามารถในการ

จ่ายชาํระหน้ีคืน พิจารณาจากการทาํงานท่ีมัน่คงและอายุการทาํงานปัจจุบนั เงินทุนหรือสินทรัพยท่ี์เป็นแหล่งเงิน

สํารองสําหรับการชาํระหน้ีในกรณีเกิดปัญหากับรายไดข้องผูกู้ ้ ทาํให้ไม่สามารถจ่ายชาํระหน้ีคืนได ้ปัจจยัท่ีเป็น

เง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อรายได ้เช่น เศรษฐกิจ อาชีพหรือเง่ือนไขในการกู ้หลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นซ่ึงผูกู้น้าํมา

จาํนาํหรือจาํนอง เพ่ือให้สถาบนัการเงินมีความมัน่ใจและลดความเส่ียง   หากผูข้อสินเช่ือ ไม่ชาํระหน้ีตามกาํหนดและ
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ปัจจยัต่างๆ ท่ีสถาบนัการเงินใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือว่า   ผูข้อสินเช่ือจะใชสิ้นเช่ืออย่างสมเหตุสมผลและจะไม่เป็น

การก่อร่างสร้างหน้ีจนเกินตวัหรือไม่มีเหตุท่ีจะตอ้งมีสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 

แนวคิดทฤษฎีการแสวงหากาํไรสูงสุด กล่าวคือ การศึกษาระดบัจุลภาคของกิจการธนาคาร ซ่ึงเป็นหน่วย

เศรษฐกิจท่ีมีจุดหมายเพ่ือแสวงหากาํไรสูงสุด เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน    การถือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเหมาะสมเพ่ือให้

ไดก้าํไรสูงสุดนั้นจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ เช่น สินทรัพยท่ี์ธนาคารถืออยู่ โดยสินทรัพยเ์หล่าน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น   

2 ประเภทคือ สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้ไดแ้ก่ เงินให้กูย้มื และการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ และสินทรัพย์

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ไดแ้ก่ เงินสดสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองส่วนเกิน ธนาคารจะพยายามดาํรงเงินสาํรองให้

ไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้นซ่ึงจะมีเงินสดสาํรองส่วนเกินอยูเ่พียงเล็กน้อย การศึกษาพฤติกรรมในการจดัสรร

สินทรัพยข์องธนาคารนั้นมีขอ้สมมติท่ีว่าธนาคารจะตอ้งมีการปรับตวั การถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้มีความ

เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาวะการณ์ทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในกรณีท่ีธนาคารกลาง

ใชม้าตรการทางการเงินต่างๆ ส่งผลทาํให้ปริมาณเงินของธนาคารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีผล ทาํให้ธนาคารขยายการให้สินเช่ือ 

เพ่ือให้มีความเขา้ใจในสภาพและฐานะการดาํเนินงานของธนาคาร สามารถพิจารณาไดจ้ากบญัชีงบดุลของธนาคาร 

จากงบดุลดา้นสินทรัพยป์ระกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากในธนาคารอ่ืน รวมถึงเงินสดสาํรองตามกฎหมาย ส่วน

เงินทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารโดยทัว่ไป ธนาคารจะลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาลเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากหลกัทรัพย์

รัฐบาลมีความเส่ียงต่อการลงทุนตํ่า ดา้นหน้ีสินมีรายการสาํคญัคือ เงินฝาก อตัราการหมุนเวียนของเงินฝากมากเท่าใด

ก็จะทาํให้เงินฝากนั้นมีผลต่อปริมาณการให้สินเช่ือในทางลบ เงินกูย้ืมของธนาคารและบญัชีเงินกองทุนเป็นจาํนวน

เงินท่ีประกนัความปลอดภัยให้แก่ผูฝ้าก รายการทั้งสามรายการทางดา้นหน้ีสินน้ีนับเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคัญท่ีมี

ผลกระทบต่อการให้สินเช่ือของธนาคาร 

แนวคิดทฤษฎีการปันส่วนสินเช่ือ 

ทฤษฎีการปันส่วนสินเช่ือของระบบธนาคารใชอ้ธิบายถึงสาเหตุการมีอยู่จริง และระดบัของการปันส่วน

สินเช่ือแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ทฤษฎีการปันส่วนสินเช่ือตามแนวคิดของ Tucker กรณีไม่นาํความเส่ียงของผูกู้ย้ืม

มาอธิบาย กล่าวคือ เม่ือระบบตลาดมีอุปสงคสิ์นเช่ือมากกว่าอุปทานสินเช่ือ ทาํให้เกิดอุปสงคสิ์นเช่ือส่วนเกินข้ึนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืไม่สามารถปรับตวัไดอ้ย่างสมบูรณ์ เพ่ือขจดัอุปสงค์สินเช่ือส่วนเกินให้หมดไปทาํให้เกิดการปัน

ส่วนสินเช่ือข้ึน ตลาดธนาคารพาณิชยเ์ป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัไม่สมบรูณ์ ทาํให้เกิดการปันส่วนสินเช่ือ ซ่ึงเป็นผลมา

จาก 2 กรณี กรณีแรก คือ เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้กูย้มืของธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งอิสระเกิด

ความล่าชา้ ทาํให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน และกรณีท่ีสอง เม่ือความต้องการกูย้ืมของลูกค้ามีมากกว่าปริมาณเงินกู้ท่ี

ธนาคารปรารถนาให้กูย้มืได ้ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศใชข้ณะนั้น ธนาคารจะไม่สามารถให้กูย้ืมตามท่ี

ผูกู้ข้อไดท้ั้งหมดทาํให้เกิดการปันส่วนสินเช่ือ โดยธนาคารจะให้กูย้ืมเพียงบางราย ซ่ึงการปันส่วนสินเช่ือมกัเกิดข้ึน

พร้อมกบัการท่ีธนาคารจะเรียกร้องเง่ือนไขท่ีไม่เก่ียวกบัราคา การปันส่วนสินเช่ือลกัษณะท่ีสองคือ กรณีนาํความเส่ียง

ของผูกู้ย้มืมาพิจารณา ภาวะท่ีตลาดมีดุลยภาพ อุปสงค์สินเช่ือเท่ากบัอุปทานสินเช่ือ แต่ถา้ระบบเศรษฐกิจมีอุปสงค์

สินเช่ือไม่เท่ากบัอุปทานสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืจะปรับตวัสูงข้ึนเพ่ือขจดัอุปสงคส่์วนเกินให้หมดไปเกิดดุลย

ภาพใหม่ในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้น ถา้อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมสามารถทาํงานไดอ้ย่างสมบรูณ์การปันส่วนสินเช่ือจะไม่

เกิดข้ึน 
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แนวคิดทฤษฎีการบริหารความเส่ียง ท่ีมา: ขอ้มลูทางการเงินธนาคารออมสิน, 2560 

ปี พ.ศ. 2559 ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน จากปัจจยัสนับสนุนการใชจ่้ายภาครัฐท่ี

ขยายตวัสูงทั้ง รายจ่ายประจาํและลงทุน การลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองแต่ยงักระจุกตวัอยู่ใน

บางธุรกิจ สาํหรับมลูค่าการส่งออกสินคา้มีการฟ้ืนตวัชดัเจนข้ึน ภาคการท่องเท่ียวขยายตวัตามจาํนวนนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศท่ีไดรั้บผลดีจากมาตรการยกเวน้และลดค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราว ประกอบกบัการบริโภคภาคเอกชน

โดยรวมปรับดีข้ึน ตามความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคและผลของมาตรการกระตุน้การใชจ่้ายในช่วงปลายปี 

แนวคิดทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้ท่ีมา : พิกุล โคว้สุวรรณ, 2533 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้(Loan Funds Theory) เกิดจากการพฒันาแนวความคิดมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ของสํานักคลาสสิคของ Fisher คือการนาํตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงในระบบเศรษฐกิจมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

พบว่าอตัราดอกเบ้ียโดยท่ีแทจ้ริงนั้ นไม่ได้เกิดจากการออมแต่เกิดจากการปล่อยเงินกู้  ดงันั้ น อัตราดอกเบ้ียจึงถูก

กาํหนดโดยอุปสงคต่์อเงินกู ้(Demand for Loanable Funds) และอุปทานของเงินให้กู ้(Supply for Loanable Funds) ใน

ดา้นอุปสงคต่์อเงินกูท่ี้สาํคญั ไดแ้ก่ การลงทุนและการถือเงินไวเ้ฉยๆ ซ่ึงการถือเงินชนิดน้ีอาจมีค่าเป็นลบ โดยทัว่ไป

แลว้ผูข้อกูม้กัจะพอใจในอตัราดอกเบ้ียตํ่าดงันั้นเส้นอุปสงค์ต่อปริมาณเงินกูจ้ะลาดลงจากซ้ายไปขวา เม่ือกาํหนดให้

แกนตั้งเป็นอตัราดอกเบ้ีย และแกนนอนแสดงจาํนวนเงินท่ีขอกู ้แสดงว่า ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียสูงความตอ้งการเงินกู้

จะมีนอ้ย 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สิริพร ใจแพทย ์(2543) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชข้อ้มลูทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการวิเคราะห์สินเช่ือ

ของธนาคารออมสินในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 22 ราย จากประชากรทั้งหมด 36 ราย ผลการศึกษา

พบว่า การใชข้อ้มลูทางบญัชีในการบริหารสินเช่ือ สามารถนาํไปใชใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์สินเช่ือและการอนุมติัให้

กูเ้งิน การรับชาระหน้ี และติดตามผลการดาํเนินงาน การติดตามหน้ีและแกไ้ขหน้ี ขอ้มลูทางการบญัชีท่ีนาไปใชไ้ดแ้ก่ 

งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคาร หลกัการวิเคราะห์

สินเช่ือ ใชห้ลกัการ 6 Cs Policy (หลกัการวิเคราะห์เพ่ือดูคุณภาพของผูข้อสินเช่ือ) การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม

แบบแนวตั้ง การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคาร การวิเคราะห์งบกระแสเงิน

สด การวิเคราะห์เพ่ือหายอดขาย ณ จุดคุม้ทุน ขอ้มูลในงบการเงินไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีครบถว้นต่อการวิเคราะห์สินเช่ือ 

และอาจไม่ใช่ขอ้มลูจากการดาเนินงานท่ีแทจ้ริง เช่น งบการเงินจดัทาํข้ึน    เพ่ือส่งสรรพากร จึงทาํให้การวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงินไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ดังนั้น ธนาคารควรจะทาํการพิสูจน์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้ให้

แน่ใจว่าเป็นขอ้มลูท่ีถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงและครบถว้น 

ณิชาภทัร ไทยเทศ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสิน มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปริมาณเงินฝาก ปริมาณหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ปริมาณเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกค้าชั้นดีกบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารออมสิน โดยใชข้้อมูล ทุติยภูมิประเภท

อนุกรมเวลา (time series data) รายปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2553 มาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยทาํการ

ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงิน

ฝากมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณเงินสินเช่ือ ปริมาณหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ มีความสัมพนัธ์ใน
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ทิศทางเดียวกับปริมาณสินเช่ือ แต่ไม่มีนัยสําคญัในการอธิบาย อย่างไรก็ตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้ชั้นดี 

และปริมาณเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือในทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ 99 ตามลาํดบั 

เกรียงศกัด์ิ งามศรีสกุล (2549) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีกาํหนดปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสิน หลงัวิกฤต

เศรษฐกิจ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีกาํหนดปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินหลงัเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจ วิธีการศึกษาทาํการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square - OLS) ขอบเขตการศึกษาโดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตร

มาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2542 จนถึงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2547 รวม 5 ปี โดยรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ 

รวมถึงการสืบคน้หาขอ้มลูทาง Internet เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการศึกษาถึงตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือ

ของธนาคารออมสิน จากการศึกษาพบว่าปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารออมสิน (TD) สภาพคล่องของธนาคารออมสิน (LD) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ปริมาณสินเช่ือของธนาคารออม

สินมีความสัมพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืของธนาคารออมสิน (MLR) อย่างไม่มีนัยสําคญั

ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินมากท่ีสุดคือ 

สภาพคล่องของธนาคารออมสิน รองลงมาคือปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินและผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ตามลาํดบั 

 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ 

- ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม 

(DEP)  

- ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

ออมสินสาขาแม่ริม (NPLs) 

- ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ (CPI)  

- อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี(MRR)  

- อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ตวัแปรตาม 

ปริมาณสินเช่ือของธนาคารออม

สินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

(LOAN) 
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3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (DEP) ปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (NPLs) ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มลูตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 ถึงเดือน

ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการสร้างแบบจาํลองในรูปของสมการถดถอย

เชิงซอ้นหลายตวัแปร (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ตวัแปรในการศึกษา 

สมการถดถอยเชิงซอ้น คือ สมการถดถอยท่ีมีตวัแปรตาม (Dependent variable) 1 ตวัแปร และตวัแปรอิสระ 

(Independent variable) ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Y i = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽3…..+ 𝜀𝜀i 

โดยท่ี 

  Y i = ตวัแปรตาม 

  𝛼𝛼 =  ค่าคงท่ี 

  𝛽𝛽 =  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระจะบ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

  x  =  ตวัแปรอิสระ 

  𝜀𝜀i =  ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาสามารถเขียนแบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 

LOAN = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 CPI + 𝛽𝛽2 DEP + 𝛽𝛽3 INF + 𝛽𝛽4 MRR + 𝛽𝛽5 NPLS + 𝜀𝜀 

โดยท่ี 

LOAN  =  ปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม 

𝛼𝛼 =  ค่าคงท่ี 

𝛽𝛽 =  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระจะบ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

CPI =  ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ 

DEP  =  ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม 

INF =  อตัราเงินเฟ้อ 

MRR =  อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี 

NPLs =  ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน 

𝜀𝜀 =  ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือน

มกราคม ปี 2556 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 จาํนวน 60 เดือน โดยใช้ขอ้มูลจากบทความ บทวิจัยต่างๆ ขอ้มูลสถิติ

ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานประจาํปี วารสารธนาคารออมสิน และขอ้มูลสินเช่ือของ

ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม  

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

คร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยเนน้ท่ีขอ้มลูเชิงตวัเลข เป็นการวิจยัถึงปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ เพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ โดย

ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์และประเมินผล ดว้ยวิธีการสร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงซ้อนหลายตวัแปร (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares : OLS) 
 

4. ผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (DEP) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (NPLs) 

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (LOAN) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิได ้ดงัน้ี 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (DEP) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.661816 หมายความว่า เม่ือ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้ จะส่งผลให้ปริมาณ

สินเช่ือธนาคารออมสินสาขาแม่ริมเปล่ียนแปลงไป 0.661816 ลา้นบาท เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน          

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95% 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 80.53985 หมายความว่า เม่ือปริมาณเงินฝากของธนาคารออม

สินเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้ จะส่งผลให้ปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสินสาขาแม่

ริมเปล่ียนแปลงไป 80.53985 ลา้นบาท เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95% 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 116.9637หมายความว่า เม่ือปริมาณ

เงินฝากของธนาคารออมสินเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้ จะส่งผลให้ปริมาณสินเช่ือ

ธนาคารออมสินสาขาแม่ริมเปล่ียนแปลงไป 116.9637 ลา้นบาท เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดับ

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95% 

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม (NPLs) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 3.656721 

หมายความว่า เม่ือปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้ 

จะส่งผลให้ปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสินสาขาแม่ริมเปล่ียนแปลงไป 3.656721 ลา้นบาท เป็นการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95% 

ส่วนตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ (CPI) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญั และไม่ส่งผลต่อปริมาณ

สินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
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5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ พบว่า

ตวัแปรต่างๆ มีผลสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ พบว่า ปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่

ริม โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ เม่ือธนาคารออมสินมีปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี และสภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบนัมีอตัราเงินเฟ้อท่ีมากข้ึน จะทาํให้ธนาคารออมสินสาขาแม่ริมสามารถให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ไดม้ากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ตวัอย่างเช่น ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม เป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัของสาขา ตามทฤษฎีการ

แสวงหากาํไรสูงสุด เม่ือสาขามีปริมาณเงินฝากมาก เปรียบเสมือนสาขามีเงินทุนจาํนวนมาก ซ่ึงตอ้งนาํเงินจาํนวนนั้น

ไปแสวงหาผลประโยชน์ของเงินทุนท่ีธนาคารจะไดผ้ลตอบแทนอย่างมาก โดยการปล่อยสินเช่ือให้กบัลูกคา้ ทาํให้

สาขามีรายไดจ้ากการให้สินเช่ือคือ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจดัการให้กู ้ดอกเบ้ียรับ ถือเป็นรายไดห้ลกัท่ีสําคญัท่ีสุด

ในระบบกิจการธนาคารในปัจจุบนั  

ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ท่ีไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ พบว่า ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ ไม่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2560 ขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง และมีความผนั

ผวนไม่แน่นอน ทาํให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือไม่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม 

ขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง

ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายย่อยชั้นดี และอัตราเงินเฟ้อ มีความสําคญัอย่างมากต่อ

ปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ ดงันั้น สาขาจะตอ้งมีการระดมเงินฝาก โดยเพ่ิมกลยุทธ์

ผลิตภณัฑ์เงินฝากท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ามาฝากเงินกับธนาคารออมสินสาขาแม่ริมมากข้ึน และออก

โปรโมชัน่สินเช่ือต่างๆ เพ่ือดึงดูดลูกคา้มากูเ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาแม่ริมมากข้ึนดว้ยเช่นกนั แต่ในขณะเดียวกนั

จะตอ้งให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้กาํไรสูงสุดให้กบัสาขา โดยป้องกนัและลด

ความเส่ียงในการเกิดปัญหาหน้ีคา้งชาํระ จนอาจทาํให้เกิดเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสาขาในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

นอกจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

แลว้ ควรศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีทาํให้มีผลต่อปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารอ่ืน คู่แข่งขนัอ่ืน หรือศึกษาปัจจยั

ทางดา้นอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา โดยนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการให้

สินเช่ือ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั การให้บริการท่ีดีตรงตามความต้องการของลูกคา้ เพ่ือสร้างความ

จงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือให้กบัสาขามากท่ีสุด 
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ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจจะแยกศึกษาสินเช่ือแต่ละประเภทของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

เพ่ือนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารด้านสินเช่ือรวมของธนาคารออมสินไดอ้ย่าง

ละเอียดและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม          

จ.เชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2560 สามารถสรุป อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

การศึกษาฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของ

ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ในการเตรียมความพร้อม

รับมือกบัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ไดรั้บรู้ว่าปัจจยัเศรษฐกิจใดท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออม

สินสาขาแม่ริม และให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกาํไรสูงสุดให้กบัองค์กร โดย

ป้องกนัและลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาหน้ีคา้งชาํระ จนอาจทาํให้เกิดเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารใน

อนาคต โดยผูศึ้กษาเลือกใชข้้อมูลสําหรับการศึกษาคือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 60 เดือน นาํมาสร้าง

แบบจาํลองการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนหลายตวัแปร (Multiple linear regression)มาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 

ประกอบดว้ย ขอ้มลูดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ (CPI) ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน (DEP) อตัราเงิน

เฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) และปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน 

(NPLs)      ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบทความ บทวิจยัต่างๆ ขอ้มลูสถิติตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย รายงานประจาํปี วารสารธนาคารออมสิน และขอ้มลูสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ตลอดจนขอ้มูลจาก 

Internet นาํมาคดักรองและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป E-views เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติของตวัแปรต่างๆ 

เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปแบบของสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสินสาขาแม่ริม 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี และอัตราเงินเฟ้อ เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานภาคเหนือ เป็นตัวแปรท่ีไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่

ริม จ.เชียงใหม่ สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร. ธฤตพน อู่สวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีได้

ให้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตรา และแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเร่ือง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ จนทาํให้การศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีเสร็จส้ินสมบรูณ์ 
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ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ อาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา ให้ความรู้ คาํแนะนาํ 

และขอ้เสนอแนะในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ี 

ขอขอบคุณธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ และสํานักงานภาค 8 สายงานกิจการสาขา 3 ท่ีไดใ้ห้

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ี และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน เพ่ือน

นกัศึกษาปริญญา เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู ่ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความ

ช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเร่ืองน้ี สําหรับผูท่ี้จะพฒันาหรือศึกษา

วิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง ตลอดจนองคก์รท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ผูศึ้กษาขอมอบและ

อุทิศคุณงามความดีน้ีแด่ผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน แต่หากมีขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขอน้อมรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 

และขออภยัไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูป ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

ปริมาณการส่งออกสินคา้ประมง ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

รายเดือนตั้งแต่ มกราคม ปี พ.ศ. 2556 ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ.2560 รวมทั้งหมด 60 เดือน วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรูป ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูป ในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากการศึกษาพบว่า ไดแ้ก่  ผลการศึกษาหลักทรัพย ์TC 

บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผล

ต่ออตัราผลตอบแทนตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน  TU บริษทั ไทยยเูน่ียน 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) พบว่า ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีผลต่ออัตราผลตอบแทนตอบแทน

หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว ้ณ ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความสัมพนัธ์อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์คือ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

คาํสําคญั:  อาหารแช่แข็ง และแปรรูป, อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

The factors in this study are Business Sentiment Index, Consumer Price Index (CPI), USD/THB 

Exchange Rate, SET Index, Private Investment Index (PII), Quality of Export Fishery Products, and Index of Food 

and Beverage Industry. The study is based on monthly secondary data from January 2013 to December 2017 (Total 

60 months). 

The objective of the study is to examine the factors influencing on Rate Return of Securities in Processed 

and Frozen Product: Evidence from the Stock Exchange of Thailand. 
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                The results show that factors influencing on Rate Return of Securities in Processed and Frozen Product: 

Evidence from the Stock Exchange of Thailand, report a 0.05 level of statistical significance. According to TC 

stock; Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited, it is found that SET Index has an influence on the 

Rate Return of Securities, in the same aspect with TU stock; Index of Food and Beverage Industry affects the Rate 

Return of Securities in the same aspect, as study assumption with a 0.05 level of statistical significance and a 95 

percent confidence level. However, factors which have no influence on the Rate Return of Securities are Business 

Sentiment Index, Consumer Price Index (CPI), USD/THB Exchange Rate, and Private Investment Index (PII). 

Keywords:  Frozen Product and Processed, Rate Return of Securities. 

 

1. บทนํา 

ประมง จากการจดัระเบียบการประมงของไทยเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการประมงไทยได้

ปฏิบติัตามกฎหมายประมงฉบบัใหม่ เพ่ือแกไ้ขปัญหา IUU Fishing ท่ีสหภาพยุโรปไดป้ระกาศให้ใบเหลืองกบัไทย 

ทาํให้การทาํประมงผดิกฎหมายเร่ิมมีการลดลง ส่งผลให้ผลผลิตประมงลดลงตามไปดว้ย การจาํหน่ายภายในประเทศ 

ปริมาณการจาํหน่ายรวมขออุตสาหกรรมอาหารในปี พ.ศ. 2559 มีจาํนวน 18,254,505 ตนั หดตวัร้อยละ -1.37(%yoy) 

(นางสาวพิชญสิ์นี โพธิจิตติ,หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการผลิต ธนาคารออมสิน) ทาํให้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา การ

ผลิตและการส่งออกทนู่ากระป๋องและกุง้3ลดลง โดยการผลิตไดรั้บผลกระทบจากความไม่เพียงพอของวตัถุดิบปลาทู

น่า และการประสบปัญหาโรคตายด่วนในกุง้ (EMS) นอกจากน้ี การส่งออกไดรั้บแรงกดดนัจากมาตรการกีดกนัทาง

การคา้ของประเทศคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็นการถูกตดัสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) จากสหภาพยโุรปท่ีทาํ 

ให้ความสามารถในการแข่งขนัของไทยลดลง การไดรั้บใบเหลืองจากกรณีการทาํประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงานและ

ไร้การควบคุม (IUU fishing) ของสหภาพยุโรปและซ่ึงกระทบต่อภาพลกัษณ์สินค้าและส่งผลทางออ้มต่อความ

ตอ้งการสินคา้ของไทย ทาํ ให้ปริมาณการผลิตและการส่งออกลดลงตามไปดว้ยปัจจุบนั ปัญหาในดา้นการผลิตเร่ิม

คล่ีคลาย โดยอุปทานปลาทนู่าโลกมีแนวโนม้ดีข้ึนจากการท่ีประเทศแหล่งจบัปลาเพ่ิมจาํนวนเรือ ตลอดจนการเขา้ไป

ลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหญ่ของไทยในประเทศท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบทาํให้มีปลาทูน่าเขา้สู่กระบวนการแปรรูป

มากข้ึน ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีปัจจยัหลายดา้นมากระทบอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและแปรรูป ผูป้ระกอบการใน

ตลาดอาจมีการปรับตัวท่ีแตกต่างกันตามความพร้อมและประเภทของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้คงความสามารถในการ

แข่งขนัภายใตเ้ง่ือนไขหลากหลายท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าปัจจยัมีผลต่ออตัราผลตอบแทน

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอาหารแปรรูปและแช่แข็ง ของธุรกิจอาหารนั้ น เป็นประเด็นเก่ียวพนักับภาวะเศรษฐกิจ  ถ้า

เศรษฐกิจดีธุรกิจอาหารก็อาจจะดี รายไดอ้าจจะเพ่ิมข้ึน (ศนูยว์ิจยั ธนาคารกสิกรไทย)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรูป ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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3. การดําเนินการวจิัย 

 3.1แนวคิดและทฤษฎี 

การวิเคราะห์พ้ืนฐาน (Fundamental analysis approach) 

 การศึกษาในคร้ังน้ีไดอ้าศยัการวิเคราะห์พ้ืนฐาน Elton, Gruber and Modern ไดอ้ธิบายถึง แนวทางท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ ราคา พฤติกรรม ดา้นของราคาหลกัทรัพย ์ดา้นราคาของหลกัทรัพยโ์ดยมีแนวคิดหลกั คือ มลูค่าของ

หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง จะมีค่าเท่ากบัมลูค่าปัจจุบนั ของกระแสรายไดท่ี้จะไดรั้บในอนาคต อาจอยูใ่นรูปกาํไร

ของบริษทั หรือ เงินปันผล (เพชรี ขุมทรัพย,์2544 : 110-112) 

 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็นวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย ์ดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ และสามารถคาดการณ์ภาวะทางการ

เงินว่ามีผลกรทบทางเศรษฐกิจมากนอ้ยเพียงใด ปัจจยัท่ีใชว้ิเคราะห์เศรษฐกิจ 

- ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  - ดุลการคา้ - ภาวะเงินเฟ้อ - • นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั

ของรัฐบาล - ดชันีราคาผูผ้ลิต 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) เป็นการวเิคราะห์วงจนอุตสาหกรรมถึงการแข่งขนัภายใน

กลุ่มอุตสาหกรรมการเติบโดของอุตสาหกรรม  การพิจารณาดงักล่าวทาํให้ทราบถึงวงจรการขยายตวัของอุตสาหกรรม 

 ทฤษฎีการลงทุน (Theories of Investment)  

การลงทุน (Investment) คือ การชะลอการใชเ้งินจาํนวนหน่ึงในปัจจุบนั และนาํไปซ้ือสินทรัพยห์รือตราสารทาง

การเงิน โดยคาดหวงัว่าในอนาคตจะไดเ้งินเพ่ิมข้ึนและก่อให้เกิดผลตอบแทนบางส่วนเพ่ิมท่ีสามารถชดเชยทั้ง

ระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งคุม้ค่า (วนัชยั เอมลออ,2552) 

 พิจารณาภาพรวมของตลาด,พิจารณาคุณภาพหุ้นรายตวั 

 ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) การทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียง 

 Arbitrage Pricing คือ อตัราผลตอบแทนของการลงทุนกลุ่มลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงและเงินลงทุนเท่ากบั

ศนูย ์โอกาสในการทาํ Arbitrage อาจเกิดข้ึนในสถานการณ์ซ่ึงหลกัทรัพยห์น่ึงให้ผลลพัธ์จากการลงทุนเท่ากบัอีก

หลกัทรัพย ์โดยการลงทุนทั้งสองหลกัทรัพยจ์ะมีความแตกต่างกนั ภายใต ้“กฎราคาเดียว” ซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้งสองชนิดท่ี

มีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการจะตอ้งขายในราคาท่ีเท่ากนั ดงันั้น เม่ือสถานการณ์ราคาของหลกัทรัพยท์ั้งสองชนิดท่ี

ให้ผลลพัธ์การลงทุนเท่ากนั แต่ราคาแตกต่างกนั ผูล้งทุนท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยเ์หล่านั้นจนกระทัง่ราคาเขา้สู่ดุลยภาพ 

กลไกตลาดในลกัษณะน้ีเป็นพ้ืนฐานแนวคิด Arbitrage Pricing Theory (APT) (Ross, 1975 : 341 – 360 อา้งอิง ใน, 

มนตสิ์นี เวทยสุ์ภาสุข 2557 : 10-11)  
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3.2 ภาพ: กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 วิธีการศึกษา 

 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเลือกใน

กลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรูป ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวิธีดาํเนินการศึกษาเก็บขอ้มลู

แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) วิเคราะห์ความสัมพนัธข์องตวัแปรใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method) เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง 

ๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระมีผลต่อตวัแปรตาม 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 บริษทัในหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยแหล่งขอ้มลูทุติยะ

ภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอาหารแช่แข็ง 

และแปรรูป โดยการใชต้วัอยา่ง 4 บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารแปรรูป ท่ีเป็น

อาหารทะเล ไดแ้ก่ ASIAN บริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จาํกดั (มหาชน) CFRESH บริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จาํกดั 

(มหาชน) TC บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี นาํมาวิเคราะห์เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ (BSI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  (CPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (FE) อตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ  (SET) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (PII) ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน (EP) ปริมาณการส่งออกสินคา้ประมง (FOOD) ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression)  ในการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรูปในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีแบบจาํลอง ดงัน้ี 

Food = a + b1 BSI + b2 CPI + b3 FE + b4 SET + b5 PII + b6EP+ b7FOOD 

• ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ   

• ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

• อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ  

• ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

• ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  

• ปริมาณการส่งออกสินคา้ประมง 

• ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ราคาหลกัทรัพย ์หมวดอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม ในตลาด

หลกัทรัพย ์
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โดย Food   หมายถึง ราคาตามตลาดหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ เวลา 

a         หมายถึง ค่าคงท่ี (Constant) 

b1-7       หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

BSI       หมายถึง   ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ   

CPI หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

FE หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ   

SET หมายถึง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

PII หมายถึง ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  

EP หมายถึง ปริมาณการส่งออกสินคา้ประมง 

FOOD     หมายถึง  ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3.3.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีเลือกทั้ง 7 ตวั โดยการนาํขอ้มลู

ท่ีรวบรวมมาไดท้าํการหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั จากนั้นก็นาํมาทดสอบท่ีผา่นการทดสอบค่า

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามโดยการทาํสมการถดถอย (Multiple Regression) ใชร้ะดบันยัสาํคญัท่ี 0.5 มีขั้นตอน

ทั้งหมดขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี1 วิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา  โดยวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของตวัแปรทุกตวั  เพ่ือทดสอบ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และตํ่าสุด 

ขั้นตอนท่ี2 ทดสอบความน่ิง (Unit Root) เพ่ือไม่ให้เกิดความแปรปรวนของแต่ละตวัแปรโดยใชเ้คร่ืองมือ Augmented 

Dicky-fuller (ADF)  โดยเลือกleg length กาํหนดค่าสูงสุดท่ี 12 

ขั้นตอนท่ี3 ใชเ้คร่ืองมือ Correlation Matrix  เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนั โดยตวัแปรอิสระ 7 ตวั 

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  

ทดสอบ F-Test เพ่ือการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ 

ทดสอบ T-Test  เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ คร้ังละ 1 ตวั   

ขั้นตอนท่ี 5 ใช ้Coefficient of Determination (R2) ใชว้ดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามมว่ามี

มากนอ้ยเพียงใด ถา้ R2 มีค่าใกล ้1 

ขั้นตอนท่ี 6 ใชก้ารทดสอบ Autocorrelation เพ่ือดูว่ามีปัญหาท่ีเกิดจากค่าความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (ei) 

หรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 7 ใชก้ารทดสอบ Heteroskedasticity เพ่ือดูค่าความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีหรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 8 เขียนสมการและอ่านค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์ASIAN พบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ของ

บริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากค่า P-Value จากการทดสอบ F-TEST เท่ากกบั 0.370820 ซ่ึง
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มากกว่านัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ส่งผลให้ยอมรับสมมิฐานหลัก H0  ว่าไม่มีตัวแปรท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแข่แข็ง และแปรรูป 

ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์CFRESH พบว่า บริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) ไม่มีตวัแปรอิสระสัมพนัธ์

กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ของบริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากค่า P-Value จากการ

ทดสอบ F-TEST เท่ากกบั 0.063838 ซ่ึงมากกว่านยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ส่งผลให้ยอมรับสมมิฐานหลกั H0ว่าไม่มีตวั

แปรท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแข่แข็ง และแปรรูป 

ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์TC บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พบว่า ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยตวัแปรตามทั้งหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 30.18  และตวัแปรอ่ืนๆ ร้อยละ 69.82  

 ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) พบว่า ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ณ ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรตามทั้งหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน

หลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 30.36 และตวัแปรอ่ืนๆ ร้อยละ 69.64 

   

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารแช่แข็ง 

และแปรรูปในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตวัแปร สมมติฐาน ASIAN CFRESH TC TU  

ค่าคงท่ี  3.4742** -0.0879 -0.0009 0.03091  

BSI + 0.0379 0.0123 0.0103 0.08372  

CPI + 2.1194 -0.0479 -0.1087 -0.24574  

FE + -2.2928** -0.0701 -0.0822 0.37075  

SET + 0.0017 0.0000 0.0012** -0.00058  

PII + 0.0465 -0.0095 -0.0051 -0.00502  

EP + -0.0105 -0.0003 -0.0009 -0.00919  

FOOD + -0.0005 0.0005** 0.0001 0.00125**  

R-squared 

Adjusted R-squared 

P-value(F) 

0.134644 0.224991 0.301844 0.303583  

0.013494 0.116489 0.204103 0.206084  

0.370820 0.063838 0.008756** 0.008331**  
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5. การอภปิรายผล 

ผลจากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูป

ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากตาราง แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์TC บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษกร ติณวฒันาภรณ์ (2552) เพราะ หากว่า SET Index มีค่าท่ีในระดบัสูง แสดงถึงระดบั

ราคาหลกัทรัพยต่์าง ๆท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยจะเป็นตวับ่งช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงถา้เศรษฐกิจดีข้ึน การจบัจ่ายใชส้อยจะมีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผล

ให้อุตสาหกรรมในกลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูปในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย 

ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เพราะดชันีหลกัทรัพยว์่ามีแนวโนม้ในทิศทางใด หากดชันีตลาด

หลกัทรัพยใ์นตลาดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดตํ่าลงหรือเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

 ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม (FOOD) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์TU 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนตสิ์นี เวทยสุ์ภาสุข 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูปใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ตวัแปรตน้ท่ีส่งผลกระผลต่อตวัแปรตามไดแ้ก่  

ราคาหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ต่ออัตราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูปในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาหลกัทรัพย ์TC บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั และTU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนตอบแทนหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

ซ่ึงจะเห็นไดว้่าตวัแปรตน้ท่ีมีผลกบักลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูปในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะ

เป็นตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่มของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตัวแปรอ่ืน ๆไม่มีผลต่ออัตราผลตอบแทน

หลกัทรัพยใ์นธุรกิจน้ี 

6.2 ขอ้เสนอแนะในคร้ังน้ี 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยั ไดแ้ก่ ดัชนีราคาหลกัทรัพย ์และ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรูปในตลาด

หลกัทรัพย ์ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน โดยแนวคิดหลกัคือมลูค่าของหลกัทรัพย ์จะมาใชป้ระโยชน์

ในการประเมินราคาหลกัทรัพย ์
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6.3 ขอ้เสนอแนะคร้ังต่อไป 

สาํหรับการศึกษาต่อในอนาคต นอกเหนือจากตวัแปรท่ีทาํการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อ

ในอนาคตสามารถศึกษาต่อโดยนาํตวัแปรการลงทุน หรือ เพ่ิมบริษทัท่ีสนใจ มาวิเคราะห์  และเพ่ิมจาํนวนเดือน เพ่ือ

ศึกษาดูให้ชดัเจนและเม่นยาํมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index มีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีราคา SET50 Index โดยมีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะมีผลผลกระทบต่อดชันีราคา SET50  Index 

ดงัน้ี ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ีย  อตัราเงินเฟ้อ อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิของหุ้นใน SET50  

ราคาทองคาํ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ราคานํ้ ามนัดิบ และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อ    

ดอลล่าร์สหรัฐ ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50  Index  โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2556 – เดือนธนัวาคม 2560  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 60 เดือน ผลการทดสอบสถิติชิงพรรณ พบว่า ดชันี

ราคา SET50 Index ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1182.08 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 38.79  อตัราเงินเฟ้อ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.23 อตัราดอกเบ้ีย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.64 อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิของหุ้นใน SET50 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 11.81 ราคาทองคาํ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20425.12 ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17879.86  ราคา

นํ้ามนัดิบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 27.96 และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

32.37 และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50  Index ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

คาํสําคญั:  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ดชันีราคา SET50 Index 

ABSTRACT 

This independent study in Economic factors affecting SET50 Index purposes were study the economic 

factors affecting the price of SET50 Index and compare the relation between economic factors and price in SET50 

Index by the economic factors that are expected to affect the price in SET50 Index as follow; Gross domestic 

product, interest rate, inflation, price to Earnings Ratio of SET50, gold price, Dow Jones Industrial average index, 

crude oil price, currency Exchange Rate Baht and USD which affects the price in SET50  Index . Data collecting by 

secondary data collected and time series data from January 2013 to December 2016, a total of 60 months. The 

results in descriptive analysis found that price in SET50 Index mean was 1182.08, gross domestic product mean 

was 38.79., the average interest mean was 5.23,the average price per share in the SET50 was 11.81, the gold price 

mean was 20425.12, the Dow Jones industrial average index mean was 17879.86, the average price  
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of crude oil mean was  27.96 and the foreign exchange rate of the baht to US dollars mean was 32.37. The 

economic factors that affect the SET50 Index are inflation and the exchange rate of the baht to US dollar in 

correlated in the same direction with the statistical significance level was 0.05. 

Keywords:  Economic factors, price of SET50 Index  

 

1. บทนํา 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นสถาบนัท่ีมีความสําคัญในตลาดทุน จัดตั้งข้ึนเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็น

แหล่งระดมทุนระยะยาวให้กบัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนในการดาํเนินธุรกิจ โดยการออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเสนอขายให้นัก

ลงทุนและประชาชนทัว่ไป ท่ีมีเงินออม ถา้เป็นการเสนอขาย หลกัทรัพยเ์พ่ิมทุนคร้ังแรก หรือคร้ังใหม่ จะเรียกว่าเป็น

การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นตลาดแรก (Primary Market) ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดเ้ป็นผูท้าํหนา้ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพย์

โดยตรง แต่จะ ควบคุมดูแลให้การซ้ือขายหลักทรัพยด์าํเนินไปอย่างเป็นระเบียบ มีความคล่องตวั โปร่งใส และ 

ยติุธรรม สาํหรับประเทศไทยตลาดรองเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ออกจาํหน่ายใน ตลาดแรกมาแลว้ คือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Securities Exchange of Thailand) เปิดดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน พ  .ศ .

2518 โดยในปี 2560 มีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 541 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2561) ดงันั้นเพ่ือส่งเสริมการออกตราสารอนุพนัธ์และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือวดัสภาวะตลาดสําหรับ

กองทุนรวมต่าง ๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีการจดัทาํดชันีราคา SET 50 เพ่ือเป็นดชันีราคาหุ้นท่ีใชแ้สดง

ระดบัและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามญั 50 ตวัท่ีมีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขาย

มีสภาพคล่องสูงอยา่งสมํ่าเสมอ และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด การปรับรายการหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพยไ์ด้กาํหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพยท่ี์ใช้ในการคาํนวณดัชนีราคา SET50 ทุกๆ            

6 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัภาวการณ์ในตลาดหลกัทรัพย ์เช่น 

กรณีท่ีมีบริษทัจดทะเบียนเขา้ใหม่ หรือกรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงอาจส่งผลให้หุ้นสามญับางตวัท่ี

ไม่ไดถู้กคดัเลือกมาก่อนมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนและสามารถนาํมาใชใ้นการคาํนวณดชันีราคา SET50 ได ้   

การเคล่ือนไหวของดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ทาํให้เกิดความผนัผวนทั้งดา้นราคาและปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรม

แต่ละอุตสาหกรรมมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัเศรษฐกิจ หรือดว้ยขนาดของการเปล่ียนแปลงเท่าเทียมกนั

เสมอไป หลกัทรัพยใ์นบางอุตสาหกรรมอาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย 

ในขณะท่ีหลกัทรัพยใ์นบางอุตสาหกรรมอาจไดรั้บผลกระทบอย่างมาก เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง ดงันั้นการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยจึ์งมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพ่ือช่วยในการ ตดัสินใจเลือกอุตสาหกรรมท่ีควร

ลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ ตลาดทุน, 2557) มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพย ์Chen, Roll and Ross (1986) ไดศึ้กษาการใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายผลกระทบของ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น อตัราเติบโตของผลผลิต

อุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย และราคานํ้ ามนัมีกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พราะราคา

หลกัทรัพยป์รับตวัตามตวัแปรทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราว่างงาน และปริมาณเงิน

ในระบบ ยงัเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยอี์กดว้ย (Lena Shiblee, 2014)  
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จากการศึกษาของสุรางค์ บุญยะพงศไ์ชย (2550) พบว่าอตัราดอกเบ้ีย มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหว

ของดชันีราคาหลกัทรัพย ์และจากการศึกษาของอารียา สุจริตธรรม (2544) พบว่า ปริมาณเงินในระบบตามความหมาย

แคบ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 3 เดือน อตัราการใชก้าํลงัการผลิต ดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาว

โจนส์มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เท่ากนั โดยบางอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั

เศรษฐกิจในต่างประเทศดว้ย       

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคา SET50 Index โดยพิจารณาจากปัจจยัเศรษฐกิจ

ซ่ึงได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิของหุน้ใน SET50 (P/E) ราคาทองคาํ (Gold Price) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) 

ราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil Price) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (THB/USD) 

เพ่ือทาํให้ทราบว่ามีปัจจยัเศรษฐกิจตวัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index และเพ่ือให้นักลงทุนหรือผูท่ี้

สนใจนาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในดชันีราคา SET50  Index ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนตน้ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคา SET50 Index 

 

3. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฎคีวามเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์ (Markowitz, 1964) 

ความเส่ียง (Risk) เกิดข้ึนไดเ้ม่ือสภาพท่ีไม่อาจรู้ไดแ้น่นอนว่าจะเกิดอะไรข้ึน โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จริง (Actual Return) ตํ่า กว่าผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงัไว ้(Expected Return) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ผู้

ลงทุนพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุด ซ่ึงแต่ละบุคคลยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ี

แตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัความชอบ ทศันคติ แรงจูงใจของผูล้งทุนนั้นว่ามากน้อยเพียงใดซ่ึงในการเลือกลงทุนท่ี

ให้ผลตอบแทนท่ีดี หากผูล้งทุนพิจารณาถึงความเส่ียงจากการลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแล้ว จะทาํให้เกิดความ

ผดิพลาดจากการลงทุนได ้ปกติแลว้ความเส่ียงรวม (Total Risk) หาไดจ้ากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงประเภทของ

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยจ์าํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ 

การวเิคราะห์พืน้ฐาน (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2549 และสถาบนัพฒันาความรู้ ตลาดทุน, 2559) 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดห้รืออาศยัทฤษฎีการวิเคราะห์พ้ืนฐาน ซ่ึง Elton, Gruber and Modern ไดอ้ธิบายว่า 

แนวทางท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ราคาและพฤติกรม ดา้นราคาของหลกัทรัพย ์โดยมีแนวคิดหลกั โดยทัว่ไปคือ “มูลค่า

ของหลกัทรัพยไ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสรายของท่ีจะไดรั้บในอนาคต” ซ่ึงกระแส

รายไดท่ี้จะไดรั้บในอนาคตนั้น อาจอยูใ่นรูปกาํไร (earning) ของบริษทัหรืออยูรู่ปเงินปันผล (dividend)   

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสรายได ้ท่ีจะไดรั้บในอนาคต จะมากหรือน้อยย่อมข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบ 2 ส่วน 

คือจาํนวนกระแสท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีคาดคะเนข้ึน และอตัราส่วนลด (discount rate or capitalization rate)ท่ีจะใช้
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ในอนาคต ดังนั้ น ค่าทางทฤษฎี ของหลกัทรัพยท่ี์ประเมินข้ึน จะเปล่ียนแปลงไป ถ้าการคาดคะเนเก่ียวกับ

องคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึง หรือทั้งสองส่วนเปล่ียนแปลงไป มูลค่าหลกัทรัพยท์างทฤษฎีน้ีมีช่ือเรียกต่างๆกนัไป 

เช่น มูลค่าทางทฤษฎี (Theoretical value) มูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) มูลค่าพ้ืนฐาน (fundamental value) มูลค่า

เศรษฐศาสตร์ (economic value) เป็นตน้ แต่เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยไ์ทย ยงัไม่ใช่ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ หรือ ตลาด

แข่งขนัสมบรูณ์ จึงทาํให้ราคา (market price) มิไดส้ะทอ้นให้เห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ทฤษฎีการวิเคราะห์

พ้ืนฐานจึงมีแนวคิดในการพยายามหามลูค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น แลว้เปรียบเทียบกบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ถา้

ราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง ก็จะทาํการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้และจะขายหลกัทรัพยน์ั้น ถา้ราคาตลาดสูงกว่ามูล

ค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการประเมินมลูค่าหลกัทรัพยต์ามวิธีน้ี เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

หน่ึงฤทยั นวลศรี (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยักาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพย ์ SET50 ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพย ์SET50 ในตลาด

หลกัทรัพย ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ปริมาณเงิน ในประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหว่างธนาคาร 

อตัราแลกเปล่ียนบาท / ดอลลาร์สหรัฐ ราคานํ้ ามนัดิบดูไบ ราคาทองคาํในไทย อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม

บญัชี และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินในประเทศ ราคานํ้ ามนัดิบดูไบ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อมูลค่าตาม บญัชี และดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับดชันีราคา

หลกัทรัพย ์SET 50 ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์ SET50 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ คือ อตัรา

แลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยS์ET50 

 

4. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบ้ีย 

(Interest Rate) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิของหุน้ใน SET50 (P/E) ราคาทองคาํ (Gold 

Price) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามันดิบ (Crude Oil Price) และอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (THB/USD) ท่ีมีผลกระทบต่อ1 7ดชันีราคา SET50 Index โดยทาํการรวบรวม

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 – เดือนธันวาคม 2560  

เป็นระยะเวลา 175 ปี แบบรายเดือน รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 60 เดือน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้โดยการหาค่าสถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายค่าตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม  

ประกอบดว้ย  ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่ามธัยฐาน (Median),  ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าตํ่าสุด (Minimum), ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ขั้นท่ี 2 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary Test หรือ Unit Root Test) ในการศึกษาน้ีเลือกทดสอบ

ความน่ิงของขอ้มลูอนุกรมเวลาโดยใชว้ิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ท่ีเสนอโดย Dickey and Fuller 1979 

และ 1981 และวิธีของ Phillips-Perron (PP) test เสนอโดย Phillips and Perron 1988 เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไดรั้บการ

ยอมรับและเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในการศึกษาความน่ิงของขอ้มลูอนุกรมเวลา และหากผลการทดสอบท่ีไดแ้สดง
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ให้เห็นว่าขอ้มูลมีความไม่น่ิง นั่นคือ ชุดของขอ้มูลเหล่าน้ีมีการเคล่ือนไหวไปตามแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนตามกาลเวลา 

(Time Trend) และความแปรปรวนวิ่งห่างออกจากเดิมไปเร่ือยๆ ตามแนวโน้มของระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นเพ่ือให้

การประมาณค่ามีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกนาํมาปรับให้น่ิงโดยการทาํผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First 

Different) หรือลาํดบัท่ีสูงข้ึนไปจนกว่าขอ้มูลจะมีความน่ิง แลว้จึงนาํตวัแปรไปใชใ้นการประมาณค่าในแบบจาํลอง

ต่อไป (Enders 2004) โดยมีสมมติฐาน ดงัน้ี 

H0 : ตวัแปรท่ีทดสอบไม่มีความน่ิง (Unit Root) 

H1 : ตวัแปรท่ีทดสอบมีความน่ิง (No Unit Root) 

หากค่า Sig มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่าตวัแปรท่ีทดสอบมีความน่ิง 

หากค่า Sig มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 แสดงว่าตวัแปรท่ีทดสอบไม่มีความน่ิง ทาํการแกปั้ญหาโดยวิธี First 

Difference 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตวัแปรอิสระท่ีอยู่ในสมการถดถอยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง

กนัสูง โดยการพิจารณาจากค่า Correlation  Matrix โดยค่าท่ียอมรับไดแ้ละไม่เกิดปัญหาคือ อยู่ระหว่าง -0.8 ถึง 0.8 

และใชว้ิธี Variance Inflation Factor (VIF)  ในกรณีท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์กนั (Multicollinearity) ตอ้งมีค่า

น้อยกว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระตวัแปรนั้นไม่มีปัญหา โดยจะตอ้งเลือกตวัแปรตน้ท่ีไม่เกิดปัญหาต่อตวัแปรตาม 

กรณีคน้พบปัญหาค่าเฉล่ีย VIF ของโมเดลมีมากกว่า 1 โมเดล แสดงว่าโมเดลมีปัญหาไม่ควรนาํผลมาตอ้งตดัตวัแปรคู่

ท่ีเกิดปัญหาออก 

 ขั้นท่ี 4 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ตามกบัตวัแปรอิสระ  

การทดสอบดว้ยการใชส้ถิติ F-Test เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ โดยมี

สมมติฐาน ดงัน้ี 

H0 : ไม่มีตวัแปริสระใด ๆ 17ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index 

H1 : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั 17ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index  

      อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 หากค่า Sig มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 

ตวั 17ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 การทดสอบดว้ยการใช้สถิติ T-Test เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปร โดยมี

สมมติฐาน ดงัน้ี 

H0 : ตวัแปรตามไม่ข้ึนกบัตวัแปรอิสระ ตวัท่ี i:i=1,2,3,…n 

H1 : ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระ ตวัท่ี i 

 หากค่า Sig มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความแบบมี

นยัสาํคญั 

ขั้นท่ี 5 การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity, Autocorrelation 

 ปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 
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 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทดสอบโดยวิธีการ White’s Heteroskedasticity Test จะพิจารณาท่ี ค่า Prob. โดย

กาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานท่ีระดบั 5% ดงัน้ี 

H0 : ไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity 

H1 : เกิดปัญหา Heteroskedasticity 

 หากค่า P- value มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่าเกิดปัญหา 

Heteroskedasticity หากค่า P- value มีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity 

 ปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในการทดสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยวิธี Durbin-Watson 

Test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานท่ีระดบั 5%  ดงัน้ี 

H0 : ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

H1 : มีปัญหา Autocorrelation  

 หากค่า P- value มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่ามีปัญหา 

Autocorrelation หากค่า P- value มีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation  

ขั้นท่ี 5  การเขียนรายงานผลสมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบสมการ ตามสมการ 

SET50 = β0 + β1GDP + β2IR + β3 FIX + β4P/E + β5GOLD + β6DJIA + β7OIL + β8THB/USD 

 

5. ผลการวจิัย 

ส่วนท่ี 1 ผลการทดสอบสถิติชิงพรรณ พบว่า 1 7ดชันีราคา SET50 Index 1 7ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1 71182.08 ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ 17มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 38.79 อตัราเงินเฟ้อ1 7 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.23 อตัราดอกเบ้ีย1 7 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

1.64 อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิของหุ้นใน SET50 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.81 ราคาทองคาํ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1 720425.12 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์17 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1717879.86 ราคานํ้ามนัดิบ17มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1727.96 และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ17 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1732.37 

ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบ1 7ความน่ิงของขอ้มูล (Unit root Test) พบว่ามีตวัแปรท่ีมีลกัษณะ Non-Stationary 

จาํนวน 7 ตวัแปร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate) อตัราเงินเฟ้อ

(Inflation Rate) ราคาทองคาํ (Gold Price) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil Price) 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (THB/USD)1 7 ดงันั้นจึงทาํการปรับขอ้มูลจากค่า 

17Unit Root Test ดว้ยวิธี 17First Different ผลการทดสอบพบวา่ ตวัแปรทั้งหมดมีลกัษณะ 17Stationary 

 

ตารางท่ี 1 การทดสอบ17ความน่ิงของขอ้มลู (Unit root Test) 

Variable P-value 

Unit Root Test 1StDifference 

GDP 0.4998 1.395E-005 

IR 0.8791 0.0001 

FIX 0.634 0.0001 

P/E 0.0134  
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ตารางท่ี 1 การทดสอบ17ความน่ิงของขอ้มลู (Unit root Test) (ต่อ) 

Variable P-value 

Unit Root Test 1StDifference 

GOLD 0.9224 9.3E-005 

DJIA 0.9923 1.27E-007 

OIL 0.3631 3.105E-006 

THB/USD 0.3728 1.676E-006 

SET50 0.0022  

  

ส่วนท่ี 3 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างตวัแปรอิสระมีค่าอยู่ระหว่าง 

-0.8 ถึง 0.8 ดงันั้นสามารถสรุปได้ว่า ไม่มีปัญหา Multicollinearity สามารถนําตวัแปรทั้งหมดเขา้สมการถดถอย

เชิงซอ้นได ้

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่า P-value ของการ

ทดสอบ F-Test เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยสําคญัทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่ามีตวัแปร

อิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั 17ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 การทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) พบว่า มีค่าเท่ากับ 

0.1521 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity 

 การทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) มีค่าเท่ากบั 0.0791 ซ่ึงมีค่า

มากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) มีรูปแบบสมการดงัน้ี 

SET50 = β0 + β1GDP + β2IR + β3 FIX + β4P/E + β5GOLD + β6DJIA + β7OIL + β8THB/USD 

 

โดย β0  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระคงท่ี 

 β1, β2, … β7 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

SET50  คือ 17ดชันีราคา SET50 Index (จุด) 

GDP  คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ17 (ลา้นบาท) 

FIX  คือ อตัราดอกเบ้ีย17 (ร้อยละ) 

IR  คือ อตัราเงินเฟ้อ17 (ร้อยละต่อปี)  

P/E  คือ อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิของหุน้ใน SET50  

GOLD  คือ ราคาทองคาํ17 (บาทต่อบาททอง)  

DJIA  คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์17 (จุด) 

OIL  คือ ราคานํ้ามนัดิบ17 (17ดอลลาร์สหรัฐ: บาเรล17) 

THB/USD คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

(บาท: ดอลลาร์สหรัฐ) 
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 การหาความสัมพนัธ1์7ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index สามารถเขียนสมการได้

ดงัน้ี 

SET50 = 138.78 - 1.135GDP + 6.546IR* -10.833FIX + 30.461P/E + 0.008GOLD + 0.000DJIA -

6.356OIL + 21.47THB/USD* 

(* แสดงถึงการมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 )  

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น พบว่า ตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบาย1 7ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index ไดร้้อยละ 78.97 (Adjusted R-squared = 0.7897) โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ี

มีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 อัตราเงินเฟ้อ พบว่า เม่ืออัตราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้1 7ดัชนีราคา SET50 Index 

เปล่ียนแปลงไป 6.546 % ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ พบว่า เม่ืออัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้1 7ดชันีราคา SET50 Index เปล่ียนแปลงไป 

21.47 % ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

6. การอภปิรายผล 

17ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 อตัราเงินเฟ้อ พบว่า เป็นปัจจยัท่ีมี1 7ผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index ในทิศทางเดียวกนั หมายถึงหาก

อตัราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนก็จะส่งผลให้1 7ดชันีราคา SET50 Index สูงข้ึนดว้ย เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน แสดงว่า

ราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงก็จะทาํให้ค่าเงินท่ีเราถืออยู่ลดลง ความตอ้งการ

ซ้ือหุ้นของนักลงทุนก็เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย ส่งผลให้1 7ดัชนีราคา SET50 Index สูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของสุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ อตัราเงินเฟ้อเป็นปัจจยัปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ พบว่า เป็นปัจจยัท่ีมี1 7ผลกระทบต่อดชันีราคา 

SET50 Index ในทิศทางเดียวกนั หมายถึง หากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเพ่ิม

สูงข้ึนก็จะส่งผลให1้7ดชันีราคา SET50 Index สูงข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐสามารถดึงดูดความตอ้งการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติได ้จึงส่งผลให้1 7ดชันีราคา SET50 Index สูงข้ึน

ตามไปดว้ย แต่ทั้งน้ีผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนนั้นอาจจะส่งผลกระทบกบับางอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมท่ีตอ้งพ่ึงพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ หากค่าเงินบาทอ่อนตวัลง ยอ่มทาํให้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึนตามไปดว้ย แต่

สาํหรับกิจการท่ีส่งออกสินคา้หรือบริการอาจไดรั้บผลดี อยา่งไรก็ตามสาํหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ท่ีตอ้งพ่ึงพาการ

นาํเขา้ของวตัถุดิบ การท่ีค่าเงินบาทอ่อนตวัลงจะส่งผลกระทบเชิงลบแก่ธุรกิจ แต่หากค่าเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลร้าย

ต่อการส่งออกเช่นกนั ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรุตา โภควรรณากร (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

บริการ พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันี ราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบกับดัชนีราคา หลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ1 7ศิราณี ฟุ้งเฟ่ือง (2548) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีราคา หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวด ไดแ้ก่ หมวด

พลังงาน (ENERG) หมวดธนาคารพาณิชย์ (BANK) หมวดวสัดุก่อสร้าง (CONMAT) และหมวดการส่ือสาร 

(COMUN) ผลการศึกษา พบว่า 17ปัจจยัทาง เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยอ์ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ17 17สาํหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

หมวดธุรกิจ 4 หมวด ท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่าง กนัในแต่ละหมวดธุรกิจ และจากการศึกษาเพ่ิมเติม โดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซ่ึงเป็นปัจจยั

ทางเศรษฐกิจร่วม ปรากฏว่าทั้ง 3 ปัจจยัรวมกนัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย ์

และดชันีหมวดธุรกิจทั้ง 4 ไดม้ากกว่าร้อยละ 80 
 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

17ผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา SET50 Index อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 

อตัราเงินเฟ้อ และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกนั 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 

1. ขอ้เสนอแนะต่อนักลงทุน บริษทัหลกัทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เพ่ือเลือกหลกัทรัพย ์

และลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ควรติดตามความเคล่ือนไหวของ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อยา่งใกลชิ้ด เพราะ ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยัน้ีแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจ

ของโลกไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มีผลต่อตน้ทุนการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัในตลาดหลักทรัพย ์ควรกาํหนดนโยบายเก่ียวกับอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างๆ โดยเฉพาะสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัต่อดชันีราคา SET 50  Index แยกตาม

หมวดธุรกิจ เพราะบางหมวดธุรกิจแมว้่าจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่อาจไดผ้ลกระทบแตกต่างกัน เช่น 

พาณิชย ์การแพทย ์ส่ือและส่ิงพิมพ ์บริการเฉพาะกิจ การท่องเท่ียวและนนัทนาการ และ ขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงใน

หมวดต่าง  ๆ เหล่าน้ี หากเกิดการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หมวดท่ีไดรั้บผลกระทบ

อยา่งเห็นไดช้ดั คือ การท่องเท่ียวและนนัทนาการ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อนัดบัแรก (SET HD) และทดสอบความแตกต่างของ

อตัราส่วนทางการเงินระหว่าง กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสุด (SET HD) กบักลุ่มท่ีไม่ถูกจดัอยู่ในกลุ่ม

หลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด (SET Non-HD)  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย 1) อตัราส่วนสภาพคล่อง ไดแ้ก่อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนเร็ว 2) อตัราส่วนความสามารถในการบริหารหน้ีสิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้น 3) อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร ไดแ้ก่ อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ4) อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด ได้แก่อัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูของบริษทัตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 และจากการคดัเลือกเหลือขอ้มูลท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์รวมทั้งหมด 272 รายการ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และT-test 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างระหว่างกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปัน

ผลสูงสุด 30 อนัดบัแรก (SET HD) และกลุ่มท่ีไม่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด (SET Non-

HD) ประกอบดว้ยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน  

คาํสําคญั:  คุณลกัษณะทางการเงิน, อตัราส่วนทางการเงิน, SET HD 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the financial attributes of listed companies in the Stock Exchange 

of Thailand (SET) in set high dividend 30 index (SET HD) and test the difference in the financial ratios between the 

group with the highest dividend payments (SET HD) and those not in the group with the highest dividend payments 

(SET Non-HD). 

The financial ratios used in the study are 1) liquidity ratios: the current ratio 2) debt management 

capability ratio: debt to equity ratio. 3) profitability ratios : gross margin ratio, net profit margin ratio, return on 

assets, return on equity and 4) market value ratio: dividend yield. The data were collected from the years 2012 to 
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2016. From the selection, the data used in the analysis included 272 items. Descriptive statistics and T-test were 

employed to analyse the data.  

 The study indicated that the financial ratios that differ between the set high dividend 30 index (SET HD) 

group and the SET Non-HD stocks in the SET Non-HD group, consist of current ratio and the dividend yield. 

 

Keywords: FINANCIAL ATTRIBUTES, FINANCIAL RATIO, SET HD    

 

1. บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีมากกว่า และหลากหลายรูปแบบกว่าการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเปรียบเทียบ

กบัสถานการณ์อตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั ท่ีมีแนวโนม้ลดตํ่าลง อยูต่ลอดเวลา โดยการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิด

โอกาสให้ผูล้งทุนไดรั้บทั้งผลตอบแทนทางการเงิน การเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพ และ

การมีบทบาทร่วมสนบัสนุนการพฒันาตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย แต่ทั้งน้ีการลงทุน

ใดๆก็ตาม ยอ่มมี ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้สมอ การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอย่างมี

หลกัการ และถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถบริหารความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ ซ่ึงกลุ่มหลกัทรัพยส์ามารถแบ่ง

ออกตามลกัษณะการดาํเนินงานและกลุ่มดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี

สินคา้และผลิตภัณฑ์ด้านดัชนีราคาหลักทรัพยท่ี์หลากหลาย สอดคลอ้งกบัพฒันาการของตลาดทุน และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนไดใ้นทุกดา้นเพ่ือตอบสนองต่อนกัลงทุนท่ีมีความสนใจ ต่อมาตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยจึงไดมี้การพฒันาจดักลุ่มดชันี SET High Dividend 30 Index ข้ึน หรือเรียกว่า SET HD เพ่ือสะทอ้น 

ความเคล่ือนไหวราคาของกลุ่มหลกัทรัพยหุ์้นท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) โดยคดัเลือกจาก

กลุ่ม SET 100 ดูขอ้มลูบริษทัท่ีมีการซ้ือขาย มีสภาพคล่องสูงอยา่งสมํ่าเสมอ และมีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง

และต่อเน่ือง 

งานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาถึงคุณลักษณะทางการเงินโดยพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีดาํเนินการให้บริการทางดา้นธุรกิจการเงิน และกลุ่มธุรกิจบริการ ซ่ึงทั้ง

สองธุรกิจนั้นเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคญั ผลจากการวิจยัพบว่าอตัราส่วนทางการเงินสามารถ

สะทอ้นคุณลกัษณะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได ้(อรรถชยั เตชะลปนรัศมี, 2549) และยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างเงินปันผลและอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกจาก

การศึกษาในวิจยัเร่ืองน้ีพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ตามกนักบัเงินปันผล (Dividend) คือ กาํไรสุทธิ

ต่อยอดขาย อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น และกาํไรต่อหุ้น โดยท่ีกาํไรต่อ

หุ้นนั้ นมีความสัมพนัธ์กับเงินปันผลมากท่ีสุด (เจริญชัย ยิ่งปัญญาโชค, 2553) ผูว้ิจัยจึงไม่สนใจอัตราส่วนวัด

ความสามารถในการบริหารสินทรัพยม์าใชใ้นการวิจยัน้ี  

ปัญญา ภู่กร (2552) ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดให้อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเป็นตัวแปรตาม และ
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กาํหนดให้อตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability), กระแสเงินสด (Cash flow), 

ภาษี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบั ความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน แต่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล, กระแสเงินสด และ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไร, กระแสเงินสดและอตัราส่วนราคาตลาด

ต่อมลูค่าตามบญัชี 

วิสา รัตตประดิษฐ์ (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนการจ่ายปันผลกับอัตราส่วน

ทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูล

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield), อตัรากาํไรสุทธิ(Net Profit Margin), อตัราผลตอบแทนของส่วนผู้

ถือหุ้น (Return on Equity : ROE), อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Asset : ROA), อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt/Equity Ratio) และอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (Price/Book Value Ratio : PBV) 

ทาํการวิเคราะห์ความถกถอยเชิงพหุ จากการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของหมวดธุรกิจส่ือ และ

ส่ิงพิมพ์ มีความสัมพนัธ์กบัอัตราส่วนราคาปิด ต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตราส่วนแสดง

ความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนแสดงปะสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ดงันั้นนกัลงทุน นกับริหาร และผูส้นใจ ควรจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจเก่ียวกบั อตัรา

ผลตอบแทนการจ่ายปันผล 

งานวิจยัน้ีจึงสนใจศึกษาคุณลกัษณะทางการเงินโดยศึกษาอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 4 กลุ่ม คือ อตัราส่วน

สภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการบริหารหน้ีสิน อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร และ4 5อตัราส่วน

มลูค่าทางการตลาด45เพ่ือศึกษาความแตกต่างของคุณลกัษณะทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อนัดบัแรก (SET HD) กบั กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยู่ใน SET 

100 แต่ไม่ถูกคดัเลือกเขา้กลุ่มกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด (SET Non – High Dividend : SET Non-

HD) 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะทางการเงินของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อนัดบัแรก (SET HD) 

2. เพ่ือทดสอบความแตกต่างของอตัราส่วนทางการเงินระหว่าง กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 

(SET HD) กบักลุ่มท่ีไม่ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด (SET Non-HD)  

3. การดําเนินการวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ยบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET 100 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด SET High 

Dividend 30 Index (SET HD) และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET 100 อ่ืนนอกจากกลุ่ม 

SET High Dividend มาคดัเป็นกลุ่ม SET Non – High Dividend (SET Non-HD) โดยเปรียบเทียบจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมของกลุ่ม SET HD เป็นหลกัและตดักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไม่มีในกลุ่ม SET HD ออกเพ่ือให้เห็นถึงผลการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนําจ ํานวนบริษัทท่ีเหลือนั้ นมาคัดเป็นกลุ่ม SET Non-HD เพ่ือใช้
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เปรียบเทียบกนัระหว่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาจะทาํการคัดเลือกจากบริษทัท่ีมีขอ้มูลในแต่ละปี

ครบถว้น นอกจากน้ีไดต้ดักลุ่มอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจการเงิน เน่ืองจากในรายช่ือกลุ่ม SET HD ปี พ.ศ.2559 

ไม่พบกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และตดักลุ่มธุรกิจการเงินเน่ืองจากมีขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่ครบถว้นตาม

การศึกษาคุณลกัษณะ ดงันั้นจากการคดัเลือกพบว่ามีกลุ่มอุตสาหกรรม และจาํนวนบริษทั ดงัน้ี 

1. กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

1.1  อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

1.2  อุตสาหกรรมทรัพยากร 

1.3  อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

1.4  อุตสาหกรรมสินคา้และอุตสาหกรรม 

1.5  อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

2. จาํนวนบริษทัท่ีคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งสรุปไดด้งัน้ี 

     ตารางท่ี 3.1 จาํนวนบริษทัท่ีคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ปี พ.ศ. จาํนวนบริษทักลุ่มHD จาํนวนบริษทักลุ่มNon-HD 

2555 20 30 

2556 21 31 

2557 22 32 

2558 22 35 

2559 23 36 

รวม 108 164 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มลูทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากฐานขอ้มลู SETSMART โดยเป็นขอ้มลู

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีเก็บเป็นรายปี ในระหว่างปี 2555-2559 ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชมี้ดงัต่อไปน้ี  

กลุ่มที ่1 สภาพคล่องของกิจการ  

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)  

  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio : QR)  

กลุ่มที ่2 ความสามารถในการชาํระหน้ี 

อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของเจา้ของ (Debt-to-Equity Ratio : D/E Ratio : DE)  

กลุ่มที ่3 ความสามารถในการทาํกาํไร และผลตอบแทนจากการลงทุน 

อตัรากาํไรขั้นตน้(Gross Profit Margin : GP)  

อตัรากาํไรสุทธิอตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (Return on Asset : ROA)  

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE)  
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กลุ่มที ่4 45อตัราส่วนมลูค่าทางการตลาด (45Market value Ratios)  

45อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน45 (Dividend Yield :DY)  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือบรรยายถึงลกัษณะ

เบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบสมมุติฐาน โดยนาํอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 8 อตัราส่วนของแต่ละกลุ่ม ในระยะ 

เวลา 5 ปี (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) มาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1. SET High Dividend 30 

Index (SET HD) และ 2. SET Non – High Dividend (SET Non-HD) ว่ากลุ่ม SET HD นั้นมีความแตกต่างกบั SET 

Non-HD อยา่งไรโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มอิสระแยกจากกนั (Independent-Sample T-Test) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

สมมุตฐิานการวจิัย เป็นดังนี ้

สมมตฐิานการวจิัยที ่1  

H0 :    อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์SET Non – High 

Dividend ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1 :   อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์SET Non – High 

Dividend มีความแตกต่างกนั  

สมมตฐิานการวจิัยที ่2       

H0 :  อัตราส่วนความสามารถในการบริหารหน้ีสินของกลุ่มหลักทรัพย ์SET HD Dividend กับกลุ่ม

หลกัทรัพย ์SET Non – High Dividend ไม่มีความแตกต่างกนั 

H2 : อัตราส่วนความสามารถในการบริหารหน้ีสินของกลุ่มหลักทรัพย ์SET HD Dividend กับกลุ่ม

หลกัทรัพย ์SET Non – High Dividend มีความแตกต่างกนั  

สมมตฐิานการวจิัยที ่3       

H0 :  อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์

SET Non – High Dividend ไม่มีความแตกต่างกนั 

H3 : อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์

SET Non – High Dividend มีความแตกต่างกนั 

สมมตฐิานการวจิัยที ่4       

H0 :  45อตัราส่วนมลูค่าทางการตลาด45ของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์SET Non – 

High Dividend ไม่มีความแตกต่างกนั 

H4 : อตัราส่วนมลูค่าทางการตลาด45ของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์SET Non – 

High Dividend มีความแตกต่างกนั 
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4. ผลการวจิัย 

การวิจยัน้ีใชข้อ้มลูพ้ืนฐานของกลุ่มดชันี SET 100 ในปี 2559 โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 

รวมระยะเวลา 5 ปี เพ่ือนาํมาใชอ้ธิบายคุณลกัษณะทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อนัดบัแรก (SET HD) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) ซ่ึงจะเป็นการบรรยายหรืออธิบายลักษณะข้อมูลเ บ้ืองต้นโดยมีค่าน้อยสุด (Minimum) ค่ามากสุด 

(Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 8 

อตัราส่วน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1  

จากตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าสถิติเชิงพรรณนากลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET Non-HD จะเห็นว่าค่าเฉล่ียท่ี 

SET HD ท่ีมีค่ามากกว่ากลุ่ม SET Non-HD ไดแ้ก่กลุ่มท่ี 1) อตัราส่วนสภาพคล่อง ซ่ึงกลุ่ม SET HD นั้นมีค่าเฉล่ียใน

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) 2.5537 เท่า แต่ใน SET Non-HD มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีเพียง 1.5735 เท่า อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียนเร็ว (QR) 0.9941 เท่า แต่ใน SET Non-HD มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.8970 เท่า กลุ่ม 3) อตัราส่วนความสามารถใน

การทาํกาํไร ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)กลุ่ม SET HD มีค่าเฉล่ียร้อยละ 11.5369 แต่ใน SET Non-

HD มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10.4655 และกลุ่มท่ี 4 4 5อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด4 5 ไดแ้ก่อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 

(DY) ค่าเฉล่ียของ SET HD อยู่ท่ีร้อยละ 3.8999 ใน SET Non-HD มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.8661 ดงันั้นค่าเฉล่ียกลุ่ม 

SET HD ท่ีมีค่าสูงกว่ากลุ่ม SET Non-HD แสดงว่าการท่ีจะถูกคดัเลือกให้เป็นบริษทัท่ีมีการจ่ายปันผลสูงสุดนั้น โดย

เฉล่ียแลว้จะมีสภาพคล่องในการบริหารเงินทุนท่ีดี มีสินทรัพยท่ี์สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด และมีการบริหาร

สินทรัพยเ์พ่ือให้เกิดความสามารถในการทาํกาํไรให้เกิดผลประโยชน์ไดดี้กว่ากลุ่ม SET Non-HD  
 

ตารางที ่1 ตารางแสดงค่าสถิติเชิงพรรณนากลุ่ม SET HD และ SET Non-HD 

อตัราส่วน

ทางการเงิน 

จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

SET  

HD 

SET  

Non-

HD 

SET  

HD 

SET  

Non-

HD 

SET  

HD 

SET  

Non-

HD 

SET  

HD 

SET  

Non-

HD 

SET  

HD 

SET  

Non-

HD 

CR 108 164 0.50 0.09 10.52 8.11 2.5537 1.5735 1.6610 1.1412 

QR 108 164 0.04 0.06 8.80 6.34 0.9941 0.8970 1.2489 0.8453 

DE 108 164 0.09 0.16 3.75 49.28 1.2603 2.0143 0.8620 3.9838 

GP 108 164 2.92 0.91 53.84 92.29 25.0760 27.8852 12.4384 21.1629 

NP 108 164 0.51 0.23 44.70 98.00 12.7891 13.8575 8.8827 15.5805 

ROA 108 164 1.90 0.00 40.83 49.78 11.5369 10.4655 6.2309 8.4693 

ROE 108 164 1.21 0.39 62.38 104.00 17.5866 19.8121 8.6129 19.0202 

DY 108 164 0.40 0.00 9.81 22.84 3.8999 2.8661 1.8692 3.1283 
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สาํหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างของอตัราส่วนทางการเงินระหว่างกลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET Non-HD 

เพ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ี 1-4 ซ่ึงทาํการวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มอิสระแยกจากกนั 

(Independent-Sample T-Test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% แสดงดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์ความแตกต่าง Independent Samples t -Test  

อตัราส่วนทาง

การเงิน 

จาํนวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่า 

t 

ค่า 

p 
SET 

HD  

SET 

Non-HD 

SET 

HD  

SET 

Non-HD 

SET 

HD  

SET 

Non-HD 

CR 108 164 2.5537 1.5735 1.6610 1.1412 -5.3567 0.0000* 

QR 108 164 0.9941 0.8970 1.2489 0.8453 -0.7651 0.4449 

DE 108 164 1.2603 2.0143 0.8620 3.9838 1.9361 0.0539 

GP 108 164 25.0760 27.8852 12.4384 21.1629 4.4793 0.2143 

NP 108 164 12.7891 13.8575 8.8827 15.5805 0.6466 0.5185 

ROA 108 164 11.5369 10.4655 6.2309 8.4693 -1.1285 0.2601 

ROE 108 164 17.5866 19.8121 8.6129 19.0202 1.1409 0.2549 

DY 108 164 3.8999 2.8661 1.8692 3.1283 -3.4079 0.0007* 

* มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(CR) และอตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) ของบริษทัท่ี

อยูใ่นกลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET Non-HD มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัตํ่ากว่า 0.01 (P value = 0.00) 

ซ่ึงค่าเฉล่ียอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ของกลุ่ม SET HD นั้นมีค่าอยู่ท่ี 2.5537 เท่า มีค่าสูงกว่า กลุ่ม SET Non-

HD ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.5735 เท่า และอตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) กลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET Non-HD ค่าผล

เฉล่ียจะเห็นไดว้่าอตัราเงินปันผลตอบแทนของกลุ่ม SET HD นั้นอยูท่ี่ค่าร้อยละ 3.89990 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียของ

กลุ่ม Non-HD ท่ีมีค่าร้อยละ 2.86609 ทั้งสองอตัราส่วนนั้นมีความแตกต่างกนัของ กลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET Non-

HD ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ดงันั้นผลการทดสอบจึงปฏิเสธ H0 ท่ีอตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD 

Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์SET Non – High Dividend ไม่มีความแตกต่างกนั และยอมรับ H1 และ H4  กลุ่ม

อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มอตัราส่วนสภาพคล่อง และ อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด ของทั้ง 2 กลุ่มมีความ

แตกต่างกนั ส่วนอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนท่ีนาํมาศึกษาวิเคราะห์ไดแ้ก่  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) อตัราส่วน

หน้ีต่อส่วนของเจา้ของ (DE) อตัรากาํไรขั้นตน้ (GP) อตัรากาํไรสุทธิอตัรากาํไรสุทธิ (NP) อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยท์ั้งหมด (ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) จากผลทาํการทดสอบแลว้เห็นว่าไม่มีความ

แตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET Non-HD เป็นการยอมรับ H0 ท่ีอตัราส่วนทางการเงินของกลุ่ม

หลกัทรัพย ์SET HD Dividend กบักลุ่มหลกัทรัพย ์SET Non – High Dividend ไม่มีความแตกต่างกนั ดงันั้นจาก

อตัราส่วนทางการเงินท่ีเรานาํมาศึกษาคุณลกัษณะทางการเงินในวิจยัฉบบัน้ีจะพบว่า คุณลกัษณะทางการเงินของกลุ่ม 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1703 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

SET HD ท่ีอยู่ในกลุ่ม SET 100 ทั้งหมดแต่จะมีคุณลกัษณะทางการเงินท่ีมีการบริหารสภาพคล่องไดดี้กว่า และมี

ความสามารถในการนาํสินทรัพยไ์ปจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้ นไดดี้ ทั้งน้ียงัมีอตัราเงินปันผลตอบแทนท่ีมากกว่าซ่ึงเป็น

ปัจจยัหลกัของการคดัเลือกเขา้เป็นกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงสุดอีกดว้ย   

 

5. การอภปิรายผล 

อภิปรายผลจากการศึกษาคุณลกัษณะทางการเงินของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อนัดบั

แรก จากการวิเคราะห์ความแตกต่างคุณลกัษณะทางการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษา พบว่ามีอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียน(CR) มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม SET HD และ กลุ่ม SET Non-HD โดยท่ีกลุ่ม SET HD มี

ค่าเฉล่ีย 2.5537 เท่า สูงกว่ากลุ่ม Non-HD ท่ีมีค่าเฉล่ีย 1.5734 ทั้งน้ีพบว่ากลุ่ม SET HD มีความสามารถจากการนํา

เงินทุนหมุนเวียนไปชาํระหน้ีระยะสั้ นได้ดีกว่ากลุ่ม SET Non-HD  พบว่าอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) มี

คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ระหว่างกลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET Non-HD โดยกลุ่ม SET HD มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.8999 

ซ่ึงสูงกว่า กลุ่ม SET Non-HD ท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 2.8660 ซ่ึงอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนน้ีสอดคลอ้งปัจจยัหลกัของ

การคดัเลือก SET HD 30 Index คือบริษทัท่ีมีอตัราการเงินปันผลตอบแทนสูงจึงทาํให้มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  

ทั้งน้ีมีอตัราส่วนท่ีมีคุณลกัษณะทางการเงินท่ีไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม SET HD และกลุ่ม SET 

Non-HD ได้แก่ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E)  อตัรากาํไรขั้นต้น (GP) อัตรากาํไรสุทธิ(NP) อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) อาจเป็นเพราะว่าหลกัเกณฑ ์การคดัเลือก

กลุ่ม SET HD นั้นจะมองท่ีอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) โดยดูค่าเฉล่ีย 3 ปีต่อเน่ือง ดงันั้นคุณลกัษณะทางการ

เงินของกลุ่ม SET HD จะตอ้งมีสภาพคล่องท่ีดีมีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีได ้และตอ้งมีอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนท่ีมากกว่า กลุ่ม SET Non-HD ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของการคดัเลือกเขา้กลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันสูงสุด 30 

อนัดบัแรก 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 6.1 บทสรุป 

ผลการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือทดสอบความแตกต่างของสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% พบว่า

อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความแตกต่างกนัมีทั้งหมด 2 กลุ่มอตัราส่วนคือ กลุ่มท่ี 1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity 

Ratios)  และกลุ่มท่ี 4 อตัราส่วนมลูค่าทางการตลาด (Market Value Ratio) ซ่ึงอตัราส่วนท่ีศึกษาวิจยัพบว่าทั้ง 2 กลุ่ม

นั้นมีอตัราส่วนท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่างคุณลกัษณะทางการเงินของกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด (SET HD) 

และกลุ่ม SET 100 ท่ีไม่เขา้การจดักลุ่ม SET HD จดักลุ่มเป็นกลุ่ม SET Non – High Dividend (SET Non-HD) ไดแ้ก่ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีคุณลกัษณะท่ี

ไม่แตกต่างกันคือ กลุ่มท่ี  2 อตัราส่วนความสามารถในการบริหารหน้ีสิน (Debt Management Ratios) ได้แก่

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) และกลุ่มท่ี 3  อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability 

Ratios) ได้แก่อัตราส่วนกาํไรขั้นต้น (GP) อัตรากาํไรสุทธิ (NP) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) ทั้งน้ียงัพบว่ามีอัตราส่วนท่ีไม่มีความแตกต่างกนัของแต่ล่ะกลุ่ม โดยเป็น

อตัราส่วนท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) ซ่ึงเม่ือทาํการทดสอบแลว้จะเห็นว่า

มีคุณลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกนั อาจมีผลจากปัจจยัของกลุ่มอุตสาหกรรมและจาํนวนบริษทัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ียงัมุ่งเน้น
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ผลการดาํเนินท่ีต่างกนัอีกดว้ย และกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนันั้นก็จะเป็นคุณลกัษณะทางการเงินของกลุ่ม SET HD 

โดยมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) มีมีค่าสูงกว่ากลุ่ม SET Non-HD จึง

ถูกคดัเลือกให้เป็น กลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อนัดบัแรก 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1 จากผลการวิจยัพบว่าอตัราส่วนทางการเงินบางอตัราส่วนมีความแตกต่างกนัของกลุ่ม SET HD  และ

กลุ่ม SET Non-HD ดงันั้นนกัลงทุนควรนาํขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีไปใชว้ิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึง

กลุ่ม SET HD กบั Non-HD อยูใ่น SET 100 เหมือนกนั แต่มีอตัราส่วนการเงินบางตวัท่ีแตกต่างกนัและในทางเดียวกนั 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความแตกต่างกนันั้น นกัลงทุนอาจจะหลีกเล่ียงการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอตัราส่วนท่ี

ไม่มีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ใน SET 100 เม่ือมีการแยกเปรียบเทียบ ระหว่ากลุ่ม SET HD และกลุ่ม 

SET Non-HD แลว้จะมีความแตกต่างกนัเพียงอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 

(DY)   

6.2.2 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเพียงอตัราส่วนทางการเงินท่ีน่าสนใจมาใชใ้นการวิเคราะห์คุณลกัษณะ

ทางการเงินเท่านั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรนาํปัจจยัอ่ืนมาร่วมในการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย ซ่ึงอาจเป็นทั้งขอ้มลูเชิง

ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และอาจจะเทียบอตัราส่วนโดยแยกแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และอาจใชข้นาดของบริษทัท่ีมี

ขนาดเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนันาํมาเปรียบเทียบกนั รวมถึงอาจจะใชก้ลุ่มอตัราส่วนทางการเงินเพ่ิมข้ึนเช่นกลุ่มของ

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และเพ่ิมอตัราส่วนในกลุ่มอตัราส่วนมลูค่าทางตลาด เพ่ือศึกษาและ

สามารถใชว้ิเคราะห์คุณลกัษณะทางการเงินไดร้อบดา้นมากข้ึน ทาํให้เห็นถึงคุณลกัษณะท่ีชดัเจนของกลุ่ม SET HD 

แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลลัพธ์ของการพฒันานักกีฬายโูดของมหาวิทยาลัย

รังสิต โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด Balance Scorecard ในการวิเคราะห์   ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากนกักีฬายโูด มหาวิทยาลยัรังสิต 30 คน นกัศึกษาท่ีเรียนวิชายโูด 242 คน และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีให้การ

สนับสนุนส่งเสริมการพฒันานักกีฬายโูด 3 คน ผลการศึกษาพบว่า ในระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 การพฒันา

นกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต มีตน้ทุนการพฒันานักกีฬาทั้งหมด 18,214,780.00 บาท เฉล่ียหัวละ 607,159.33 

บาท และมีผลลพัธ์ซ่ึงเป็นมุมมองดา้นกระบวนการดาํเนินงานภายในและมุมมองด้านการเงิน ซ่ึงวดัเป็นตวัเงินได้

ทั้งหมด 19,384,864.50 บาท เฉล่ียหัวละ 646,162.15 บาท ต่อมาในส่วนของผลลพัธ์ท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็นมุมมอง

ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต และมุมมองดา้นลูกคา้ไดแ้ก่การ เรียนรู้และฝึกทกัษะกีฬาเพ่ือนาํไปใชป้้องกนัตวัเอง  

การพฒันานกักีฬายโูด ไปสู่การเป็นนกักีฬาทีมชาติในกีฬาต่อสู้ท่ีใชเ้ทคนิคการทุ่มคลา้ยกบัยโูด รวมถึงความเป็นท่ีช่ืน

ชอบและสนใจของผูติ้ดตามมากมาย และสุดทา้ยคือความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารท่ีให้การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันานกักีฬายโูด  โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมากในทุกดา้น  

คาํสําคญั:  ตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานกักีฬายโูด, มหาวิทยาลยัรังสิต, กีฬา 

ABSTRACT 

In this research aim to study the cost and result of the development of the judo athletes of Rangsit 

University by using the balance scorecard as a tools for analysis the outcome. This paper also used the 

questionnaire as a tools to collect the data from 30 judo athletes from Rangsit University and 242 judo students. We 

also interviewed 3 executives who supporting the development of judo athletes. The result found that during the 

academic year 2013-2017, the development of judo athletes in Rangsit University has an average cost per person is 

607,159.33 baht. This research also provide the result in term of financial and non-financial. In perspective of 

financial which measure in a view of internal process and financial perspective and found that the average cost per 

head is 646,162.15 baht.In term of non-financial which concern about a learning, growth and customer perspective 

such as sports skills to use for self-defence, such development of the judo athlete aims to be a national team athlete 

in a combat sport that uses a technique similar to Judo which Include all the love and interest of many followers and 

final and the satisfaction of those involved. Along with the supporting opinions from the administrators of the judo 

athletes. Overall, it was very good in all aspects. 

Keywords:  COSTS AND BENEFITS OF JUDO PLAYER DEVELOPMENT, RANGSIT UNIVERSITY, SPORT    
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1. บทนํา 

ศิลปะป้องกนัตวัแบบยโูดของชาวญ่ีปุ่นมีมาแต่โบราณ โดยสมยัก่อนนิยมฝึกเพ่ือการบริหารร่างกายและ

จิตใจ เดิมทีเรียกว่ายยูติสู (Ju-Jistsu) และต่อมาท่านศาสตราจารยจิ์โกโร คาโน ไดต้ดัทอนปรับปรุงศิลปะแบบยยูิตสู

ในส่วนท่ีไม่ดีและเพ่ิมเติมหลกัการต่างๆให้เหมาะสมยิ่งข้ึน พร้อมกบัขนานนามศิลปะชนิดใหม่น้ีว่า ยโูด (Judo) ซ่ึง

หมายถึงทางหรือหลกัการแห่งความสุข (ชาญชยั สุขสุวรรณ์, 2556) ปัจจุบนัในประเทศไทย กีฬายโูดถูกบรรจุทั้งใน

กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั และหน่วยงานต่างๆท่ีมีความสนใจจึงจดัตั้งเป็นชมรมข้ึน และจดัทาํโครงการเพ่ือจดัสรรงบประมาณราย

ปีเพ่ือพฒันานกักีฬาสาํหรับเตรียมการแข่งขนั การสนับสนุนดา้นการเงินจึงเป็นอีกปัจจยัท่ีสําคญันอกจากตวันักกีฬา

เอง ท่ีจะทาํให้การพฒันานกักีฬาประสบความสาํเร็จ จาํนวนเงินท่ีจ่ายไปในการน้ีต่อนักกีฬา ซ่ึงต่อไปเรียกว่า ตน้ทุน

การพฒันานักกีฬายูโดรายหัว ไม่ว่าจะเป็นด้านการสรรหานักกีฬายโูด ด้านการฝึกซ้อม ด้านการเข้าร่วมแข่งขัน 

รวมทั้งตน้ทุนและค่าใชจ่้ายดา้นการดาํเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การพฒันาทางกายภาพและการพฒันาทกัษะทางดา้นกีฬา 

การวางแผนและการบริหารทีมงาน และการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขนั การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการให้กีฬา

ยโูดเป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย รวมถึงการจดัส่งนกักีฬายโูดเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีมากข้ึน เพราะประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีศกัยภาพ ความรู้ความสามารถในดา้นกีฬายโูด และมหาวทิยาลยัรังสิต เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึงท่ี

ให้การสนับสนุนกีฬายูโดในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมอบทุนการศึกษา การส่งนักกีฬายูโดเขา้ร่วมการ

แข่งขนัเพ่ือสะสมประสบการณ์ การจา้งผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอน อีกทั้งการรักษานักกีฬาโดยการกายภาพบาํบดั 

การพฒันานกักีฬานั้นจะสาํเร็จได ้จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทั้งทางดา้นเงินทุน และดา้นบุคลากร  ศูนยกี์ฬาและ

สุขภาพ  เป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยภาระหนา้ท่ีหลกัของศูนยกี์ฬาและสุขภาพคือการส่งเสริม

พฒันากีฬาของนักศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศนั้น จึงไดส่้งนักศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ

ไทยเป็นประจาํทุกปี โดยกีฬายโูดเป็นหน่ึงในชนิดกีฬาท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั และสามารถทาํผลงานควา้เหรียญ

ให้กบัมหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี  นอกจากน้ียงัมีกีฬาต่อสู้ท่ีใชเ้ทคนิคการทุ่มคลา้ยกบักีฬา

ยโูด ไดแ้ก่  กีฬายยูติสู กีฬาคูราช ซ่ึงมหาวิทยาลยัรังสิตไดผ้ลกัดนัให้นกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาทกัษะท่ีใช้

ในกีฬาดงักล่าวเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เขา้ร่วมแข่งขนั   ซ่ึงปรากฏผลแก่มหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้ย่างมากมาย  จนได้

เป็นตวัแทนทีมชาติไทยในชนิดกีฬาดงักล่าวในการแข่งขนัระดบันานาชาติ ดงันั้นในฐานะนักกีฬายโูดมหาวิทยาลยั

รังสิต จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาต้นทุนการพฒันานักกีฬายูโดรายหัวและประเมินผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการพฒันา

นกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต  เพ่ือให้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากีฬาและนักกีฬายโูด

ไดรั้บทราบผลการวิจยั  และสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารตน้ทุนนักกีฬาและการส่งเสริมกีฬายโูดของมหาวิทยาลยั

รังสิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นขอ้มลูสาํหรับการคน้ควา้วิจยัดา้นกีฬาให้แก่มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ หรือผูส้นใจ

ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการศึกษา  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือวิเคราะห์ตน้ทุนการพฒันานกักีฬายโูดรายหวัของมหาวิทยาลยัรังสิต 

2) เพ่ือประเมินผลลพัธ์ท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตไดรั้บจากการพฒันานกักีฬายโูด ในรูปตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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3. ระเบียบวธิกีารวจิัย 

                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์ท่ีใชส้ัมภาษณ์ 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ผูใ้ห้การสนับสนุนส่งเสริมการพฒันานักกีฬายโูด จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต ผูอ้าํนวยการศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต และผูช่้วยอธิการบดีฝ่าย

การเงิน มหาวิทยาลยัรังสิต (ผูจ้ดัการทีมกีฬายโูดมหาวิทยาลยัรังสิต)  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักกีฬา

ชมรมยโูดของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีได้รับทุนการศึกษาประจาํปีการศึกษา 2560  และ 3) แบบสอบถามความรู้สึก

เก่ียวกบัการส่งเสริมนกักีฬายโูดและกีฬายโูด  ช่ือเสียงของนกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ

ทั้งระดบัประเทศและระดบันานาชาติ  ของนกัศึกษาท่ีมีความสนใจในกีฬายโูดโดยพิจารณาจากจาํนวนนักศึกษาท่ีเคย

ลงทะเบียนเรียนวิชา ESS109 (ยโูด) และยงัคงศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2560 

 

4. ผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเร่ืองตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นการการ

วิเคราะห์ตน้ทุนในการพฒันานกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต และผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการพฒันานักกีฬายโูดของ

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยผูว้ิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด Balance Scorecard (BSC) มาประเมินผลลพัธ์ในการพฒันา

นกักีฬายโูด ดงัน้ี 

พสุ เดชะรินทร์ (2546) และวีระเดช เช้ือนาม (2547) ( อา้งถึงใน อารยา แป๊ป๋อง, 2557, น. 16-17 ) ไดก้ล่าวว่า 

ประเด็นหลกัของ Balance Scorecard ประกอบดว้ยมุมมอง 4 ดา้น คือ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมอง

ดา้นกระบวนการภายใน มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาขององคก์าร มุมมองแต่ละดา้น จะมีตวัช้ีวดัท่ีสําคัญ 

หรือ Key Performance Indicators (KPIs) เป็นชุดท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ตวัอยา่ง คือ 

1) มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ 2 ดา้น ได้แก่ การลดลงของ

ต้นทุน (Cost Reduction) และการท่ีรายได้เพ่ิมข้ึน (Revenue Growth) หรือ ผลิตผลเพ่ิมข้ึน (Productivity 

Improvement) ซ่ึงประกอบดว้ยการใชป้ระโยชน์จากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดองค์กรจะตอ้ง

กาํหนดวตัถุประสงค์ว่าองค์การมีแนวทางในการทาํอย่างไรให้รายไดเ้พ่ิมข้ึน ตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีสําคญัมุมมองดา้น

การเงินเช่น การเพ่ิมข้ึนของรายได ้การเพ่ิมข้ึนนของกาํไรหรือยอดขายและการลดลงของตน้ทุน เป็นตน้ 

 2) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) ขอ้มลูจริงจากลูกคา้จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ใน

การทาํงานให้เท่าทนัคู่แข่ง ปัจจุบนัทุกๆ องคก์รจะให้ความสําคญักบัลูกคา้และสอบถามความตอ้งการจากลูกคา้จริง 

เห็นไดจ้ากการวางแผนระบบลกูคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) เพ่ือให้องคก์รเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน 

โดยจะเนน้ไปท่ีการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน เวลาท่ีรวดเร็ว ราคา

สินคา้ท่ีเหมาะสม กลยุทธ์รักษาลูกคา้เดิมและหาลูกคา้ใหม่เป็นตน้ ตวัช้ีวดั (KPI) มุมมองดา้นลูกคา้ เช่น ส่วนแบ่ง

ตลาด การรักษาลูกคา้เก่า ทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ การเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ใหม่ เป็นตน้ 

 3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) คือ การบริหารจดัการภายในองค์การ 

จะตอ้งมีกระบวนการท่ีดีในการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรและพนกังานในองคก์รและลูกคา้ เพ่ือจะสร้างความ

เขม้แข็งให้กบัองค์กรมากข้ึน ตวัช้ีวดั (KPI) ดา้นมุมมองดา้นกระบวนการภายใน เช่น การเก็บรักษาและวงจรเวลา 

(Cycle Time) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร และกระบวนการขนส่งภายใน เป็นตน้ 
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 4) มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองของการพฒันาใน

อนาคต มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาจะประกอบดว้ย ดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร ไดแ้ก่ความสามารถของ

บุคคลท่ีเพียงพอ (Skill) การพฒันาทกัษะ อตัราการลาออกของบุคลากร (Turnover) ทศันคติและความพึงพอใจของ

บุคลากร (Attitude and Employee Satisfaction) 

 
แนวคิดพ้ืนฐานของ Balanced Scorecard ท่ีมา : Kaplan & Norton, 1996 

 

จากรูปจะแสดงให้เห็นว่า Balanced Scorecard เป็นการกาํหนดวิธีการทาํงานตามแผนกลยุทธ์โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 มุมมอง แต่ละมุมมองจะมีเป้าหมายและการวดัผล รวมถึงวิธีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึง

มุมมองทั้ง 4 จะมีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนัเพ่ือท่ีจะสร้างความเหมาะสมในการทาํงาน และสามารถตรวจสอบได้

ง่ายอยา่งเป็นระบบ 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ จึงนาํมาประยุกต์ใชใ้นการประเมินผลลพัธ์ในการพฒันานักกีฬายโูด 

จากขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากงบประมาณฝ่ายกิจการนักศึกษา   งบประมาณศูนยกี์ฬาและสุขภาพ  งบประมาณการ

พฒันานกักีฬายโูดสู่กีฬาต่อสู้ชนิดอ่ืนของมหาวิทยาลยัรังสิต  รวมทั้งขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  จะ

นาํเสนอแยกเป็นส่วนของตน้ทุนและผลลพัธ์การพฒันากีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต  โดยเช่ือมโยงกบัมุมมองการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตามแนวคิด Balance Scorecard สรุปไดด้งัน้ี 

1) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นการใชต้น้ทุนทั้งหมดในการพฒันา

นักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต ไม่ว่าจะเป็นดา้นการสรรหานักกีฬายโูด การฝึกซ้อม การส่งเสริมให้เข้าร่วม

แข่งขนั รวมทั้งค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การพฒันาทางกายภาพและทกัษะทางดา้นกีฬา การวางแผนและ

การบริหารทีมงาน และการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขนั ท่ีเป็นส่วนสําคญัในการพฒันานักกีฬายโูดให้ประสบ

ความสําเร็จ มาจากงบประมาณศูนยกี์ฬาและสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา  เงินเดือนผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผู ้

ฝึกสอน สวัสดิการหอพกั และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รองลงมาคือ 

งบประมาณจากฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ท่ีไดรั้บมาเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาในชมรม อีกทั้งยงั
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มีงบประมาณท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตของนักกีฬายโูดมหาวิทยาลยัรังสิตสู่กีฬาต่อสู้ชนิดอ่ืนท่ีใชเ้ทคนิค

การทุ่มคลา้ยคลึงกบัยโูด เช่น กีฬายยูติสูและกีฬาคูราช เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ีเขา้มาใหม่ในประเทศไทยไดไ้ม่นาน และ

ทางศนูยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิตไดเ้ล็งเห็นถึงการพฒันานักกีฬายโูดสู่กีฬาต่อสู้ชนิดดงักล่าว จึงไดมี้การ

จดัสรรงบประมาณในการจดัโครงการฝึกอบรมต่างๆ จดัหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ส่งบุคลากรเขา้ร่วมฝึกอบรม อีกทั้ง

จดัการแข่งขันข้ึน นอกจากน้ียงัรวมถึง ต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ รายได้จากการทาํงานท่ีนักศึกษาต้องสูญเสียไป 

เน่ืองจากการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแทนท่ีจะทาํงานในภาคราชการหรือภาคเอกชนซ่ึงผลตอบแทนท่ีสูญเสียไป

เรียกว่า ค่าเสียโอกาส  จาํนวนเงินงบประมาณทั้งหมดแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันากีฬายโูดในตารางท่ี 1 
   

ตารางท่ี 1  ตน้ทุนการพฒันากีฬายโูดมหาวทิยาลยัรังสิต  

ตน้ทุนการพฒันานกักีฬายโูดมหาวิทยาลยัรังสิต 
ปีการศึกษา 2556 – 2560 

จาํนวนเงินทั้งหมด ตน้ทุนรายหัว ร้อยละ 

1. ตน้ทุนเก่ียวกบัการพฒันากีฬายโูด 

      (สาํหรับนกักีฬา 30คน) 

   

     1.1 งบประมาณจากฝ่ายกิจการนกัศึกษา   295,800.00 9,860.00 1.62 

     1.2 งบประมาณจากศนูยกี์ฬาและสุขภาพ     

           1.2.1 ทุนการศึกษา 9,689,600.00 322,986.67 53.20 

          1.2.2 ค่าใชจ่้ายการแข่งขนัทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เงินเดือนผูฝึ้กสอน,ผูช่้วยผูฝึ้กสอน สวสัดิการ

หอพกัและการจดัการแข่งขนัต่างๆ 

2,060,100.00 68,670.00 11.31 

     1.3 งบประมาณในการพฒันานกักีฬายโูดสู่กีฬาต่อสู้

ชนิดอ่ืน 

317,120.00 10,570.67 1.74 

2. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 5,852,160.00 195,072.00 32.13 

รวม 18,214,780.00 607,159.33 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่า ในระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 การพฒันานกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต 

มีตน้ทุนรายหัว จากงบประมาณท่ีใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา ท่ีไดรั้บการจดัสรรจากฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา หัวละ 9,860.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.62 งบประมาณท่ีไดรั้บจากศนูยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต  

ซ่ึงแบ่งออกเป็น ทุนการศึกษา หัวละ 322,986.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.20 และงบประมาณท่ีใชใ้นการแข่งขนัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เงินเดือนผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอน สวสัดิการหอพกั และการจดัการแข่งขันต่างๆ ท่ี
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ไดรั้บการจดัสรรจากศนูยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต หัวละ 68,670.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 งบประมาณ

ในการพฒันานักกีฬายโูดสู่กีฬาต่อสู้ชนิดอ่ืน หัวละ 10,570.67 บาท คิดเป็นร้อยละ1.74 และตน้ทุนค่าเสียโอกาส        

(นิชานนัท ์สัญจร (2554) ค่าเสียโอกาส คือ รายไดจ้ากการทาํงานท่ีนักศึกษาตอ้งสูญเสียไป เน่ืองจากการเรียนต่อใน

มหาวิทยาลยั แทนท่ีจะทาํงานในภาคราชการหรือภาคเอกชน ซ่ึงจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือค่าจา้ง 

ซ่ึงผลตอบแทนท่ีสูญเสียไปเรียกว่า ค่าเสียโอกาส ในการศึกษาคร้ังน้ี จะคาํนวณค่าเสียโอกาสโดยใชอ้ัตราบญัชี

เงินเดือนขา้ราชการพลเรือนเป็นเกณฑ์ในการคิดคาํนวณ โดยให้ไดรั้บเงินเดือน 5,080 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 ปี 

ทั้งน้ี การเขา้ทาํงานราชการในวุฒิ ม.6 เท่ากบัตาํแหน่งลูกจา้งชัว่คราวในหน่วยงานราชการเท่านั้น จึงไม่มีการเล่ือน

เงินเดือนในแต่ละปี) หัวละ 195,072.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.13 

 2) มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) รายได้และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน

พฒันานกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงแบ่งเป็น ผลลพัธ์ท่ีวดัไดเ้ป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือนและเบ้ียเล้ียงนักกีฬา

ท่ีได้รับจากการติดทีมชาติหรือเป็นคู่ซ้อมให้กับทีมชาติ เ งินรางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขัน และมูลค่าการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีประหยดัได ้ไดแ้ก่ ช่ือเสียงจากการส่งนักกีฬายโูดเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งในระดบัประเทศและดับ

นานาชาติ รวมถึงผลงานจากการแข่งขนัท่ีไดรั้บ การจดัการแข่งขนัทั้งในระดบัประเทศและดบันานาชาติท่ีจดัข้ึนโดย

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และการนํานักกีฬาศิษย์เ ก่าท่ีมีช่ือเสียงมาช่วยในการ

ประชาสมัพนัธ์ จึงทาํให้เกิด มลูค่าการประชาสัมพนัธ์ท่ีประหยดัได ้จาํนวนผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเงินจะแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเงิน 

ผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเงิน 
ปีการศึกษา 2556 – 2560 

จาํนวนเงินทั้งหมด ผลลพัธ์รายหัว ร้อยละ 

1. เงินรางวลัท่ีไดรั้บจากการแข่งขนั 337,000.00 11,233.33 1.74 

2. เงินเดือนและเบ้ียเล้ียงจากการเป็นทีมชาติ และเงิน

สนบัสนุนท่ีไดรั้บ 

1,798,000.00 59,933.33 9.28 

3. มลูค่าการประชาสัมพนัธ์ท่ีประหยดัได ้(Public 

Relations Value) 

17,249,864.50 574,995.48 88.99 

รวม 19,384,864.50 646,162.15 100.00 
 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่า ในระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเงินท่ีไดรั้บจากการพฒันา

นกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตรายหัว ซ่ึงคาํนวณจากจาํนวนนักกีฬายโูด 30 คนเช่นกนัไดแ้ก่ เงินรางวลัท่ีไดรั้บ

จากการแข่งขนั หัวละ 11,233.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 เงินเดือนและเบ้ียเล้ียงจาการเป็นทีมชาติ และเงินสนบัสนุน

ท่ีไดรั้บ หัวละ 59,933.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.28 และมูลค่าการประชาสัมพนัธ์ท่ีประหยดัได ้(Public Relations 

Value) หัวละ 574,995.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.99 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1712 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

3) มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) การพฒันานักกีฬา

ยโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยโครงการท่ีชมรมยโูดมหาวิทยาลยัรังสิตและศูนยกี์ฬาและสุขภาพจดัข้ึน ซ่ึงโครงการ

หลกัท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีคือ โครงการฝึกอบรม เป็นโครงการท่ีช่วยให้นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมอบรมนั้นไดเ้รียนรู้และ

สามารถนาํไปใชเ้พ่ือการป้องกนัตวัไดจ้ริง นอกจากน้ียงัถือเป็นการเร่ิมตน้การเรียนรู้พ้ืนฐานทางดา้นกีฬายโูดให้กบัผู ้

ท่ีสนใจเขา้ฝึกฝนต่อเป็นนกักีฬายโูดของชมรมยโูดมหาวิทยาลยัรังสิต ลาํดบัต่อมา โครงการฝึกซ้อมและแข่งขนัเช่ือม

สัมพนัธ์ไมตรี เป็นโครงการท่ีทาํให้นกักีฬายโูดของมหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และเทคนิคในกีฬายโูดกบั

ชมรมยโูดต่างๆในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทกัษะและพฒันาศกัยภาพให้กบันักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต

และนาํไปใชใ้นการแข่งขนั อีกทั้งโครงการแข่งขนัต่างๆท่ีช่วยเพ่ิมประสบการณ์ให้กบันักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยั

รังสิต จนสามารถประสบความสําเร็จมากมาย ทั้งในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ รวมไปถึงนักกีฬายโูดหน่ึง

เดียวท่ีเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ ประเทศบราซิลนั้ น ก็เป็นนักกีฬายโูดของ

มหาวิทยาลยัรังสิตเช่นกนั และในส่วนของการไดรั้บงบประมาณในการพฒันานักกีฬายโูดมหาวิทยาลยัรังสิตสู่กีฬา

ต่อสู้ชนิดอ่ืนท่ีใชเ้ทคนิคการทุ่มคลา้ยคลึงกบัยโูด เช่น กีฬายยูิตสูและกีฬาคูราช โดยการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

และการส่งบุคลากรเขา้ร่วมฝึกอบรมเพ่ือมาพฒันาศกัยภาพของนกักีฬานั้น ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็คือการท่ีนักกีฬายโูดของ

มหาวิทยาลยัรังสิตไดเ้พ่ิมความรู้ ความสามารถ และทกัษะในกีฬาดงักล่าว จนสามารถแข่งขนัได้รับรางวลัในการ

แข่งขันระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย และนอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2559 มีนักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตจาํนวน 5 คน เป็นตวัแทนทีม

ชาติไทยในชนิดกีฬาคูราชเขา้ร่วมการแข่งขนั 5th Asian Beach Games 2016 ณ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม และในปี

การศึกษา 2560 มีนกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตจาํนวน 5 คน เป็นตวัแทนทีมชาติไทยในชนิดกีฬาคูราชเขา้ร่วม

การแข่งขนั 5th Asian Indoor and Martial Arts Games 2017 ณ เมืองอาซกาบตั ประเทศเติร์กเมนิสถาน และมีนักกีฬา

ยโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตจาํนวน 1 คน เป็นตวัแทนทีมชาติไทยเขา้ร่วมการแข่งขนั Asian Games 2018 ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย นอกจากน้ีการส่งนักกีฬายูโดของมหาวิทยาลยัรังสิตเข้าร่วมการแข่งขนัจนประสบความสําเร็จ สร้าง

ช่ือเสียงให้กบัมหาวทิยาลยั รวมไปถึงการจดัการแข่งขนักีฬายโูดและกีฬายยูติสูทั้งระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

ท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนั นั้น ทาํให้มีผูท่ี้สนใจและคอยติดตามข่าวสารการแข่งขนัของ

นกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยั ส่วนหน่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้าก เพจ Facebook ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยั

รังสิต และเพจ Judo&Jujitsu RSU ซ่ึงเป็นเพจท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลงานของนักกีฬายโูดมหาวิทยาลยัรังสิต 

ซ่ึงจากการตรวจสอบจาํนวนผูติ้ดตามเพจดงักล่าว ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2561 พบว่า มีผูติ้ดตามเพจ ศูนยกี์ฬาละสุขภาพ 

ทั้งหมด 5,012 คน และเพจ Judo&Jujitsu RSU ทั้งหมด 1,037 คน และหากมีการสนบัสนุนและพฒันานกักีฬายโูดของ

มหาวิทยาลยัรังสิตอยา่งต่อเน่ือง จนนกักีฬาสามารถประสบความสาํเร็จเป็นจาํนวนมากข้ึน และในระดบัท่ีสูงข้ึน ก็จะ

ทาํให้มีผูท่ี้สนใจเพ่ิมข้ึน และหันมาติดตามมากยิ่งข้ึนอีกในอนาคต  ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก

การพฒันากีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต  ท่ีไม่สามารถวดัค่าเป็นจาํนวนเงินได ้

4) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) ความพึงพอใจของนักศึกษาทุนกีฬากีฬายโูดของ

มหาวิทยาลยั ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการส่งเสริมและการพฒันากีฬายูโดของมหาวิทยาลยัรังสิต การรับรู้ถึง

คุณค่าในตนเองจากการท่ีไดเ้ป็นนกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต และความพึงพอใจของนักศึกษาถึงการไดมี้ส่วน

ร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมและการพฒันากีฬายูโดของมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
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มหาวิทยาลยั ผูท่ี้ให้การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันานกักีฬายโูด ซ่ึงคอยผลกัดนัและสนับสนุนในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะ

เป็นดา้นการจดัหาผูฝึ้กสอน, ผูช่้วยผูฝึ้กสอน การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น รวมถึงการส่งบุคลากรเขา้ร่วมฝึกอบรม

เพ่ือนํามาพฒันาทกัษะและความสามารถของนักกีฬายูโดให้เพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดโครงการ

ฝึกอบรม ท่ีนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและพฒันานกักีฬายโูดแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความสนใจ

ในกีฬายูโดได้เข้าร่วมอบรม และยงัมีโครงการพ่ีสอนน้อง ท่ีเป็นการนําความรู้ความสามารถของนักกีฬายูโด

มหาวิทยาลยัรังสิต ไปถ่ายทอดให้แก่น้องๆนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงเป็นโครงการท่ีให้ความรู้สู่สังคม เป็น 

University Social Responsibility (USR) หรือ มหาวิทยาลยักบัความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของมหาวิทยาลยัรังสิตอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมนกักีฬาสู่การฝึกซอ้มและการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ผลกัดนั

นกักีฬาสู่การเป็นนกักีฬาทีมชาติ ไดรั้บเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงในการฝึกซอ้มจากการเป็นทีมชาติ อีกทั้งยงัสร้างผลงาน

และช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัอีกดว้ย ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีถือเป็นผลลพัธ์ของการพฒันากีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตท่ี

ไม่สามารถวดัเป็นจาํนวนเงินได ้

 

5. การอภปิรายผล 

วฒันา  ศรีถาวร (2558) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ตน้ทุนและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพฒันานักกีฬาเชียร์    

ลีดด้ิงของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาตน้ทุนและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพฒันากีฬาเชียร์ลีดด้ิง 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิง 

มหาวิทยาลยัรังสิต  26 คน  นักศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต  394 คน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานักกีฬา

เชียร์ลีดด้ิง 4 คน นาํมาวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ใชข้อ้มลูงบประมาณประจาํปีมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการวิเคราะห์

ตน้ทุน วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ท่ีไดรั้บประยุกต์จากเทคนิคการประเมินผลการปฏิบติังานคะแนน      

ดุลยภาพ (Balanced  Scorecard) โดยผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนการพฒันานักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเฉล่ียตลอดระยะ 5 ปีท่ี

ศึกษา (ปี2553-2557) ประกอบดว้ย ต้นทุนคงท่ีในส่วนของการพฒันานักกีฬาเชียร์ลิดด้ิง ปีละ 2,812,500.00 บาท 

ตน้ทุนผนัแปรในส่วนของการส่งเสริมนักกีฬาเขา้แข่งขนั ปีละ 1,981,180.00 บาท และตน้ทุนการเรียนรู้และการ

เติบโตขององค์กร ปีละ 1,059,822.67 บาท ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บ  ในมุมมองทางดา้นการเงินเฉล่ียตลอด

ระยะเวลาปีท่ีศึกษา(ปี2553-2557) ประกอบดว้ย เงินรางวลัจากการแข่งขนั ปีละ 35,200.00 บาท ค่าตอบแทนจากการ

แสดงโชว์ ปีละ 270,250.00 บาท และมูลค่าการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations Value) 13,858,901.25 บาท   

โดยรวมแลว้การพฒันานกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงของมหาวิทยาลยัทาํให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลยัและนกักีฬามากกว่า

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 

จากการศึกษาตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต ในระหว่างปีการศึกษา 

2556-2560 จึงสามารถตอบคาํถามการวิจัยได้ว่า การพฒันานักกีฬายูโดของมหาวิทยาลยัรังสิต มีตน้ทุนทั้งหมด 

18,214,780.00 บาท และมีผลลพัธ์ท่ีวดัเป็นตวัเงิน ทั้งหมด 19,384,864.50 บาท คิดเป็นรายหัวละ 607,159.33 บาท 

และ 646,162.15 บาท ตามลาํดบั ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดรั้บนั้นมากกว่าตน้ทุน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัเร่ืองตน้ทุน

และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพฒันานักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงของมหาวิทยาลัยรังสิต ของวฒันา ศรีถาวร ตามแนวคิด 

Balance Scorecard จะเป็นดงัน้ี 

1) เปรียบเทียบในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ในมุมมองดา้น

กระบวนการภายใน มีการนาํขอ้มลูงบประมาณในการบริหารจดัการภายในองคก์รมาวิเคราะห์เช่นเดียวกนั คือการนาํ
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ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริมนกักีฬา มาวิเคราะห์ว่าเป็นจาํนวนเท่าใด จะแตกต่าง

กนัตรงท่ี การวิจยัเร่ืองตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต มีการนาํต้นทุนค่าเสีย

โอกาสมาเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เน่ืองจากผูว้ิจยัมองว่าการท่ีเรียนต่อในมหาวิทยาลยัแทนท่ีจะทาํงานในภาคราชการ

หรือภาคเอกชนนั้ น ทาํให้สูญเสียรายไดจ้ากการทาํงาน ซ่ึงผลตอบแทนท่ีสูญเสียไปนั้น ถือเป็นค่าเสียโอกาสของ

นกัศึกษา 

2) เปรียบเทียบในมุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) ในมุมมองดา้นการเงิน มีการนํา

ขอ้มลูผลลพัธ์ท่ีไดรั้บท่ีสามารถวดัไดเ้ป็นตวัเงินและมลูค่าการประชาสัมพนัธ์มาวิเคราะห์หาประโยชน์และผลลพัธ์ท่ี

ไดรั้บเช่นเดียวกนั 

3) เปรียบเทียบในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) ใน

มุมมองดา้นการเรียนรู้และเจริญเติบโตน้ี มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของมุมมอง งานวิจยัเร่ืองตน้ทุนและประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการพฒันานักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงของมหาวิทยาลยัรังสิต นาํมุมมองดา้นน้ีไปอยู่ในส่วนของตน้ทุนท่ีเก่ียวกับ

กระบวนการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ส่วนการวิจัยเร่ืองต้นทุนและผลลัพธ์ของการพัฒนานักกีฬายูโดของ

มหาวิทยาลยัรังสิต ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํมุมมองดา้นน้ีไปอยูใ่นส่วนของผลลพัธ์ท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

4) เปรียบเทียบในมุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) ในมุมมองด้านลูกค้า มีความ

สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายโดยการใชแ้บบสอบถามและ

การสัมภาษณ์ นกักีฬา, นกัศึกษาท่ีมีความสนใจ และบุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเช่นเดียวกนั 

ทั้งน้ีทั้งนั้น ผลการวิจยัเร่ืองตน้ทุนและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพฒันานักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงของมหาวิทยาลยั

รังสิต และผลการวิจยัเร่ืองตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิต มีความสอดคลอ้งกนั

ในเร่ืองของประโยชน์และผลลพัธ์ท่ีวดัไดเ้ป็นตวัเงิน มีมลูค่ามากกว่าตน้ทุนท่ีใชใ้นการพฒันานกักีฬา   
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จะเห็นไดว้่า ในระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเงินท่ีไดรั้บจากการพฒันานักกีฬายโูดของ

มหาวิทยาลยัรังสิตนั้น มีมากกว่าตน้ทุน แสดงให้เห็นว่าการท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพฒันา

นกักีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตนั้น มีความคุม้ค่า และสมควรท่ีจะมีการสนับสนุน ส่งเสริมและพฒันานักกีฬายโูด

ของมหาวิทยาลยัรังสิตอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  เพราะนอกจากผลลพัธ์ท่ีวดัไดเ้ป็นตวัเงินแลว้ยงัมีผลลพัธ์ท่ีไม่เป็นตวัเงิน

อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการสอนและอบรมให้กบันักศึกษาไดเ้รียนรู้และสามารถฝึกฝนเพ่ือนาํไปใชป้้องกนั

ตวัเองได ้ และยงัเป็นการเร่ิมตน้การเรียนรู้พ้ืนฐานทางดา้นกีฬายโูด และสามารถนาํไปต่อยอดเป็นนักกีฬายโูดไดใ้น

อนาคต อีกทั้งการพฒันานักกีฬายโูดมหาวิทยาลยัรังสิตสู่กีฬาต่อสู้ชนิดอ่ืนท่ีใชเ้ทคนิคการทุ่มคลา้ยคลึงกบัยโูด จน

ประสบความสาํเร็จและติดทีมชาติมากมาย รวมไปถึงความเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีสนใจจากผูติ้ดตามอีกมากมาย สุดทา้ย

คือความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมการพฒันา

นกักีฬายโูด และเหนือส่ิงอ่ืนไดน้ั้นคือการสร้างบุคลากรเพ่ือตอบแทนคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการพฒันา

นักกีฬายโูดให้สามารถแข่งขันจนประสบความสําเร็จสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยัและประเทศชาติแลว้นั้น ยงั

สามารถสร้างนักกีฬายูโดเพ่ือนาํความรู้ความสามารถของตัวนักกีฬานั้ น ไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน อีกทั้งบุคคลผูท่ี้สนใจเรียนรู้เพ่ือนาํไปใชใ้นการป้องกนัตวัอีกดว้ย 
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ในฐานะของมหาวิทยาลยัรังสิต สามารถใชข้อ้มลูจากผลการวิจยัฉบบัน้ี ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการ

วางเป้าหมายและแนวทางของการพฒันานักกีฬายโูดของมหาวิทยาลยัรังสิตไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ, ผูฝึ้กสอน

และผูต้ดัสิน ในอนาคตโดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการพฒันานักกีฬายโูดอย่างต่อเน่ืองและมากยิ่งข้ึน รวม

ไปถึงในส่วนของการเพ่ิมจาํนวนผูฝึ้กสอนและสนบัสนุนส่งเสริมศกัยภาพของผูฝึ้กสอน และสร้างเครือข่ายกีฬายโูด

ออกไปสู่ภายนอก ตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือทาํให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักเรียน และบุคคลภายนอก โดยทาํให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัจากกีฬายูโด และสนใจจะมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี ถือเป็นมุมมองด้าน

กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) ตามหลกั Balance 

Scorecard 

ในฐานะของนกักีฬายโูด สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองจนสามารถเป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถ จนเป็น

นกักีฬาทีมชาติ มีเงินเดือนและเบ้ียเล้ียง และหากมีผลงานก็จะไดรั้บเงินรางวลัจากการแข่งขนั อีกทั้งการสนับสนุน

จากหน่วยงานอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสามารถนาํผลงานดงักล่าวไปสร้างโอกาสในการท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และยงั

สามารถสร้างโอกาสในอาชีพการงานท่ีดีข้ึนในอนาคต ถือเป็นมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and 

Growth Perspective) และมุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) ตามหลกั Balance Scorecard 

การวิจัยท่ีจะมีต่อไป นอกจากการศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานักยโูดแลว้นั้น ควรจะมี

การศึกษาวิเคราะห์ตน้ทุนและผลลพัธ์ของการพฒันานักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา และในแต่ละมหาวิทยาลยั เพ่ือจะได้

ทราบถึงต้นทุนและผลลัพธ์ท่ีได้รับ และนํามาเป็นแนวทางให้แก่ทุกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนานักกีฬาใน

ระดับอุดมศึกษา และนอกจากน้ี ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะสามารถนาํมาปรับปรุงและพฒันากีฬาในประเทศไทยให้

พฒันากา้วไกลยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาอังกฤษและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษ English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัสงขลา 

จาํนวน 4 แห่ง ท่ียงัไม่ไดใ้ชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง เก่ียวกบัความสําคญัของวิธีการอ่านแบบกวา้งขวางในการ

พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและความตอ้งการในการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มประชากร คือ ครูผูส้อนภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ EP 

และ MEP ทั้งหมดจาํนวน 17 คน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ EP และ MEP ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

จาํนวน 130 คน จาก 4 โรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยายพ้ืนฐานและ t-test ผลการวิจยั พบว่า ครูและ

นกัเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ EP และ MEP มองเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวาง

และมีความตอ้งการใชว้ธีิการอ่านแบบกวา้งขวางในระดบัมาก โดยระบุว่า การอ่านแบบกวา้งขวาง ช่วยเพ่ิมพูนความรู้

ทางดา้นคาํศพัท ์ไวยากรณ์ และความรู้ทัว่ไปแก่นกัเรียน อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ตลอดจนทกัษะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทกัษะการพดู ทกัษะการเขียน และยงัช่วยเสริมสร้างให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

ซ่ึงครูมองเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวางมากกว่านกัเรียน นอกจากน้ี ครูตอ้งการให้บรรจุ

การใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางไวใ้นหลกัสูตร มีคู่มือให้ครูเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม   และอบรมให้ความรู้

เพ่ิมเติม สาํหรับนกัเรียน นักเรียนตอ้งการให้ครูจดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง และจดัหาหนังสือท่ีตอบสนอง

ความสนใจและสอดคลอ้งกบัความถนัดของนักเรียน สําหรับปัญหาหลักท่ีทาํให้ขณะน้ีไม่มีการใช้การอ่านแบบ

กวา้งขวาง คือ ครูและนกัเรียนมีภาระงานและความรับผิดชอบมากจึงทาํให้ไม่มีเวลาในการสอดแทรกการอ่านแบบ

กวา้งขวางในการสอนทกัษะการอ่าน 

คาํสําคญั:  การอ่านแบบกวา้งขวาง, ความคิดเห็นต่อการอ่านแบบกวา้งขวาง, ความตอ้งการในการใชว้ิธีการอ่านแบบ 

กวา้งขวาง 
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ABSTRACT 

This study aimed to survey from English teachers and students in English Program (EP) and Mini English 

Program (MEP) in the 4 secondary schools in Songkhla where extensive reading (ER) is not yet applied about their 

perceptions towards the use of extensive reading to develop reading ability and also their needs to use it. This study 

employed questionnaires to gather data from all 17 teachers and 130 Mathayomsuksa 3 students, and interviews 

were conducted with 8 teachers and 8 students. Mean, standard division and t-test were used to calculate 

quantitative data and the qualitative data were summarized. The results showed that most teachers and students 

have positive attitudes towards the use of extensive reading. They thought that extensive reading can promote 

students’ vocabulary, grammar and general knowledge. Apart from enhancing reading ability, ER can develop 

students’ speaking and writing. Moreover, ER can promote students’ reading habit. The teachers perceived the 

importance and the advantages of ER more than the students do. The teachers strongly indicated that ER should be 

included in education curriculum. They also needed the ER teaching manuals and more training about how to use 

ER in class. The students wanted their teacher to use ER and to provide the materials which suit their interest and 

their proficiency level. Both teachers and students agreed that ER cannot be applied now due to the time constraints 

and too many assigned tasks and responsibilities.      

Keywords:  extensive reading, perceptions towards extensive reading, needs in using extensive reading    

 

1. บทนํา 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีความสาํคญัลาํดบัตน้ๆของโลก เป็นภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างนานา

ประเทศ ทั้งในแง่ของการศึกษา การทาํธุรกิจ ทกัษะการอ่านถือเป็นทกัษะท่ีสําคญัทกัษะหน่ึงและเป็นทกัษะท่ีเราไม่

อาจหลีกเล่ียงไดเ้ลยในชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ ์และตาํราเรียน ลว้นแต่ใช้

ภาษาองักฤษ ในการท่ีจะคน้ควา้หาองค์ความรู้ เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลกจากส่ือเหล่าน้ีนั้น จาํเป็นตอ้งใชก้ารอ่านเป็นหลกั ในการเรียนการสอนปัจจุบนั จึงมี

ความจาํเป็นท่ีนักเรียนจะต้องพฒันาการอ่านเพ่ือให้มีความรู้เตรียมพร้อมสู่การเรียนต่อในระดับสูงข้ึนและการ

ประกอบอาชีพในอนาคต ยิง่ในโลกแห่งการแข่งขนัในปัจจุบนัน้ี การอ่านมากทาํให้เรียนรู้มาก และไดเ้ปรียบในการ

พฒันาตนเอง ดว้ยความสําคญัของภาษาองักฤษและความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา              

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดหลกัสูตร

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  หลกัสูตรไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการอ่าน โดยกาํหนดให้การอ่านอยู่ในมาตรฐาน

และตัวช้ีว ัดแรกท่ีนักเรียนควรไดรั้บการพฒันา นอกจากนั้ นการอ่านยงัเป็นพ้ืนฐานในการพฒันานักเรียนตาม

มาตรฐานและตวัช้ีวดัอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเช่ือมโยงกบักลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามนกัเรียนไทยมี

ความรู้ทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจ จากการรายงานผลสอบ O-NET ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 

2558 ท่ีผ่านมา พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียจาํแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีนักเรียนทาํไดน้้อยท่ีสุดและตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 ทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ ว่าด้วยเร่ืองของความเข้าใจและการตีความ      
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เร่ืองท่ีอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) สาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางด้านทกัษะการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ อาจเน่ืองมาจาก นิสัยหรือพฤติกรรมการอ่าน 

กล่าวคือ นกัเรียนไทยส่วนใหญ่ขาดนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ดงัท่ี จิรา จนัทร์ทอง (2553) 

กล่าวไวว้่า นักเรียนไทยอ่านน้อยเม่ือเทียบกบันักเรียนในหลายประเทศ นักเรียนไทยขาดนิสัยรักการอ่าน ทาํให้

ความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับท่ีตํ่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย ขาดแรงจูงใจท่ีจะอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือ

ภาษาองักฤษ และคิดว่าภาษาองักฤษเขา้ใจยากและซับซ้อนดว้ยโครงสร้างทางไวยากรณ์ ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ฐิตินนัท ์คงบางปอ (2550) ท่ีพบว่า การอ่านภาษาองักฤษมีความยากทั้งดา้นคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ ทาํให้

นกัเรียนไม่อยากอ่าน สนิท ยืนศกัด์ิ และสุกญัญา เกาะวิวฒันากุล (2551) ระบุว่านักเรียนไทยไม่ชอบอ่านและเรียน

ภาษาองักฤษ แมก้ระทัง่การอ่านล่วงหนา้เพ่ือเตรียมบทเรียนหรืออ่านเพ่ือทบทวนบทเรียน เพราะว่าไม่รู้โครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ นกัเรียนไม่ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการอ่าน ไม่มีจุดประสงค์ในการอ่าน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจาํเป็นจะตอ้ง

อาศยัการปลูกฝังและพฒันาอย่างต่อเน่ือง   การพฒันานิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่ผูเ้รียนถือเป็นเร่ืองสําคญัยิ่งในการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะการอ่านเป็นตวักลางในการช่วยพฒันาทกัษะต่างๆทาง

ภาษาองักฤษ เพราะการอ่านสําหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษนั้น บทอ่าน (reading texts) จะเป็นตวักลางให้ผูเ้รียนไดรั้บ

ความรู้ทางภาษา ตลอดจนเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ ในการพฒันาทกัษะและนิสัยรักการอ่าน Nuttall (1996) กล่าวว่า 

ครูผูส้อนมีบทบาทสําคญัมากในการท่ีจะช่วยพฒันาและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่ผูเ้รียน เร่ิมตน้จากการ

เป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รียน สร้างแรงจูงใจในการอ่านให้เกิดกบัผูเ้รียน คดัเลือกส่ิงท่ีจะอ่านให้เหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน 

ออกแบบกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพ่ือดึงดูดผูเ้รียนให้ฝึกฝนเทคนิคการอ่าน ให้เกิดความรู้สึกอยากจะอ่าน เป็นตน้ ส่ิง

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนทาํได้ในห้องเรียน  แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดบทบาทท่ีสําคัญในการพฒันาทกัษะการอ่านและ

เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่ผูเ้รียนนั้น คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถนาํส่ิงท่ีครูผูส้อนจดัให้ฝึกฝนในห้องเรียนไป

ต่อยอดนอกห้องเรียน กล่าวคือ การท่ีผูเ้รียนมีความเต็มใจท่ีจะอ่านหนงัสือดว้ยตนเองโดยปราศจากการบงัคบั นั่นคือ

การอ่านแบบกวา้งขวาง หรือ Extensive Reading Day and Bamford (1998) ไดอ้ธิบายว่า การอ่านแบบกวา้งขวาง 

(Extensive Reading) คือการอ่านแบบเนน้ผูอ่้านเป็นสาํคญั ผูอ่้านมีอิสระท่ีจะเลือกอ่านส่ิงท่ีตนเองสนใจท่ีจะอ่านและ

จะเร่ิมอ่านหรือหยุดอ่านเม่ือใดก็ได ้   มีวตัถุประสงค์ในการอ่านเพ่ือความบนัเทิง ส่ือท่ีใชอ่้านมีความเหมาะสมกบั

ความสามารถทางภาษาของผูอ่้าน ทาํให้ผูอ่้านสามารถอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและอ่านไดป้ริมาณมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

การอ่านแบบดงักล่าว นอกจากจะทาํใหไ้ดรั้บความรู้ ความบนัเทิง และเป็นการกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านจน

พฒันากลายเป็นนิสัยรักการอ่านแลว้ ส่ิงท่ีผูอ่้านจะไดรั้บและพฒันาเพ่ิมเติมแบบไม่ไดต้ั้ งใจ (Incidental Learning) 

จากการอ่านแบบกวา้งขวาง คือ คาํศพัท ์และโครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษา จิราภรณ์ ผดุง และนิสากร จารุมณี (2554) 

ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมการอ่านแบบหลากหลายเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาองักฤษและความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีระดบัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและนิสัยรัก

การอ่านภาษาองักฤษเพ่ิมสูงข้ึนหลงัการใชกิ้จกรรมการอ่านแบบหลากหลาย เช่นเดียวกบั จิรา จนัทร์ทอง (2553) ท่ี

ศึกษาการบรูณาการเทคนิคการตั้งคาํถามและการอ่านแบบกวา้งขวางเพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ

และนิสัยรักการอ่าน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและนิสัยรักการอ่าน

และการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนสูงข้ึนหลงัการเรียนโดยวิธีบูรณาการเทคนิคการตั้งคาํถามและการอ่านแบบ

กวา้งขวาง 
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การอ่านแบบกวา้งขวางช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนดงัปรากฏในงานวิจัย      

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่กระทรวงศึกษาธิการไม่ไดมี้การกาํหนดให้ทุกโรงเรียนนาํเอาการอ่านแบบกวา้งขวางไปใชใ้น

หลกัสูตรการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษในประเทศไทย โรงเรียนจาํนวนมากจึงไม่ไดน้าํการอ่านแบบกวา้งขวาง

มาใชก้ับนักเรียน จากการสํารวจเบ้ืองตน้แบบไม่เป็นทางการ เก่ียวกับการใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวางในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีหลกัสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ English Program และ Mini English Program 

ซ่ึงประกอบดว้ยโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน 9 แห่ง ผูว้ิจยัพบว่าโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง มีนโยบายให้

ใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวางถึงแมจ้ะไม่ไดร้ะบุไวใ้นหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัพบว่า มีโรงเรียน 4 แห่ง

ไม่ได้มีการนาํการอ่านแบบกวา้งขวางมาใชใ้นการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาความคิดเห็นของครูและนกัเรียนเก่ียวกบัความสาํคญัของการอ่านแบบกวา้งขวาง ปัญหาท่ีเป็นสาเหตุทาํให้ไม่ได้

ใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง และความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํวิธีการอ่านแบบกวา้งขวางมาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 4 แห่งดงักล่าว เพ่ือจะนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะในการนาํ

การอ่านแบบกวา้งขวางมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 งานวิจยัน้ีมุ่งสํารวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ English Program (EP) 

และ Mini English Program (MEP) ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แห่ง ท่ียงัไม่ไดใ้ชว้ิธีการอ่าน

แบบกวา้งขวาง เก่ียวกบัความสาํคญัของวิธีการอ่านแบบกวา้งขวางในการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ปัญหา 

และความตอ้งการในการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยมีคาํถามวิจยั คือ  

 ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ English Program และ Mini English Program ในโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัสงขลา ท่ียงัไม่ไดใ้ชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการใชว้ิธีการอ่านแบบ

กวา้งขวางเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษและนิสัยรักการอ่าน และมีความตอ้งการใชว้ิธีดงักล่าวหรือไม่ 

เพียงใด อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ไม่สามารถใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางได ้ครูและนักเรียนมีความเห็นแตกต่างกนั

หรือไม่ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research Design) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ประชากร 

  ประชากรในการทาํวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ครูผูส้อนภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษ English Program และ Mini English Program จาํนวน 20 คน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

English Program และ Mini English Program ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 130 คน ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2

ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัสงขลา 4 แห่ง ท่ียงัไม่ไดใ้ชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง  

 3.2 เคร่ืองมือวิจยั 

  เคร่ืองมือท่ีใช ้ประกอบดว้ย 1)  แบบสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการใชว้ิธีการ

อ่านแบบกวา้งขวางเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษและนิสัยรักการอ่าน (ฉบบัสําหรับครูและฉบบัสําหรับ

นกัเรียน) 2) แบบสัมภาษณ์ครูและแบบสัมภาษณ์นกัเรียน  
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ขั้นตอนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือมีดงัน้ี 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษและนิสัยรักการอ่าน (ฉบบัสาํหรับครูและฉบบัสาํหรับนกัเรียน)  

แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบบั ประกอบดว้ยคาํถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Likert’s scale) ครอบคลุมประเด็น   

1) ความคิดเห็นต่อความสาํคญัและประโยชน์ในการใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวาง 2) ความตอ้งการในการใชห้นงัสืออ่าน

นอกเวลาภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและนิสัยรักการอ่าน และ 3) สาเหตุท่ีทาํให้ไม่สามารถใช้

วิธีการอ่านแบบกวา้งขวางได ้นอกจากน้ีมีคาํถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเป็นคาํถามแบบปลายเปิด 

หลงัจากสร้างแบบสอบถาม ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามฉบบัร่างทั้ง 2 ฉบบัให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเน้ือหาและหาค่า IOC พบว่าแบบสอบถามครูมีค่า IOC อยูท่ี่ระดบั 0.99 ส่วนแบบสอบถามนักเรียนมี

ค่า IOC อยู่ท่ีระดบั 1.00 จากนั้ นปรับปรุงข้อคาํถามตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ และนาํไปทดลองใชก้ับครู   

จาํนวน 20 คน และนักเรียนจาํนวน 20 คน ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามครูแยกตามประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น ความตอ้งการ 

และปัญหา อยูใ่นระดบั 0.80 0.71 และ 0.51 ตามลาํดบั และผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามนกัเรียนแยก

ตามประเด็นคาํถาม ความคิดเห็น ความตอ้งการ และปัญหา อยู่ในระดบั 0.87 0.67 และ 0.70 ตามลาํดบั ผลดงักล่าว

แสดงว่าแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบบัมีความน่าเช่ือถือ 

2. แบบสัมภาษณ์ครูและแบบสัมภาษณ์นกัเรียน 

แบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบบัเป็นคาํถามปลายเปิด ใชส้อบถามครูผูส้อนและนักเรียนเก่ียวกบัความสําคญัและ

ประโยชน์ของการใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง สาเหตุท่ีไม่ไดใ้ชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง และความตอ้งการในการ

ใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางในการจดัการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ แบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบบัไดรั้บการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเห็นชอบจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน 

 3.3 วิธีการเก็บขอ้มลู 

 ผูว้ิจยัติดต่อโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากครูและนักเรียนและขอความร่วมมือในการ  

ตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561              

(ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560) โดยนาํแบบสอบถามส่งท่ีโรงเรียนดว้ยตนเองและนัดหมายการขอสัมภาษณ์ครู

และนกัเรียน ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามคืนในวนัสัมภาษณ์ ในแต่ละโรงเรียนผูว้ิจยัสัมภาษณ์ครู 2 คน และนักเรียน 2 คน

ท่ีอาสาให้ขอ้มลู ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์คนละ 20 – 30 นาที ในระหว่างการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดจ้ดบนัทึกขอ้มูลและ 

ขออนุญาตบนัทึกเสียงการให้สัมภาษณ์  

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มลูดงัน้ี 

 เป้าหมาย จํานวนทีไ่ด้ % 

แบบสอบถามนกัเรียน 130 130 100% 

แบบสอบถามครู 20 17 85% 

จาํนวนครูผูใ้ห้สัมภาษณ์ 8 8 100% 

จาํนวนนกัเรียนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 8 8 100% 
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ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t สําหรับขอ้มูลเชิง

คุณภาพใชว้ิธีสรุปประเด็น 

ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การแปลความหมายขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดงัน้ี 4.21 – 5.00 มากท่ีสุด, 3.41– 

4.20 มาก, 2.61 – 3.40 ปานกลาง, 1.81 – 2.60 นอ้ย, 1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด  

 

4. ผลการวจิัย 

 4.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัและประโยชน์ในการใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวาง 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t สามารถแสดง

ผลไดด้งัตารางดงัต่อไปน้ี                                                                                         

ตารางท่ี 1 ความสาํคญัและประโยชน์ในการใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวาง 

ความคิดเห็น 
ครู (n=17) นกัเรียน (n=130) 

t df p-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษเป็น

ส่ิงสาํคญัและมีประโยชน์ 

4.59 .51 4.23 .83 -1.729  145 .09 

2. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษเป็น

การเพ่ิมความรู้ทางดา้นคาํศพัท ์

4.71 .47 4.45 .74 -1.983  28 .06 

3. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษเป็น

การเพ่ิมความรู้ทางดา้นโครงสร้างไวยากรณ์  

4.12 .78 4.00 .89 -.520  145 .60 

4. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษช่วย

ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ เช่น การพดู  

การเขียน 

4.18 .64 4.12 .81 -.262  145 .79 

5. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษช่วย

พฒันาทกัษะการอ่านใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4.59 .51 4.22 .83 -1.814  145 .07 

6. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษเป็น

การเพ่ิมความรู้ทัว่ไป 

4.59 
(มากที่สุด) 

.51 

 

4.02 
(มาก) 

.79 -2.861 ** 145 .00 

 

7. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษมี

ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนของ

นกัเรียน 

4.53 .72 4.18 .93 -1.508  145 .13 

8. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษช่วย

ให้เกิดความเพลิดเพลิน 

4.18 .73 3.92 .88 -1.170  145 .24 

9. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษทาํให้

นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ 

4.29 
(มากที่สุด) 

.47 3.76 
(มาก) 

.93 -3.801 ** 35 .00 

10. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษ

ช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นกัเรียน 

4.59 
(มากที่สุด) 

.51 3.85 
(มาก) 

.96 -3.100 ** 145 .00 

ความคิดเห็นต่อความสาํคญัและประโยชน์ใน

การใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวางในภาพรวม 

4.44 
(มากที่สุด) 

.35 

 

4.07 
(มาก) 

.58 -2.495 ** 145 .01 

** มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ครูและนกัเรียนมองเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวางในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (ครู X̅ = 4.44, S.D. = 0.35 ; นักเรียน X̅ = 4.07, S.D. = 0.58) ซ่ึงครูให้ความสําคญั

และมองเห็นประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวางมากกว่านักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -2.495**)           

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในระดบัมากไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ขอ้ 6, 9 และ 10 ซ่ึงครูเห็น

ประโยชน์มากกว่านกัเรียนในประเด็นท่ีว่า การอ่านหนังสือนอกเวลาซ่ึงเป็นการอ่านแบบกวา้งขวางช่วยเพ่ิมความรู้

ทัว่ไป (ข้อ 6) ทาํให้นักเรียนมีทศันคติท่ีดีในการอ่านภาษาอังกฤษ  (ข้อ 9) และช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน          

แก่นกัเรียน (ขอ้ 10) สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของครูทั้ง 8 คน (100%) ท่ีระบุว่า การอ่านนอกเวลาเป็นพ้ืนฐาน

ของการศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน นักเรียนจะได้รับความรู้ทั่วไปจากการอ่าน ซ่ึงเป็นความรู้ท่ี

นอกเหนือจากตาํราเรียน เป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวและอยู่ในชีวิตประจาํวนัของนักเรียน เป็นการเสริมสร้างจินตนาการ     

แก่นกัเรียน นอกจากนั้นนกัเรียนยงัไดเ้รียนรู้คาํศพัทใ์หม่ๆจากบริบท และไวยากรณ์ รวมทั้งไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของ

ต่างประเทศ นกัเรียนจะมีความมัน่ใจในการใชภ้าษามากยิ่งข้ึน นักเรียนทั้ง 8 คน (100%) ให้ความเห็นตรงกนัดว้ยว่า 

การอ่านหนงัสือนอกเวลาช่วยเพ่ิมคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์แก่นกัเรียน เน่ืองจากนกัเรียนไดอ่้านผา่นสายตา นักเรียนก็จะ

จดจาํคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ไปใชใ้นการพดูและเขียน เป็นการพฒันาทกัษะต่างๆของนกัเรียนเพ่ิมข้ึน   

เม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง ผลปรากฏดงัแสดงในหัวขอ้ถดัไป 
 

4.2 ความตอ้งการในการใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง           

ตารางท่ี 2 ความตอ้งการในการใชห้นงัสืออ่านนอกเวลาภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและนิสัย

รักการอ่าน 

 ความต้องการ 
ครู (n=17) นักเรียน (n=130) 

t df p-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ควรมีการบรรจุการใชห้นงัสือนอกเวลาไว้

ในหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือ

สนบัสนุนวิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง 

4.29 .69 3.66 .86 -2.915 ** 145 .00 

2. ควรเพ่ิมเวลาเรียนเพ่ือท่ีครูจะไดมี้เวลาจดั

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกเวลา 

3.76 1.09 3.62 1.06 -.545  145 .59 

3. โรงเรียนควรจดัช่วงเวลาเฉพาะเพ่ือใชจ้ดั

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกเวลา เช่น  

ทุกบ่ายวนัศุกร์ 

4.06 .83 3.92 .96 -.585  145 .56 

4. นกัเรียนควรมีโอกาสอ่านหนงัสือ

ภาษาองักฤษท่ีสนใจและตามความถนดัของ

ตนเอง 

4.53 .51 4.59 .63 .394  145 .69 

5. โรงเรียน/เครือข่ายผูป้กครอง/สมาคมศิษยเ์ก่า/

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรสนบัสนุนงบประมาณ

ในการจดัซ้ือหนงัสือให้นกัเรียนอ่าน 

 

4.00 1.00 4.09 .89 .395  145 .69 
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 ความต้องการ 
ครู (n=17) นักเรียน (n=130) 

t df p-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

6. ห้องสมุดควรมีหนงัสือให้นกัเรียนเลือกอ่าน

อยา่งหลากหลาย ตามความถนดัและความ

สนใจของนกัเรียน 

4.41 .80 4.55 .71 .728  145 .47 

ความตอ้งการในภาพรวม 4.18 .54 4.07 .53 -.775  145 .44 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่า โดยภาพรวมครูและนกัเรียนมีความตอ้งการใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางอยู่ใน

ระดบัมากไม่แตกต่างกนั (ครู X̅ = 4.18, S.D. = 0.54 และนกัเรียน X̅ = 4.07, S.D. = 0.53) โดยนกัเรียนและครูตอ้งการ

ให้มีการกาํหนดการใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางไวใ้นหลกัสูตร (ขอ้ 1) การเพ่ิมเวลาเรียนเพ่ือจดักิจกรรมการอ่าน

แบบกวา้งขวาง (ขอ้ 2) หรือการจดัช่วงเวลาเฉพาะ (ขอ้ 3) นอกจากน้ียงัตอ้งการให้นักเรียนไดอ่้านหนังสือตามความ

สนใจและความถนดั (ขอ้ 4) ทั้งน้ีควรมีการจดัหาหนงัสือท่ีหลากหลายในห้องสมุด (ขอ้ 6) และโรงเรียนหรือเครือข่าย

ผูป้กครองควรสนบัสนุนงบประมาณการจดัซ้ือหนงัสือให้นกัเรียนอ่าน (ขอ้ 5) อยา่งไรก็ตามสาํหรับประเด็นการบรรจุ

การใชห้นงัสือนอกเวลาไวใ้นหลกัสูตรเพ่ือสนบัสนุนการอ่านแบบกวา้งขวางนั้น ครูระบุความตอ้งการดงักล่าวสูงกว่า

นกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ขอ้ 1 t = -2.915**) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของครู6 คน (75%) ท่ีระบุว่า 

ตอ้งการให้มีการบรรจุการอ่านแบบกวา้งขวางไวใ้นหลักสูตร และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม พร้อมทั้ง

จดัเตรียมคู่มือการจดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางให้ครู นกัเรียนจาํนวน 8 คน (100%) กล่าวดว้ยว่า ตอ้งการให้ครู

จดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยตอ้งการให้ครูสํารวจความสนใจและความถนดัของนักเรียนก่อนท่ีจะเลือก

หนังสือให้นักเรียนอ่านมากกว่าใช้การตัดสินใจของครูเพียงผูเ้ดียว และนักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่การสอบเก็บคะแนน   

เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุท่ีทาํให้ไม่สามารถใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางได ้ผลการวิจยัแสดงในหัวขอ้ถดัไป 
 

4.3 สาเหตุท่ีทาํให้ไม่สามารถใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางในการสอนการอ่านภาษาองักฤษ 

ตารางท่ี 3 สาเหตุท่ีทาํให้ไม่สามารถใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางในการสอนการอ่านภาษาองักฤษ 

ปัญหา  
ครู (n=17) นักเรียน (n=130) 

t df p-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. นกัเรียนขาดความสนใจ/แรงจูงใจใน

การอ่านภาษาองักฤษ 

4.24 

(มากที่สุด) 

.75 2.75 

(ปานกลาง) 

1.13 -7.171 ** 27 .00 

2. นกัเรียนมองว่าการอ่านภาษาองักฤษ

เป็นเร่ืองยาก 

4.29 

(มากที่สุด) 

.77 2.81 

(ปานกลาง) 

1.11 -5.359 ** 145 .00 

3. นกัเรียนไม่มีเวลาในการอ่านหนงัสือ

ภาษาองักฤษเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 

3.65 

(มาก) 

1.32 3.09 

(ปานกลาง) 

1.05 -1.994 * 145 .05 

4. การอ่านหนงัสือนอกเวลาภาษาองักฤษ

ไม่ไดถู้กกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

3.59 

(มาก) 

1.12 2.81 

(ปานกลาง) 

1.10 -2.745 ** 145 .01 
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ปัญหา  
ครู (n=17) นักเรียน (n=130) 

t df p-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

5. โรงเรียน/เครือข่ายผูป้กครอง/สมาคม

ศิษยเ์ก่า/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการ

สนบัสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือ

หนงัสือให้นกัเรียนอ่าน 

3.06 

(ปานกลาง) 

1.43 3.06 

(ปานกลาง) 

1.27 .008  145 .99 

6. ครูขาดความรู้ในการจดักิจกรรมโดยใช้

หนงัสืออ่านนอกเวลาเพ่ือพฒันาทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษและนิสัยรักการอ่าน

แก่นกัเรียน 

3.12 

(ปานกลาง) 

1.32 . .     

ปัญหาในภาพรวม 3.66 

(มาก) 

.63 3.10 

(ปานกลาง) 

.65 -3.340 ** 145 .00 

* มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ** มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

                    หมายเหตุ ปัญหาขอ้ที่ 6 เป็นคาํถามเฉพาะครู 

 

ตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ครูและนกัเรียนมีความเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองระดบัของปัญหาท่ีเป็นสาเหตุให้

ไม่สามารถใชว้ิธีการอ่านแบบกวา้งขวางได ้โดยครูมองในภาพรวมว่าเป็นปัญหาระดบัมาก (X̅ = 3.66, S.D. = 0.63) 

แต่นกัเรียนระบุว่าเป็นปัญหาระดบัปานกลาง (X̅ = 3.10, S.D. = 0.65) แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติ (t = 

-3.340**) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ครูระบุสาเหตุของปัญหาในระดบัมากท่ีสุดและมากในขอ้ 1 – 4 

ในขณะท่ีนกัเรียนระบุในระดบัปานกลางเท่านั้น สาเหตุหลกัดงักล่าว คือ นักเรียนขาดความสนใจ/แรงจูงใจในการ

อ่าน (ขอ้ 1) นักเรียนมองว่าภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก (ขอ้ 2) นักเรียนไม่มีเวลาอ่านหนงัสือเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  

(ข้อ 3) และเน่ืองจากการอ่านดังกล่าวไม่ได้ถูกกําหนดไว้ในหลักสูตร (ข้อ 4) สําหรับประเด็นการสนับสนุน

งบประมาณในการซ้ือหนงัสือทั้งครูและนกัเรียนเห็นพอ้งกนัว่าเป็นปัญหาในระดบัปานกลางเท่านั้น นอกจากน้ีครูยงั

เห็นว่าการขาดความรู้ในการจดักิจกรรมโดยใชห้นงัสืออ่านนอกเวลาเป็นปัญหาระดบัปานกลางเช่นกนั ครูจาํนวน 8 

คน (100%) ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาหลกัเกิดจากตวันกัเรียน กล่าวคือ นกัเรียนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อภาษาองักฤษ โดยมอง

ว่าการอ่านภาษาองักฤษนั้นยาก เวลาอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับนักเรียน นักเรียนมีเวลาเพียงพอท่ีจะอ่านหนังสือ

นอกเวลา เพียงแต่ใชเ้วลานั้นไปกบัการเล่นเกมในโทรศพัทมื์อถือ อีกทั้งครูมีภาระงานความรับผิดชอบในโรงเรียน

ค่อนขา้งมาก จึงไม่มีเวลาจดักิจกรรมโดยใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวางแก่นกัเรียน นกัเรียนทั้ง 8 คน (100%) ให้สัมภาษณ์

ว่า ปัญหาหลกัท่ีทาํให้ไม่สามารถอ่านหนงัสือนอกเวลาไดน้ั้นเป็นเพราะไม่มีเวลา เน่ืองจากมีการบา้นจาํนวนมาก    

 

5. อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัจะเห็นว่านกัเรียนและครูมองเห็นถึงความสําคญัและประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวาง 

โดยมองว่าการอ่านแบบกวา้งขวางช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งด้านคําศัพท์ ไวยากรณ์        

ทกัษะการอ่าน ทกัษะการพูด ทกัษะการเขียน ตลอดจนทาํให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นไปตามทฤษฎีของ Day 
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and Bamford (1998) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรา จนัทร์ทอง (2553)  จิราภรณ์ ผดุง และนิสากร จารุมณี (2554)        

นิสากร จารุมณี (2557) อมฤตา โอมณีและนิสากร จารุมณี (2559)  และ Yamashita (2013) ท่ีต่างพบว่าการอ่านแบบ

กวา้งขวางช่วยพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน นักเรียนและครูต่างมี

ความต้องการใช้วิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยครูตอ้งการให้มีการบรรจุการอ่านแบบกวา้งขวางไวใ้นหลกัสูตร    

และต้องการคู่มือในการจัดกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางพร้อมทั้งการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ครู นักเรียน

ตอ้งการให้ครูจดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางโดยจดัหาหนงัสือตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียนและจดั

กิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mikami (2017) ท่ีพบว่า นกัเรียนขาดประสบการณ์การใชว้ธีิการอ่าน

แบบกวา้งขวางและมีความต้องการท่ีจะอ่านแบบกวา้งขวาง สําหรับปัญหาท่ีทาํให้ไม่สามารถใชว้ิธีการอ่านแบบ

กวา้งขวางไดน้ั้น ทั้งนกัเรียนและครูมองว่าเป็นเพราะไม่มีเวลา เน่ืองจากภาระงานและความรับผิดชอบ ครูยงัมองอีก

ว่าปัญหาหลกัมีสาเหตุมาจากการท่ีนกัเรียนขาดความสนใจในการอ่านภาษาองักฤษ โดยมองว่าการอ่านภาษาองักฤษ

นั้นยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรา จนัทร์ทอง (2553), ฐิตินันท ์คงบางปอ (2550), สนิท ยืนศกัด์ิ และสุกญัญา 

เกาะวิวฒันากุล (2551) และ Chang, C-S. & Renandya, W.A. (2017) ท่ีระบุว่า นักเรียนไทยอ่านน้อย ขาดแรงจูงใจ

และความสนใจในการอ่านภาษาองักฤษ โดยมองว่าภาษาองักฤษมีความยาก ทั้งดา้นคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนการสอน 

จากผลการวิจยัจะเห็นว่าครูและนักเรียนเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวางและมี

ความตอ้งการใชว้ิธีดงักล่าว จึงควรมีการบรรจุการอ่านแบบกวา้งขวางไวใ้นหลกัสูตร กาํหนดให้มีการใชก้ารอ่าน 

แบบกวา้งขวางอย่างเป็นรูปธรรม จัดหาหนังสือท่ีหลากหลายตอบสนองความสนใจและความถนัดของนักเรียน                

จดักิจกรรมหลงัการอ่านท่ีหลากหลายน่าสนใจ พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือการจดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและจัด

อบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ครู ตลอดจนช่วยแกปั้ญหาลดภาระงานของครูและเพ่ิมเวลาอ่านให้นักเรียนเพ่ือท่ีครูและ

นักเรียนจะได้จัดหรือร่วมกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง หรืออาจจะสอดแทรกการอ่านแบบกวา้งขวางไวใ้น

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" ดว้ยการเปิดเป็นชุมนุมรักการอ่าน หรือกิจกรรมบนัทึกรักการอ่าน เป็นตน้  

6.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

ขอบเขตงานวิจยัในคร้ังน้ี ใชป้ระชากรท่ีเป็นครูสอนภาษาองักฤษและนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) เท่านั้น งานวิจยัคร้ังต่อไปควรครอบคลุมประชากรครูสอน

ภาษาองักฤษและนกัเรียนห้องเรียนทัว่ไปดว้ย เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวาง ความตอ้งการ

ใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวาง ตลอดจนปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนักบัประชากรในโรงเรียนท่ีมี

โปรแกรมห้องเรียนพิเศษหรือไม่อยา่งไร และควรเพ่ิมจาํนวนประชากรครูเพ่ือความหลากหลายของขอ้มลู และอาจจะ

ครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนผูป้กครอง เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม นอกจากน้ี

งานวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาผลการใชก้ารอ่านแบบกวา้งขวางแบบเต็มรูปแบบ เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช ้

ความสัมพนัธ์กบันิสัยรักการอ่าน ตลอดจนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจการอ่านแบบกวา้งขวาง 
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การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา  นครสวรรค์ เขต 2 

A CONSTRUCTION OF SEPAKTAKRAW  SKILLS TEST FOR STUDENTS OF 

BANPOTBURAPA SCHOOL  UNDER NAKORNSAWAN 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

รัตนะ  ชาวนา 

สาขาวชิาพลศึกษา ครุศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

(Email: rattana01042525@gmail.com) 

------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สําหรับนักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนบรรพตบรูพา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

(2) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียน

บรรพตบูรพา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 135 คน เป็นนกัเรียนชาย 78 คน นกัเรียนหญิง 57 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็น

แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ คือ การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) และการเสิร์ฟ หาค่าความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน โดยวิธีของ Rovinelli and Hambleton ความเช่ือถือไดโ้ดยวิธีการ

ทดสอบซํ้ า ห่างกัน 1 สัปดาห์ และความเป็นปรนัย โดยใชผู้ป้ระเมิน 2 ท่าน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคาํนวณหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการของเพียร์สัน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ การเดาะตะกร้อ การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน 

(การชง) และการเสิร์ฟ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากบั 1.00 .80 .80 สามารถวดัไดต้ามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ท่ีตอ้งการจริง ค่าความเช่ือถือไดส้ําหรับนักเรียนชายเท่ากบั .96 .78 .80 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปานกลาง และดี สําหรับ

นกัเรียนหญิงเท่ากบั .96 .71 .84 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปานกลาง และดี ค่าความเป็นปรนัยเท่ากบั 1.00 .97  1.00 อยู่ใน

เกณฑดี์มาก ส่วนเกณฑป์กติแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อมี 5 ระดบั คือ ระดบัดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า และตํ่า

มาก 

คาํสําคญั: กีฬาเซปักตะกร้อ,แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to construct (1) a Sepak Takraw skills test for students Grade 6 School 

group of Banphot Burapha. Nakornsawan Primary Educational Service Area Office 2. (2)To create a norms Sepak 

Takraw skills of students grade 6. School groups of Banphot Burapha. Nakornsawan Primary Educational Service 

Area Office 2. The group samples were 135 students in grade 6. They were males 78, females 57 students. The 

instrument used in this research Sepak Takraw skills test is placing the ball with the inner foot and serving 

determine the content validity by experts 5 people. Used the method of Rovinelli and Hambleton. Reliability by 

testing repeated away 1 week and multiple choices by using assessors 2 people. The data wsa analyzed by 

calculating a catalog correlation with the method of Pearson. Average and the standard deviation. 

It was found as follow skills test of Sepak Takraw guess the ball placing the ball with the inner  

foot. Serving has a content validity equal to 1.00 .80 .80 can be measured by the desired behavioral goals. 

Reliability for males were 96 .78 .80 were medium and good. For females were .96 .71 .84 were very good, 

medium and good. Value of multiple choices were 1.00 .97 1.00 were very good.Norm’s skills test Sepak Takraw. 

There were 5 levels include very good, good, medium, low and very low. 

 

Keywords:  Sepaktakraw, Sepaktakraw skills test  

 

1. บทนํา 

การเรียนการสอนวชิาเซปักตะกร้อนั้นจาํเป็นจะตอ้งมีการวดัผลและประเมินผล เพราะทาํให้ทราบเก่ียวกบั

ตวัผูเ้รียนในด้านพฒันาการ ความสามารถ ขอ้บกพร่อง และกระตุ้นให้ผูเ้รียนฝึกฝนทกัษะให้มีความสามารถใน

ระดบัสูงข้ึน ในดา้นผูส้อนทาํใหท้ราบประสิทธิภาพของการสอน ขอ้บกพร่อง เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเทคนิควิธีการ

สอนให้ดีข้ึน ดา้นหลกัสูตรก็สามารถนาํผลจากการประเมินเน้ือหาวิชาท่ีสอนมาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนยิ่งข้ึน 

สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 9) จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง พบว่าในปัจจุบนัมีแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ ท่ีใช้ในการทดสอบความสามารถนักเรียนเป็น             

บางรายการและนาํมาใชส้าํหรับนกัเรียนชายเท่านั้น  

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูผูส้อนวิชาเซปักตะกร้อ ไดน้าํแบบทดสอบมาทดลองใชก้บันักเรียนโรงเรียนวดับา้น

พลงั เช่น การเดาะลกูตะกร้อ การตั้งลูกตะกร้อ การรับส่งตะกร้อกระทบฝาผนงั การเล่นลูกดว้ยศีรษะขา้มตาข่าย และ

การเสิร์ฟลูกตะกร้อ พบว่าแบบทดสอบทกัษะกีฬาท่ีเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้วดัผลนั้น ยงัไม่เหมาะสมกบันกัเรียน

โรงเรียนวดับา้นพลงั ซ่ึงเป็นแบบทดสอบทกัษะกีฬาเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว และแบบทดสอบนั้นใชท้ดสอบกบั

นกัเรียนชายเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงนกัเรียนโรงเรียนวดับา้นพลงั มีทั้งนกัเรียนชายและนักเรียนหญิง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจ

ท่ีจะศึกษาการสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียน

บรรพตบรูพา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เพ่ือนาํไปใช ้ในดา้นการประเมินผลดา้น

ทกัษะกีฬาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของนกัเรียนให้ถูกตอ้ง เป็นไปตามหลกัการวดัและประเมินผลทางพลศึกษา และ

เป็นประโยชน์กบัครูพลศึกษา ท่ีสามารถนาํแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อท่ีสร้างข้ึนไปใชท้ดสอบนักเรียนได้

อยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐานต่อไป 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1731 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียน

บรรพตบรูพา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

2. เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6                       

กลุ่มโรงเรียนบรรพตบรูพา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่านการเรียนวิชาเซปักตะกร้อ ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 เป็นนกัเรียนชาย จาํนวน 119 คน นกัเรียนหญิง จาํนวน 88 คน รวม 207 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

   1. กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สําหรับนักเรียนระดับ ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนบรรพตบรูพา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นักเรียน

ชาย 15 คน นกัเรียนหญิง 15 คน รวม 30 คน 

      2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสร้างเกณฑ์ปกติ ใชน้ักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนบรรพต

บรูพา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ท่ีกาํลงัศึกษาและผา่นการเรียนวิชาเซปักตะกร้อใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 135 คน เป็นนกัเรียนชาย 78 คน นกัเรียนหญิง 57 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาํนวน 3 รายการ 

คือ แบบทดสอบทกัษะการเดาะตะกร้อ แบบทดสอบทกัษะการตั้ งลูกตะกร้อด้วยข้างเทา้ด้านใน (การชง) และ

แบบทดสอบทกัษะการเสิร์ฟ 
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 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 
  

  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

            ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยจาํแนกออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

   1. การหาค่าความเช่ือถือได ้(Reliability) 

 2. การหาค่าความเป็นปรนยั (Objectivity) 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

             ผูว้ิจยันาํผลขอ้มลูท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์และแปลผลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปดงัน้ี 

      1. หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แบบทดสอบกีฬาเซปักตะกร้อแต่ละทกัษะจากการ

แสดงความคิดเห็นตามดุลพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ดว้ยวิธีของ Rovinelli and Hambleton  (อา้งถึงใน พรรณี ลีกิจ

วฒันะ, 2553) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัร่างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปัก

ตะกร้อกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้(ดูภาคผนวก ค) 

      2. หาความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ โดยการทดสอบซํ้ า โดยใช้

ระยะเวลาในการทดสอบห่างกนั 1 สัปดาห์ โดยการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson product 

moment) จากร่างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ   และนาํมาเทียบกบัเกณฑข์อง Kirkendall et al. (1987) 

 3. หาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อโดยการคาํนวณค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment) โดยผูป้ระเมิน 2 ท่านทาํการประเมินจากร่าง

แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ ของผูเ้ขา้รับการทดสอบกลุ่มเดียวกนัในเวลาเดียวกนั และนาํมาเทียบกบัเกณฑ์

ของ Kirkendall et al. (1987) 

 4. สร้างเกณฑป์กติของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ โดยการแจกแจงแบบโคง้ปกติ                   

1. ศึกษาเน้ือหา

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

2. เลือกทกัษะกีฬาเซปัก

ตะกร้อ 

3. ปรึกษาเพ่ือสร้าง

แบบทดสอบ 

 

4. ทดลองใชแ้บบทดสอบ 

5. ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา 

6. หาค่าความเช่ือถือได ้  7. หาค่าความเป็นปรนยั 

8. นาํแบบทดสอบไปชก้บั

ประชากร 
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4. ผลการวจิัย 

       ตอนท่ี 1 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหากบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบทกัษะกีฬา

เซปักตะกร้อ 

 

ตารางที ่1  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหากบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบทกัษะกีฬา     

                 เซปักตะกร้อ 

 แบบทดสอบทกัษะกฬีาเซปักตะกร้อ I.O.C. 

รายการทกัษะ   

 1. การเดาะตะกร้อ 1.00 

 2. การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) 0.80 

 3. การเสิร์ฟ 0.80 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อทุก

รายการมีค่าเกิน 0.5 ซ่ึงเม่ือนาํไปพิจารณากบัเกณฑ์ของ Rovinelli and Hambleton แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็น

ว่า ทุกรายการสามารถวดัไดต้ามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งการจริง 

 

         ตอนท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเช่ือถือไดข้องแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเช่ือถือไดข้องแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนชาย 

 แบบทดสอบทกัษะกฬีาเซปักตะกร้อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเช่ือถือได้ 

รายการทกัษะ   

 1. การเดาะตะกร้อ 0.96 

 2. การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) 0.78 

 3. การเสิร์ฟ 0.80 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเช่ือถือได ้เม่ือนาํมาเทียบกบัเกณฑข์อง 

Kirkendall et al. (1987) พบว่าการเดาะตะกร้ออยูใ่นเกณฑดี์มาก การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) อยู่ใน

เกณฑป์านกลาง และการเสิร์ฟ อยูใ่นเกณฑดี์ ตามลาํดบั แสดงว่ามีค่าความเช่ือถือได ้
 

ตารางที ่3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเช่ือถือไดข้องแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อสาํหรับนกัเรียนหญิง 

 แบบทดสอบทกัษะกฬีาเซปักตะกร้อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเช่ือถือได้ 

รายการทกัษะ   

 1. การเดาะตะกร้อ 0.96 

 2. การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) 0.71 

 3. การเสิร์ฟ 0.84 
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        จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเช่ือถือได ้เม่ือนาํมาเทียบกบัเกณฑข์อง 

Kirkendall et al. (1987) พบว่าการเดาะตะกร้ออยูใ่นเกณฑดี์มาก การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) อยู่ใน

เกณฑป์านกลาง และการเสิร์ฟ อยูใ่นเกณฑดี์ ตามลาํดบั แสดงว่ามีค่าความเช่ือถือได ้

 

   ตอนท่ี 4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธค์วามเป็นปรนยั ระหว่างผูป้ระเมิน 2 คน ของแบบทดสอบทกัษะกีฬา

เซปักตะกร้อ 

 

ตารางที ่4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเป็นปรนยั ระหว่างผูป้ระเมิน 2 คน ของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปัก          

                 ตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนชาย 

 แบบทดสอบทกัษะกฬีาเซปักตะกร้อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเป็นปรนัย 

รายการทกัษะ   

 1. การเดาะตะกร้อ 1.00 

 2. การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) 0.97 

 3. การเสิร์ฟ 1.00 

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเป็นปรนยั เม่ือนาํมาเทียบกบัเกณฑ์ของ 

Kirkendall et al. (1987) พบว่าอยูใ่นเกณฑดี์มากทุกรายการ แสดงว่ามีค่าความเป็นปรนยั 

 

 ตารางที ่5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเป็นปรนยั ระหว่างผูป้ระเมิน 2 คน ของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปัก 

                 ตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนหญิง 

   แบบทดสอบทกัษะกฬีาเซปักตะกร้อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเป็นปรนัย 

รายการทกัษะ   

 1. การเดาะตะกร้อ 1.00 

 2. การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) 0.97 

 3. การเสิร์ฟ 1.00 

 จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเป็นปรนยั เม่ือนาํมาเทียบกบัเกณฑ์ของ 

Kirkendall et al. (1987) พบว่าอยูใ่นเกณฑดี์มากทุกรายการ แสดงว่ามีค่าความเป็นปรนยั 

 

       ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือหาเกณฑก์ารวดัแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 

ตารางที่ 6 คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนชายระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 (n=78) 

รายการ X  S.D. 

ทกัษะการเดาะตะกร้อ 53.22 15.57 

ทกัษะการตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) 10.96 2.49 

ทกัษะการเสิร์ฟ 9.49 2.01 
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 จากตารางท่ี 6 ทกัษะการเดาะตะกร้อมีค่าเฉล่ีย 53.22  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.57  ทกัษะการตั้งลูกตะกร้อ

ดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง)มีค่าเฉล่ีย 10.96  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.49 ทกัษะการเสิร์ฟมีค่าเฉล่ีย  9.49      ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.01  ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 7 คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนหญิงระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 (n=57) 

รายการ X  S.D. 

ทกัษะการเดาะตะกร้อ 53.91 14.58 

ทกัษะการตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) 11.18 2.25 

ทกัษะการเสิร์ฟ 9.96 1.91 

   จากตารางท่ี 7 ทกัษะการเดาะตะกร้อมีค่าเฉล่ีย 53.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14.58  ทกัษะการตั้งลูกตะกร้อ

ดว้ยขา้งเทา้ด้านใน (การชง)มีค่าเฉล่ีย 11.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.25 ทกัษะการเสิร์ฟมีค่าเฉล่ีย 9.96  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.91 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 8 เกณฑป์กติทกัษะการเดาะตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนชาย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 

คะแนน ระดับความสามารถ 

มากกว่า 63 ดีมาก 

51 – 63 ดี 

31 – 50 ปานกลาง 

19 – 30 ตํ่า 

ตํ่ากว่า 19 ตํ่ามาก 

    จากตารางท่ี 8 แสดงว่านกัเรียนชายปฏิบติัทกัษะการเดาะตะกร้อคะแนนมากกว่า 63 คร้ัง จะมีความสามารถ

ในระดบัดีมาก และคะแนนตํ่ากว่า 19 คร้ัง จะมีความสามารถในระดบัตํ่ามาก 

 

ตารางท่ี 9  เกณฑป์กติทกัษะการเดาะตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนหญิง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการแจกแจง 

                 แบบโคง้ปกติ 

คะแนน ระดับความสามารถ 

มากกว่า 30 ดีมาก 

20 – 30 ดี 

11 – 19 ปานกลาง 

8 – 10 ตํ่า 

ตํ่ากว่า 8 ตํ่ามาก 

         จากตารางท่ี 9 แสดงว่านกัเรียนหญิงปฏิบติัทกัษะการเดาะตะกร้อคะแนนมากกว่า 30 คร้ัง จะมีความสามารถ

ในระดบัดีมาก และคะแนนตํ่ากว่า 8 คร้ัง จะมีความสามารถในระดบัตํ่ามาก 
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ตารางท่ี 10 เกณฑป์กติทกัษะการตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) สาํหรับนกัเรียนชาย ระดบัชั้นประถมศึกษา        

                  ปีท่ี 6 โดยการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 

คะแนน ระดับความสามารถ 

มากกว่า 13 ดีมาก 

12 – 13 ดี 

10 – 11 ปานกลาง 

7 – 9  ตํ่า 

ตํ่ากว่า 7 ตํ่ามาก 

            จากตารางท่ี 10 แสดงว่านักเรียนชายปฏิบติัทกัษะการตั้งลูกตะกร้อดว้ยข้างเทา้ดา้นใน (การชง) คะแนน

มากกว่า 13 คะแนน จะมีความสามารถในระดบัดีมาก และคะแนนตํ่ากว่า 7 คะแนน จะมีความสามารถในระดบัตํ่า

มาก 

 

ตารางท่ี 11 เกณฑ์ปกติทักษะการตั้ งลูกตะกร้อด้วยข้างเทา้ด้านใน (การชง) สําหรับนักเรียนหญิง ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 

คะแนน ระดับความสามารถ 

มากกว่า 12 ดีมาก 

11 – 12  ดี 

9 – 10 ปานกลาง 

5 – 8  ตํ่า 

ตํ่ากว่า 5 ตํ่ามาก 

         จากตารางท่ี 11 แสดงว่านกัเรียนหญิงปฏิบติัทกัษะการตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) คะแนนมากกว่า 

12 คะแนน จะมีความสามารถในระดบัดีมาก และคะแนนตํ่ากว่า 5 คะแนน จะมีความสามารถในระดบัตํ่ามาก 

 

ตารางท่ี 12  เกณฑป์กติทกัษะการเสิร์ฟ สาํหรับนกัเรียนชาย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการ แจกแจง 

                   แบบโคง้ปกติ 

คะแนน ระดับความสามารถ 

มากกว่า 14 ดีมาก 

10 – 14 ดี 

8 – 9 ปานกลาง 

6 – 7 ตํ่า 

ตํ่ากว่า 6 ตํ่ามาก 

        จากตารางท่ี 12 แสดงว่านักเรียนชายปฏิบติัทกัษะการเสิร์ฟ คะแนนมากกว่า 14 คะแนน จะมีความสามารถใน

ระดบัดีมาก และคะแนนตํ่ากว่า 6 คะแนน จะมีความสามารถในระดบัตํ่ามาก 
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ตารางท่ี 13 เกณฑป์กติทกัษะการเสิร์ฟ สาํหรับนกัเรียนหญิง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการแจกแจงแบบ 

                โคง้ปกติ 

คะแนน ระดบัความสามารถ 

มากกว่า 11 ดีมาก 

10 – 11 ดี 

8 – 9 ปานกลาง 

5 – 7 ตํ่า 

ตํ่ากว่า 5 ตํ่ามาก 

    จากตารางท่ี 13 แสดงว่านกัเรียนหญิงปฏิบติัทกัษะการเสิร์ฟ คะแนนมากกว่า 11คะแนน จะมีความสามารถ

ในระดบัดีมาก และคะแนนตํ่ากว่า 5 คะแนน จะมีความสามารถในระดบัตํ่ามาก 

 

5. การอภปิรายผล 

1. แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สําหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนบรรพต

บูรพา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนประกอบดว้ย 3 รายการ คือ                  

การเดาะตะกร้อ การตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) และการเสิร์ฟ โดยมีคุณภาพดงัน้ี 

 1.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อทุกรายการมีค่าเกิน 0.5 

ซ่ึงเม่ือนาํไปพิจารณากบัเกณฑข์อง Rovinelli and Hambleton แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า ทุกรายการสามารถ

วดัไดต้ามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งการจริง 

 1.2 ค่าความเช่ือถือได้ของแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ เม่ือนํามาเทียบกับเกณฑ ์                       

ของ Kirkendall et al. (1987) พบว่าทกัษะการเดาะตะกร้ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทกัษะการตั้งลูกตะกร้อด้วยขา้งเทา้                  

ดา้นใน (การชง) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง และทกัษะการเสิร์ฟ อยูใ่นเกณฑดี์ ตามลาํดบั  

1.3 ค่าความเป็นปรนยัของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ เม่ือนาํมาเทียบกบัเกณฑข์อง 

Kirkendall et al. (1987) พบว่าค่าความเป็นปรนยัของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สาํหรับนักเรียนชาย อยู่ใน

เกณฑดี์มากทุกรายการ และสาํหรับนกัเรียนหญิง อยูใ่นเกณฑดี์มากทุกรายการ เช่นเดียวกนั 

2. การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยแยกแต่ละรายการ                

ตามความสามารถในระดบัต่าง ๆ ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา สํานักงาน                     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ปรากฏผลดงัน้ี 

 2.1 ทกัษะการเดาะตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนชาย  

    คะแนนมากกวา่ 63  ระดบัความสามารถดีมาก 

    คะแนน  51 – 63   ระดบัความสามารถดี 

    คะแนน  31 – 50  ระดบัความสามารถปานกลาง 

    คะแนน  19 – 30  ระดบัความสามารถตํ่า 

    คะแนนตํ่ากว่า 19  ระดบัความสามารถตํ่ามาก 
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 2.2 ทกัษะการเดาะตะกร้อ สาํหรับนกัเรียนหญิง  

    คะแนนมากกว่า 30  ระดบัความสามารถดีมาก 

    คะแนน  20 – 30   ระดบัความสามารถดี 

    คะแนน  11 – 19  ระดบัความสามารถปานกลาง 

    คะแนน  8 – 10  ระดบัความสามารถตํ่า 

    คะแนนตํ่ากว่า 8  ระดบัความสามารถตํ่ามาก 

 2.3 ทกัษะการตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) สาํหรับนกัเรียนชาย  

    คะแนนมากกว่า 13  ระดบัความสามารถดีมาก 

    คะแนน  12 – 13   ระดบัความสามารถดี 

    คะแนน  10 – 11  ระดบัความสามารถปานกลาง 

    คะแนน  7 – 9  ระดบัความสามารถตํ่า 

    คะแนนตํ่ากว่า 7  ระดบัความสามารถตํ่ามาก 

 2.4 ทกัษะการตั้งลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน (การชง) สาํหรับนกัเรียนหญิง  

    คะแนนมากกว่า 12  ระดบัความสามารถดีมาก 

    คะแนน  11 – 12   ระดบัความสามารถดี 

    คะแนน  9 – 10  ระดบัความสามารถปานกลาง 

    คะแนน  5 – 8  ระดบัความสามารถตํ่า 

    คะแนนตํ่ากว่า 5  ระดบัความสามารถตํ่ามาก 

 2.5 ทกัษะการเสิร์ฟ สาํหรับนกัเรียนชาย  

    คะแนนมากกว่า 14  ระดบัความสามารถดีมาก 

    คะแนน  10 – 14   ระดบัความสามารถดี 

    คะแนน  8 – 9  ระดบัความสามารถปานกลาง 

    คะแนน  6 – 7  ระดบัความสามารถตํ่า 

    คะแนนตํ่ากว่า 6  ระดบัความสามารถตํ่ามาก 

2.6 ทกัษะการเสิร์ฟ สาํหรับนกัเรียนหญิง  

    คะแนนมากกว่า 11  ระดบัความสามารถดีมาก 

    คะแนน  10 – 11   ระดบัความสามารถดี 

    คะแนน  8 – 9  ระดบัความสามารถปานกลาง 

    คะแนน  5 – 7  ระดบัความสามารถตํ่า 

    คะแนนตํ่ากว่า 5  ระดบัความสามารถตํ่ามาก 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ สําหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม

โรงเรียนบรรพตบรูพา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบ

ทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อท่ีสามารถนาํไปใชก้บันักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

กลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ไดเ้พราะเป็นแบบทดสอบ
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ทกัษะท่ีผา่นขั้นตอนการสร้างท่ีเหมาะสม มีการหาคุณภาพของแบบทดสอบทกัษะในดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ความเช่ือถือได้ และความเป็นปรนัย โดยการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีถูกต้อง ทั้ งผูว้ิจัยยงัได้เสนอเกณฑ์ปกติของ

แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อไวด้้วย สามารถนําไปใชห้รือประยุกต์ใชก้ับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนอ่ืน ๆ ได ้                 

ถ้ามีเพศ อายุ ความพร้อม สภาพสถานศึกษา ส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเรียนการสอนเหมือนกัน ซ่ึงอยู่ในดุลพินิจ                            

ของผูน้าํไปใชว้่าเหมาะสมเพียงใด 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัยในคร้ังนี ้

1. แบบทดสอบน้ีเหมาะสาํหรับท่ีจะนาํไปทดสอบเพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียนหรือใชว้ดัผลวิชาเซปักตะกร้อ ซ่ึง

ผูส้อนควรพิจารณาทกัษะท่ีเหมาะสมตามจุดมุ่งหมาย 

2. หากมีการนาํแบบทดสอบไปใชใ้นการคดัเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬาเซปักตะกร้อควรปรับปรุงให้มีความ

ยากมากข้ึนสาํหรับนกักีฬาท่ีมีทกัษะสูง 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการสร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวดัเจตคติ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกีฬาเซปักตะกร้อ

ควบคู่กบัการสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนพลศึกษา 

2. ควรมีการสร้างแบบทดสอบทกัษะในกีฬาชนิดต่าง ๆ ท่ีมีการเรียนการสอนในระดบัโรงเรียน โดยใช้

แบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นแนวทาง 
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--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถหน่ึงท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ

เป็นการเช่ือมโยงความรู้กบัภูมิสังคม เน่ืองจากการท่ีนกัเรียนมีความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จะ

ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ งานวิจยัเชิงคุณภาพน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการ

สร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น ใน 3 องค์ประกอบ คือ ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน และการให้

เหตุผล ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัน้ี คือ แบบทดสอบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทักษะการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพ่ิมข้ึน โดยคะแนนในแต่ละ

องค์ประกอบของคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนไปอยู่ในระดับ ดี และ ดีมาก เน่ืองจาก

ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนไดต้อบคาํถามในรูปแบบของคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ การ

นาํเสนอผลการทาํกิจกรรมหนา้ชั้นเรียนในรูปแบบของคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และการตอบคาํถามในรูปแบบของ

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในกระดาษเทา-ขาว ซ่ึงช่วยให้นักเรียนได้ฝึกใช้หลักฐานและแนวคิดท่ีได้จากการทาํ

กิจกรรมมาแสดงเป็นเหตุผลเพ่ือสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง 

คาํสําคญั: การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น การสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT 

Scientific explanation is a skill encouraging students to become scientific awareness and connecting 

between knowledge and environment. Because the students have the ability to create the scientific explanation, it 

results in the students improve the understanding of scientific contents. This qualitative research has an objective to 

study the scientific explanation of grade 10th students in topic of circular motion by implementing scientific inquiry 

approaches in three main components. There are claim, evidence and reasoning. A tool was used in this study is a 

test of creating the scientific explanation. The results reveal that the students' scientific explanation creating skills 
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are increased. The scores of each component of the scientific explanation of the students increase to good and very 

good level. The nature of instructional management emphasizing students to answer the question in the form of 

scientific explanation, to present the results of classroom activities in the form of scientific explanation and to 

answer the questions in the form of scientific explanation in gray-white paper help the students practice evidences 

and ideas derived from the activities as a reasoning to support the claim. 

 

Keywords: circular motion, scientific  Inquiry Approach, Scientific Explanation 

 

1. บทนํา 

สังคมในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การดําเนินชีวิตประจําว ันเปล่ียนแปลงไปตาม

ความกา้วหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจดัการศึกษาท่ีมุ่งหวงัให้นักเรียนมีเพียงความรู้ความเขา้ใจดา้น

วิชาการเพียงอยา่งเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการจดักาํลงัคนให้สามารถแข่งขนัในระดบัสากลและความพร้อมต่อการเป็น

กาํลงัแรงงานท่ีรองรับการเขา้สู่การเป็นสมาคมอาเซียนได ้(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2555)  ดงันั้น

การจดัการศึกษาควรส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้รอบดา้น สามารถเช่ือมโยงความรู้กบัภูมิสังคม บูรณาการการเรียนรู้

ไดห้ลากหลายทั้งดา้นวิชาการ  ทกัษะชีวิต และสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทกัษะในการคิด สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) การ

สร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถหน่ึงท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเป็น

การเช่ือมโยงความรู้กบัภูมิสังคม เน่ืองจากการท่ีนักเรียนมีความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จะ

ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ (Primo & al., 2010) เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการส่ือสาร

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สามารถใชห้ลกัฐานจากการพิสูจน์เชิงประจกัษแ์ละให้เหตุผลเช่ือมโยงระหว่างหลกัฐานกบัขอ้สรุป

ได ้และยงัเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามหลกัฐานเชิงประจักษ์ สามารถประเมิน

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีปรากฎในหนังสือพิมพ ์ข่าว หรือวารสารไดอ้ย่างเท่าทนั (McNeill & Krajcik, 2010)  
สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Peker & Wallace (2011) ท่ีพบว่าการส่งเสริมให้นักเรียนเขียนคาํอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ ทาํให้นกัเรียนสามารถอธิบายปรากฎการณ์ โดยใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนคาํอธิบาย พร้อม

แสดงเหตุผลเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างคาํอธิบายและหลกัฐานได ้ซ่ึงไดต้อบสนองต่อการจดัการศึกษาในยุค

ปัจจุบนั  

การสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการจดัการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งหวงัให้นักเรียน

สามารถเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไดอ้ย่างชดัเจน  แต่จากการตรวจสอบ

การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูเป็นศูนยก์ลางไม่เปิดโอกาสให้

นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ทาํให้นกัเรียนไม่สามารถสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และจากการท่ี

ผูว้ิจัยได้ปฏิบติัการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์ในระดับชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และได้สอบถามเก่ียวกับความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์จากสถานการณ์จริง โดยให้นักเรียนตอบในรูปแบบคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผูว้ิจยัใชค้าํถามว่า 

“นกัเรียนเคยเล่นเคร่ืองเล่นไวก้ิงหรือไม่ ขณะท่ีไวก้ิงกาํลงัแกว่งลงนกัเรียนรู้สึกอย่างไร จงใชค้วามรู้ทางวิชาฟิสิกส์ท่ี

ไดเ้รียนมาอธิบายปรากฎณ์การน้ี”ผูว้ิจยัพบว่านกัเรียนไม่สามารถอธิบายความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ได ้นักเรียนจะตอบ
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เพียงแค่ความรู้สึกตอนท่ีไวก้ิงกาํลงัลง เช่น “รู้สึกต่ืนเตน้และสนุก”, “รู้สึกนํ้ าหนกัตวัเบาลง”   ซ่ึงเป็นเพียงคาํกล่าวอา้ง

(claim) แต่ไม่มีนักเรียนกล่าวถึงหลกัฐาน (evidence) และ เหตุผล (reasoning) แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถ

สร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได ้ นอกจากการสอบถามปากเปล่าแลว้ผูว้ิจยัยงัให้นักเรียนทาํใบกิจกรรมการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดยใชส้ถานการณ์เดิมเหมือนกบัท่ีใชใ้นการสอบถามปากเปล่า แต่คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดช้ี้แจงให้

นกัเรียนเขา้ใจก่อนว่าการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร และมีองค์ประกอบอะไรบา้ง(ขอ้กล่าวอา้ง ,

หลกัฐาน, การใหเ้หตุผล) พร้อมทั้งยกตวัอย่างการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฟังจากสถานการณ์อ่ืน 

ผูว้ิจยัพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ยงัสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไดไ้ม่สมบูรณ์ ยกตวัอย่างเช่น นักเรียนคนหน่ึงเขียน

ขอ้กล่าวอา้ง กบัหลกัฐานมาสนบัสนุน แต่ไม่ให้เหตุผล โดยนกัเรียนเขียนถึงขอ้กล่าวอา้งว่า “รู้สึกว่าตวัเองมีนํ้ าหนัก

เบาลง”และให้หลกัฐานว่า “กฎขอ้ท่ี 3 ของนิวตนั” ซ่ึงการแสดงหลกัฐานของนกัเรียนยงัไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากหลกัฐาน

ตอ้งเป็นส่ิงท่ีนาํมาแสดงให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน เช่น รูปภาพ กราฟ หรือตาราง นอกจากการให้องค์ประกอบไม่

ครบแลว้ยงัมีนกัเรียนท่ีตอบในส่วนของการให้เหตุผลไม่เช่ือมโยงระหว่างหลกัฐานท่ีนักเรียนเขียนกบัขอ้กล่าวอา้ง

เช่น นกัเรียนตอบเพียงว่า “เพราะเรามีความเร็วจึงทาํให้รู้สึกสนุก”  “เพราะมีลมพดัแรงเน่ืองจากมีการเคล่ือนท่ีลงอย่าง

รวดเร็ว”   นอกจากน้ีในการสอนของครูพ่ีเล้ียงผูว้ิจยัสังเกตไดว้่านักเรียนจะมุ่งเนน้ไปท่ีการทาํแบบฝึกหัดและการ

ท่องจาํสูตรเพ่ือนาํไปสอบ ทาํให้ไม่เขา้ใจเน้ือหาอย่างถ่องแทแ้ละไม่สามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

โดยสังเกตไดจ้ากเวลาท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปสอนและไดถ้ามคาํถามท่ีตอ้งใชค้วามรู้ในบทก่อนหนา้น้ีมาอธิบาย นักเรียนมกัจะ

ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีฉันพูดและไม่สามารถอธิบายได ้แต่พอฉันเขียนสูตรให้นกัเรียนถึงจะเร่ิมเข้าใจมากข้ึน นอกจาก

ปัญหาท่ีพบในโรงเรียนข้างตน้แล้ว ผูว้ิจัยยงัพบว่ามีงานวิจัยท่ีเป็นการสอนในรูปแบบของการให้นักเรียนสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นั้นค่อนขา้งนอ้ย  และยงัไม่พบวิธีการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างคาํอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างดีท่ีสุด อาทิ เช่น วิธีการสอนแบบ Premise-Reasoning-Outcome (Kok-Sing-Tang,  2016) ท่ี

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได ้แต่ก็มีนักเรียนบางส่วนท่ียงัไม่สามารถสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได ้เน่ืองจากไม่สามารถแสดงการให้เหตุผลอธิบายเช่ือมโยงระหว่างหลกัฐานกบัขอ้กล่าว

อา้งได ้ , วิธีการสอนโดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน (Modeling-based learning) (Ji Shen & Marcia C. Linn, 2011) ซ่ึง

พบว่านกัเรียนยงัไม่สามารถให้คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไดดี้มากนกั เน่ืองจากการสอนโดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐานน้ี

จะเน้นการสร้างหลกัฐานในเชิงรูปธรรมแต่ไม่ได้เน้นการอธิบายเชิงเหตุผลเพ่ือเช่ือมโยงขอ้กล่าวอา้งกบัหลกัฐาน

เท่าท่ีควร กล่าวคือในงานวิจยัเป็นการสร้างแบบจาํลองเร่ืองไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมโยงความรู้ระหว่างประจุไฟฟ้า อนุภาคและ

พลงังาน แต่ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อนกัเรียนไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์เหล่าน้ีไดเ้ลย   

การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) เป็นวิธีการสําคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะเป็น

วิธีการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการคน้ควา้หาความรู้ในธรรมชาติแลว้นาํเสนอผลการคน้ควา้นั้นในรูปของคาํอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Explanation) ดงันั้นจึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าการปฎิบติัอนัเป็นหัวใจสําคญัของการสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร์คือ การสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Beyer and Davis, 2008) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Berland and 

Reiser (2009) ท่ีกล่าวว่า “เป้าหมายสาํคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยการสืบเสาะ มี 2 ประการคือ 1) นกัเรียนควร

มีความสามารถในการใช้ข้อมูลและมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างรูปแบบ หรือคําอธิบายเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 2) นกัเรียนควรไดรั้บการกระตุน้ให้นาํเสนอและโตแ้ยง้ทางความคิดความสําคญัของการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ดงักล่าวจึงนาํมาสู่การเปล่ียนแปลงเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัท่ีเนน้การ
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ให้นักเรียนเก็บรวบรวมขอ้เท็จจริงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษามาเป็นการสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์โดยการ

เช่ือมโยงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไปสู่หลกัฐานและการให้เหตุผล รวมทั้งการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาสําหรับการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีให้ความสาํคญักบัคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ อาทิ สภาการวิจยัแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(National Research Council, 1996)  ไดเ้นน้ว่าการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถ และความเขา้ใจ

พ้ืนฐานสําหรับการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์โดยระบุว่านักเรียนควรมีความสามารถ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การแสดง

หลกัฐานเพ่ือช่วยพฒันาและประเมินคาํอธิบาย 2) สร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จากหลกัฐาน 3) สร้างและปรับปรุง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และแบบจาํลองโดยใชเ้หตุผลและหลกัฐาน   4) มีความเขา้ใจว่า คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

นั้น เนน้หลกัฐาน เหตุผลและใชห้ลกัการ รูปแบบและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ” นอกจากน้ีความสามารถในการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ยงัเป็นความสามารถประการหน่ึงท่ีบ่งช้ีถึงความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามตัวบ่งช้ีของ

องคก์รเพ่ือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development, 2009)  

จากการศึกษาการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีช่วย

พฒันาการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากจะมีขั้นการสอนท่ีให้นักเรียนไดอ้ธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Explanation) กระบวนการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์นกัเรียนจะไดท้กัษะอ่ืนๆนอกจากทกัษะการ

จาํ เช่น ทกัษะปฏิบติั ทกัษะการอธิบาย ท่ีทาํให้นกัเรียนเขา้ใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งถ่องแทม้ากข้ึน และสามารถ

อธิบายความรู้นั้นๆดว้ยความเขา้ใจ นอกจากน้ีวิธีการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น ยงัทาํให้ผูว้ิจัย

สามารถให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างแสดงคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไดใ้นหลายขั้นตอน เช่น ขั้นท่ี 1 การกระตุน้

ความสนใจ โดยนกัเรียนจะไดดู้วีดิทศัน์เก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีจะเรียน และผูว้ิจยัจะถามคาํถามให้นกัเรียนตอบ โดยผูว้ิจยัจะ

กระตุน้ให้นกัเรียนตอบให้รูปแบบของการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น เม่ือนักเรียนตอบคาํถามมาแลว้ ผูว้ิจยั

จะถามต่อไปว่า “นกัเรียนมีหลกัฐานอะไรมายืนยนั และมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชอ้ธิบายเพ่ือเช่ือมโยงขอ้กล่าว

อา้งกบัหลกัฐานหรือไม่ อยา่งไร” ขั้นท่ี 3 การอธิบาย โดยเม่ือนกัเรียนทาํการทดลองในขั้นท่ี 2 จนไดอ้งค์ความรู้แลว้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งอธิบายผลการทดลองให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนฟัง โดยการอธิบายจะตอ้งอธิบายในรูปแบบของ

การสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ทาํไมผลการทดลองจึงเป็นเช่นนั้น รวมถึงมีหลักฐานและเหตุผลอะไรมา

สนับสนุนผลการทดลองท่ีนักเรียนตอบ และ ขั้ นท่ี 5 คือ สรุป โดยนักเรียนจะได้ฝึกการสร้างคําอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ในใบกิจกรรมระหวา่งเรียน ท่ีผูว้ิจยัจะแจกให้ทา้ยแผนการสอนแต่ละเร่ือง   ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีทาํให้

ผูว้ิจยัสนใจเลือกใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น เพ่ือมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความสามารถในการ

สร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยท่ีนักเรียนจะสามารถหาความรู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมือนกับท่ี

นักวิทยาศาสตร์หาแลว้ นักเรียนยงัตอ้งนาํเสนอผลการคน้ควา้นั้นในรูปของคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Explanation) ท่ีไม่ใช่แค่การเดาหรือการตั้งสมมติฐานแต่เป็นการอธิบายท่ีมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence) และ การ

ให้เหตุผล (Reasoning)จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้วางแผนให้นักเรียนพฒันาการสร้างคําอธิบายเชิง

วิทยาศสตร์ (scientific explanation) ในรูปแบบการเขียนสรุปทา้ยชัว่โมง และการอธิบายในระหว่างการเรียนการสอน  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

4 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น 
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3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพแบบปฏิบติัในชั้นเรียน (Classroom action research) โดยยึดตามแนวทาง

ของ Kemmis and Mctagart (1988) ซ่ึงเป็นวงจร 4 ขั้นตอน คือ 1.การวางแผน (Plan) เป็นขั้นการสร้างและออกแบบ

แผนปฏิบติัการ โดยผูว้ิจยัจะทาํการสาํรวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนของตนเอง ซ่ึงในงานวิจยัน้ี คือ ทกัษะ

การสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  2.การลงมือปฏิบติั (Act) เป็นการปฏิบติั

ตามแผนท่ีวางไวเ้ป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสอน หรือนาํแนวคิดท่ีสามารถนาํมาแกไ้ขปัญหาไดม้าใชใ้นห้องเรียนจริง ซ่ึงขั้น

ตอนน้ีในงานวิจยั คือ รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น 3.การสังเกต 

(Observe) เป็นการรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากผลของการปฏิบติัการผา่นแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีสามารถรวบรวมได ้โดยขั้น

ตอนน้ีจะเกิดไปพร้อมกบัการลงมือปฏิบติัการ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะสังเกต และรวบรวมขอ้มูลผ่านแบบประเมินของ

นกัเรียน ช้ินงาน และ 4.การสะทอ้นความคิด (Reflect) เป็นการทบทวน และยอ้นคิดถึงการปฏิบติัของผูว้ิจยัอย่างมี

เป้าหมาย เพ่ือประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนว่าพอใจมากน้อยแค่ไหน จากนั้นจึงนาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปปรับปรุงในแผนการ

จดัการเรียนรู้ถดัไป หรือวงจรถดัไป ซ่ึงแสดงวงจรให้เห็นดงัภาพท่ี 1 โดยกลุ่มท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 

นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ขนาดใหญ่

พิเศษแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 26 คน เป็นนกัเรียนชาย จาํนวน 15 คน และนกัเรียน หญิงจาํนวน 11 คน    

    

 

โดยกรอบเน้ือหาเป็นเร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม จาํนวน 5 แผนการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

ขอ้มลูเก่ียวกบัทกัษะการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มี คือ แบบทดสอบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์จาํนวน 4 ขอ้คาํถาม โดยขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีลกัษณะเป็นสถานการณ์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั โดยให้

นกัเรียนทาํก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้  

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมดว้ยเคร่ืองมือต่างๆมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดงัต่อไปน้ี  

การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียน ดว้ยรูปแบบการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยฉนัทาํการวิเคราะห์ดงัน้ี  

ภาพที ่1 แสดงวงจรเกลียว หรือวงจร 
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1.1 ผลคะแนนของการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมของแบบทดสอบการสร้างคาํอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ ท่ีประกอบไปดว้ย ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน และการให้เหตุผล ซ่ึงใชว้ดัก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการอ่านคาํตอบของนกัเรียนอยา่งละเอียดในแต่ละขอ้และ

แต่ละองค์ประกอบของคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วยรายการประเมิน 3 รายการ คือ ข้อกล่าวอ้าง 

หลกัฐาน และการให้เหตุผล และให้คะแนนในแต่ละรายการเป็น 3 ระดบัคะแนน คือ 0 1 และ 2 คะแนน สรุปคะแนน

ท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ของการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง 0-6 คะแนน ทั้งหมด 4 ขอ้ แปลผลออกมาในรูป

ของคะแนนเต็ม 24 คะแนนและนํามาจาํแนกเป็นระดบัความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดย

ปรับปรุงจากของ McNeil and Krajcik (2008) เป็นรายบุคคลทั้งหมด 3 ระดบั คือ ระดบัควรปรับปรุง ระดบัดี และ

ระดับดีมาก ดงัแสดงในตาราง เพ่ือหาค่าความถ่ีและร้อยละในแต่ละระดับ โดยพิจารณาจาก เกณฑ์แสดงระดับ

ความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

 

ช่วงคะแนน ระดบัความสามารถ 

17-24 ดีมาก 

9-16 ดี 

0-8                 ควรปรับปรุง 

 

1.2 ผลคะแนนของการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์แบบรายขอ้ของแบบทดสอบการสร้างคาํอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ ท่ีประกอบไปดว้ย ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน เหตุผล ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยการ

วิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ และเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละ

องคป์ระกอบว่านกัเรียนมีการพฒันาการอยา่งไร สาํหรับก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  เกณฑก์ารให้คะแนนคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (McNeill and Krajcik, 2008)  

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน 

0 (ควรปรับปรุง) 1 (ดี) 2 (ดีมาก) 

ข้อกล่าวอ้าง คอื ข้อยนืยนั

ของปรากฎการณ์ทีศึ่กษา 

ไม่เขียนขอ้กล่าวอา้ง หรือ 

เขียนขอ้กล่าวอา้งไม่

ถูกตอ้ง 

เขียนขอ้กล่าวอา้งถกูตอ้ง

แต่ไม่ชดัเจน 

เขียนขอ้กล่าวอา้งได้

ถูกตอ้งและชดัเจน 

หลกัฐาน คอื ข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ทีส่นับสนุนข้อ

กล่าวอ้าง 

 

 

 

ไม่มีการแสดงหลกัฐาน

หรือแสดงหลกัฐานไม่

เหมาะสมกล่าวคือเป็น

หลกัฐานท่ีไม่สนบัสนุน

ขอ้กล่าวอา้ง 

 

แสดงหลกัฐานได้

เหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ

และอาจมีหลกัฐานบาง

ประการท่ีไม่เหมาะสม 

แสดงหลกัฐานได้

เหมาะสมและมีจาํนวน

เพียงพอต่อการสนบัสนุน

ขอ้กล่าวอา้ง 
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         ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารให้คะแนนคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (McNeill and Krajcik, 2008  (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน 

0 (ควรปรับปรุง) 1 (ดี) 2 (ดีมาก) 

การให้เหตุผล คอื 

ข้อความทีแ่สดงความ

เช่ือมโยงระหว่างข้อกล่าว

อ้างกบัหลกัฐาน 

ไม่แสดงเหตุผลหรือแสดง

เหตุผลท่ีไม่เช่ือมโยง

หลกัฐานกบัขอ้กล่าวอา้ง 

แสดงเหตุผลท่ีเช่ือมโยง

กบัขอ้กล่าวอา้ง แต่มีการ

ใชห้ลกัฐานซํ้า และ/ หรือ 

ใชห้ลกัฐานเชิง

วิทยาศาสตร์บา้งแต่ไม่

เพียงพอ 

แสดงเหตุผลท่ีเป็นการ

เช่ือมโยงหลกัฐานไปสู่ขอ้

กล่าวอา้ง รวมถึงใช้

หลกัการเชิงวิทยาศาสตร์

ไดเ้หมาะสมและเพียงพอ 

 

4. ผลการวจิัย 

เม่ือผูว้ิจัยได้จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้

กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น พบว่าระดบัความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ใน

แบบทดสอบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 4 ขอ้ ใน 3 องค์ประกอบ  คือ ขอ้กล่าวอา้ง 

หลกัฐาน การให้เหตุผล ของนกัเรียนส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัดี และ ระดบั ดีมาก แต่ยงัมีนกัเรียนส่วนนอ้ยท่ีอยูใ่นระดบั 

ควรปรับปรุง โดยข้ึนอยู่กบัรูปแบบของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้  โดยผลการวิจยัในแต่ละองค์ประกอบในแต่ละขอ้มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ภาพท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละ

องคป์ระกอบของนักเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ขอ้ท่ี 1 เร่ือง การ

เคล่ือนท่ีของยานพาหนะบนทางโคง้  

 

 
 

จากกราฟขา้งตน้พบว่าภายหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มากข้ึน โดยเฉพาะในองคป์ระกอบท่ีเป็นหลกัฐานและการให้เหตุผล แต่ในองค์ประกอบท่ี

เป็นข้อกล่าวอ้างนั้ นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขียนข้อกล่าวอ้างอยู่ในระดบัดี เน่ืองจากนักเรียนเขียนขอ้กล่าวอ้าง
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การเคลื่อนที่ของยานพาหนะบนทางโคง้ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
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ถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้น คือ นักเรียนไม่เขียนว่ามุมท่ีรถจกัยานยนต์ทาํกบัแนวอะไร ซ่ึงไม่สามารถทาํให้เขา้ใจไดว้่า

นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้องหรือไม่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเวลาในการทาํแบบทดสอบมีจาํกัดเน่ืองจากเป็นเวลาพกั

กลางวนั รวมถึงผูว้ิจยัไม่ไดเ้น้นให้นักเรียนทาํแบบทดสอบโดยการเขียนคาํตอบอย่างละเอียดขณะให้นักเรียนทาํ

แบบทดสอบหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ภาพท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละ

องคป์ระกอบของนักเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ขอ้ท่ี 2 เร่ือง การ

เคล่ือนท่ีแนววงกลมในระนาบด่ิง  

 

 
 

จากกราฟขา้งตน้พบว่าภายหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มากข้ึน ทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐานและการให้เหตุผล แต่จะเห็นไดว้่าใน

องคป์ระกอบท่ีเป็นขอ้กล่าวอา้งนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไดค้ะแนนอยู่ในระดบั ดี เน่ืองจากว่านกัเรียนเขียนขอ้กล่าวอา้ง

ไม่ครบถว้นดงัน้ี “เพราะมีแรงสู่ศนูยก์ลาง” หรือ “เพราะมีความเร็วท่ีเหมาะสม” อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงอาจจะ

เป็นเพราะการสอนท่ีผูว้ิจยัไม่ไดเ้น้นให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วกบัแรงสู่ศูนยก์ลางท่ีทาํให้

รถไฟตีลังกาเคล่ือนท่ีแนววงกลมในระนาบด่ิงได ้และองค์ประกอบท่ีเป็นหลกัฐานนักเรียนส่วนใหญ่มีการแสดง

หลกัฐานท่ีถูกตอ้งมากข้ึน เน่ืองจากในระหว่างท่ีผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดเ้นน้ให้นักเรียนเขียน Free Body Diagram 

ทาํให้เม่ือนกัเรียนทาํแบบทดสอบการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในขอ้ 2 ท่ีมีรูปภาพมาให้นักเรียนสามารถเขียน 

Free Body Diagram ไดถู้กตอ้งและนาํมาเป็นหลกัฐาน นอกจากน้ีนกัเรียนส่วนใหญ่สามารถแสดงเหตุผลเช่ือมโยง

ระหว่างหลกัฐานและขอ้กล่าวอา้งไดถู้กตอ้ง 

ภาพท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละ

องคป์ระกอบของนักเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ขอ้ท่ี 3 เร่ือง การ

เคล่ือนท่ีแนววงกลมในระนาบระดบั  
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การเคลื่อนที่แนววงกลมในระนาบดิ่ง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
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จากกราฟขา้งตน้พบว่าภายหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มากข้ึน ทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐานและการให้เหตุผล แต่จะเห็นไดว้่าใน

องคป์ระกอบท่ีเป็นขอ้กล่าวอา้งนกัเรียนส่วนใหญ่จะไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั ดี ในช่วงก่อนเรียน และมีนักเรียนจาํนวน

หน่ึงท่ีสามารถพฒันาตนเองและสามารถไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั ดีมาก ในช่วงหลงัเรียน ทั้งน้ีการท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่

ยงัคงไดค้ะแนนในขอ้กล่าวอา้งอยูใ่นระดบั ดี ในช่วงหลงัเรียน เป็นเพราะว่านักเรียนเขียนขอ้กล่าวอา้งถูกตอ้ง แต่ไม่

ครบถ้วน ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาในการทาํแบบทดสอบมีจํากัด เน่ืองจากเป็นเวลาพักกลางวัน ส่วนใน

องค์ประกอบท่ีเป็นหลกัฐานนักเรียนมีการพฒันาข้ึนมาก เน่ืองจากนักเรียนไดฝึ้กเขียน Free Body Diagram ใน

ระหว่างเรียน รวมถึงการให้เหตุผลท่ีนกัเรียนสามารถพฒันาไดม้ากเช่นกนั เน่ืองจากขณะท่ีผูว้ิจยัสอน ผูว้ิจยัอธิบายให้

นกัเรียนเห็นว่าเพราะเหตุใด Free Body Diagram จึงเป็นเช่นนั้นและแรงต่างๆท่ีเกิดข้ึนมีผลอย่างไรกบัการเคล่ือนท่ี

แบบวงกลมแนวระดับ ซ่ึงก็คือเหตุผลในการอธิบายขอ้คาํถามข้อท่ี 3 ในแบบทดสอบความสามารถในการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  

ภาพท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละ

องคป์ระกอบของนักเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ขอ้ท่ี 4 เร่ือง การ

เคล่ือนท่ีของดาวเทียม  
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ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

จากกราฟขา้งตน้พบว่าภายหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มากข้ึน ทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐานและการให้เหตุผล แต่จะเห็นไดว้่าใน

องค์ประกอบท่ีเป็นขอ้กล่าวอา้งนักเรียนไดค้ะแนนอยู่ในระดับดีมากมีจาํนวนใกลเ้คียงกนัทั้งก่อนและหลังการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเพราะวา่ขอ้มลูท่ีให้มาในโจทยข์อ้ท่ี 4 เป็นรูปแบบตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความ

สูงจากผวิโลกและความเร็วในวงโคจร ทาํให้เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้จะเห็นความสัมพนัธ์และสามารถเขียนคาํตอบ

ในขอ้กล่าวอา้งไดท้นัที ส่วนในองค์ประกอบของการแสดงหลกัฐานจะเห็นไดว้่านักเรียนมีการพฒันาข้ึนอย่างมาก 

เน่ืองจากนกัเรียนคุน้ชินกบัการแสดงหลกัฐานในรูปแบบตารางท่ีไดข้อ้มลูมาจากโจทย ์และในองคป์ระกอบท่ีเป็นการ

ให้เหตุผลพบว่านักเรียนสามารถพฒันาได้เช่นเดียวกัน แต่พบว่ายงัมีนักเรียนบางส่วนท่ียงัให้เหตุผลอยู่ในระดับ 

ปรับปรุง และ ระดับ ดี คือนักเรียนบางคนให้เหตุผลไม่ครบถ้วนหรือให้เหตุผลไม่ถูกตอ้ง และเม่ือผูว้ิจยัสอบถาม

นกัเรียนเพ่ิมเติมถึงปัญหาน้ี นกัเรียนให้คาํตอบว่านกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาในการเรียน เน่ืองจากไม่ไดต้ั้งใจฟังเวลาครู

อธิบายทาํให้ไดรั้บแนวคิดท่ีไม่ถูกตอ้งในห้องเรียน 
 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองคป์ระกอบ

ของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขอ้  จะพบว่านกัเรียนมีพฒันาการในการสร้างคาํอธิบาย

เชิงวิทยาศาสตร์ใน 3 องคป์ระกอบ คือ ขอ้กล่าวอา้ง  หลกัฐาน  การให้เหตุผล มากข้ึน จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบท่ีเป็น

ข้อกล่าวอ้างนักเรียนจะสามารถเขียนข้อกล่าวอ้างได้ถูกต้องเม่ือข้อมูลท่ีให้ในโจทยมี์ลักษณะเป็นตารางแสดง

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ชนิด โดยสังเกตไดจ้ากผลการวิเคราะห์ในขอ้ท่ี 4  เร่ือง การเคล่ือนท่ีของดาวเทียม 

และผลการวิเคราะห์ในข้อท่ี 1 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของยานพาหนะบนทางโค้ง  และองค์ประกอบท่ีเป็นหลกัฐาน

นักเรียนมีการพฒันาความสามารถในการเขียนหลักฐานจากก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนบางส่วนไม่

แสดงหลกัฐาน หรือแสดงหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง โดยการนาํการแสดงเหตุผลไปเขียนเป็นหลกัฐาน แต่เม่ือผ่านการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนเขา้ใจวิธีการเขียนหลกัฐานมากข้ึน เน่ืองจากในระหว่างจดักิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้

ฝึกสร้างหลกัฐานจากกิจกรรมการทดลอง ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ ตาราง กราฟ หรือ รูปภาพ เป็นตน้ หรือ

จากขอ้มลูท่ีให้มาในโจทย ์ ทาํให้นกัเรียนสามารถเขียนแสดงหลกัฐานไดถู้กตอ้งมากข้ึน และในองคป์ระกอบท่ีเป็น

การให้เหตุผล จะสังเกตเห็นว่านกัเรียนไดพ้ฒันาระดบัความสามารถมาอยูใ่นระดบั ดีมาก และ ระดบั ดี เน่ืองจากใน

ระหว่างจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนไดฝึ้กทาํการทดลอง และลงมือปฏิบติั (Hands-on) หาแนวคิดท่ีถูกตอ้งดว้ย

ตนเอง ทาํให้นักเรียนเข้าใจและจดจาํแนวคิดได้นานข้ึน แต่อย่างไรก็ตามยงัมีนักเรียนท่ีไม่สามารถพฒันาระดับ

ความสามารถน้ีไดโ้ดยอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง เน่ืองจากนักเรียนมีแนวคิดไม่ถูกตอ้ง โดยเกิดจากการท่ีนักเรียนไม่

ร่วมมือในการทาํกิจกรรมหรือทาํกิจกรรมแลว้แต่ยงัไม่เขา้ใจแนวคิดของเน้ือหา ซ่ึงอาจเป็นเพราะนักเรียนบางส่วนไม่

ชอบทาํกิจกรรมทาํให้ไม่สามารถนาํแนวคิดท่ีถูกตอ้งมาเป็นเหตุผลในการเช่ือมโยงระหว่างขอ้กล่าวอา้งกบัหลกัฐาน

ได ้  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น ในเร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะสมสําหรับการพฒันาการสร้างคาํอธิบายเชิง
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ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

วิทยาศาสตร์ ใน 3 องคป์ระกอบ (ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน การให้หตุผล) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน 5 

ขั้นตอนของกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น ท่ีผูว้ิจยันํามาใช้ในงานวิจัยน้ีเป็นลักษณะท่ีเน้นให้

นักเรียนไดฝึ้กสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ใน 4 ขั้นของการจดัการเรียนรู้ คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

(Engagement) ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบาย (Explanation) ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุป (Evaluation)   

โดยใชแ้นวคิดและหลกัฐานขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรมระหว่างเรียน นักเรียนไดฝึ้กสร้างหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ี

ไดรั้บจากการสํารวจตรวจสอบและหลกัการทางวิทยาศาสตร์จากการสะทอ้นความคิดร่วมกบัเพ่ือนในชั้นเรียน ซ่ึง

หลกัฐานเชิงประจกัษเ์กิดจากการเขียนทางวิทยาศาสตร์ของผลการทาํกิจกรรมลงในกระดาษเทา-ขาว ในงานวิจยัน้ีอาจ

เป็น รูปภาพ ตาราง หรือ กราฟ เพ่ือให้นักเรียนนาํหลกัฐานน้ีไปแสดงเม่ือสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  ซ่ึง Yang 

and Wang (2014) อธิบายไวว้่าการเขียนทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดความต่ืนตวัในการสร้างขอ้มูล

และแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัฐานและขอ้สรุป นาํไปสู่การสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  โดยก่อนท่ีนักเรียน

จะระบุหลกัฐานสนบัสนุนไดน้ั้นตอ้งมีการแลกเปล่ียนหลกัฐานท่ีแต่ละคนแสดง ประเมินความน่าเช่ือถือและความ

เหมาะสมของหลกัฐานร่วมกนัภายในกลุ่ม การท่ีนักเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมีปฏิสัมพนัธ์กนั

ภายในกลุ่มเจรจาเพ่ือหาขอ้สรุปของคาํตอบของกลุ่ม สอดคลอ้งกบัแนวติดของ Vygotsky (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2556) 

ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้เน้นความสําคญัและบทบาทของสังคมและวฒันธรรม โดยการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคมระหว่างเด็ก ผูใ้หญ่และเพ่ือนท่ีอยู่ในสังคมและเม่ือสมาชิกในกลุ่มมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป สมาชิก

สามารถคัดคา้นได้ แต่ตอ้งเสนอหลกัฐานและเหตุผลท่ีสนับสนุนคาํตอบของตนเอง สถานการณ์ในขั้นสร้างความ

สนใจตอ้งเอ้ือให้นกัเรียนทาํนายผล และนาํมาสู่ขอ้กล่าวอา้ง ซ่ึงในขั้นตอนน้ีนักเรียนอาจสร้างขอ้กล่าวอา้งท่ีถูกหรือ

ผดิไปจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ได ้แต่เม่ือนกัเรียนไดส้ังเกตและรวบรวมหลกัฐาน นกัเรียนจะไดเ้ปรียบเทียบความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้กล่าวอา้งของตนเองกบัหลกัฐานท่ีมี ทาํให้นักเรียนจดัลาํดบัความคิดและทบทวนขอ้กล่าวอา้ง

ของตนเองให้สมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัหลกัฐานมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Fensham and Kass (1988) ท่ีกล่าวไว้

ว่าเม่ือส่ิงท่ีนกัเรียนคาดการณ์ไวไ้ม่ตรงกบัส่ิงท่ีนกัเรียนไดจ้ากการสังเกต จะเกิดความไม่สมดุล เกิดความขดัแยง้ทาง

ปัญญา (Cognitive conflict) ซ่ึงจะเปล่ียนไปเป็นแรงกระตุน้สําหรับการเรียนรู้ ทาํให้นักเรียนมีความพยายามคน้หา

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์รวมทั้งเหตุผลสนบัสนุนว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ส่งเสริมกระบวนการ

คิดของนักเรียนเพ่ือสร้างคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในขั้นต่อไป  นอกจากน้ีนักเรียนมีโอกาสไดรั้บคาํแนะนําและ

ขอ้มลูป้อนกลบัจากครูเก่ียวกบัคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนสร้างในแง่ขององค์ประกอบและความสอดคลอ้ง

ของแต่ละองคป์ระกอบของคาํอธิบาย โดยครูให้ขอ้เสนอแนะและประเมินคาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนสร้าง

ในขั้นท่ี 5 ซ่ึงเป็นการติดตามผล สอดคล้องกับ Sandra (2006) กล่าวถึงความสําคัญของกิจกรรมการเขียนทาง

วิทยาศาสตร์ว่าเป็นการช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ผ่านการคาดเดา การอธิบาย การเปรียบเทียบ และการสร้าง

คาํอธิบาย ครูเป็นบุคคลท่ีจะมีส่วนสาํคญัในการพฒันาการเขียนคาํอธิบายของนักเรียน เช่น กระตุน้ให้นักเรียนเขียน

เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั เขียนขอ้สรุปจากหลกัฐานท่ีนักเรียนทาํการสํารวจตรวจสอบ 

กระตุ้นและจดัลาํดบัความเหมาะสมของการเขียนทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงให้ข้อมูลป้อนกลบักับงานเขียนทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 
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แต่อย่างไรก็ตามการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น ในเร่ืองน้ีนั้ น 

ครูผูส้อนควรตระหนกัถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาทกัษะของนักเรียน เช่น ในกรณีท่ีกิจกรรมมีความ

ซบัซอ้นมาก ครูผูส้อนอาจจะตอ้งแบ่งเน้ือหาของกิจกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ยๆ เม่ือนกัเรียนทาํกิจกรรมในแต่ละขั้น

สําเร็จแลว้ ก็จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนรู้ได้ หรือการตรวจสอบความรู้เดิม (Prior 

knowledge) และความเขา้ใจในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน ก่อนท่ีจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หากครูผูส้อนพบว่า

นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในวิชาน้ีในระดบัท่ีนอ้ย อาจจะตอ้งปรับรูปแบบของเน้ือหาในกิจกรรมให้ปรากฏขอ้มูล 

สูตรฟิสิกส์นอ้ยลง เพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน จากนั้นจึงค่อยเช่ือมโยงเน้ือหาของกิจกรรมเขา้กบัแนวคิดของเร่ือง

ดงักล่าวในขั้นสรุปบทเรียน 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะปฏิบัติและเจตคติต่อการเรียนวิชา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยขีองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

Effects of Project Approached Learning Management on Performance Skills and Attitudes 

toward Career and Technology Subjects of Grade 6 Students 

ปาณนัินท์  แตพรม 1 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ teeofying@hotmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีทกัษะ

ปฏิบติัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกบัจาํนวนร้อยละ 70 ของจาํนวนนักเรียนทั้งหมด 2)เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการ

เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 3)เพ่ือ

เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ท่ีกาํลงัเรียนอยู่ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จาํนวน 

30 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจบัฉลาก  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใช ้จาํนวน 

5 แผน 12 ชัว่โมง (ในเวลา) และ 15 ชัว่โมง (นอกเวลา) 2) แบบวดัทกัษะปฏิบติั 10 รายการท่ีมีค่าความเท่ียง  0.90         

3) แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มลู

โดยหาค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ และการทดสอบที แบบกลุ่มตวัอย่าง ไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent sample) 

ผลการวิจยัพบว่า 

1. นักเรียนท่ีมีทกัษะปฏิบติัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 มีจาํนวนร้อยละ 90.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ท่ี

กาํหนดไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

2. นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั:  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน, ทกัษะปฏิบติั, เจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1)to compare the number of students taught by project approached 

learning management on performance skills passing the criterion score of 80% from 70% standardized score,                    

2)to examine attitudes toward career and Technology subjects of grade 6 students 3)to compare grade 6 students’ 

attitude towards career and Technology subjects. The samples in this research were grade 6 student, in the second 

semester of the academic year 2017, Wat Promjariyavas School, the number 30 students from each class were 

selected by simple random. The research instruments were 1) 5 lessons plans on project work of Inventory of used 

materials, spend of twelve hours (in time) and fifteen hours (over time), 2)10 items of performing skills from with 

reliability value at 0.90, 3) 5 level rating scale of Attitude Measurement. Data was analyzed using Chi-Square Test, 

t-test for dependent sample.  

  The results of this study revealed that: 

1)  90 percent of total students had performing skills passing the criterion score of 80% after learning 

higher than the standardized score at the .05 level of significance. 

               2)  The students’ attitude towards career and technology taught by Project Based Learning was higher than 

before learning at .05 level of statistical significance. 
 

 Keywords:  Project, Skills, Attitude 

 

1. บทนํา 

การศึกษาเป็นหัวใจสาํคญัของการพฒันาประเทศ ท่ีเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป้าหมาย

ของการพฒันาประเทศให้สามารถเจริญกา้วหนา้และทดัเทียมกบัอารยประเทศทั้งหลายนั้นอยู่ท่ีการพฒันาคนในประทศ

นั้ น ๆ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ซ่ึงการศึกษาเป็นส่วนสําคัญมากในการพฒันา วิธีการให้ผูเ้รียน ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงผสมผสานกบัความรู้อยา่งสมดุลนั้น สถานศึกษาตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ี เนน้กระบวนการเรียนรู้โดย

ยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญภายใต้ความเช่ือว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศกัยภาพของเขา (ลดัดา  ภู่เกียรติ, 2552, น. 12) การเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัการเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั คือ การสอนแบบ

โครงงาน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในแบบโครงงาน เป็นแนวคิดทางการเรียนรู้ตามแนวปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม 

(Experimentalism)  ซ่ึงมีจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)  เป็นผูท่ี้ริเร่ิมและผลกัดนัในการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ท่ีการเรียนรู้จาก

การกระทาํจริง (Learning by Doing) โดยปรัชญาการศึกษาในแนวทางน้ีจะเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง การ

ไดรั้บประสบการณ์จริงจะทาํให้การเรียนรู้คงอยูก่บัผูเ้รียนตลอดไป มีรูปแบบวิธีสอน   ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

กระทาํให้ส่ิงท่ีตนสนใจ และเป็นผูว้างแผนการทาํงานได้ดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา หรือเสนอแนะ

แนวทาง ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกกระบวนการทาํงานอย่างมีขั้นตอน คือวางแผนการดาํเนินงาน ดว้ยการเขียนโครงงานเสนอ

ผูส้อน เม่ือไดรั้บการอนุมติั ก็จะดาํเนินงานตามแผน เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มลู สรุปแผนการดาํเนินงานและรายงานผล 

การปฏิบติังาน รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข (สุคนธ์  สินธพานนท,์ 2556: 155) จาก

ลกัษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผูว้ิจัยเห็นว่าเป็นการจัดกาเรียนรู้ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กเข้าร่วม

กระบวนการกลุ่ม ได้แลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือน มีการแสวงหาส่ิงท่ีตนสนใจจะศึกษา ไดพ้ฒันาความคิดอย่างเต็มท่ี  
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อยากเรียนรู้ตลอดเวลา สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกิดทกัษะปฏิบติั มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งเพ่ือพฒันาผูเ้รียนโดยจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือเปรียบเทียบจาํนวน

นักเรียนท่ีมีทกัษะปฏิบติัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกบัจาํนวนร้อยละ 70 ของจาํนวนนักเรียนทั้งหมด และ

เปรียบเทียบเจตคติต่อการการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน     
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีทกัษะปฏิบติัผา่นเกณฑร้์อยละ 

80 ของคะแนนเต็มกบัจาํนวนร้อยละ 70 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนและหลงัเรียนของนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3. การดาํเนินการวิจยั 

    3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียนเทศบาล              

วดัพรหมจริยาวาส สังกดัสาํนกัการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค ์จาํนวน 3 ห้องเรียน จาํนวน 97 คน ท่ีเรียนในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล

วดัพรหมจริยาวาส สังกดัสาํนกัการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค ์ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560    ซ่ึงได้

โดยการสุ่มแบบง่ายดว้ยการจบัฉลากทั้งหมด 3 ห้องเรียน จาํนวน 97 คน โดยจบัฉลากและ   ไดช้ั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6/2 เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงมีนกัเรียนจาํนวน  30 คน 

 3.2 เคร่ืองมือในการวิจยั 

                               1. แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ือง การประดิษฐ์ของใชจ้าก เศษ

วสัดุ ใชจ้ดัการเรียนรู้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 5 แผนใชเ้วลาการเรียนรู้ 12 ชัว่โมง (ในเวลาเรียน) 

และจาํนวน 15 ชัว่โมง (นอกเวลาเรียน) โดยผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยสร้างแบบประเมิน

ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยศึกษารูปแบบการประเมินของ วฒันาพร ระงับทุกข ์

(2545, น. 170-185) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น การพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ และเป็นครูผูส้อนท่ีมีความชาํนาญการพิเศษรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นผูป้ระเมินและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใชค้วามสอดคลอ้งของเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ

จดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ และนาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและนาํกลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินและตรวจสอบอีกคร้ัง จากนั้นนาํผลการประเมิน

แผนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 แผน ในแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย  (𝑥2) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยยึดหลักเกณฑ์พิจาณาค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ ของ วฒันาพร ระงบัทุกข์ (2545, น.170-185) ซ่ึงในแต่ละด้านถ้า

ค่าเฉล่ียมีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  สรุปไดว้่า แผนการสอนมีความเหมาะสม

สามารถนาํไปใชไ้ด ้(วิเชียร  เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11; อา้งถึงใน สุภาภรณ์  ชอบประดิษฐ,์ 2554ล น. 50) และไดท้าํการ
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ จนไดแ้ผนการสอนท่ีมีความเหมาะสมนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน 

 2. แบบวดัทกัษะปฏิบติั เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมช้ีบ่งดา้นทกัษะปฏิบติัในการประดิษฐ์ของใช้

จากเศษวสัดุและผลงานท่ีไดว้ิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง การประดิษฐ์ของใชจ้าก

เศษวสัดุ การสร้างแบบวดัทกัษะปฏิบติัจะสร้างโดยกาํหนดจุดประสงค ์ การประเมินผลการปฏิบติั กาํหนดเกณฑ์การ

ปฏิบติัโดยแยกเป็นประเด็นท่ีจะสังเกตและเกณฑท่ี์จะตดัสินผลเกณฑ์การปฏิบติัเป็นพฤติกรรมเฉพาะท่ีนักเรียนควร

ปฏิบติัเพ่ือท่ีจะให้ผลการปฏิบติัเหมาะสมงานภาคปฏิบติัต่าง ๆ ตดัสินหรือให้คะแนนการปฏิบติั ซ่ึงการวดัผลทกัษะ

ปฏิบติัส่วนมากใชเ้ทคนิคการสงัเกต (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ)์ โดยมีรายการวดัทกัษะปฏิบติั 10 รายการ โดยผูว้ิจยั

ตรวจหาคุณภาพแบบวดัทกัษะปฏิบติัจาํนวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบเชิงพินิจของพฤติกรรมช้ีบ่งของการวดัทกัษะ

ปฏิบติั โดยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัทกัษะปฏิบติั นาํความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมินแบบ

วดัทกัษะปฏิบติัตามรายละเอียดแต่ละขอ้มา และหาค่าเฉล่ีย (𝒳�) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝒮.𝒟 )โดยกาํหนด 

ค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดบั ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาของ บุญชม ศรีสะอาด (2543, น. 100) ในแต่ละดา้นถา้ค่าเฉล่ียมีค่าตั้งแต่ 

3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 สรุปไดว้่า แบบวดัทกัษะปฏิบติัมีความเหมาะสมสามารถ

นาํไปใชไ้ด ้และนาํแบบวดัทกัษะปฏิบติัไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล

วดัพรหมจริยาวาส สาํนกัการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จาํนวน 10 คน ท่ี    ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยจดักิจกรรม

ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เป็นเวลา 3 ชัว่โมง และให้ครู จาํนวน 2 คน (ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยแีลว้ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี) สังเกตและประเมินทกัษะปฏิบติัและประเมินผลงานของนักเรียน 

ซ่ึงก่อนท่ีจะดาํเนินการสังเกตและประเมินทกัษะปฏิบติัและประเมินผลงานนักเรียน ผูท้าํวิจัยจะอธิบายให้ครูผู ้

ประเมินทั้ง 2 คน เขา้ใจถึงเกณฑก์ารสังเกตและประเมินผลงานนกัเรียน จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินทกัษะ

ปฏิบติัและประเมินผลงานนกัเรียนจากครู  ผูป้ระเมินทั้ง 2 คน มาคาํนวณหาค่าความเท่ียงของผูป้ระเมิน ทั้ง 2 คน โดย

ใชสู้ตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมินโดยใชสู้ตรของเบอรร์ร่ี สต๊อกค ์และคนอ่ืนๆ  (Burry – Stock 

and other. 1996, น. 251-261) 

           3. แบบวดัเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยใีนการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกแบบวดัเจตคติต่อ

วิชาการงานอาชีพโดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert โดยใชช้นิด  5 มาตรา ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็น

ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, น. 152-159) นาํแบบวดัเจตคติ

ต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยท่ีีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม

กบัจุดประสงคก์ารวดัเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีนาํผลพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคใ์นการวดัเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (IOC) ซ่ึงจาก

การหาค่า IOC พบว่า แบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00 

   3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การดาํเนินการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเคร่ืองมือไปทดลองกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน  30 

คน ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส  สาํนกัการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค ์

โดยมีการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอนดงัน้ี 
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1. ให้นกัเรียนทาํแบบสอบถามวดัเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ืองการประดิษฐ์ของ

ใชจ้ากเศษวสัดุชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 20 ขอ้ แลว้บนัทึกผลเป็นคะแนนก่อนเรียน 

2. จดัการเรียนรู้กบันักเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ืองการประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษ

วสัดุเวลาจดัการเรียนรู้ 3 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง(ในเวลาเรียน) จาํนวน 15 ชัว่โมง (นอกเวลาเรียน) ใน

การจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 - 7 คน  โดยให้นกัเรียนเลือกตามความสนใจ 

 2.2 ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ แลว้ให้ประธานมอบหมายหนา้ท่ีให้สมาชิกใน

กลุ่มทาํ 

 2.3 ให้นกัเรียนทาํกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. เม่ือจดัการเรียนรู้ครบทุกแผนแลว้  ให้นกัเรียนทาํแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลย ีเร่ืองการประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 20 ขอ้ แลว้บนัทึกผลเป็นคะแนน

หลงัเรียน 

4. นําคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินทกัษะปฏิบติั และแบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ไปวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติเพ่ือคาํนวณหาค่าต่าง ๆ ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุป

ผลการวิจยั 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. การเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีมีทกัษะปฏิบติัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกบัจาํนวนร้อยละ 

70 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด  ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะห์ดงัน้ี 

  1.1 นาํคะแนนจากการประเมินทกัษะปฏิบติัของนักเรียนรายบุคคลของแต่ละรายการมารวมกนั 

และคิดค่าร้อยละเทียบกบัคะแนนเต็ม 

 1.2 นบัจาํนวนนกัเรียนท่ีมีคะแนนจากการประเมินทกัษะปฏิบติัท่ีไดไ้ม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ

คะแนนเต็ม 

 1.3 คิดเป็นร้อยละ 70 ของจาํนวนนักเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากการประเมิน

ทกัษะปฏิบติั โดยเทียบกบัจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 

                1.4 คาํนวณหาค่าทางสถิติเพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างความถ่ีท่ีไดจ้ากการปฏิบติักบัความถ่ี

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยใชค่้าสถิติทดสอบไค-สแควร์ 

2.  การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีวิธีการวิเคราะห์ดงัน้ี 

 2.1 นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนมาบนัทึก 

 2.2 หาผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 

 2.3 รวมผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนและยกกาํลงัสอง 

 2.4 นําผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียนของนักเรียนแต่ละคนมายกกาํลงัสอง 

และรวมกนั 
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 2.5 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ

ทดสอบที แบบกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (T-test for dependent samples) 

 

4. ผลการวจิัย 

 ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี   

 ตอนท่ี  1 ผลการศึกษาจาํนวนนกัเรียนท่ีมีทกัษะปฏิบติัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกบัจาํนวน

ร้อยละ 70 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด ซ่ึงผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปจดัการเรียนรู้กบันกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 30 คน มีจาํนวนนักเรียนท่ีมีทกัษะปฏิบติัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนน   เต็ม 20 

คะแนน พบว่า มีจาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และนาํไปทดสอบความแตกต่างระหว่างความถ่ีท่ีได ้ จากการ

ปฏิบติักบัความถ่ีตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยใชค่้าสถิติทดสอบไค-สแควร์ ไดผ้ลการวิเคราะห์ แสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานของจาํนวนนักเรียนท่ีมีทกัษะปฏิบติัผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จากเกณฑ ์

             จาํนวนร้อยละ 70    

กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวนนกัเรียน 

ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั 
จาํนวนนกัเรียนตามสมมุติฐาน 𝜒2 

ผา่นเกณฑ ์

ไม่ผา่นเกณฑ ์

27(90.00%) 

3(10.00%) 

21(70.00%) 

9(30.00%) 

5.714* 

* มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ .05 (X2
(.05,1)  = 3.841) 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าไค-สแควร์มีค่า 5.714 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง (𝑥2 R(.05,1) = 3.841) 

แสดงว่าจาํนวนนักเรียนมีทกัษะปฏิบติัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  มีจาํนวน ร้อยละ  90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ท่ี

กาํหนดไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 ตอนท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนเรียนและหลงัเรียนของ

นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อน

เรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เร่ือง ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 30 คน โดยบนัทึกคะแนนจากแบบ         

วดัเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนเรียนและคะแนนจากแบบวดัเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีหลงัเรียน ดาํเนินการทดสอบความแตกต่างของเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนเรียน        

กบัหลงัเรียนโดยใช ้ การทดสอบที แบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent sample) ไดผ้ลการ

วิเคราะห์ แสดงในตารางท่ี 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1759 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยก่ีอนเรียนกบัหลงัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    

                ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

กลุ่มทดลอง n �̅� S.D. t 

ก่อนเรียน 30 2.38 0.39 
34.20* 

หลงัเรียน 30 4.51 0.25 

* มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ .05 (t (.05,29) = 1.699) 

 

             จากตารางท่ี 2 พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สังกดัสาํนกั

การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค ์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ มีคะแนน

เจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5. การอภปิรายผล 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ท่ีมีต่อทกัษะปฏิบติัและเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. จาํนวนนกัเรียนมีทกัษะปฏิบติัผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จากเกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 อาจเป็นเพราะผูว้ิจัยจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบติังานจริงทุกขั้นตอน 

นักเรียนจึงได้รับประสบการณ์ตรงจากการประดิษฐ์ช้ินงาน จึงทาํให้นักเรียนพฒันาทกัษะปฏิบติัของตนเองจนมี

ทกัษะสูงข้ึน คือ มีการวางแผนการทาํงาน การเตรียมวสัดุและเคร่ืองมือ ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ การประหยดัวสัดุ 

ประดิษฐช้ิ์นงานตามขั้นตอน การเก็บรักษาเคร่ืองมือ ความประณีต สะอาด ความแข็งแรง การใชง้านไดต้ามจุดประสงค ์

และมีความตั้งใจในการประดิษฐช้ิ์นงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2551) ท่ีกล่าวว่า การจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานจะช่วยฝึกทกัษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และนอกจากน้ี 

Lenschow  ยงักล่าวว่า การเรียนแบบโครงงานคือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ (Project 

Centered Learning) ซ่ึงการถึง การกระทาํกิจกรรมร่วมกนั ช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม ดว้ยวิธี

ปฏิบติัจริง เพ่ือเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมบติั ผดุงชาติ (2554) พบว่า การจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานมีผลต่อทกัษะปฏิบติัโดยนกัเรียนมีทกัษะปฏิบติัผา่นเกณฑร้์อยละ 80  มีจาํนวนร้อยละ 89.47  

              2. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส  สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาล

นครนครสวรรค ์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุ มีคะแนนเจตคติต่อ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง อาจเน่ืองมาจาก

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้ผูเ้รียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน ไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือ

ปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ ความถนดั ความสามารถของตนเอง (สุวิทย ์ มลูคาํ, 2553, น. 84) ผลจากแบบสอบถามวดั

เจตคติหลงัเรียนมีค่าโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.68)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

นกัเรียนชอบเรียนดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง เพราะไดแ้สดงความสามารถดว้ยตนเอง  (�̅�  = 4.83) รองลงมาคือ นกัเรียน

มีความสุขใจ ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองท่ีทาํงานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด (�̅�= 4.67) และลาํดบัท่ี 3 คือ 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยช่ีวยสร้างประสบการณ์การทาํงานร่วมกนั  (�̅� = 4.53) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ

ทฤษฏีในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั เรียนรู้  และคน้ควา้ดว้ยตนเอง (ลดัดา    
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ภู่เกียรติ, 2552, น. 53) และยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฏีในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนจะอยูภ่ายใตบ้รรยากาศท่ีเป็นมิตร มีอิสรเสรี ให้เกียรติ ให้ความสาํคญัแก่เด็กในฐานะคนคน

หน่ึงท่ีมีสิทธิเท่าเทียมกนัทุกคน สร้างความรู้สึกมัน่คง กลา้คิดกลา้แสดงออก กลา้ลงมือทาํ การให้นักเรียนไดล้งมือ

ปฏิบติักิจกรรมในเร่ืองราวท่ีเป็นความสนใจและทา้ทายความสามารถของตนเอง ซ่ึงตรงกบัจุดมุ่งหมายของการจดัการ

เรียนการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดศึ้กษามีเจตคติท่ีดีต่อส่ิง ท่ีเรียน (รัฐพงษ ์พงศาปาน, 2555, น. 8)  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีทกัษะปฏิบติัผา่นเกณฑร้์อยละ 80 มีจาํนวนร้อยละ 90.00 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑร้์อยละ 70 ท่ีกาํหนดไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมี

เจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยสูีงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การวิจยัคร้ังน้ี

เป็นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานซ่ึงมีหลายขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรตอ้งให้คาํแนะนาํตามลาํดับ

ขั้นตอน จากง่ายไปยาก การใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํงาน ควรจดัให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสคิด พดู และลงมือปฏิบติั 

ไดส้รุปองคค์วามรู้ร่วมกนั และการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน จะประกอบไปดว้ยกระบวนการและกิจกรรมปฏิบติัหลาย

ขั้นตอน นกัเรียนอาจใชเ้วลานานกว่าท่ีกาํหนดไว ้ครูผูส้อนอาจยดืหยุน่เวลาได ้และควรนาํการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

ไปใชใ้นเน้ือหาวชิาอ่ืน หรือระดบัชั้นอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบ

โครงงานกบัวิธีการสอนแบบอ่ืนตามความเหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลง

ประกอบ 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของ

โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 1 ห้องเรียนรวม 30 คนซ่ึงไดม้าจากการ

สุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีน โดยใชเ้พลงประกอบจาํนวน 

4 แผน มีคุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน ซ่ึงเป็นขอ้สอบ

เลือกตอบชนิด 3 ตวัเลือกจาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.65 ค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 

และค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.45  

ผลการวิจยัพบว่า 

1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชเ้พลงประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 80 ของคะแนนเต็มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใช้เพลงประกอบมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั:  การสอนโดยใชเ้พลงประกอบ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
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ABSTRACT 

The purposes of this study were to study : 1) to compare the Prathomsuksa 1 students’achievement 

between before learning and after learning through sing songs supplement in teaching Chinese who obtained 80 

percent of total scores. 2) to compare the Prathomsuksa 1 students’achievement between before learning and after 

learning through using songs supplement in teaching Chinese. The sample was 30 Prathomsuksa 1 students in the 

second semester of the academic year 2560 from Watpromjariyawas School, this sample was selected by cluster 

random sampling.  The research instrument consisted of 1) 4lesson plans of Chinese learning based on songs was at 

a high level. 2) The Chinese achievement test haring 20 items with 3 choices, the degree of difficulty between 0.25-

0.65, the discrimination power between 0.20-0.80 and the reliability coefficient of 0.45. 

The findings were as follows: 

1) The prathomsuksa 1 students’achievement after being taught using songs supplement were higher than 

before statistically at the .05 level of significance. 

2) The Prathomsuksa 1 student’achievement after being taught using songs supplement were higher than 

80 percent of the total scores. 

 

Keywords:  Comanche use soundtrack music Teaching, Achievement of Chinese language class    

 

1. บทนํา 

ภาษาจีนเป็นอีกภาษาท่ีคนทัว่โลกใชก้นัมากรองลงมาจากภาษาองักฤษ ซ่ึงภาษาจีนนับว่าเป็นภาษาท่ีสาม

ของโลก ภาษาจีนเป็นแหล่งอารยะธรรมท่ียิง่ใหญ่หน่ึงในสองของทวีป ดงันั้น การบนัทึกความรู้และวิทยาการต่างๆ 

จึงเป็นภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นความรู้ดา้นปรัชญาประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ภาษาไม่เพียงแต่สามารถใชเ้พ่ือ

ความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ ยงัสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศอีกดว้ย ซ่ึงภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีคนใช้

มากท่ีสุดในโลก และถือเป็นห้าภาษาหลกัขององคก์ารสหประชาชาติ ภาษาจีนยอ่มมีประโยชน์อย่างยิ่ง คนท่ีสามารถ

ใชภ้าษาจีนในการติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ก็เท่ากบัมีเคร่ืองมือช้ินสําคญั ท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จทางการ

เรียน การสร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดี  การประกอบอาชีพ และการศึกษาหาความรู้ในวิทยาการแขนงต่างๆ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดบ้รรจุภาษาจีนไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือก

เรียนรู้ไดต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ซ่ึงสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการจดัการ

เรียนการสอนภาษาจีนสามารถเปิดหลกัสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ได ้และผูเ้รียนท่ีมีความสนใจก็สามารถท่ีจะเลือกเรียน

ในหลกัสูตรนั้นๆ ไดต้ามความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

ผลการศึกษาคะแนนของนกัเรียนในสังกดัสาํนกัการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค ์ผลการสอบวิชาภาษาจีน

อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ามาก ทาํให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ซ่ึง

รับผดิชอบดูแลการจดัการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา ตอ้งนาํผลการสอบของนักเรียนมาทบทวน ซ่ึงมีคะแนนตํ่า

กว่าคร่ึงมากและบางคนสอบได ้0 คะแนน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่คุณภาพของนกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ยงัไม่

มีคุณภาพระดบัท่ีน่าพอใจจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ในแต่ละปีการศึกษา พบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน ระดบัตํ่า ตอ้งปรับปรุง ทั้งทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน (จากรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส, 2558) ปัญหาดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาผลสมฤัทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สังกดั

สาํนกัการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค ์มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัใดบา้ง และปัจจยัใดท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนกัเรียน เพ่ือพฒันาให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนสูงข้ึนและสามารถใช้

ภาษาจีนในการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 การเรียนรู้ภาษาได้ดีนั้ นจะเกิดในช่วงวัยเด็ก (ศรีเ รือน  แก้วกังวาล, 2545)  ดังนั้ นเด็กในระดับชั้ น

ประถมศึกษา จึงเป็นช่วงวยัท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีควรเอาใจใส่และปลูกฝังการเรียนรู้ดา้นภาษา การท่ีจะทาํให้เด็กในช่วง

วยัน้ีชอบและรักการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ครูผูส้อนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้

เป็นไปในเชิงบวกหรืออบอุ่นและผอ่นคลาย ทุกคนต่างเป็นมิตรและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าตวัเอง

มีค่า ทั้งครูและนกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํให้เกิดความมัน่ใจ รู้สึกปลอดภยั ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการกระตุน้

การเรียนรู้ไดสู้งข้ึน (Moon, 2005)  ส่วนกิจกรรมหรือเทคนิคท่ีใชส้อนก็ควรทาํให้นักเรียนเกิดความสนุกไปกบัการ

เรียนรู้ เน่ืองจากเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 12 ปี ไม่สนใจหรือตั้งใจจดจ่อเก่ียวกบัการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์ แต่พวกเขาจะ

สนใจการเรียนโดยใช้เกมส์ เพลง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสร้างความสนุกสนาน ทาํให้ได้เรียนไปพร้อมกับเล่น 

(deAndres, 2002)  เพลงเป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือ แสดงออก หรือถ่ายทอดอารมณ์ของความรัก ความรู้สึกต่าง ๆ เร่ืองราว

หรือส่ิงท่ีน่าจดจาํ ไม่ว่าจะเป็นความฝัน จินตนาการ หรืออุดมคติของช่วงเวลาหน่ึงท่ีผ่านมา เพลงมีมากมาย

หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงการถ่ายทอดความหมายความรู้สึกก็ลว้นแตกต่างกนัไป แต่บทเพลงจะสามารถสะทอ้นอยู่ใน

หัวใจของผูฟั้งเม่ือสัมผสัและเกิดการรับรู้ (Bolitho et al., 2003) จะเห็นได้ว่า เม่ือนักเรียนมีความสุขกับการเรียน

นักเรียนจะเรียนรู้ไดม้าก ดงันั้น กิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจและควรนาํมาใชใ้นการสอนเด็กเล็กก็คือ เพลง ซ่ึงเพลง

สามารถสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาโดยนกัเรียนจะสามารถพูดเป็นประโยคไดแ้ทนท่ีจะพูดเป็นคาํ 

ๆ และมีการเวน้จงัหวะไดอ้ยา่งถูกตอ้งดูเป็นธรรมชาติ (Weikart, 1998) ทั้งน้ีเพลงสามารถส่งเสริมทกัษะในหลายดา้น

ทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน จึงสามารถนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนไดทุ้กทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งอยา่งทกัษะการพูดและ

การฟัง เพราะเป็นทกัษะท่ีใชม้ากท่ีสุดในชีวิตประจาํวนั ปัจจุบนัการสอนทกัษะทางภาษานั้นจะเร่ิมจากการสอนทกัษะ

การฟังไปสู่การพูด อ่านและเขียนตามลาํดบั ทกัษะการฟังและทกัษะการพูดถือไดว้่าเป็นจุดสําคญัของการส่ือสาร

โดยทัว่ไปแลว้การฟังและการพดูถือไดว้่าเป็นทกัษะแรกของการเรียนภาษาพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น และเพลงก่อให้เกิดทกัษะ

การฟังและการพูดมากดว้ยเช่นกนั (Kathleen, 1999) เช่นเดียวกบั (Bonnel et al, 2001) ซ่ึงสาธิตให้เห็นว่าให้เห็นว่า

เพลงและภาษาถูกประมวลในสมองอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการเรียนรู้ทั้งเพลงและภาษาจะเกิดข้ึนในเวลา

เดียวกนัโดยท่ีไม่รบกวนความจาํแต่อยา่งใด การใชเ้พลงขณะสอนภาษาจะไม่ทาํให้นักเรียนไขวเ้ขวหรือไปยบัย ั้งการ

เรียนรู้รูปแบบภาษา และจะช่วยเพ่ิมระดบัองค์ความรู้ทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงสามารถช่วยเร่ืองความจาํได้

เป็นอยา่งดี 

ในชีวิตประจาํวนัของคนเรานั้ นเต็มไปดว้ยจังหวะและทาํนองเพลงมากมาย เพลงมีความผกูพนัต่อมนุษย์

อยา่งมาก เร่ิมตั้งแต่ทารกในครรภม์ารดาเม่ือไดย้นิเสียงดนตรีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงดนตรี เพลงกบัเด็กเล็ก

ว่าโดยธรรมชาติเด็กสนใจเพลงและดนตรีตั้งแต่เล็ก ๆ จะสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมแสดงความพอใจ เช่น ใชช้อ้นเคาะ
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โต๊ะ เคาะจานและทาํเสียงสูงๆ ตํ่าๆ บางคร้ังก็เลียนเสียงเพลงท่ีไดฟั้งจากวิทยุ โทรทศัน์ เทป และทาํท่าทางประกอบ

ไปดว้ย ปฏิกิริยาท่ีเด็กเล็กมีต่อเพลงข้ึนอยู่กบัวยัของเด็ก ประเภทของเพลง ความไพเราะและอารมณ์ร่วมของเด็ก 

ในขณะนั้น บางคนชอบและแสดงความรู้สึกดว้ยการนัง่ฟังไดอ้ยา่งเพลิดเพลินเป็นเวลานาน บางคนแสดงออกดว้ยการ

เคล่ือนไหว บางคนแสดงออกดว้ยการร้องเพลง แต่ท่ีทุกคนแสดงออกเหมือน ๆ กนัคือ มีใบหน้าท่ียิ้มแยม้ มีท่าทางท่ี

แสดงถึงความสุข ความพอใจ จึงกล่าวไดว้่าเพลงมีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เพลงมีบทบาททางอารมณ์ความรู้สึก

ของมนุษยทุ์กเพศทุกวยั เพลงเป็นส่ือการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับผูเ้รียน (ลออ ชุติกร, 2537)  เพลงช่วยเร้าความ

สนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศห้องเรียนท่ีดี (Esen1990)  นอกจากน้ีเพลงช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนให้สูงข้ึนและช่วยให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน (รองเนือง ศุขสมิติ, 2537)  การใชเ้พลงประกอบการ

สอนจะช่วยทาํให้บทเรียนน่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นกัเรียนในการเรียน ช่วยให้จดจาํ

เน้ือหาและประทบัความรู้สึกไวไ้ดน้าน และช่วยทาํให้บทเรียนยากดูง่ายข้ึนการใชเ้พลงประกอบการสอนในระดบั

ประถมศึกษามีประโยชน์มากเพราะเด็กในวยัน้ีชอบเล่นชอบแสดงชอบร้องเพลง (สิริพชัร์  เจษฎาวิโรจน์, 2550) 

จากปัญหาความสามารถในการฟังการพูดและการขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนักเรียน ทาํให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตํ่ากว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ทาํให้ผูว้ิจยัในฐานะทีเป็นครูผูส้อนภาษาจีนไดต้ระหนักถึง

ความสําคญัของปัญหา ซ่ึงพบว่าวิธีการสอนภาษาจีน โดยใชเ้พลงประกอบการจดัการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้

นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะเบ้ืองตน้ในการเรียนภาษา คือ ทกัษะการฟังและการพูด เพลงช่วยสอนผูเ้รียนให้มีความสามารถ

ในการฟังและการพดูภาษาจีน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะการฟังและพูด เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ครูมีการ

พฒันาการจดัประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความสนใจ การใชเ้พลงประกอบการสอนภาษาจีนส่งผลให้

ความสามารถในการฟังและพดู ในวิชาภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึน  นักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในช่วงวยั

เด็ก อายปุระมาณ 7 – 8  ปี อนัเป็นช่วงวยัท่ีเหมาะสมกบัการปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกบัภาษา ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสอน

โดยใชเ้พลงเป็นส่ือ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานกบัการทาํกิจกรรมในการเรียนรู้ ช่วยให้มีความกลา้แสดงออก

ขณะทาํกิจกรรมเพลง พฒันาระดบัความสามารถในการฟังและพูดภาษาจีนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอน

โดยใชเ้พลงประกอบ กบัเกณฑร้์อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี

ไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ  
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สาํนกัการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค ์จาํนวน 3 ห้องเรียน รวม

นกัเรียนจาํนวน 92 คน 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยา

วาส อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน

จาํนวน 30 คน ท่ีกาํลงัเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสุ่ม

ตวัอยา่งดงัน้ี สาํรวจนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาสในปีการศึกษา 2560 สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาล

นครนครสวรรค ์จาํนวน 3 ห้องเรียน 

สุ่มอยา่งแบบกลุ่ม โดยสุ่มจากนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจิยาวาส ทั้งหมด 3 หอ้งเรียน สุ่มอยา่งง่าย 

โดยวิธีการจบัสลาก จาํนวน 1 หอ้งเรียน ซ่ึงเป็นนกัเรียนหอ้ง 3 จาํนวน 30 คน ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัยจํานวน  2  ฉบับ ดังนี ้

1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้พลงประกอบ โดยแบ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 4 แผน จาํนวน 12 

ชัว่โมง ไดแ้ก่  

1) ตวัเลขแสนสนุก จาํนวน 3 ชัว่โมง 

2) อรุณสวสด์ิ –ราตรีสวสัด์ิ จาํนวน 3 ชัว่โมง 

3) หนา้ท่ีของอวยัวะทั้ง 5 จาํนวน 3 ชัว่โมง 

4) สัตวท่ี์วิ่งเร็ว จาํนวน 3 ชัว่โมง 

 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้พลงประกอบการสอน การคดัเลือกบทเพลงท่ีใชใ้นการสอนโดยให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคข์องแผนการสอน ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (ละเอียด จุฑา

นนท,์ 2544)  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. ขั้นนาํเสนอเน้ือหา (Presentation) จะเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและ

วิธีการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ควบคู่กบัการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาดว้ย ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการนาํเขา้สู่

เน้ือหาโดยใชเ้พลงประกอบการจดัการเรียนการสอนเป็นการจูงใจให้นกัเรียนสนใจในบทเรียนท่ีครูกาํลงัจะสอน 

2. ขั้นการฝึก (Practice) ให้ผูเ้รียนฝึกการใชภ้าษาท่ีเพ่ิงเรียนรู้ใหม่ โดยเร่ิมดว้ยการให้นักเรียนร้องเพลงแลว้

แสดงท่าทางประกอบ หรือร้องเพ่ือให้จดจาํเน้ือหาสาํคญั ๆ ในบทเรียนนั้น ๆ ได ้โดยครูผูส้อนเป็นผูน้าํการฝึก เนน้ให้

ผูเ้รียนจดจาํรูปแบบของภาษาเนน้ความถูกตอ้งของภาษา และให้ผูเ้รียนทาํความเขา้ใจความหมาย ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้ง

เตรียมสถานการณ์สาํหรับฝึกไวห้ลายรูปแบบ  

3. ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Practice) การฝึกขั้นตอนน้ีสําคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียน

จะตอ้งสรุปบทเรียน โดยนาํบทเพลงท่ีมีเน้ือร้อง สรุปความจากบทเรียนมาให้ร้องหลงัจากสอนเร่ืองนั้น ๆ จบแลว้ เพ่ือ

เป็นการทบทวน และให้นกัเรียนจดจาํเร่ืองราวหรือเน้ือหาไดดี้ยิง่ข้ึน โดยผูส้อนเป็นเพียงผูช้ี้แนะแนวทางให้ 

 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้พลงประกอบการสอน ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบความ

ครอบคลุม ความถูกตอ้งของเน้ือหา สาํนวนภาษา และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  

 2. สร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญใชป้ระกอบการประเมินหรือ

ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 16 ขอ้ ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 องคป์ระกอบทัว่ไป ตอนท่ี 2 

องคป์ระกอบการเรียนรู้โดยใชเ้พลงประกอบ  
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 3. นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้พลงประกอบ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบและหา

คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (มาลี คล่องธญักรณ์, 2554 : 97)  โดยมี

เกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

  5  คะแนน หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

  4  คะแนน หมายถึง  เหมาะสมมาก 

  3  คะแนน หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

  2  คะแนน หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

  1  คะแนน หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 4. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขแลว้มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กาํหนดค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดบั (มาลี  คล่องธญักรณ์, 2554, น.97)  โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

 ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50                หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50   หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

ถา้ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ไม่เกิน 1.00 ถือว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม ซ่ึงผลการประเมิน

ความเหมาะสมของแต่ละแผน 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ โดย

มีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี 

  ตอบถูก      ให้ 1 คะแนน  

  ตอบผดิ/ไม่ตอบ/ตอบมากกว่าหน่ึงตวัให้ขอ้เดียวกนั   ให้ 0 คะแนน 

 ในการสร้างและพฒันาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 1. ศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เพ่ือดูโครงสร้างเน้ือหาจุดประสงค ์

ไวยากรณ์ และคาํศพัท ์ตามระเบียบของทางโรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส ว่าดว้ยการวดัและประเมินผล คู่มือ

ครูผูส้อน หนงัสือเรียนภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

 2. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างขอ้สอบจากหนงัสือวดัผลการศึกษาของ สมนึก ภทัทิยธนี  (2546 : 

155-184)  และศึกษาการวดัผลประเมินผลการเรียนการสอนภาษาจีน 

 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหา สาระสาํคญัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้เร่ืองภาษาจีน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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 4. กาํหนดจุดประสงค ์ เน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั เพ่ือสร้างขอ้สอบให้ครอบคลุมเน้ือหา

และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 3  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  

และจะใชเ้ป็นแบบทดสอบฉบบัจริงจาํนวน  20  ขอ้     

 5. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 30 ขอ้ ชนิดเลือกตอบ 3  ตวัเลือก แต่ละ

ตวัเลือกตอ้งใชค้าํถามครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามท่ีผูว้ิจยักาํหนด 

 ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 1. นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือขอคาํแนะนาํ หรือตรวจสอบขอ้บกพร่องเพ่ือ

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขการใชค้าํถาม ตวัเลือก ความถูกตอ้งดา้นภาษา ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยให้

ผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนนดงัน้ี 

 ให้  +1  เม่ือแน่ใจว่าขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 ให้  0  เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 ให้  -1   เม่ือแน่ใจว่าขอ้คาํถามนั้นไม่สอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดประสงค์ (Index of item objective congruence : IOC) 

ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่าขอ้สอบมีความตรงเชิงเน้ือหา ผลการประเมินพบว่า ขอ้สอบขอ้ท่ี 13, 16, 22 และ 29 มีค่า 

IOC นอ้ยกว่า 0.50  ให้ตดัท้ิง เลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดจ้าํนวน  26 ขอ้ ไปหา

ค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (B) แลว้คดัเลือกไวใ้ช ้จาํนวน 20 ขอ้ 

 2. ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้นาํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3  โรงเรียนเทศบาลวดัพรหม

จริยาวาส  อาํเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 30 คนแลว้ตรวจให้คะแนนโดยขอ้ท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า

หน่ึงตวัให้ขอ้เดียวกนัให้ 0 คะแนน และนาํผลการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้

ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(P) แบบอิงเกณฑ์ และค่าอาํนาจจาํแนกบี (B) แบบอิงเกณฑ์ ของขอ้สอบเป็นรายขอ้ 

(บญัญติั  ชาํนาญกิจ และนวลศรี  ชาํนาญกิจ, 2550, น.56) 

 3. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 30 ขอ้ ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) 

แบบอิงเกณฑ์ และค่าอาํนาจจาํแนกบี (B) แบบอิงเกณฑ์ ของขอ้สอบเป็นรายขอ้แลว้ มาคดัเลือกให้ครอบคลุมตาม

จุดประสงค์และพฤติกรรมท่ีวดั โดยคดัเลือกแบบทดสอบไวจ้าํนวน 20 ข้อ จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พบว่า 

ขอ้สอบจาํนวน 26 ขอ้ มีค่า P อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่า B ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป เป็นไปตามเกณฑ์ ผูว้ิจัยได้

ดาํเนินการคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย ท่ีอยูร่ะหว่าง 0.43 – 0.60 และค่าอาํนาจจาํแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.65 

ไปไวใ้ช ้และผูว้ิจยัเลือกขอ้สอบท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ จาํนวน 20 ขอ้ 

 4. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคดัเลือกไวจ้าํนวน 20 ขอ้ ไปทดลองใชอี้กคร้ังกบั

นกัเรียนกลุ่มเดิม เพ่ือหาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรของ Shrok and 

Coscarelli (1990 อา้งถึงใน บญัญติั ชาํนาญกิจ, และนวลศรี ชาํนาญกิจ, 2550, น. 56) ไดค่้าความเท่ียงเท่ากบั 0.45 

 5.จดัทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัสมบรูณ์เรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนหลงั (One group pretest – posttest design)   

(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2546, น. 283) 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 1. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํนวน 20 ขอ้ ทดสอบก่อนเรียน (Pre– test) กับ

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 

 2. ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนโดยใชเ้พลงประกอบ กบักลุ่มตวัอยา่ง 

คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีกาํหนดการสอน 

 3.  เ ม่ือส้ินสุดการสอนวิชาภาษาจีนโดยใช้เพลงประกอบการสอน ดําเนินการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ฉบบัเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน บนัทึกผลคะแนนไวส้าํหรับวิเคราะห์ขอ้มลู 

 4. นาํคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลงัเรียนมาวเิคราะห์โดยวธีิการทาง

สถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจยั 

 

4. ผลการวจิัย 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ

การสอนโดยใชเ้พลงประกอบ กบัเกณฑร้์อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการ

สอนโดยใชเ้พลงประกอบ กบัเกณฑร้์อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t 

หลงัเรียน 30 20 16.73 1.14 3.52 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 
 

จากตารางท่ี 4.1  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี

ไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ในปีการศึกษา  2560 คะแนนเฉล่ียของนักเรียนพบว่า มี

คะแนนเฉล่ีย  16.73 จากคะแนนเต็ม 20  คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.14 และมีค่า t ท่ีไดจ้ากการคาํนวณคือ 3.52 

ซ่ึงมากกว่า 1.70 สรุปไดว้่า ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ

การสอนโดยใชเ้พลงประกอบ สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบไดผ้ลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4.2 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1769 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี

ไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N X  S.D t sig. 

ก่อนเรียน 30 10.80 1.16 
31.00* .000 

หลงัเรียน 30 16.73 1.14 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าในผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน พบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 10.80  และ หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  16.73  ซ่ึงคะแนน

เฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5. การอภปิรายผล 

ผลการสอนโดยใชเ้พลงประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 1  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ

การสอนโดยใชเ้พลงประกอบกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ียของนักเรียนพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย

16.73 จากคะแนนเต็มทั้งหมด  20  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.67 สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวเ้กณฑร้์อยละ 80 โดยมีนกัเรียนท่ี

ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จาํนวน  26 คนจากจาํนวนทั้งส้ิน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีผลคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 นั่นเพราะว่าวิธีการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ เป็นวิธีการสอนเพ่ือการส่ือสารท่ี

ช่วยให้นกัเรียนสนุกสนานและจาํเน้ือหาได ้ประกอบกบันักเรียนไดรั้บการฝึกสอนอย่างเป็นขั้นตอนและเรียนรู้ดว้ย

ตนเองตามวิธีการสอนเพ่ือการส่ือสาร ทั้ง 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํเสนอ, ขั้นท่ี 2 ขั้นฝึก, ขั้นท่ี 3  ขั้นการใชภ้าษา

เพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงขั้นท่ี 1 เป็นการเร่ิมตน้นาํเสนอเน้ือหาใหม่สร้างความเขา้ใจและสร้างแรงดึงดูดความสนใจดา้น

เน้ือหาและฝึก ในขั้นท่ี 2 ขั้นฝึก เป็นขั้นท่ีผูส้อนเป็นผูน้าํเน้นให้ผูเ้รียนจดจาํรูปแบบของภาษา และให้นักเรียนเขา้ใจ

ความหมาย โดยครูผูส้อนเป็นผูน้าํในการฝึกแบบค่อยๆ ฝึก และปล่อยให้ผูเ้รียนฝึกร้องเพลงเอง ส่วนขั้นท่ี 3 ขั้นการใช้

ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนไดใ้ชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจาํลองจากสถานการณ์จริงดว้ยตนเอง 

ครูผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะแนวทางใช้เพลงประกอบในขั้ นท่ี 1-2 ผูว้ิจัยได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ พุทธศกัราช 2551พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้พลงประกอบการจดัการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีน ตามแนวทางของหลักสูตร ตามแนวคิดหลกัการในการพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลง

คดัเลือกเพลงท่ีมีเน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน โดยทาํการวิเคราะห์จากสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน

การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั กิจกรรมท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการการเรียนการสอน มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้กบัเน้ือหามากท่ีสุด นกัเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนรู้ จึงทาํให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี

ไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบวิชาภาษาจีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ คนึงนิจ จนัทร์แกว้ (2552) ซ่ึงทาํวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในการจาํคาํศพัท์

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1770 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ภาษาอังกฤษท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเพลงประกอบและไม่มีเพลงประกอบของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4” ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีเพลงประกอบสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีไม่มีเพลงประกอบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Flowers (1998) 

ซ่ึงไดศึ้กษาคน้ควา้วิธีการจาํคาํศพัทข์องนักเรียนโดยผ่านการใชเ้พลงและเปรียบเทียบระหว่างคาํศพัทท่ี์คดัเลือกมา

เฉพาะจากบทเพลงกบัคาํศพัทป์กติทัว่ไป พบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการจาํคาํศพัทโ์ดยผ่านส่ือเพลงไดอ้ย่างดี 

และสามารถจาํคาํศพัทท่ี์คดัมาจากเพลงไดเ้ร็วกว่าคาํศพัทป์กติ 

2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้ประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจจะ

เน่ืองจาก วิธีการสอนโดยใชเ้พลงประกอบเป็นวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่สาํหรับนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนคุน้เคยกบัการอ่าน

ไปเร่ือยๆ อ่านแบบผ่านๆ ขา้มไปขา้มมา  อ่านตามครู แต่วิธีการสอนโดยใชเ้พลงประกอบเป็นวิธีการท่ีเป็นขั้นเป็น

ตอนอย่างมีระบบ ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ อีกทั้งในขั้นตอนการสอนเพ่ือการส่ือสารในแต่ละขั้น

นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง กลา้แสดงออก สนุกสนาน นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ซ่ึงในขั้นฝึกนกัเรียนจะฝึกร้อง

เพลงดว้ยตนเอง  การร้องเพลงจะกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจและสนุกสนาน การท่ีนักเรียนไดฝึ้กร้องดว้ย

ตนเอง ทาํให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหา และสนุกสนานกบัการเรียน ไม่ทาํให้รู้สึกเบ่ือหน่ายกบัการเรียนภาษาจีน อีกทั้งยงั

ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกลา้แสดงออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสิริพชัร์ เจษฏาวิโรจน์ (2550, น. 29-30) กล่าวถึงขอ้ดึของ

การสอนโดยใชเ้พลงว่า การใชเ้พลงประกอบการสอนจะช่วยทาํให้บทเรียนน่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยสร้าง

แรงจูงใจให้แก่นกัเรียนในการเรียนช่วยให้จดจาํเน่ือหาและประทบัความรู้สึกไวไ้ดน้าน และช่วยทาํให้บทเรียนดูง่าย

ข้ึน การใชเ้พลงประกอบการสอนในระดบัประถมศึกษามีประโยชน์มาก เพราะเด็กในวยัน้ีชอบเล่น ชอบแสดง ชอบ

ร้องเพลง และนอกจากน้ี การใช้เพลงประกอบการสอนยงัเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กช่วย

เสริมสร้างให้เด็กมีระเบียบวินยั มีประสบการณ์กวา้งขวางและช่วยสร้างสัมพนัธภาพอย่างเป็นกนัเองระหว่างครูกบั

นักเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงเพชร  นาอุดม (2551) ไดท้าํวิจัยเร่ือง “การพฒันากิจกรรมฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษ โดยใชก้ารตอบสนองดว้ยท่าทางเกม และเพลง สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนการใชกิ้จกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 และค่า S.D. เท่ากบั 0.57 คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.33 ค่า S.D. เท่ากบั 

1.52 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยใชก้ารตอบสนองดว้ย

ท่าทาง เกมและเพลง มีคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยัตามสมมติฐานของการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้พลงประกอบวิชาภาษาจีน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 80 มีคะแนนเฉล่ีย 16.73 จากคะแนนเต็มทั้งหมด  20  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.67 สูง

กว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวเ้กณฑร้์อยละ 80 โดยมีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จาํนวน  26 คน จากจาํนวนทั้งส้ิน 30 คน คิด

เป็นร้อยละ 86.67 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
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 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาภาษาจีนโดยใชเ้พลงประกอบ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

     ข้อเสนอแนะทัว่ไป   

 1. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้พลงประกอบ ผูส้อนควรใหน้กัเรียนมีโอกาสในการคดัเลือกเพลงในการเรียนรู้ 

เพราะจะช่วยทาํให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

 2. เพลงท่ีเลือกควรเป็นเพลงท่ีทนัสมยัอยูใ่นกระแสนิยมเป็นท่ีสนใจของผูเ้รียน จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ แต่ก็ตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการทาํวิจยัการสอนโดยใชเ้พลงประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้นกัเรียนใน

ระดบัชั้นอ่ืนไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้  

2. ควรมีการทาํวิจยัการสอนโดยใชเ้พลงประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ในเน้ือหาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น บุคคลใน

ครอบครัว ผลไม ้เคร่ืองด่ืม และยานพาหนะ เป็นตน้ 
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ผลการสอนภาษาจีนโดยใช้วีดิทัศน์ประกอบ ที่มีต่อสามารถในการฟังและการพูด 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

THE EFFECTS OF TEACHING CHINESE BY USING VIDEO ON LISTENING AND 

SPEAKING ABILITIES OF MATTAYOM ONE STUDENTS 

ประภาพร แสนงาม 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ qiliang_joyce@hotmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการฟังก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนภาษาจีน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพูด

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนภาษาจีน 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของ

โรงเรียนหนองหญา้ไซวิทยา อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียนรวม 40 คนซ่ึงไดม้าจากการ

สุ่มแบบกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีน โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ

จาํนวน 6 แผน มีคุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก   2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังวิชาภาษาจีน ซ่ึงเป็น

ขอ้สอบเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.67 ค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.29 ถึง 

0.74 และค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.43   3) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการพูดภาษาจีนมีลกัษณะเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 3 ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งของเน้ือหาเท่ากบั 0.89 และมีค่าความสอดคลอ้งระหว่างผู ้

ประเมิน เท่ากบั 0.90 

ผลการวิจยัพบว่า 

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบมีความสามารถ   ในการ

ฟังหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบมีความสามารถ   ในการ

พดูหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั:  การสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ, ความสามารถในการฟังและการพดูภาษาจีน 

ABSTRACT 

              The purpose of this research study were to 1) to compare the listening proficiency of Mattayom one 

students before and after studying Chinese through video for teaching, and 2) to compare speaking 

proficiency before and after studying Chinese through video for teaching. 
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The subjects of this study selected by cluster sampling were 40 Matthyom one students studying 

the second semester of 2017 at Nongyasaiwitthaya school, Nongyasai, Suphanburi. The research 

instruments were (1) Chinese 6 lesson plans using video for teaching with high quality, (2) 30 Chinese 

listening test items of 4 multiple choice questions with the level of difficulty between 0.47-0.67, the level of 

discrimination between 0.29-0.74, and the reliability at 0.43, and (3) 3 ability assessment test items of 5 

scales with the reliability coefficient of content at 0.89, and the reliability coefficient of exposure assessors’ 

ratting at 0.90  

The results showed that: 

1. Mattayom one students who studied Chinese through video for teaching had higher listening

proficiency at the significance level 0.05 

2. Mattayom one students who studied Chinese through video for teaching had higher speaking

proficiency at the significance level 0.05 

Keywords:  Teaching Chinese by using video media, Listening and Speaking ability 

1. บทนํา

ในการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศมีบทบาทสําคญัในชีวิตของคนไทยอย่างมาก 

กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นดงักล่าว จึงส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนข้ึน 

เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในสังคมเศรษฐกิจ  ความรู้ มีความรู้

ภาษาจีน สามารถส่ือสาร แสวงหาความรู้ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพได ้(สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, ออนไลน์)  โดยจดัให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนข้ึนในสถานศึกษา  ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

สถานบนัเอเชียศึกษา, ศูนยจี์นศึกษา, 2551, น. 34)   การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยทัว่ไป  เน้นการ

ท่องจาํ การอ่าน คดัเขียน วิธีการสอนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  ครูผูส้อนขาดเทคนิคการสอน

ดึงดูดให้ผูเ้ รียนตั้ งใจ  และสนใจในการเรียนภาษาจีน  ซ่ึงไม่ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการนําไปใช้ในชีวิตจริง 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, สถานบนัเอเชียศึกษา, ศนูยจี์นศึกษา, 2551, น. 23) และท่ีผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาจีน  และพฤติกรรมการส่ือสารภาษาจีนของนักเรียนในสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 9 อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์ นอกจากน้ีการเรียนการสอนภาษาจีนยงัคงมีปัญหาหลายประการ ไดแ้ก่ 

1.ปัญหาดา้นการรับรู้ คือนกัเรียนไม่สามารถจดจาํคาํศพัทไ์ด ้ไม่สามารถจบัใจความสาํคญัในการส่ือสาร 2.ปัญหาดา้น

การนําไปใช้ เป็นการท่ีนักเรียนเข้าใจคําศพัท์แต่ไม่สามารถส่ือสารกับผูส้นทนาได้ ขาดความมัน่ใจ ความกล้า

แสดงออก ออกเสียงภาษาจีนไม่ถูกตอ้ง เกิดความสับสนในเร่ืองท่ีสนทนา อาจเกิดความไม่ชดัเจนในการส่ือสารและ 

3.ครูขาดส่ือการสอนท่ีมีความเหมาะสม และส่ือการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและมีแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาจีน (รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน, 2559) การเรียนการสอนภาษาจีนส่วนใหญ่  จึงจาํเป็นตอ้งมี

จดัการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน  สามารถใชภ้าษาจีนเพ่ือ
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ส่ือสารในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงในการส่ือสารภาษาจีนจาํเป็นตอ้งออกเสียงให้ถูกตอ้ง  จึงจะสามารถส่ือสารให้ผูอ่ื้น

เขา้ใจได ้หากออกเสียงภาษาจีนผดิไปเล็กนอ้ยจะทาํให้ความหมายเปล่ียนไปทนัที (สือ ยี่, 2551, น. 3) ดา้นทกัษะการ

ฟังและการพดูจึงมีความสาํคญั  และควรพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดศกัยภาพ  เพราะเป็นพ้ืนฐานท่ีนาํไปสู่ทกัษะการอ่านและ

การเขียน   การจดักิจกรรม การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะการฟังและการพูด  ควรมีกิจกรรม

เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม และทาํให้เกิดความสนใจในบทเรียน (มณฑา ตุม้อ่อน, 2551, น.4)   จากสภาพปัญหา

ดงักล่าว  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้  วีดิทศัน์ประกอบมาใช ้ 

โดยวีดีทศัน์เป็นส่ือการสอนท่ีนาํเสนอทั้งภาพ และเสียงในเวลาเดียวกนั  สามารถหยุดเสียงและภาพให้ชา้ลงหรือเร่ง

ให้เร็วข้ึนได ้ เป็นการจาํลองสถานการณ์จริง เหตุการณ์ บุคคลบนจอภาพ  นาํเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยั เป็นการจูงใจใน

ลกัษณะพิเศษสามารถสร้างจินตนาการแก่นกัเรียนไดดี้  สามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียนมีสมาธิในการจดจ่ออยู่

กบัภาพเคล่ือนไหวให้เกิดความบนัเทิงท่ีหลากหลาย  ดงันั้น วีดีทศัน์จึงเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  

ทาํให้นกัเรียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และคุน้เคยกบัสาํเนียงท่ีแทจ้ริง  ทั้งน้ี การออกเสียง การเน้นคาํหนักเบา การเช่ือม

เสียง และอตัราความเร็วท่ีเป็นธรรมชาติของ  เจา้ของภาษา  นาํไปสู่การฝึกการฟังและการพูดจากภาพยนตร์ ละคร 

การ์ตูน ข่าว จากโทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ด้วยตนเอง  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียน และมีโอกาสเรียนรู้ว ัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วิถีชีวิตของเจา้ของภาษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (จิณณพตั อุทธิยา, และพชัราภรณ์ อ่ินอา

นา ,2551,น.6-7) และจากการศึกษาผลการวิจยัของ  วิทยา โกวิโท (2557) ไดท้าํการวิจยัพบว่า ความสามารถดา้นการ

พดูภาษาองักฤษโดยมีวีดีทศัน์ประกอบการเรียน  การสอนของนักเรียนหลงัจากการทดสอบสูงกว่าก่อนการทดสอบ 

และสุวรรณ์ธชั สวาสดี (2555) ความสามารถดา้นการพดูระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชส่ื้อวีดีทศัน์ประกอบและ

การสอนแบบปกติ ปรากฏว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชส่ื้อวีดีทศัน์มีความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษสูง

กว่านกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ  ส่วน พชัรา ทองแพง,แววนภากลีบจาํปี และศิริกุล ตระกลูศิลป์ (2553) ได้

วิจยัพบว่านกัเรียนทุกคนหลงัไดรั้บการเรียนโดยใชว้ีดีทศัน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการฟังและ

การพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน มีคะแนนความสามารถดา้นทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน   จาก

ท่ีกล่าวมาน้ี วีดิทศัน์ประกอบการสอนช่วยนาํเอาส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา และจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนอยา่งเหมาะสมกบันกัเรียน ส่ือการเรียนมีลกัษณะเป็นส่ือประสม และใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายเป็นส่ือ

ในการเรียนการสอน จากสาเหตุในขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงนาํวีดิทศัน์จากรายการ汉语会话 301 句 (Conversation 

Chinese 301) ของมหาวิทยาลัยภาษา และวฒันธรรมปักก่ิง มาใชป้ระกอบการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยคาดว่าจะช่วย

พฒันาการเรียนการสอนทางดา้นภาษาจีน แกไ้ขปัญหาและส่งเสริมความสามารถในการการฟัง และการพูดภาษาจีน

ดงักล่าวได ้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการสอนภาษาจีน โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ ท่ีมีต่อความสามารถ

ในการฟังและการพดู ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟังก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดย

ใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนภาษาจีน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพดูก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนภาษาจีน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1775 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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3. การดําเนินการวจิัย

   ประชากร 

            ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองหญา้ไซวิทยา 

อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จาํนวน 280 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ ํานวน 1 ห้อง 

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  อาํเภอหนองหญ้าไซ   จังหวดัสุพรรณบุรี   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 9 จาํนวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 

sampling) 

  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัรวมทั้งส้ิน 3 ฉบบั ดงัน้ี 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ

2. แบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน

3. แบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีน

                 ข้ันตอนหาคุณภาพเคร่ืองมอื 

                 การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. สร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญใชป้ระกอบการประเมิน

2. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบและหาคุณภาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้ 

3. วิเคราะห์คุณภาพ โดยนาํความคิดเห็นจากการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ มาหา

ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เม่ือประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ พบว่า ค่าเฉล่ีย ( X  ) เท่ากบั 4.19 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยผูเ้ช่ียวชาญ (S.D.) เท่ากบั 0.21 แสดงว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าแผนการ

จดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก     

4. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขแลว้ไปปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

              การหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน 

1. สร้างแบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน เพ่ือนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน

2. นาํแบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน ท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข

3. นาํแบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหา

ค่า IOC แลว้คดัเลือกขอ้สอบ ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป ไวใ้ช ้

4. นาํแบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีนท่ีผา่นการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ไปทดสอบกบั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 40 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 2 คร้ัง จากนั้นหาค่าความยากง่าย (P) และค่า

อาํนาจจาํแนก (r) และหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบ ไดค่้าระหว่าง 0.41 – 0.67 และค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหว่าง 

0.29 – 0.74 แลว้คดัเลือกไวใ้ช ้จาํนวน 30 ขอ้ 
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                     5. นาํแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว ้30 ขอ้ ไปจดัพิมพแ์ลว้นาํไปทดลอง  

              การหาคุณภาพของแบบประเมนิความสามารถในการพูดภาษาจีน 

                    1. สร้างแบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีน  เพ่ือนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน  

                    2. นาํแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาจีน ท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมิน  โดยพิจารณาคาํนวณหาค่า  

ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหา  

                    3. นําแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาจีน ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณ        

หาค่า IOC แลว้คดัเลือกรายการประเมิน ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป  

            4. นาํแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาจีน นาํมาปรับแกไ้ขและกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ความสามารถในการพดู จาํนวน 3 ประเด็น โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงัน้ี 

                       1. การออกเสียง หมายถึง การเปล่งเสียงตามระบบการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน โดยการผสมเสียง

คาํศพัท ์การผนัเสียง การกลายเสียง ออกเสียงเบา และพยางคเ์สริมทา้ยดว้ยเสียง er 

       2. คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํมาส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการพดูประโยคจากแบบฟอร์มท่ี

กาํหนดโครงสร้างไวยากรณ์ คาํศพัท ์ 

       3. ความสามารถในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ หมายถึง ผูพ้ดูสามารถตอบโตด้ว้ยภาษาท่ีสามารถเขา้ใจได ้

และถูกตอ้งตามสถานการณ์ และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีสนทนา 

                       5.นาํแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาจีนไปทดสอบกบันกัเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จากนั้น

หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Rating Agreement Index: RAI) โดยมีผูป้ระเมิน 2 คน คือผูว้ิจยั และผูมี้

ประสบการณ์ จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน ค่าเท่ากบั 0.90 มี

ความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมินอยูใ่นขั้นใชไ้ด ้ 

                       6. จดัพิมพแ์บบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีน โดยมีเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม จาํนวน 3 

ประเด็น เพ่ือนาํไปประเมินกบันกัเรียน จาํนวน 40 คน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

                    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการฟัง 

ภาษาจีน  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและตรวจสอบแลว้  จาํนวน 30 ขอ้  และแบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีน โดย

ใชเ้กณฑก์ารประเมินพฤติกรรม จาํนวน 3 ประเด็น  นาํมาตรวจและแปลค่าเป็นคะแนนเพ่ือนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู 

2. ทดลองสอนกลุ่มตวัอยา่งตามแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ ท่ีมีต่อ 

ความสามารถในการฟังและการพดู ท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึน จาํนวน 6 แผน  ใชเ้วลาทั้งหมด 12 ชัว่โมง 

3. ทดสอบหลงัเรียน  (Post-test)  กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการฟัง 

ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  และตรวจสอบแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ และแบบประเมินความสามารถในการพดู โดยใชเ้กณฑก์าร

ประเมินพฤติกรรม จาํนวน 3 ประเด็น  ฉบบัเดิม  แลว้บนัทึกผลคะแนนไวส้าํหรับวิเคราะห์ขอ้มลู  

4.นาํคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการฟัง  และแบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีน 

มาดาํเนินการวิเคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ  เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจยั 

   การวเิคราะห์ข้อมูล 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

                   ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูตามสมมติฐานของการวิจยัดงัน้ี 

                         1. การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาจีนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงั    

ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                              1.1 นาํแบบทดสอบความสามารถในการฟังก่อนและหลงัเรียน มาตรวจให้คะแนน แลว้บนัทึกผล

ของนกัเรียนรายบุคคล 

1.2 นาํแบบทดสอบความสามารถในการฟังมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละ 

ระดบัพฤติกรรมทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

1.3 ศึกษาความแตกต่างของคะแนนในแต่ละระดบัพฤติกรรมการฟัง ก่อนเรียนและหลงัเรียน     

โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent samples) กรณีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว                     

1.4 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 

                      2. การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการ

สอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                              2.1 นาํแบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีนก่อนและหลงัเรียน  มาตรวจให้คะแนน แลว้

บนัทึกผลของนกัเรียนรายบุคคล 

                      2.2 นาํแบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีนมาหาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใน

แต่ละระดบัพฤติกรรมทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

                      2.3 ศึกษาความแตกต่างของคะแนนในแต่ละระดบัพฤติกรรมการพดูภาษาจีน ก่อนเรียน            

และหลงัเรียน โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent samples) กรณีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว           

                       2.4 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 

สรุปผลการวจิัย     

  ในการวิจยัคร้ังน้ี สรุปผลการวิจยัตามสมมติฐานของการวิจยัไดด้งัน้ี 

       1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีน โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ มีความสามารถใน

การฟังภาษาจีนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

       2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีน โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ มีความสามารถใน

การพดูภาษาจีนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 

4. ผลการวจิัย 

  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังก่อนเรียน  และหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบได ้ 

   ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาจีนก่อน และหลงั เรียนภาษาจีน โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ

โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาจีน ฉบบัเดียวกนักบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน แลว้นาํผล

ไปเปรียบเทียบโดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ กรณีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ในแต่ละระดบัพฤติกรรมการฟัง

ภาษาจีน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น  มธัยมศึกษาปีที

โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนภาษาจีน 

กลุ่มตวัอย่าง จํานวนนักเรียน Χ  S.D. t 

ก่อนเรียน 40 8.25 2.12 
28.92 

หลงัเรียน 40 19.00 2.74 

*t(.05,1.684), df=40-1 

 

จากตารางท่ี 1  พบว่า  การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนหลงัเรียน 

มีเฉล่ีย เท่ากบั 19.00 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 8.25 ซ่ึงคะแนนหลงัเรียนค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนกว่าคะแนนก่อน

เรียน 10.75 แสดงว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบมีความสามารถในการฟังภาษาจีนหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง .05 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพดูก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบได ้ 

    ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบความสามารถในการพดูก่อนและหลงัโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนภาษาจีน  โดย

ใชแ้บบประเมินความสามารถในการพดูภาษาจีนฉบบัเดียวกนักบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน แลว้นาํผลไป

เปรียบเทียบโดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ กรณีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ในแต่ละระดบัพฤติกรรมการพดู

ภาษาจีน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพดูก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดย

ใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนภาษาจีน 

กลุ่มตวัอย่าง จํานวนนักเรียน Χ  S.D. t 

ก่อนเรียน 40 8.87 0.21 
28.92 

หลงัเรียน 40 12.85 0.16 

*t(.05,1.684),df =40-1 
 

                      จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาจีนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง    

มีคะแนนหลงัเรียน มีเฉล่ีย เท่ากบั 12.85 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 8.87 ซ่ึงคะแนนหลงัเรียนค่าเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึนกว่าคะแนนก่อนเรียน 3.98 แสดงว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบมีความสามารถ

ในการพดูภาษาจีนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   

5. การอภปิรายผล 

             ผลการสอนภาษาจีนโดยใชว้ดิีทศัน์ประกอบ ท่ีมีต่อสามารถในการฟังและการพดูของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

             1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาจีนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน     

ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ มีผลคะแนนความสามารถในการฟังภาษาจีน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีความสามารถในการฟังภาษาจีน มีค่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 10.75 นัน่เพราะว่า วิธีการสอนภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนช่วยให้นกัเรียนไดรั้บรับชมทั้งภาพ

และเสียง ให้นกัเรียนไดส้ัมผสักบัภาษาเป้าหมายในบริบทท่ีเป็นธรรมชาติ สามารถรับชมในสถานการณ์ท่ีเสมือนจริง 

ประกอบกบันักเรียนได้รับการฝึกการฟังอย่างเป็นขั้นตอนตามวิธีการสอนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ ทั้ง 3 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1. ขั้นก่อนการชมวีดิทศัน์ (Pre-viewing stage) เป็นการเตรียมผูเ้รียนโดยการนาํประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน

ออกมาใช้กระตุ้นให้ผูเ้รียนให้เกิดความสนใจในเร่ืองท่ีจะชมนําเสนอคาํศพัท์ท่ีผูเ้รียนจะได้ฟังซ่ึงผูส้อนจะบอก

สถานการณ์ในเร่ืองท่ีจะชมแลว้ให้ผูเ้รียนคาดการณ์เน้ือหาท่ีจะเกิดข้ึน ส่ิงท่ีจะเห็นในภาพเหตุการณ์และคาํพูดท่ีจะได้

ยนิ  2 .ขั้นการชมวีดิทศัน์ (Viewing stage) เป็นขั้นตอนท่ีช่วยผูเ้รียนในขณะชมภาพเหตุการณ์ โดยการจดักิจกรรมท่ี

เร่ิมจากการถามเก่ียวกบัสถานการณ์โดยทัว่ไป แลว้ความสัมพนัธ์กนัของสถานการณ์  ในขั้นชมวีดิทศัน์น้ี ผูว้ิจยัให้

นกัเรียนชมวีดิทศัน์ 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1) เปิดภาพ ปิดเสียง ขั้นตอนน้ีให้นกัเรียนดูภาพสถานการณ์แลว้ สังเกตว่าวีดิทศัน์ท่ี

ไดรั้บชมเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีใด ผูส้นทนากาํลงัสนทนากนัเร่ืองใด จากนั้นให้นกัเรียนอภิปรายกนั คร้ังท่ี 2) ปิด

ภาพ เปิดเสียง ขั้นตอนน้ีให้นกัเรียนฟังเสียงสนทนา โดยครูปิดภาพเหตุการณ์ในวีดิทศัน์ไว ้เพ่ือให้นักเรียนฝึกฟังบท

สนทนาท่ีเกิดข้ึนในวีดิทศัน์ จากนั้นให้นกัเรียนอภิปรายกนั ว่าเสียงสนทนาท่ีไดย้ินนั้น เป็นการสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง

ใดบา้ง คร้ังท่ี 3 เปิดทั้งภาพและเสียง ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัเปิดภาพสถานการณ์ เสียงสนทนาและบทสนทนาท่ีบรรยาย

ใตภ้าพให้นกัเรียนรับชม  3. ขั้นหลงัการชมวีดิทศัน์ (Post-viewing stage) เป็นขั้นท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษา เช่น 

การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ หลงัจากท่ีรับชมทั้ง 3 คร้ังแลว้นักเรียนจะได้

อภิปรายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งฝึกสนทนาจากวีดิทศัน์ท่ีไดรั้บชม  

อยา่งไรก็ตามวิธีการสอนภาษาโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียน มีความสามารถในการ

ฟังหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยั ยุพดี หินเธาว์ (2550) ซ่ึงทาํการวิจยั เร่ือง การใช้วีดิทศัน์

ประกอบการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี  พบว่า หลงัการใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนนักศึกษา   มีความสามารถดา้น

ทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั รัตติกาล ชาํนาญยา 

(2552) ไดท้าํวิจยั เร่ือง การใช้วีดิทศัน์รายการคริส ดีลิเวอร่ี เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาองักฤษและ

ความรู้คาํศพัทข์องนักเรียนระดบักา้วหน้า ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ผ่าน

เกณฑร้์อยละ 50 หลงัจากไดรั้บการสอนโดยใชว้ีดิทศัน์รายการคริส ดีลิเวอร่ี ดงันั้นจากทีไดก้ล่าวมาแสดงให้เห็นว่า

การจดักิจกรรมโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาจีนสูงกว่าก่อนเรียน

ได ้

             2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาจีนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน   

ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ มีผลคะแนนความสามารถในการพูดภาษาจีน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ี ความสามารถในการพูดภาษาจีน มีค่าคะแนนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง สวสัดี  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.50 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง 

คุณช่ืออะไร?   คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.50  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง งานของคุณยุง่ไหม? คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.60 แผนการ
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จดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ท่านแซ่อะไร? คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.07 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง แนะนาํตนเอง คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.15 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง วนัเกิดของคุณคือเม่ือไร? คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.07 นั่นเพราะว่า วิธีการสอน

ภาษาจีนโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนได้รับรับชมทั้งภาพและเสียง ให้นักเรียนได้สัมผสักับ

ภาษาเป้าหมายในบริบทท่ีเป็นธรรมชาติ สามารถรับชมในสถานการณ์ท่ีเสมือนจริง มีคาํบรรยายใตภ้าพ สามารถ

ยอ้นกลับไปชมหรือฝึกพูดซํ้ าไปมาได ้ประกอบกบันักเรียนไดรั้บการฝึกการพูดอย่างเป็นขั้นตอนตามวิธีการสอน   

โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอน ทั้ง 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.ขั้นก่อนการชมวีดิทศัน์ (Pre-viewing stage) เป็นการเตรียม

ผูเ้รียนโดยการนาํประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนออกมาใชก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนให้เกิดความสนใจในเร่ืองท่ีจะชมนาํเสนอ

คาํศพัท์ท่ีผูเ้รียนจะได้ฝึกพูด จากนั้นนักเรียนไดท้าํความรู้จกัคาํศพัทแ์ละประโยคจากการรับชมวีดิทศัน์และฝึกพูด

คาํศพัทแ์ละประโยค  2. ขั้นการชมวีดิทศัน์ (Viewing stage) เป็นขั้นตอนท่ีช่วยผูเ้รียนในขณะชมภาพเหตุการณ์ โดย

การจดักิจกรรมท่ีเร่ิมจากการถามเก่ียวกบัสถานการณ์โดยทัว่ไป แล้วความสัมพนัธ์กนัของสถานการณ์  ในขั้นชม     

วีดิทศัน์น้ี ผูว้ิจยัให้นกัเรียนชมวีดิทศัน์ และฝึกพดูหลงัจากท่ีไดช้มวีดิทศัน์ ท่ีผูว้ิจยัเปิดเสียงภาพสถานการณ์ และเสียง

สนทนาท่ีบรรยายใตภ้าพให้นักเรียนรับชม 3. ขั้นหลงัการชมวีดิทศัน์ (Post-viewing stage) เป็นขั้นท่ีจดัให้ผูเ้รียนได้

ฝึกการใชภ้าษาแสดงบทบาทสมมติ  หลงัจากท่ีรับชมทั้ง 3 คร้ัง แลว้นกัเรียนจะไดอ้ภิปรายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อม

ทั้งฝึกสนทนาจากวีดิทศัน์ท่ีไดรั้บชม   จากแนวทางการจดักิจกรรมการสอนภาษาโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ ช่วยส่งผล

ให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการพดูภาษาจีนจากขั้นก่อนชมวีดิทศัน์นกัเรียนไดฝึ้กพดูเลียนเสียงคาํศพัทก่์อนรับชมวีดิทศัน์ 

ในขั้นชมวีดิทศัน์นกัเรียนสามารถฝึกพดูสนทนาตามสถานการณ์ท่ีรับชม และสามารถเปิดยอ้นกลบัไปฝึกพูดไดห้ลาย

คร้ังตามต้องการ และขั้นหลงัชมวีดิทศัน์ นักเรียนจะได้ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ท่ีได้รับชมจากวีดืทศัน์ โดย

สามารถประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์อ่ืนๆได ้ 

อยา่งไรก็ตามวิธีการสอนภาษาโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบ เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    

มีความสามารถในการพดูหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ธนพลธ์ โพธ์ิอ่อน(2551) ไดศึ้กษาการ

พฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ทกัษะการฟังและพูดภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ส่ือ วี ซี ดี พบว่า 1. 

ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชส่ื้อวีซีดีท่ี

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 70.22/71.012. ค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชส่ื้อวีซีดีมีค่าเท่ากบั 0.46 ซ่ึงแสดงว่านักเรียนมีความกา้วหน้าในการเรียน

ร้อยละ 46 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั วิทยา โกวิโท (2557) ไดศึ้กษาการใชว้ีดิทศัน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา

ทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษโดยมีวีดิ

ทศัน์ประกอบการเรียนการสอนของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีระดบันัยสําคญัทางสถิติ   

ท่ีระดบั.01 ดงันั้นจากท่ีไดก้ล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบการสอนส่งผลให้นักเรียนมี

ความสามารถในการพดูภาษาจีนสูงกว่าก่อนเรียนได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

    จากการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

      1.1 ในขณะท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งมีบทบาทเป็นผูส้ังเกตการณ์เพ่ือดูพฒันาการ

ทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการฟังและการพูด หากพบว่านกัเรียนมีขอ้บกพร่องครูผูส้อนควรช้ีแนะให้นกัเรียน

แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น 

      1.2 ครูผูส้อน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ควรให้

ความสาํคญัต่อการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน โดยนาํเอาการสอนภาษา โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบมาใชเ้ป็นส่ือ

การจดัการเรียนการสอน เพราะการสอนภาษา โดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบถือเป็นวิธีการสอนภาษาอย่างหน่ึงท่ีสามารถ

พฒันาทกัษะการฟังและการพดูของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

     2.1 ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการสอนภาษาโดยใชว้ีดิทศัน์ประกอบกบัวิธีการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ในเน้ือหาเดียวกนั 

     2.2 ควรทาํการศึกษาการพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การอ่านและการ

เขียน หรือเจตคติต่อการเรียน เป็นตน้ 

 

กติตกิรรมประกาศ  

                วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จสมบรูณ์ไปไดด้ว้ยดีทั้งน้ีเป็นเพราะผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณา และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 

จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธาทิพย ์งามนิล  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํในการทวิทยานิพนธ์ 

และเสียสละเวลาในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดูแลเอาใจใส่ตลอดมาอยา่งดียิง่  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ี 

    ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ขอ้คิด และขอ้เสนอแนะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีให้สาํเร็จลงอยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ยิง่ข้ึน 

   ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร ตลอดจนคณะครูโรงเรียนหนองหญา้ไซวิทยาท่ีให้การสนบัสนุนให้ความสะดวก

ในการคน้ควา้ขอ้มลูเป็นอยา่งดี และขอขอบใจนกัเรียนโรงเรียนหนองหญา้ไซวิทยาท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู และอาํนวยความสะดวกในการทาํวิจยัคร้ังน้ีดว้ยความเต็มใจ 
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บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีน ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี และ  2) 

เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนรู้

แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 80 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวดัช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ท่ี

กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มด้วยวิธีจบัฉลาก 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1)  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี  2) แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจต่อการเรียนวิชาภาษาจีน เป็นปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

มีค่าความยากง่าย ท่ีอยูร่ะหว่าง 0.43 – 0.60 และค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหว่าง 0.25 – 0.65  

คาํสําคญั:   การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี , การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to compare the reading comprehension skill of students in 

Mathayomsuksa 1 before and after leaning with STAD Cooperative learning, and 2) to compare the post-test results 

that were higher than 80 points. The samples were 30 Mathayomsuksa 1 students in the second semester of 

academic year 2017 at Tasaban Watchongkirisrisittiwararam school. The samples were selected by a simple 

random sampling. The instruments used in the research were 1) lesson plans based on the STAD Cooperative 

learning, 2) the Chinese achievement test with 30 items, 4 multiple choices questions, with the degree of difficulty 

between 0.43 – 0.60, and the degree of discrimination between 0.25 – 0.65.  

The research findings were as follows: 

1. Students taught with the STAD Cooperative learning had higher reading comprehension in Chinese

language with the degree of statistical significance at .05. 

2. Students taught with the STAD Cooperative learning had positive attitude towards Chinese language

with the degree of significance at .05. 

Keyword : STAD Cooperative learning, Reading comprehension 
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1. บทนํา

สังคมยคุปัจจุบนัเป็นยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ การรู้ภาษาต่างประเทศถือว่ามีความสาํคญัอย่างยิ่ง เพราะภาษา

มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูท่ีตอ้งการและเพ่ือการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยงัสามารถใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร เจรจาต่อรองเพ่ือการแข่งขนั และความร่วมมือทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และการศึกษาแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆสาํหรับการพฒันาศกัยภาพของบุคคลยุค

โลกาภิวฒัน์ เพ่ือนาํประเทศไปสู่การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 1) 

สาํหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบนัในประเทศไทยนั้น จะเห็นไดว้่า ภาษาจีนกลางไดรั้บความนิยม

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เน่ืองมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของ

ไทยในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การติดต่อทาํธุรกิจคา้ขาย หรือ การร่วมทุน

กบันักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่  ไตห้วนั ฮ่องกง หรือสิงคโปร์ ท่ีมีอตัราส่วนทางการทาํธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือยๆ ทาํให้มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ในการใชภ้าษาจีนกลางเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตวั (โจโฉ, 2555, น. 

ออนไลน์) จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้มีการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราอย่าง

กวา้งขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะเห็นไดว้่า มีการสอนภาษาจีนกลางอยูใ่นทุกระดบั ตั้งแต่ชั้นอนุบาล

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และในระดบัมหาวิทยาลยั ตลอดจนสถาบนัสอนภาษาเอกชนท่ีเปิดสอนภาษาจีนกลาง

ให้กบัผูท่ี้สนใจทัว่ไป แต่อยา่งไรก็ตาม เราจะเห็นไดว้่า สถานการณ์โดยรวมของการเรียนการสอนภาษาจีนกลางใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในระบบการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนนั้น ยงัไม่สามารถเรียกว่าประสบความสําเร็จ

เท่าท่ีควร ทั้งน้ีเพราะเหตุปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคหลายประการ ไดแ้ก่ การขาดครูผูส้อนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ การ

ขาดหลกัสูตร และนโยบายในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางท่ีชดัเจนและดีเพียงพอ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ

ความพร้อมของตวัผูเ้รียนเอง  

เม่ือพิจารณาเร่ืองหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจในประเทศ

ไทย พบว่ามีการบรรจุไวใ้นหลักสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช  2551  โดยได้กล่าวถึงในส่วนท่ีเป็นคุณภาพผูเ้รียน

หลงัจากท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 และมธัยมศึกษาปีท่ี   ตวัอย่างเช่น ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดก้าํหนด

คุณภาพผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจว่า  “เขา้ใจความหมายโดยตรงและความหมาย

โดยนัย  จบัใจความสําคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และ

เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด ย่อความ”  (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2551, น.5) นอกจากน้ี กนกวรรณ ทบัสีรัก และคณะ (2555, น. 200) กล่าวว่า การอ่านเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้ 

หากเด็กไม่สามารถอ่านหนงัสือได ้จะทาํให้การเรียนสาระต่างๆ มี ปัญหาไปดว้ย ทกัษะในการอ่านมีความสาํคญัต่อ

การดาํรงชีวิตประจาํวนัของเราอยา่งยิง่ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ี จะตอ้งสอนให้ทุกคนสามารถอ่านออกได ้(วชัรี 

พิมพศ์รี, 2551, น.6) ซ่ึงการอ่านยงัเป็นปุ๋ยอยา่งดีท่ีบาํรุงสมองให้เจริญ วยัพาให้สติปัญญางอกงามในทางท่ีถูกตอ้ง มี

เหตุมีผลเพราะในขณะท่ีอ่านสมองจะทาํหน้าท่ีอ่านตวัอกัษร สระ วรรณยุกต์ ประสมคาํ สะกดคาํ รับรู้ความหมาย 

ตีความหมาย เพ่ือส่ือให้เขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านพร้อมกบัคิดพิจารณาว่า ความหมายในส่ิงท่ีอ่านนั้นถูกตอ้งหรือไม่ จึงกล่าว

ไดว้่าขณะท่ีอ่านหนงัสือ สมองจะทาํงานตลอดเวลา การอ่านไม่ใช่ เกิดเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการเรียนรู้ และ

การสั่งสอนอบรมมาอย่างถูกวิธี ตลอดจนฝึกทกัษะในการอ่านจนเกิด ความเช่ียวชาญ และสามารถนําความรู้

ความสามารถท่ีเกิดจากการอ่าน มาช่วยพฒันาตนเองไดใ้นท่ีสุด (จินตนา ใบ กาซูยี. 2550, น.2) การอ่านยงัเป็นทกัษะ
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ภาษาท่ีสําคญั และจาํเป็นอย่างมากในการดาํรงชีวิตของคน เพราะใน ชีวิตประจาํวนัของคนเรา การอ่านเป็นส่วน

สําคญัในการส่ือความหมายถึงกนัไดถู้กตอ้ง ฉะนั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการ พฒันาความสามารถดา้นการอ่าน กล่าวคือ 

ตอ้งอ่านไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ครูคือผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการอ่านของนักเรียน

ดงัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนด มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551, น. 42)  และสอดคลอ้งกบั เฉลิมลาภ ทองอาจ (2554, น. ออนไลน์) ได้

อธิบายว่า การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ คือ กระบวนการท่ีผูอ่้านสร้างความหมายจากการอ่าน อย่างกระตือรือร้น (active 

constructor of meaning) กล่าวคือ เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านไม่ไดมี้ฐานะเป็น ฝ่ายรับความหมายในตัวบท (text) หรือ

ข้อความท่ีอ่าน แต่ผูอ่้านนั้ นเองท่ีจะตอ้งเป็นผูส้ร้างความหมายระหว่างการอ่าน ซ่ึงเรียกว่ากระบวนการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ส่งผา่นระหว่างกนัระหว่างผูอ่้านและตวับท  (transaction)  ผูอ่้านจะตอ้งนาํประสบการณ์ในชีวิต ความรู้

เดิม อารมณ์ ความรู้สึก ความตอ้งการหรือเป้าหมาย ณ ขณะท่ีอ่านนั้นเขา้มามีส่วนในกระบวนการสร้างความหมาย 

(meaning-making process) นัน่จึงเป็นท่ีมาว่า เหตุใดเม่ือเราอ่านขอ้ความหรือตวับทใดตวับทหน่ึง ในเวลาท่ีแตกต่าง

หรือในบริบทท่ีต่างกนั เช่น เคยอ่านเร่ืองน้ีในวยัเด็กและมาอ่านซํ้ าอีกคร้ังในวยัผูใ้หญ่ ความหมายและส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ภายในความคิดของเราจึงแตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีก็ดว้ยเรามีประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม อนัเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

ทาํให้การสร้างความหมายหรือความเขา้ใจนั้นแตกต่างจากการอ่านในคร้ังแรก  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยใช้

กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนัเพ่ือผลประโยชน์และเกิดความสําเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการ

เรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัให้ผูเ้รียนทาํงานเป็นกลุ่ม เช่น ทาํรายงาน ทาํกิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน 

อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนทาํหนา้ท่ีสรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ล

ยทุธ์วิธีให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการทาํกิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ดว้ย

ตนเองเป็นหลกัการสาํคญั (พิมพนัธ์  เดชะคุปต.์ 2544, น. 15) ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะตอ้งเลือก

เทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัทาํกิจกรรม รับผิดชอบงาน

ของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความสาํเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นั่นคือ 

การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง 

กระบวนการเรียนการสอน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยในการพฒันาทางดา้นสติปัญญา และความคิดของนกัเรียน 

ฉะนั้ นการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม หรือเลือกประสบการณ์ต่างๆท่ีดีให้กับนักเรียน เน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด 

แสวงหา คน้หา และสรุปสร้างความรู้ดว้ยตนเองก็จะสามารถพฒันาสติปัญญา และความคิดของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี 

ซ่ึงแนวการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางปัญญา 

(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียน 

สามารถนํามาประยุกต์ใชไ้ดโ้ดยครูมีบทบาทอาํนวยความสะดวกจดัประสบการณ์การเรียนให้ผูเ้รียน แนวคิดการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัมีแนวคิดมากจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ท่ีเช่ือว่าการ

เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบั

ความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม (พิมพนัธ์  เดชะคุปต.์ 2544, น.7)  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค เอสทีเอดี (Student Teams Achievement Division) 

เป็นการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะกบัการสอนเน้ือหาความรู้ ความเขา้ใจ อาจใชห้นังสือเรียน หรือใบความรู้เป็นส่ือการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1786 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงมีการจดักลุ่มนกัเรียนตามผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มละ 4 – 5 คน ประกอบดว้ยนักเรียนท่ีเรียน เก่ง ปาน

กลาง อ่อน โดยครูสอนเน้ือหาบทเรียนใหม่ให้กบันักเรียน และให้นักเรียนช่วยกันศึกษา และทาํกิจกรรมท่ีไดรั้บ

มอบหมายร่วมกันจนสําเร็จ มีการทดสอบรายบุคคล และมีการคํานวณหาคะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม เพ่ือดู

ความกา้วหนา้ของนกัเรียน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบน้ี ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง มีความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีปฏิสัมพนัธ์กนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน นอกจากนั้ นยงัเป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ และยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันา

ความสามารถทางการอ่านอีกดว้ย (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. 2545, น. 51) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการพฒันา

ผูเ้รียนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทกัษะทางสังคมช่วยพฒันาความเช่ือมัน่ ช่วยพฒันาความคิด 

ช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน ส่งเสริมทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทาํให้

นกัเรียนมีวิสัยทศัน์กวา้งข้ึนเพ่ือเป็นการเตรียมตวันักเรียนให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข (จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ.์ 2543, น. 37 – 38)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัมีแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ซ่ึงมีขอ้ดี คือ ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้สนุกสนานกบัการเรียนรู้ ส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด เรียนรู้การใชท้กัษะชีวิตในสังคม มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและส่วนรวม และส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัและทาํงานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์เป็นผลทาํให้ผูเ้รียนประสบ

ความสาํเร็จ 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย

1.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจวิชาภาษาจีน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีน หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี 

3. การดําเนินงานวจิัย

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกดัสํานัก

การศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ท่ีกาํลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 8 โรงเรียน จาํนวน

ห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้อง มีนกัเรียนทั้งหมด 525 คน คละเพศ และคละความสามารถของนกัเรียน  

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวดัช่องคีรีศรี

สิทธิวราราม ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 30 คน โดยการสุ่มดว้ยวิธี

จบัฉลาก ได ้1 ห้องเรียน คละเพศ และคละความสามารถของนกัเรียน 
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัรวมทั้งส้ิน 3 ฉบบั ดงัน้ี 

  1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี  มีจาํนวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 12 

ชัว่โมง วิชาภาษาจีน  แบ่งเน้ือหาเป็น 6 เน้ือหา ไดแ้ก่ 1) บทสนทนาเร่ือง 新朋友  จาํนวน 2 ชัว่โมง  2) บท

สนทนาเร่ือง 我的学校   จาํนวน 2 ชัว่โมง 3) นิทานเร่ือง 乌龟玉兔   จาํนวน 2 ชัว่โมง 4) นิทานเร่ือง 农

名和蛇   จาํนวน  

2 ชัว่โมง 5) ขอ้ความสั้นเร่ือง 我的身体   จาํนวน 2 ชัว่โมง 6) ขอ้ความสั้นเร่ือง 我的家   จาํนวน 2 ชัว่โมง 

  2. แบบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  

จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.43 – 0.60 และค่าอาํนาจจาํแนก ระหว่าง 0.25 – 0.65 และค่าความเท่ียง

เท่ากบั 0.22 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ทดสอบก่อนเรียน โดยนาํแบบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีนท่ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึน 

จาํนวน 30 ขอ้ มาใชท้ดสอบกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน จากนั้นนาํกระดาษคาํตอบแบบ 

วดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีนไปตรวจ โดให้คะแนน 1 คะแนน สําหรับขอ้ท่ีตอบถูก และ

ให้คะแนน 0 คะแนน สาํหรับขอ้ท่ีตอบผดิหรือไม่ไดต้อบ แลว้บนัทึกผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคนไวเ้ป็นคะแนน

ก่อนเรียน 

 2. ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม

ทั้งหมด 12 ชัว่โมง โดยตวัผูว้ิจยัเองจะใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 1 โดยจดัการเรียนรู้ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ คร้ังละ 1 ชัว่โมง 

 3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบวดัฉบบัเดียวกบัท่ีใชส้อบก่อนเรียนมาใชท้ดสอบกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

นาํกระดาษคาํตอบไปตรวจให้คะแนน แลว้บนัทึกผลคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพ่ือ

ความเขา้ใจวิชาภาษาจีน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพ่ือ

ความเขา้ใจวิชาภาษาจีน หลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 

4. ผลการวจิัย 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทียบความสามรถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีน ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ดงัน้ี  
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ตารางที ่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามรถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวชิาภาษาจีน ก่อนเรียนและหลงัเรียน

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี 

การทดสอบ 
จํานวนนักเรียน 

N 
คะแนนเตม็ X  S.D ∑D  ∑ 2D  t* 

ก่อนเรียน 30 30 12.53 2.19 
373 4817 27.39 

หลงัเรียน 30 30 24.97 1.83 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าทีท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่าเท่ากบั 27.39 แสดงว่านกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน

เพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีน หลงัเรียน ( X = 24.97, S.D. = 1.83) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 12.68, S.D. = 2.19) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1  

 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี หลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 80 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1      

                หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 80 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t* 

หลงัเรียน 30 30 24.97 1.83 2.90 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี เพ่ือวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ

วิชาภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 24.97 จากคะแนนเต็ม 

30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.83 และมีค่า t ท่ีไดจ้ากการคาํนวณคือ 2.90 สรุปไดว้่า ค่าเฉล่ียของความสามารถในการ

อ่านเพ่ือความเข้าใจวิชาภาษาจีน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05* ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 

5. การอภปิรายผล  

 จากการศึกษาคน้ควา้ ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจวิชาภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า นักเรียนทาํคะแนนทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีน

ก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 12.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.27  เม่ือนกัเรียนไดเ้รียน

โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี แลว้ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชา
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ภาษาจีนหลงัเรียน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 24.97 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.22 เม่ือนาํมาทดสอบทางสถิติ

จึงทาํให้ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาจีนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05* ดงัแนวคิด ของกิริยา ป่ีทอง (2552)  ไดท้าํวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและความ

รับผดิชอบในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD กบัท่ีเรียนรู้

แบบ 4 MAT” ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทุมมา จนัทรดี (2547) ไดท้าํวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบ

ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการทาํงานร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษ ์(มณีวิทยา) จงัหวดัราชบุรีท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้

กิจกรรมแบบ STAD กบัการสอนอ่านตามคู่มือครู” ผลการวิจยัพบว่าความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน 

ท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบร่วมมือ โดยใชกิ้จกรรมแบบ STAD หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยสําคญั

ท่ี .05 

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี มี

ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจวิชาภาษาจีน หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี เป็นการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะกลุ่มท่ี

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการใชภ้าษาในระดับมธัยมศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นฝึกการ

ทาํงานเป็นทีม เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีทาํให้สมาชิกในกลุ่มได้มีปฏิสัมพนัธ์ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือให้เกิดผล

สาํเร็จกบัสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอ่านและการสรุปใจความสําคญัของการอ่าน ช้ีแจงหรือความถูกตอ้ง

ให้แก่เพ่ือร่วมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี เป็นการจดักิจกรรมท่ีครูไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเรียน

เก่งไดช่้วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน ทาํให้นกัเรียนทั้ง 2 ระดบัมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากยิง่ข้ึน ไม่เห็นแก่ตวั มีความสามคัคี

กนั ช่วยกนัทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จ  มีความจริงใจต่องาน มุ่งหมายความสาํเร็จของงานกลุ่มเป็นสําคญั โดย

ครูจะให้นกัเรียนเขา้กลุ่มโดยคละความสามารถกนัทั้งเด็กเก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อน โดยการเขา้กลุ่มของแต่ละกลุ่ม

นั้นมาจากคะแนนสอบของแต่ละคน จึงทาํให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้เพ่ือจะทาํให้กลุ่มทาํงานได้

สู่เป้าหมายของกลุ่มนั้ น ซ่ึงมีผลทาํให้นักเรียนในกลุ่มกระตือรือร้นในการทาํใบงานได้ถูกตอ้ง อีกทั้งทาํแบบวดั

ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ไดผ้า่นเกณฑท่ี์กาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จนัทิมา วฒันานนทเ์สถียร (2558) 

ไดท้าํวิจยัเร่ือง “ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาภาษาองักฤษ เร่ืองการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยการใชก้ารเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1” ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ

ดว้ยเทคนิค STAD หลงัเรียนมีประสิทธิภาพ 80.78/81.31 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 75 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พร

ชยั ว่องไว (2558) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ผลของการใชชุ้ดการสอนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบ STAD ในการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจและความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3” ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน

และกลวิธีการเรียนรู้แบบ STAD ในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ หลงัเรียนมีค่า 88.47/82.39 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

สาเหตุ ดงัน้ี การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจต่อการ

เรียนวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ได้ผ่านการสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ โดยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนนาํไปทดลอง
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กับนักเรียน แล้วมาทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผ่านการประเมิน การตรวจสอบ ความเหมาะสม ทางด้าน

สาระสาํคญั สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กิจกรรม/กระบวนการ การวดัประเมินผล ตลอดจนเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู และการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือให้ไดก้ารเรียนรู้ท่ี

ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาคน้ควา้ ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจวิชาภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปรากฏผล ดงัน้ี 

 1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจวิชาภาษาจีน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจวิชาภาษาจีน หลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป  

  1) ในการจดักิจกรรมนักเรียนอาจะจะไม่สนใจในการทาํกิจกรรม เน่ืองจากการจดักิจกรรมใชเ้วลา

ใกลเ้ท่ียง นกัเรียนไม่มีสมาธิในการทาํกิจกรรม 

  2) การเลือกเน้ือหามาใชก้บัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ควรเลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกบั

วยัของนกัเรียน มีความน่าสนใจ และทนัสมยั 

  3) วิธีการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี แต่ละขั้น นกัเรียนยงัขาดความเขา้ใจ 

และขาดประสบการณ์ในการทาํกิจกรรม ดงันั้นครูผูส้อนควรสังเกตการจดักิจกรรมของนกัเรียน และแนะนาํแนวทาง

ให้กบันกัเรียนเป็นระยะ 

 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป  

  1) ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เอสทีเอดี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจในระดบัชั้นอ่ืนๆ เพ่ือให้นกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ ไดรั้บการพฒันาในการอ่านดว้ยเช่นกนั  

 

 กติตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความเมตตากรุณาจาก ดร.พรรณราย เทียมทนั 

ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ ให้คาํแนะนาํและอนุเคราะห์ทุกๆ ดา้นเป็นอย่างดี

ยิง่ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เฉิน เจ๋ ผูเ้ ช่ียวชาญทางด้านภาษาจีน อาจารย์ ดร.สุพฒันา หอมบุปผา 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผลทางการศึกษา (ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยั วดัผล และสถิติ
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การศึกษา) และอาจารย ์ดร.อาภากร โพธ์ิดง ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นหลกัสูตรและการสอน (ปริญญาเอก กศ.ด.หลกัสูตร

และการสอน) ท่ีให้ความกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร คณะครู และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวดัช่องคีรีศรีสิทธิวรา

ราม ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู ให้โอกาสผูว้ิจยัศึกษาต่อและเป็นกาํลงัใจเสมอ

มา จนทาํให้การวิจยัในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและ

การสอน รุ่น 15 ห้อง 2 ท่ีให้การสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจอยา่งดียิง่ ประโยชน์ของงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเพ่ือกราบ

บชูาบุพการี ตลอดจน ครู- อาจารย ์  ผูป้ระสาทวิชาความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
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ผลการสอนโดยใช้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกับการสอนแบบปฏิบัติการ 

เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนและหนงัเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  2)  การหาประสิทธิภาพของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ตามเกณฑ์  80/80  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี  2  ฉบบัคือ 

1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ  81.14/82.50  และ 2)  แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด  4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  

ซ่ึงมีความตรงเชิงเน้ือหาโดยมีค่าความยากง่าย  อยูร่ะหว่าง  0.46 - 0.73  มีค่าอาํนาจจาํแนก  อยู่ระหว่าง  0.45 - 0.82 

และมีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.69  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนบาง

ลายพิทยาคม  ห้องท่ี  1  มีนกัเรียนจาํนวน  35  คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม   

ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนและหนังเรียน  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ  81.14/82.50  ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80   

คาํสําคญั:  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 

The  purpose  of  this  study  was to 1) to  compare  the  learning  achievement  of  students  who  have 

been  provided. Learning by electronic  books  and  movie. The students 1.  2)  The efficiency of electronic books. 

The  hardware  and  software  according  to  80 / 80  tools  used  in  the  research  2  original  is  1)  books electronic  

ruan   model  of  software  and  hardware,  which  effectively  81.14 / 82.50  2) the  achievement  test hardware 

problems. Software  is  a  multiple-choice  test  items  were  30  type  4  options  which  have  content validity,  

difficulty,  be happiness  During  0.46 - 0.73  is  discrimination,  between  the 0.45 - 0.82  and  the reliability  of  

0.69  seven different  used  in  the  experiment.  Including  students  school  1  some  pattern  study room  1  there 

were  35 people  the  happiness. As a group,  the  results  showed  that  the  1.  Students learning electronic  book  

and  movie  library.  Asian  students  1  achievement  after  studying  . 05  2.  Electronic  book about  hardware  and  

software  was  built  effective  81.14. / 82.50  according  80 / 80. 

Keywords:  electronic book, achievement  
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1. บทนํา 

การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารส่ือสาร  หรือ  

ไอซีที  (Information  and  Communication  Technology :  ICT)  เป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง  ส่งผลให้เกิดความ

พยายามในการนาํเอาเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา  เพ่ือการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน  ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษากาํหนดให้มีการนํา

เทคโนโลยมีาใชใ้นการศึกษา  จากการท่ีสนบัสนุนการนาํไอซีทีมาใชใ้นการเรียนการสอนจึงไดก้าํหนดให้พฒันาไอซี

ทีในภาคการศึกษา  (e-Education)  เป็นหน่ึงใน  5  องค์ประกอบหลกัท่ีจะสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาและการ

เรียนรู้ตามแนวของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  โดยท่ีรัฐบาลตระหนักว่าไอซีทีเป็นเคร่ืองมือสําคญั

ในการกา้วสู่ยคุข่าวสารขอ้มลู ใชไ้อซีทีเพ่ือพฒันาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีสนองต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง

และเทคโนโลยีการเรียนรู้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย  โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือช่วยเปล่ียน

สังคมไทยไปสู่สังคมการเรียนรู้  การประกนัโอกาสของผูเ้รียนในการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเช่ือมโยง

สังคมไทยเข้ากับสังคมเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความรู้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น.1- 2)       

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํให้เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในการเรียนรู้ของมนุษยสู์งมาก  

โดยมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เช่น โทรทศัน์  วีดิทศัน์  คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนจาํนวนมากท่ีกระจายกนัอยู่

ในพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ ได้รับรู้แล ะเรียนรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง  เทคโนโลยี

สารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้สมยัใหม่  โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ให้มี

การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  รวมทั้งเน้ือหาและวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วยในการศึกษาเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนท่ี

มีครูคอยแนะนาํและศึกษาดว้ยตนเอง  โดยการสร้างนวตักรรมเพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนข้ึนอย่างมากมาย  

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น. 6 - 7)  การเรียนการสอนในปัจจุบนัเน้นการใชห้นังสือเป็นส่ือ  ซ่ึงอาจ

ทาํให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย                                                                                                                         

 ปัจจุบนัมีการนาํหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) มาเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง

วิธีการเรียนรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  เป็นการเรียนท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้เป็นส่ือกลางของนกัเรียน  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้

มีหลายรูปแบบ โดยจะมีการถ่ายทอดเน้ือหาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ

อินทราเน็ต  จึงถือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนในยุคสมยัท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ

ส่ือสารมีบทบาทสําคญั (ถาวร นุ่มละออง, 2550ม น. 2) และเป็นส่ือเสริมท่ีเน้นเสนอขอ้มูลเน้ือหาสาระในลกัษณะ

แบบส่ือประสมระหว่างส่ือภาพ  (Visual  Media)  ซ่ึงเป็นทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและส่ือประเภทเสียงชนิดหน่ึงท่ี

มีการจดัระบบการนาํเสนอเน้ือหาและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างดี โดยท่ีผูอ่้านสามารถอ่านและเรียนรู้เน้ือหา

สาระในเล่มไดต้ามความสนใจ  และความแตกต่างของแต่ละบุคคล อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผูอ่้านไดฝึ้กทกัษะหรือ

แบบฝึกหรือขอ้คาํถามสาํหรับผูอ่้าน หรือผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของตนดว้ยตนเองจากโปรแกรม

ท่ีมีในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากการท่ีหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภายในแฟ้มเดียวกนัหรือ

แฟ้มอ่ืนๆ  อาจมีการโตต้อบหรือการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ และมีแบบทดสอบสําหรับทดสอบ

พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ ดงันั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการเรียนรู้และ

เขา้ใจเน้ือหาวิชาไดเ้ร็วข้ึนแลว้  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ยงัสามารถชกัจูงผูเ้รียนในการอ่าน การเขียน การฟัง และการ

พดู นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทั้งแบบส่ือหลกัหรือส่ือเสริม โดยผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กระบบทั้งในระบบ  นอก

ระบบและตามอธัยาศยั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554,น.3)  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1794 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความกระตือรือร้นท่ีอยากจะเรียน นอกจากนั้นการเรียนจาก

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นการลดภาระของครูท่ีจะอธิบายเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะ

กลบัมาศึกษาเพ่ิมเติมไดห้ลงัจากท่ีเรียนในห้องเรียนแลว้และเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนและหนงัเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

2.  การหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  ตามเกณฑ ์ 80/80 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนบางลาย

พิทยาคม  อาํเภอบึงนาราง  จงัหวดัพิจิตร  จาํนวน  4  ห้อง  รวมทั้งส้ิน  140  คน 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางลายพิทยาคมห้องท่ี 1  มี

นกัเรียนจาํนวน  35  คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (cluster  random  sampling)  ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.  สาํรวจจาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนบางลายพิทยาคม พบว่า มีจาํนวนนกัเรียน 4 ห้องเรียนรวม 140 คน 

2.  จบัฉลากมา 1 ห้องเรียน ไดน้กัเรียนมา 1 ห้อง จาํนวน 35 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1.  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ จาํนวน  6  หน่วย  

รวม  12  ชัว่โมง  โดยนาํไปใชผู้เ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  3  คน  ตรวจสอบคุณภาพพบว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย

ชนิด  4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  เป็นแบบทดสอบท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหา  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  อยู่

ระหว่าง  0.67 - 1.00  และค่าความยากง่าย  อยูร่ะหว่าง  0.46  -  0.73  และค่าอาํนาจจาํแนก  อยู่ระหว่าง  0.45  -  0.82  

และค่าความเท่ียงของแบบทดสอบเท่ากบั  0.69 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ทาํการทดสอบก่อนเรียน  (กลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ฮาร์ดแวร์

และซอฟตแ์วร์  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน  30  ขอ้  นาํมาตรวจให้คะแนน บนัทึกผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน 

2.  ดาํเนินการทดลอง โดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน ใชเ้วลาในการทดลอง 6  สัปดาห์  

สัปดาห์ละ 2  คาบ  คาบละ 60 นาที รวม 12  คาบ 

3.  เม่ือส้ินสุดการทดลองให้ทาํการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดิมกับ

ก่อนเรียน  และนาํคะแนนหลงัเรียนและก่อนเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1795 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการใช้

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  ดว้ยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งไม่อิสระแก่กนั 

2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จากร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบระหว่างเรียนของผูเ้รียนในแต่ละหน่วยทั้งหมด  ต่อร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้

จากการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมด 
 

4. ผลการวจิัย 

 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์      

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  สรุปผลไดด้งัแสดงในตารางท่ี  2 

 

ตารางท่ี  1  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ จาํนวนนกัเรียน 

𝑛 
คะแนนเต็ม 𝑋� 𝑆.𝐷. ∑𝐷 ∑𝐷2 𝑡 

ก่อนเรียน 35 30 11.06 1.57 
464 6418 28.00* 

หลงัเรียน 35 30 24.34 2. 85 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 

 จากตารางท่ี  1  พบว่า  ค่าทีท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่าเท่ากบั  28.00  ซ่ึงมากกว่าค่าทีท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง

ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  เท่ากบั  1.701 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลงัเรียน  ( �̅�  =  24.34)  สูงกว่าก่อนเรียน ( �̅�  =  

11.06)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

2.  ผลการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ผูว้ิจยัไดน้าํ

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพ  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน  จาํนวน  3  คน  แลว้นาํไปทดลอง

ใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ไดผ้ลแสดงในตารางท่ี  1  ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  สาํหรับนกัเรียน 

                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (𝐸1) ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (𝐸2) 

รวมเฉล่ีย 81.14 82.50 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1796 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 จากตารางท่ี  2  พบว่า  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  มีประสิทธิภาพ  81.14/82.50  

โดยมีร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วย  หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ  

(𝐸1)  เท่ากบั  81.14  และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  หรือประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

(𝐸2) เท่ากบั  82.50  ดงันั้น  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 80/80 

  

5. การอภปิรายผล 

1.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีเรียนโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้

ท่ี  2  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ ์ 

เน่ืองมาจากบทเรียนมีการออกแบบการจดัลาํดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก  มีแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการ

สอนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ทั้งยงัสามารถบรูณาการไปยงักลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  สาระการเรียนรู้  

โดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนเพ่ือประเมินผลการเรียน ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสทบทวนและทาํความเขา้ใจบทเรียน

เพ่ิมเติม  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของพวงผกา ลือยศ  (2554)  ทาํวิจยัเร่ือง  “การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองมาตราตวัสะกด  สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเป็นชาวเขาเผ่ามง้”  ผลการวิจยัพบว่า  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และอาํพร เช้ือสะอาด  (2556)  ทาํวิจยัเร่ือง  “การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

2  ภาษา  เร่ือง การสร้างช้ินงานดอกไมใ้บตอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3”  ผลการวิจยัพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

2.  ผลการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

80/80  ตามสมมติฐานข้อท่ี  1  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ  81.14/82.50  จากการทดสอบประสิทธิภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่างมีระบบ  คือ  ศึกษา

หลกัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  และไดรั้บการตรวจสอบตามความถูกตอ้งของจุดประสงค ์ เน้ือหา  การใชภ้าษา  

จากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งยงัไดน้าํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม  และสําหรับเน้ือหาของบทเรียนในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ใชภ้าษาในการส่ือสารท่ีชดัเจน  กระชบั  มีขั้นตอนในการนําเสนออย่างเป็นระบบ  จึงทาํให้ผูเ้รียน

สนใจท่ีจะเรียนรู้ส่งผลทาํให้เกิดความกา้วหนา้ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ี

ไม่เบ่ือหน่าย  โดยสามารถอ่านผ่านจอคอมพิวเตอร์  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยงัสามารถท่ีจะทาํการแกไ้ขหรือ

ปรับปรุงขอ้มูลไดท้นัต่อเหตุการณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศศิธร  เทพรังสาร (2554, น. 33 – 34) ไดก้ล่าวว่า  

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีมีประโยชน์มากชนิดหน่ึง  สามารถนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเร้า

ความสนใจผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ช่วยปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นคนมีระเบียบ  มีเหตุผล  และสามารถคน้ควา้หาความรู้ได้

ด้วยตนเอง  และเป็นส่ือท่ีร่วมเอาจุดเด่นของส่ือแบบต่างๆ  มารวมอยู่ในส่ือเดียวกัน  สามารถแสดงภาพ  

ภาพเคล่ือนไหว  และการปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้นอกจากผูเ้รียนจะได้รับความรู้จากตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว          

ยงัสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย  เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนตวัในกาเรียนรู้  

ซ่ึงเหมาะกบัผูเ้รียนทุกระดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวีระศกัด์ิ เหล่ากอ  (2553)  ทาํวิจยัเร่ือง  “การสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  มนต์เมืองปาย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”  ผลการวิจัยพบว่า  หนังสือ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1797 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

อิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองมนตเ์มืองปาย  มีความเหมาะสมตามวยัของนกัเรียน  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้  

ให้คุณค่าทางวิชาการท่ีตรงกบัสาระภูมิศาสตร์  ทาํให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง  

มีประสิทธิภาพเท่ากบั  81.30/82.25  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80    และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจนัทร์จิรา  ก๋าตุย้  

(2554)  ทาํวิจัยเร่ือง  “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือเก่ียวกับคําศัพท์กฎหมาย  สําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน”  ผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ภาษามือเก่ียวกบัคาํศพัทก์ฎหมาย  สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  เท่ากับ  

84.35/89.17  สูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 80/80   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 1.1  ควรทดสอบการใชง้านของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเรียนการสอน   

เพ่ือลดปัญหาในดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน   

 1.2  ก่อนท่ีจะเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ควรให้นักเรียนทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์

และปุ่มคาํสั่งต่างๆ  เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 

 2.1  ควรมีการวดัความพึงพอใจในการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน 

 2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์กบัส่ือ

อ่ืนๆ  ในเน้ือหาเดียวกนั 

 

กติตกิรรมประกาศ   

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  สําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีทั้งน้ีเป็นเพราะผูว้ิจัยได้รับความกรุณา  และความ

ช่วยเหลืออยา่งดี  จากดร.พรรณราย  เทียมทนั  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ท่ีให้คาํปรึกษา  ขอ้แนะนาํ  ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและแกไ้ขขอ้บกพร้อมต่างๆ อยา่งละเอียด  ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ดว้ยความหวงัดีเสมอนา  ผูว้ิจยัจึงขอ 

กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ ช่ียวชาญทุกท่าน  ท่ีได้

เสียสละเวลาในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์

คร้ังน้ีให้สาํเร็จและสมบรูณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดาของผูว้ิจยัเป็นอยา่งสูงท่ีเป็นผูใ้ห้ชีวิต  ให้วิชาความรู้ความคิด  สติปัญญา  

ตลอดจนเป็นแรงผลกัดนัและเป็นกาํลงัใจท่ีดีให้กบัผูว้ิจยัเสมอมาจนสาํเร็จการศึกษา 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณแด่บิดา  

มารดา  ครูอาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน  ซ่ึงช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ผูว้ิจัยจนประสบ

ความสาํเร็จทางการศึกษา  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีต

รูปปกติหลงัจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมและ 2) เปรียบเทียบทกัษะการอ่านออก

เสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสม กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัลพบุรีจาํนวน 22คน จาก 1 ห้องเรียนสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวดัลพบุรีจาก

ห้องเรียนจาํนวน 2ห้องโดยการจบัสลากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการ

จดัการเรียนรู้ 6 แผนและ 2)คร่ืองมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีต

รูปปกติ เคร่ืองมือทั้ง 2 ประเภทมีค่าความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนพิจารณา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 สําหรับ

แบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงมีค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีการของ Kuder Richardson(KR-20) = 0.91 เก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยการทดลองจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมเป็นเวลา 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยคาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของทกัษะการอ่านออกเสียงและเปรียบเทียบทกัษะการอ่าน

ออกเสียง ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนส่วนมาก ร้อยละ 66.63 (14 คน) ไดค้ะแนนทกัษะการอ่านออกเสียงมากกว่า

เกณฑคื์อร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (40 คะแนน) มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37 ไดค้ะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็มคนท่ีมีคนไดค้ะแนนตํ่าสุดคือ 0 (ไม่ไดค้ะแนน) และสูงสุดคือไดค้ะแนนเต็ม และ 2) ทกัษะการอ่าน

ออกเสียงหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าการใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบั

การใชส่ื้อประสมสามารถพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติได ้

คาํสําคญั: ทกัษะการอ่านออกเสียง,เทคนิคการเล่านิทาน, ส่ือประสม,คาํกริยาในอดีตรูปปกติ 

ABSTRACT 

The object of this experimental study were to1) study past  tense regular verbs pronunciation after using 

storytelling and multimedia, and 2) compare past tense regular verbs pronunciation before and after  using 

storytelling and multimedia  By using cluster random sampling  to select the sample group from two classes, the 

sample group then included 22 Mattayomsuksa 1 students studying at a private school  in Lopburi Province 
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(Semester 1/ 2018).The research instruments for data collection: skill test for past tense regular verbs pronunciation. 

All instruments had been validated (IOC) by three experts with the results ranging from 0.67 – 1.00.By applying 

Kuder Richardson (KR-20) , the pronunciation skill test had the reliability test result at 0.91. The data collection 

lasted six weeks and the data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test to compare the 

pronunciation competency. The results showed that 1)the majority of the students (66.63% or 14 students) scored 

higher than the standard scores (50% of 40 points), eight students (23.73%) got higher than 50% of the total scores 

(40 points).The lowest score was zero point whereas the highest score was 40 points( full scores), and  2)  the 

students’ pronunciation Skills after using storytelling and multimedia were higher than before using them with a 

statistical significance at 0.01. This implied than using storytelling and multimedia was effective in developing 

students’ past tense regular verbs pronunciation. 

Keywords: Pronunciation skills, storytelling, Multimedia, Past tense regular verbs 

1.บทนํา

การอ่านเป็นทกัษะท่ีสาํคญัมากทกัษะหน่ึงของการส่ือสารโดยใชภ้าษา โดยเฉพาะการอ่านออกเสียงเพราะจะ

มีผลกระทบต่อผูฟั้งโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผูฟั้งเพียงคนเดียวหรือผูฟั้งเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2555, น. 16-

20) กล่าวว่า ทกัษะการอ่านออกเสียงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัทกัษะหน่ึงของคนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงลว้นมีการติดต่อส่ือสาร

ของคนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ในขณะท่ีวิชยั วงษใ์หญ่ (2554, น. 24-26) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 

มุ่งจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนเรียนรู้เพ่ือชีวิตให้สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพในสังคมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ี

เน้นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงประเทศไทยให้ความสําคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง  โดย

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้นกัเรียนทุกระดบัชั้นตอ้งเรียนภาษาองักฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 220-221) แต่อย่างไรก็ตามคนไทยก็ยงัมี

ปัญหาสาํคญัในการใชภ้าษาองักฤษคือการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษในการพดูและการอ่านออกเสียง (christ  weight, 

2557, น. 4-6) ซ่ึงเป็นครูผูส้อนภาษาองักฤษในประเทศไทยมานานนบั 10 ปี กล่าวว่า การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษท่ี

ดีจะเป็นกุญแจดอกสําคญัท่ีทาํให้ ชาวต่างชาติฟังรู้เร่ืองจะทาํให้ส่ือสารกนัไดเ้ขา้ใจมากข้ึน คนไทยมกัออกเสียงคาํ

และช่ือต่างๆ ผิดมากเป็นพนัๆ คาํซ่ึงบางคาํถา้อ่านหรือพูดผิดความหมายก็จะเปล่ียนไป เช่น คาํว่า fruit ท่ีแปลว่า 

ผลไม ้กบัคาํว่า foot ท่ีแปลว่า เทา้ การพดูเป็นคาํ ถา้ผดิก็อาจไม่มีผลมากนกั แต่ถา้พดูหรืออ่านเป็นประโยค เช่น would 

you like to eat fruit (foot)? ความหมายจะเปล่ียนไป ซ่ึงกฎเกณฑก์ารอ่านไม่มีขอ้กาํหนดตายตวั แต่จะตอ้งฝึกฝนคาํท่ี

อ่านถูกตอ้งบ่อยๆ จะทาํให้เกิดเป็นทกัษะท่ีสามารถส่ือสารให้คนอ่ืนเขา้ใจได ้

นอกจากน้ียงัมีคาํบางประเภทท่ีนกัเรียนมกัออกเสียงผดิหรือคาํท่ีมีกฎเกณฑพิ์เศษ เช่น คาํกริยาส่วนมากเม่ือ

ใชใ้นกาลเวลา (tense) ท่ีเปล่ียนไป เช่น ปัจจุบนั อนาคตหรืออดีตท่ีผา่นมาแลว้ เช่นคาํว่า is (ปัจจุบนั) และ was (อดีต) 

หรือ are  (ปัจจุบนั) were (อดีต) เป็นตน้ การออกเสียงคาํผิดดงักล่าว มีส่วนทาํให้นกัเรียนจาํความหมายของคาํต่างๆ 

ไม่ไดด้ว้ย สาเหตุดงักล่าว อาจเกิดจากการเรียนดว้ยวิธีท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษาหรือการไม่ไดฝึกออกเสียงบ่อย หรือ

การไม่ชอบเรียนเพราะคิดว่าเป็นเร่ืองยากเป็นตน้ ผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า

นกัเรียนมกัพูดคาํภาษาองักฤษท่ีผิดเพ้ียนไป โดยเฉพาะมีคาํประเภทหน่ึง คือ คาํกริยาท่ีตวัสะกดเหมือนกนัแต่ออก
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เสียงเปล่ียนไปเม่ือบริบทเปล่ียนไป คือคาํกริยาในอดีตรูปปกติซ่ึงสามารถออกเสียงได ้3 เสียง คือคาํกริยาท่ีลงทา้ย

ดว้ย-ed  

1) "เทอะ" ไดแ้ก่คาํว่า

stopped ออกเสียงว่า สะ-ต็อบ-เทอะ 

asked ออกเสียงว่า แอค-สะ-เทอะ 

2) ออกเสียง "เดอะ" เช่นคาํว่า

 loved ออกเสียงว่า เลิฟ-เดอะ 

planed ออกเสียงว่า แพลน-เดอะ 

3) ออกเสียง "อิด" เช่นคาํว่า

roasted ออกเสียงว่า โรสทิด 

presented ออกเสียงว่า พรี-เซ็น-ทิด 

การออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติดังกล่าวมีจาํนวนมาก นักเรียนส่วนมากอ่านไม่ถูกต้อง จาก

การศึกษาแนวคิดของชาวต่างประเทศและงานวิจยั ของชาวไทยท่ีสอนภาษาองักฤษพบว่า การใชนิ้ทานหรือการเล่า

นิทานช่วยให้เด็กเรียนภาษาไดอ้ยา่งมีความหมายและน่าจดจาํนิทานดีๆ จะทาํให้นกัเรียนมีความสนใจและสนุกในการ

เรียน (Karen Sexby, 2017)  จาก http://cambridgeenglish.0rg/learning-english parents-and-children information-for -

parents/tips-and-advice008-learning-english-through -stories/ในขณะท่ี ขวญัชนก คุม้สุวรรณ (25543 1, น 3) ได้นํา

นิทานอีสปไปใชส้อนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษกบัผูเ้รียนนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัทาํให้ความสามารถ

ในการอ่านดีข้ึน นอกจากน้ีมีผูท้ดลองใชส่ื้อประสมท่ีมีหลายประเภทมาใชใ้นการพฒันาทกัษะในการอ่านก็ส่งผลดีต่อ

ผูเ้รียนเช่นเดียวกนัผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะนาํนิทานและส่ือประสมมาใชร่้วมกนัในการแกปั้ญหาการอ่านผิดและพฒันา

ทกัษะการอ่านออกเสียงคาํท่ีมกั อ่านผดิโดยเฉพาะคาํกริยาอดีตรูปปกติท่ีออกเสียงยาก เม่ือเป็นอดีตหรือเหตุการณ์ใน

อดีต (past tense) คือคาํกริยาท่ีลงทา้ยดว้ย-ed 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเล่า

นิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมของนกัเรียนเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชเ้ทคนิค

การเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

3. การดําเนินการวจิัย

การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัเรียน (One grouppre-test, posttest 

design ) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1802 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

http://cambridgeenglish.0rg/learning-english%20parents-and-children%20information-for%20-parents/tips-and-advice008-learning-english-through%20-stories/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20(2554
http://cambridgeenglish.0rg/learning-english%20parents-and-children%20information-for%20-parents/tips-and-advice008-learning-english-through%20-stories/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20(2554
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึง จงัหวดัลพบุรีจาํนวน2ห้องเรียนรวมผูเ้รียนทั้งหมด 37 คน  

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึง จงัหวดัลพบุรี  จาํนวน 22 คน จากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม

(Cluster Random Sampling)โดยจบัสลากมา 1ห้องเรียน 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คือแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ

อ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติโดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสม จาํนวน 6 แผน ทั้งหมด 6 

สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ (1 คาบเท่ากบั 60 นาที) 

 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีต

รูปปกติสาํหรับใชก่้อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสม 

3.2.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชแ้ละการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1) ผูว้ิจยัจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการจดัทาํแผนการเรียนรู้ 

2) วิเคราะห์หลักสูตร กาํหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํกริยาในอดีตรูป

ปกติตามหลกัการอ่านออกเสียงคาํกริยาในรูปอดีต 

3) ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนซ่ึงไดแ้ก่ขั้นนาํ ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นสรุป และการนาํไปใช ้ ส่ือการวดัและประเมินผล 4) สร้างและหาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ของแผนการจดัการ

เรียนรู้โดยหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ 2 คน และ

ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้พิจารณาแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้

ทั้งหมดซ่ึงมีค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงคข์องการวิจยัอยูร่ะหว่าง 0.67 –1.00 

4) สร้างและหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูป

ปกติตามวิธีการของคูเดอร์ ริขาร์ดสัน ตามสูตร KR-20 มีค่าเท่ากบั 0.91 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 

3.3.1 ก่อนจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดว้ดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.2 ดาํเนินการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมตามแผน 6 แผนทั้งหมด 6 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ 

(1 คาบเท่ากบั 60 นาที)เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

3.3.3 หลังการจดัการเรียนรู้ทุกแผนเสร็จส้ินลง ให้ผูเ้รียนทาํแบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียง

คาํกริยาในอดีตรูปปกติ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1803 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยนาํคะแนนทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี1โดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมคาํนวณหาค่าร้อยละ (%) เพ่ือเทียบกบัคะแนนร้อยละ 50 ของ

คะแนนเต็ม ค่าเฉล่ีย (15x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูป

ปกติก่อนและหลงัเรียนโดยใชค่้าที (t-test) 

4. ผลการวจิัย

ผลจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในรูปปกติโดยใชเ้ทคนิคการเล่า

นิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงวดัทกัษะการอ่านออกเสียงก่อนและหลงัจดัการ

เรียนรู้ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

 4.1 หลงัจากจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมพบว่า 

4.1.1 นกัเรียนส่วนมาก (14 คน) ร้อยละ 66.63 ไดค้ะแนนทกัษะการอ่านออกเสียงมากกว่าร้อยละ 

50 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) มีจาํนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 23.37 ไดค้ะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

คะแนนเต็มมีนกัเรียนไดค้ะแนนตํ่าสุดคือ 0 และสูงสุดคือไดค้ะแนนเต็ม 40 คะแนน 

4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติก่อนและหลงัเรียนโดย

ใชก้ารใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสมพบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 12.18 และหลงัเรียนเท่ากบั 22.23 ดงัแสดงรายละเอียดใน

ตาราง 

ตารางท่ี 1. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทกัษะอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติก่อนและหลงัเรียนโดยใชเ้ทคนิคการ

เล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสม  

การทดสอบ 𝒙� S.D ค่า t-test Sig (1-tailed) 

ก่อนเรียน 12.18 3.30 

3.812 0.0005 หลงัเรียน 22.23 12.04 

**p< 0.01 

5. การอภปิรายผล

จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติโดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อประสม อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1  เม่ือพิจารณาคะแนนทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติเป็นรายบุคคลก่อนและหลงัเรียน 

พบว่านกัเรียนจาํนวน 17 คน ร้อยละ 77.27 ไดค้ะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงว่าการเล่านิทานร่วมกบัการใช้

ส่ือประสมช่วยทาํให้มีความรู้และความเขา้ใจมากข้ึน กล่าวคือ มีทกัษะสูงข้ึนในขณะท่ีนักเรียนท่ีเหลือ 5 คน ร้อยละ 

22.73 ไม่สามารถพฒันาไดเ้พราะคะแนนหลงัเรียนน้อยกว่าก่อนเรียน ทั้งท่ีอาจเป็นเพราะนักเรียนทั้ง 5 คน รวมถึง

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1804 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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นกัเรียนท่ีสอบหลงัเรียนไดค้ะแนน 0 เป็นเด็กท่ีเรียนรู้ไดป้กติแต่ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษเพราะเรียนไม่เขา้ใจตั้งแต่

ระดบัประถมศึกษาทาํให้นักเรียนมีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษศึกษาจากการร่วมกิจกรรมนักเรียนจะ

สนใจในตอนแรกและนักเรียนมีความสนใจลดน้อยลง คือ มีคะแนนก่อนเรียนมากกว่าคนอ่ืนๆ และมีคะแนนหลัง

เรียนลดน้อยลงเป็น 0 จากการศึกษาพฤติกรรมพบว่านักเรียนท่ีมีคะแนนลดลงไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษและจะมี

พฤติกรรมรบกวนนกัเรียนคนอ่ืนๆในชั้นเรียนขณะท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่าน

มาส่วนมากคะแนนหลงัเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งไรก็ตามหลงัเรียนมีนกัเรียน 1 คน ไดค้ะแนนเต็ม (40 คะแนน) 

คะแนนเพ่ิมข้ึนมากเป็นอนัดบัท่ี 2 และมีนกัเรียน 1คน ไดค้ะแนน 0 (ไม่ไดค้ะแนนเลย) ขณะท่ีก่อนเรียนไดค้ะแนนถึง 

11 คะแนน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรนาํมาวิเคราะห์รายบุคคลต่อไปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรในระหว่างเรียน ซ่ึงอาจเป็นเพราะ

นกัเรียนห้องน้ีมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั  มีทั้งเด็กท่ีเรียนดี เรียนไดร้ะดบัปานกลาง รวมถึงเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

ซ่ึงจัดให้เรียนคละกนัในห้องเรียนเดียวกัน  ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งดูแลและให้ความสนใจและคอยช่วยเหลือเพ่ือให้

นกัเรียนท่ีอาจมีปัญหาสามารถเรียนร่วมกบันกัเรียนคนอ่ืนไดเ้ม่ือไดรั้บการพฒันาดว้ยการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อ

ประสมช่วยทาํให้มีความรู้และความเขา้ใจมากข้ึนแสดงว่ามีทกัษะสูงข้ึน  

กล่าวไดว้่า เทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัส่ือประสม เม่ือนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการ

อ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติไดโ้ดยเฉพาะกบันกัเรียนท่ีเป็นเด็กปกติและสนใจเรียน 

5.2 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งห้องคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เกษราภรณ์ วงัใจฟู, 2558, น. 15) (ขวญัชนก คุม้สุวรรณ, 2554, น. 60-

62) และ (ศุภลกัษณ์ แกว้ตา, 2556, น. 70-72) ท่ีพบว่าหลงัการใชนิ้ทานทกัษะการอ่านออกเสียงคาํกริยาในอดีตรูปปกติ

ดีข้ึนและหลงัการใชส่ื้อประสมแลว้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึน(พรสุดา พรวฒันากุล, 2558 :74)มีทกัษะการฟัง 

(รัตนาภรณ์ สีภาคาํ, 2558, น. 105) 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การใช้เทคนิคการเล่านิทานร่วมกับการใช้ส่ือประสมซ่ึงประกอบด้วย บัตรคํา หนังสือ พจนานุกรม 

(Dictionary องักฤษเป็นไทย ) เกม คลิบวิดีทศัน์ และPower point เพ่ือเป็นการพฒันาการการอ่านออกเสียงคาํกริยาใน

อดีตรูปปกติ จากอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นชาวไทยร่วมกบัเจา้ของภาษาสามารถพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงของนักเรียน 

ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีคะแนนทกัษะ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการนําวิจยัไปใชป้ระโยชน์การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง ผูส้อนควรให้ความ

สนใจและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาทั้งดา้นสมองและพฤติกรรมเป็นพิเศษ ในขณะท่ีเรียนในชั้นเรียน โดยใชส่ื้อ

ต่างๆ ดงักล่าวจะช่วยให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน สาํหรับการใชนิ้ทานควรถามความสนใจ

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจของผูเ้รียนก่อนนาํมาเล่าให้ฟังอาจทาํให้นกัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากความเมตตากรุณาอนุเคราะห์ ช่วยเหลือในทุกดา้นจาก ดร. ศรี

สมร พุ่มสะอาด อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.มารุต พฒัผล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร. นิภาพร 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1805 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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เฉลิมนิรันดร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาในการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เสมอมา ผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณมาอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา นางลดัดา จุลวงศ ์ดร.มธุรส ประภาจนัทร์ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบ แนะนาํและให้ขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นอย่างดี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ คณะครู 

และผูเ้รียน โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดั ลพบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูของงานวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีเป็นกาํลังใจ แรงบนัดาลใจอันยิ่งใหญ่ท่ีทาํให้ผูว้ิจัย

ประสบความสําเร็จ ประโยชน์ใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจากการทาํวิจัยฉบบัน้ี ผูว้ิจัยขอมอบเพ่ือเป็นการน้อมระลึก บูชา

พระคุณของบิดา มารดา  คณาอาจารยทุ์กๆ ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ิจยั 
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การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ช้ินงาน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที5่

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY COMPETENCY FOR CREATING WORK PIECES 

USING STEM LEARNING PROCESS OF GRADE 5 STUDENTS 

ปฐมาภรณ์  จิรพนธ์โชติการ1 และ ศรีสมร พุ่มสะอาด2 
1
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2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครูสุริยเทพ มหาวทิยาลยัรังสิต  

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ออกแบบช้ินงานจากพลาสติกลูกฟูกหลงัใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ศึกษาความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ช้ินงานจากพลาสติกลูกฟูกหลงัใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและ 3) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานจากพลาสติกลูกฟูกก่อนและหลงัใชก้ระบวนการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา   กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 30 คน จาก 1 ห้องเรียนซ่ึงสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 

sampling)จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้ 4 แผน 

และ2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบช้ินงาน  

และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสร้างสรรค์ช้ินงาน  เคร่ืองมือดงักล่าวตรวจสอบคุณภาพโดย

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนมีค่าดรรชนีสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 สําหรับ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบช้ินงานและสร้างสรรค์ช้ินงานมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.70 

และ 0.96 ตามลาํดบั  เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้และ

หลงัการจดัการเรียนรู้  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยคาํนวณหาค่าร้อยละ(%)  หาค่าเฉล่ีย(x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(1 5S.D.)  

จากคะแนนความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองนกัเรียน  เปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีก่อนและ

หลงัจดัการเรียนรู้โดยใชค่้าทดสอบที(15t-test) ผลการวิจยัพบว่า  1) นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

ออกแบบช้ินงานสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดคือสูงกว่าร้อยละ 70.00 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนอยูร่ะหว่างร้อยละ70.00 - 

100.00  2) นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคช้ิ์นงานสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดคือสูงกว่าร้อย

ละ 70.00 ของคะแนนเต็มโดยคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ73.00 - 100.00  3) นักเรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีออกแบบช้ินงานและสร้างสรรค์ช้ินงานหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

คาํสําคญั: ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย,ี ช้ินงาน, กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1807 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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Abstract 

This experimental research aimed to 1) study technology competency for designing corrugated plastic 

work pieces after using stem learning process, and 2)study technology competency for creating corrugated plastic 

work pieces after using stem learning process, and 3) compare technology competency for designing and creating 

corrugated plastic work pieces after using stem learning process. By applying cluster random sampling, the sample 

group consisted of 30 Grade 5 students studying at a school in Pathum Thani in Semester 1/2018. The research 

instruments included 1) the instruments for the teaching experiment: four learning management plans, 2) the 

instruments for data collection: competency tests for designing and creating corrugated plastic work pieces. All 

instruments were validated by three experts with IOC results of 0.67-1.00 for the learning management plans and 

0.70-0.96 for the competency tests respectively. The researcher collected the data by applying the learning 

management plans as well as pretest and posttest. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 

deviation and t-test to compare the competency. The results revealed that 1) every student had higher competency 

score for designing corrugated plastic work pieces than the standard one; higher than 70.00 points or ranging from 

70.00-100.00 points, 2) every student had higher competency score for creating corrugated plastic work pieces the 

standard one; higher than 70.00 out of 100.00 points or ranging from 73.00-100.00 points, and 3) every student had 

higher competency for designing and creating corrugated plastic work pieces after using stem learning process with 

statistical significance at 0.01 

Keywords: Technology Competency, work Pieces, Stem Learning Process 

1.บทนํา

           พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553  ได้กล่าวถึงแนวการจดัการศึกษาว่า ต้องยึดหลักผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 11)  และผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาศกัยภาพ ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 

การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการนาํความรู้มาประยคุใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา  และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

จากประสบการณ์จริง เพ่ือให้มีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 4) สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยึดแนวทาง

การจดัการเรียนรู้เพ่ือช้ีวดัมุ่งจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียนสามารถดาํรงชีวิตอย่างมีคุณภาพประการหน่ึงคือการเรียนรู้

เพ่ือท่ีจะปฏิบติัไดจ้ริง  เป็นการมุ่งพฒันาความสามารถและความชาํนาญรวมถึงสมรรถนะดา้นความสามารถในการ

ปฏิบติังานเพ่ือประยกุตอ์งคค์วามรู้ไปสู่การปฏิบติังานและอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม  กระบวนการเรียนการสอนเนน้

กระบวนการสอนบรูณาการระหว่างความรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติังานท่ีเน้นฝึกจากประสบการณ์ (วิชยั วงษ์ใหญ่, 

2554, น. 21)  ในขณะท่ีเยาวเรศ ภกัดีวิจิตร (2557, น. 2)กล่าวว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

นาํเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารหรือสารสนเทศและคน้ควา้หาความรู้  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ร้างองค์ความรู้ดว้ย

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1808 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ตนเอง  ทาํให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2555, น. 16)ไดก้ล่าว

ว่าการเรียนใดๆนั้นตอ้งเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีสาํคญัทกัษะหน่ึงคือ  ทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีร่วมกบั

ทกัษะดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงทุกคนตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผูว้ิจยัไดป้ระเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเก่ียวกบัเทคโนโลยีพบว่านักเรียนส่วนมากยงัขาดทกัษะการใช้

เทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาการใชง้าน  ตลอดจนขาดทกัษะในดา้นการวางแผนการออกแบบและการคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

แกไ้ขปัญหา  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเรียนรู้ท่ีไม่ไดเ้นน้ให้ผูเ้รียนฝึกการวางแผนการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนและยงั

ขาดทกัษะการสร้างสรรคช้ิ์นงานเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวพบว่ามีการ

นาํกระบวนการจดัการเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้ดา้นต่างๆเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่  การใชก้ระบวนการสะเต็มศึกษาซ่ึง

เป็นการบรูณาการความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรม  และคณิตศาสตร์ไปใชค้วบคู่กบั

การพฒันาการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงมีกระบวนการจดักิจกรรม 6 ขั้นตอนไดแ้ก่  การระบุปัญหา  รวบรวม

ขอ้มลู  ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา  วางแผนดาํเนินการแกไ้ขปัญหา  ทดสอบประเมินผลและปรับปรุง  นาํเสนอวิธีการ

แกแ้กปั้ญหาและผลการแกปั้ญหาหรือผลการพฒันา นวตักรรม  จากการศึกษางานวิจยัท่ีใชก้ระบวนการแบบสะเต็ม

ศึกษาพบว่าผลการเรียนรู้และความสามารถในการแกปั้ญหาดีข้ึน (นงนุช เอกตระกูล, 2558, น.2)  ผูว้ิจยัคิดว่าน่าจะ

เป็นเทคนิคในการสอนท่ีสามารถนาํมาแกปั้ญหาท่ีพบได ้ จึงสนใจท่ีจะนาํกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นสร้างสรรค์นวตักรรม  โดยทาํการวิจยัเร่ืองการพฒันา

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

 2.1  เพ่ือศึกษาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบช้ินงานจากพลาสติกลูกฟูกหลงัใชก้ระบวนการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

 2.2  เพ่ือศึกษาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคช้ิ์นงานจากพลาสติกลูกฟกูหลงัใชก้ระบวนการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

2.3  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานจากพลาสติกลูกฟกู

ก่อนและหลงัใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

3. การดําเนินการวจิัย

          ดาํเนินการวิจยัโดยใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียววดัผลก่อนเรียนและหลังเรียน

ดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

        3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

             3.1.1  ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561  

จาํนวน 58 คนจาก 2 หอ้งเรียน 

             3.1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปี

การศึกษา 2561 จาํนวน 30 คนจาก 1 ห้องเรียนไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม(Cluster random sampling) โดยการ

จบัสลาก 1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียนซ่ึงเรียกว่าหอ้งทดลอง 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1809 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

  3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ 

             3.2.1.1  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีทั้งหมด 4 แผน จดัการ

เรียนรู้แผนละ 3 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 12 ชัว่โมง ใชเ้วลา 4 สัปดาห์  

  3.2.2  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 

             3.2.2.1  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบช้ินงาน มีลกัษณะเป็น

แบบปรนยัให้เลือกตอบ 4 ตวัเลือกจาํนวน 10 ขอ้ 

            3.2.2.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคช้ิ์นงาน มีลกัษณะเป็น

แบบอตันยัให้เขียนอธิบายเติมลงในช่องว่างจาํนวน 15 ขอ้   

 3.2.3  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.2.3.1  ผูว้ิจยัจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

            3.2.3.1.1  วิเคราะห์หลกัสูตรกาํหนดตวัช้ีวดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  3.2.3.1.2  ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

3.2.3.1.3  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีเนน้การสอนตามรูปแบบสะเต็ม

ศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ 

ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวตักรรมท่ีตอ้งการพฒันา 

ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มลูและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา  

ขั้นท่ี 4 วางแผนและดาํเนินการแกปั้ญหา  

ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง  

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอวิธีการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา หรือผลการพฒันานวตักรรม 

         ในการวิจยัในคร้ังน้ีให้นกัเรียนออกแบบและสร้างถงัขยะจากพลาสติกลูกฟูก  ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 4 

แผนตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คนและคาํนวณหาดรรชนีความสอดคลอ้งของเน้ือหา

กบัจุดประสงคข์องการวิจยั (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรงแต่ละแผนอยู่ระหว่าง

0.67 - 1.00  

3.2.3.2  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีออกแบบและแบบทดสอบในการใช้

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ช้ินงาน นําแบบทดสอบ 2 ฉบบัให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา(Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00 ทั้ง 2 ฉบบั 

              3.2.3.3  นาํแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบบั ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

28 คนเพ่ือตรวจสอบความยาก ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการออกแบบช้ินงานมีค่าความยากเท่ากบั0.20 – 0.86  ค่าอาํนาจ

จาํแนกเท่ากบั 0.20 – 0.78  และค่าความเช่ือมัน่ตามหลกัการของ Kuder-Richardson(15KR-20)เท่ากบั 0.70 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1810 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการสร้างสรรคช้ิ์นงานนกัเรียนเขียนอธิบายเติมลงในช่องว่าง

จาํนวน 15 ขอ้  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัตามหลกัของ Cronbach's Alpha เท่ากบั 0.96 

  3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มลู

ผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัง่โมงรวม 

12 ชัว่โมง โดยใชก้ระบวนการแบบสะเต็มซ่ึงจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(การทาํถงัขยะ) 

สัปดาห์

ท่ี 

แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จาํนวนคาบ/

ชัว่โมง 

1 หน่วยย่อยที่1 การออกแบบทาํถังขยะ

ตามแบบทีก่าํหนด 

แผนที ่1  

1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน

2. นกัเรียนออกแบบถงัขยะจากพลาสติก

ลูกฟกูรูปทรงเรขาคณิต 

1. ระบุปัญหา

2. รวบรวมขอ้มลูและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา

3 

2 หน่วยย่อยที่2 การสร้างสรรค์ถงัขยะตาม

แบบทีก่าํหนด 

1. นกัเรียนสร้างสรรคถ์งัขยะตามท่ี

กาํหนด 

4. วางแผนและดาํเนินการแกปั้ญหา

5. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข

วิธีการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน 

6. นาํเสนอวิธีการแกปั้ญหาผลการแกปั้ญหา

3 

3 หน่วยย่อยที ่3 การออกแบบถังขยะด้วย

ตนเอง 

1. นกัเรียนออกแบบถงัขยะจากพลาสติก

ลูกฟกูรูปทรงเรขาคณิตดว้ยตนเอง 

1. ระบุปัญหา

2. รวบรวมขอ้มลูและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา

3 

4 หน่วยย่อยที่4 การสร้างสรรคถ์งัขยะดว้ย

ตนเอง 

1. นกัเรียนสร้างสรรคถ์งัขยะดว้ยตนเอง

2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน

4. วางแผนและดาํเนินการแกปั้ญหา

5. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข

วิธีการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน 

6. นาํเสนอวิธีการแกปั้ญหาผลการแกปั้ญหา

3 

รวม 12 

หมายเหตุ:  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาครบทั้ง 6 ขั้นตอนในเวลา 2 สัปดาห์ 

( 2 แผน) 

 3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานจากพลาสติกลูกฟกูหลงั

ใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาดงัน้ีคือ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1811 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

       3.4.1  วิเคราะห์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยออกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานจากพลาสติกลูกฟกู

โดยคาํนวณค่าร้อยละ (%)  จากคะแนนเต็มเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คาํนวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (15S.D.) และเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบ

และสร้างสรรคช้ิ์นงานก่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารทดสอบค่าที (15t-test) 

4. ผลการวจิัย

4.1  นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีออกแบบช้ินงานสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด (สูงกว่าร้อย

ละ 70.00 ของคะแนนเต็ม) โดยคะแนนอยูร่ะหว่างร้อยละ70.00 - 100.00 

4.2  นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคช้ิ์นงานสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด (สูงกว่า

ร้อยละ 70.00 ของคะแนนเต็ม) โดยคะแนนอยูร่ะหว่างร้อยละ73.00 - 100.00   

4.3 นกัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบช้ินงานและสร้างสรรคช้ิ์นงานหลงัการจดัการ

เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานก่อนและ

หลงัเรียนใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(N = 30) 

 การทดสอบ x̄ S.D. ค่าท ี Sig (1-Tailed) 

1. การออกแบบ

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

5.33 

8.33 

1.52 

1.03 

11.62** 0.0000** 

2. การสร้างสรรคช้ิ์นงาน

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

37.67 

52.27 

5.65 

4.70 

11.52** 0.0000** 

3. รวมคะแนน

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

43.00 

60.60 

6.04 

5.47 

13.34** 0.0000** 

 **p<0.01 

5. การอภปิรายผล

จากผลการวิจยัอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1  การศึกษาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานจากพลาสติกลูกฟกูหลงัใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนทุกคนไดค้ะแนนทั้งการออกแบบและการสร้างสรรค์ช้ินงาน

มากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและมีนักเรียนไดค้ะแนนสูงสุดคือไดค้ะแนนเต็ม 40 คะแนน  ทั้งน้ีเพราะในการ

จดัการเรียนรู้ไดน้าํกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนอยา่งครบถว้นคือ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1812 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวตักรรมท่ีตอ้งการพฒันา  เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและระบุปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนร่วมกนั 

ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มลูและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดสื้บคน้ขอ้มลูจาก

เทคโนโลยหีลากหลายแหล่งขอ้มลูและนาํมาประยกุตใ์ช ้

ขั้นท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา  เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนไดน้าํเทคโนโลยอีอกแบบช้ินงานจาก

แอปพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ขั้นท่ี 4 วางแผนและดาํเนินการแกปั้ญหา เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนไดร่้วมกนัวางแผนประดิษฐ์

ช้ินงานตลอดจนนาํแอปพลิเคชนัมาประยกุตใ์ช ้

ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนนาํช้ินงานจากการออกแบบ

นาํไปทดสอบเพ่ือประเมินผลงาน 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอวิธีการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา หรือผลการพฒันานวตักรรม เป็นกิจกรรมท่ี

นกัเรียนร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเพ่ือพฒันาช้ินงานและนาํเสนองานท่ีน่าสนใจ  กล่าวไดว้่าการใชก้ระบวนการแบบสะเต็ม

ศึกษาสามารถทาํให้นักเรียนออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานดว้ยตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุธิดา การีมี

(2560, น. 20) ทาํการวิจัยและพบว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นขั้นตอนท่ีนาํมาใช้ในดาํเนินการเพ่ือ

แกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิ ซ่ึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมน้ีจะเร่ิมจาก

การระบุปัญหาท่ีพบแลว้กาํหนดเป็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไข จากนั้นจึงทาํการคน้หาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องและทาํการ

วิเคราะห์เพ่ือเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสาํหรับการแกไ้ข เม่ือไดว้ิธีการท่ีเหมาะสมแลว้จึงทาํการวางแผนและพฒันา

ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการ เม่ือสร้างช้ินงานหรือวิธีการเรียบร้อยแลว้จึงนาํไปทดสอบ หากมีขอ้บกพร่องก็ให้ทาํการ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการนั้ นสามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการได้เป็น

กระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

ซ่ึงกล่าวไดว้่า นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานจากพลาสติก

ลูกฟกูโดยใชก้ระบวนการสะเต็มไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์

5.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงาน

จากพลาสติกลูกฟกูโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาพบว่า 

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบช้ินงานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สร้างสรรคช้ิ์นงานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเช่นเดียวกนั 

โดยสรุปความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงาน (ในภาพรวม) หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 แสดงว่านกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการจดัทาํช้ินงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ (2546, น. 2) ท่ีพบว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการประสานความสามารถ

ตามธรรมชาติของมนุษย ์ จากส่วนประกอบ  2  ส่วน  คือ  ความสามารถในการคิดออกแบบและความสามารถในการ

สร้างสรรค ์ซ่ึงอาจอยูใ่นบุคคลเดียวกนั  หรือบางคนมีความสามารถเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง  ความคิดเป็นผลิตผลจาก

กระบวนการทาํงานของสมองของมนุษย ์ โดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนซ่ึงส่งผลให้เกิดพฒันา

ช้ินงานท่ีสร้างสรรค์  ซ่ึงหมายถึงการสร้างการกระทาํให้เกิดข้ึนซ่ึงเป็นไดท้ั้งกระบวนการวิธีการวมถึงลกัษณะทาง

ผลผลิตหรือช้ินงาน  ดงันั้น จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่านกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนมีความสามารถในการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1813 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใชเ้ทคโนโลยีสร้างสรรค์ช้ินงานไดต้ามท่ีคาดหวงัเป็นอย่างดีทั้งน้ีนอกจากใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

แลว้ประกอบกบัโรงเรียนน้ีมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีมาตั้ งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 โดย

นกัเรียนทุกคนสามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีบา้นและสามารถใชใ้นโรงเรียนไดด้ว้ย  นอกจากน้ียงัมีโปรแกรมให้เรียนการ

ออกแบบมาตั้ งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 เช่นเดียวกัน  ในการวิจัยในคร้ังน้ีนอกจากการออกแบบแล้วยงัต่อยอด

ความสามารถของนกัเรียนโดยให้นกัเรียนคิดสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเอง  ประกอบกบัการใชก้ระบวนการตามแบบ

ของสะเต็มศึกษาเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบทาํให้นักเรียนมีความสามารถในการกาํหนดส่ิงท่ีจะพฒันาหรือสร้าง

ช้ินงานดว้ยตนเองไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาช้ินงานไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของนงนุช เอก

ตระกูล(2558 : 50) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ดีข้ึนหลงัจากใชก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่านักเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานในการใชเ้ทคโนโลยีค่อนขา้งดี  ซ่ึงจากการสังเคราะห์

คะแนนการออกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงาน  ก่อนเรียนมีนักเรียนส่วนมากไดค้ะแนนมากกว่าร้อยละ50 ของคะแนน

เต็มและเม่ือวิเคราะห์คะแนนหลงัเรียน  พบว่ามีนักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงเท่ากนัและเพ่ิมมากกว่าร้อยละ70 ของ

คะแนนเต็ม  ซ่ึงเป็นคะแนนค่อนขา้งสูงแสดงว่าการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสามารถพฒันาความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยอีอกแบบและสร้างสรรคช้ิ์นงานไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะกบันักเรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัการ

ใชเ้ทคโนโลยแีลว้ แต่เน่ืองจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมมากทั้งความรู้พ้ืนฐานและการสนับสนุน

จากผูป้กครอง ทาํให้ในการจดักิจกรรมนกัเรียนบางคนสนใจท่ีจะทาํกิจกรรมท่ียากหรือแตกต่างออกไป  

สาํหรับขอ้เสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใชใ้นคร้ังน้ีครูผูส้อนควรให้นักเรียนเลือกวสัดุท่ีใชใ้นกิจกรรมท่ี

นกัเรียนสนใจรวมทั้งกาํหนดและออกแบบสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเอง  เพราะนกัเรียนท่ีมีพ้ืนฐานสูงมากจะตอ้งการ

ความทา้ทายหรือกิจกรรมท่ีสนใจมากกว่าครูผูส้อนกาํหนดให ้

กติตกิรรมประกาศ  

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากความเมตตากรุณาอนุเคราะห์ ช่วยเหลือในทุกดา้นจาก ดร. ศรี

สมร พุ่มสะอาด อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.มารุต พฒัผล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ดร. นิภาพร 

เฉลิมนิรันดร  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาในการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เสมอมา ผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณมาอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณ ดร.จาํรัส  อินทลาภาพร ดร.มธุรส ประภาจนัทร์และอาจารยศุ์ภวรรณ บุญเจริญท่ีไดก้รุณาเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ แนะนําและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นในการวิจัยเป็นอย่างดี ผูว้ิจัย

ขอขอบคุณ คณะครู และนกัเรียน โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานีท่ีเป็นโรงเรียนท่ีใชใ้นการทดลอง ท่ีให้

ความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็บรวบรวมขอ้มลูของงานวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีเป็นกาํลงัใจ แรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่ท่ีทาํให้ผูว้ิจยั

ประสบความสาํเร็จ ประโยชน์ใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจากการทาํวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเพ่ือเป็นการนอ้มระลึกบชูาพระคุณ

ของบิดา มารดา  คณาอาจารยทุ์กๆ ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ิจยั 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางการอ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเน้น

ภาระงานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ ท่ี

มีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ท่ี

กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ประกอบดว้ย 1) แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระ 2) 

แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระ

งานจาํนวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนโดยการใชแ้บบ

ฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ

ความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน สถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติทดสอบที 
ผลการวิจยัพบว่า 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ

เนน้ภาระงาน มีค่าเท่ากบั 77.40/76.44   ซ่ึงถือว่าสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 

2. ทกัษะทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

คาํสําคญั:  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน, การเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) develop and test the efficiency of supplementary English reading 

comprehension exercises by using task-based learning for Prathomsuksa six students, 2) compare students’ English 

reading ability before and after using supplementary English reading comprehension exercises and 3) study 

students’ opinions about the exercises. The sample, selected by a simple random sampling technique, comprises 30 

sixth grade students of Ban Bo-It School, during the second semester of the academic year 2017. The instruments 

used for gathering data were 1) eight supplementary reading comprehension exercises by using task-based learning 

2) eight English lesson plans 3) a reading proficiency test, used as a pretest and posttest and 4) a questionnaire on

opinions toward the reading comprehension exercises. The data were analyzed by mean, standard deviation and 

statistical means of t-test. 

The results of the study were: 

1) The efficiency of supplementary reading comprehension exercises by using task-based learning was

77.40/76.44 percent. This means that the efficiency was higher than the expected criterion (75/75). 

2) The students’ English reading ability after using the supplementary reading comprehension exercises

by using task-based learning was significantly higher than the ability before using the exercises at the 0.05 level. 

3) The students’ opinions toward the supplementary reading comprehension exercises by using task-based

learning were highly positive. 

Keywords: Supplementary reading comprehension exercises / task-based learning 

1. บทนํา

ในสภาพสังคมปัจจุบนันกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้และใชท้กัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดเวลาตลอดวนั 

แต่ทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุดคือทกัษะการอ่าน ตามคาํกล่าวของมานพ ษมาวิมล (2556ม น.6) ท่ีกล่าวว่าการอ่านเป็นพ้ืนฐาน

และหัวใจหลกัของการศึกษาในทุกวิชา ถา้นักเรียนอ่านหนังสือไม่ได ้จะไม่สามารถเรียนรู้ในวิชาการต่างๆได ้การ

อ่านจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการแสวงหาความรู้ สอดคลอ้งกบัชชัวาล มนัเทศสวรรค์ (2552, น.1) ท่ีเช่ือว่าการอ่าน

เป็นทกัษะสาํคญัในการดาํรงชีวิตประจาํวนัในยคุของขอ้มูลข่าวสาร ประชาชนท่ีอาศยัอยู่กนัคนละประเทศ ถึงแมจ้ะ

แตกต่างกนัทั้งภาษาและเช้ือชาติ แต่ขอ้มลูและการส่ือสารจะสามารถส่งถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยผา่นส่ือต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์วารสาร หรือส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชภ้าษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลในการส่ือสาร

ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ การอ่านจดัไดว้่าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน ทาํให้เกิดการพฒันาตนเองทั้งดา้นการศึกษาเล่า

เรียน การประกอบอาชีพ และการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  

เน่ืองจากความสาํคญัของทกัษะการอ่านดงักล่าว ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะการอ่านเป็น

เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดให้มีการสอนทกัษะการอ่านไวใ้นหลกัสูตรการเรียน

การสอนในทุกระดบัชั้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาดา้นความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน 

สรุปไดว้่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนยงัไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1817 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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รายงานคะแนน O-NET ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 6) ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักเรียนไดค้ะแนน O-NET 

เรียงตามรายวิชาท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดงัน้ี ภาษาไทย (48.39) สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม (47.64) คณิตศาสตร์ (41.76) วิทยาศาสตร์ (41.55) และภาษาองักฤษ (36.61) สาเหตุส่วนใหญ่

เป็นเพราะพ้ืนฐานในการอ่านของนักเรียน (สุวรินทร์ เกริกเกียรติศรี, 2557:1) ทาํให้นักเรียนอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ ไม่

สามารถสรุปใจความสาํคญัได ้ 

จากประสบการณ์การสอน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่อ่าน

เน้ือเร่ืองแลว้ไม่สามารถสรุปใจความสาํคญัได ้นกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาในบทอ่าน ไม่สามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง ครูจึง

ตอ้งอ่านให้ฟังพร้อมกนัในห้อง ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนกัเรียนไม่ให้ความสนใจ (มานพ ษมาวิมล, 2556, น. 6) ทาํ

ให้นกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนการสอบภาษาองักฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 36 ของคะแนน

เต็ม จะเห็นไดว้่า คะแนนของนักเรียนตํ่ามาก คะแนนท่ีไดไ้ม่ถึงคร่ึงของคะแนนเต็ม จากการสอบถามนักเรียนถึง

สาเหตุของปัญหาท่ีทาํให้คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ ์นกัเรียนให้เหตุผลว่าเพราะอ่านขอ้สอบไม่ออก ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ใน

เร่ืองท่ีอ่าน ส่งผลให้ไม่สามารถทาํแบบทดสอบได ้ผูว้จิยัเห็นว่า การเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษา 

ควรไดรั้บการสนใจเป็นพิเศษ เพราะเด็กวยัน้ีกาํลงัอยู่ในช่วงแห่งการอยากรู้อยากเห็น มีความระตือรือร้น ถา้ไดรั้บ

ความสามารถทางภาษาองักฤษอยา่งจริงจงัจะเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนระดบัสูงข้ึนไป (วรรณกร หมอยาดี, 2544, น.

3) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะแสวงหาการใชก้ลวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา

เพ่ือดูว่ามีประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนแบบต่างๆท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาในการจดัการเรียนรู้ดา้น

การอ่านภาษาองักฤษไดน้ั้น พนัธณีย ์วิหคโต (2546, น. 24-29) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการจดัการเรียนการสอนนั้นควรเน้น

นักเรียนเป็นสําคัญ ผูส้อนควรหาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนมีโอกาสใชภ้าษา และการพฒันา

ทกัษะกระบวนการเพ่ือส่ือความหมายให้สามารถส่ือสารได ้ทั้งสามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงและชีวิตประจาํวนั

ได ้ซ่ึงหลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเรียนท่ีเรียกว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning : TBL) 

ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชแ้ละเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์จริงจากการปฏิบติังาน โดยใชภ้าษา

เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน เนน้ความหมายในการส่ือสารมากกว่ารูปแบบภาษา มีขั้นตอนท่ีชดัเจนในภาระงาน มี

การเช่ือมโยงทกัษะทั้ง 4 ทกัษะขณะปฏิบติังานเขา้ด้วยกนัเพ่ือให้ได้ช้ินงานออกมาอยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุด อีกทั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานไม่เพียงแต่ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยใชง้านปฏิบติัเป็นส่ือการเรียนรู้

เท่านั้น แต่เป็นการสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยตรง อีกทั้งผูเ้รียนยงัสามารถวางแผนการทาํงานเป็นขั้นตอน 

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ จนบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดหมายท่ีตั้งไว ้และปรากฏเป็นช้ินงานหรือผลงานให้เห็น โดยมีขั้นตอนในการปฏิบติัอย่างชดัเจน คือ Pre-task (ขั้น

นาํก่อนปฏิบติังาน) Task Cycle (ขั้นดาํเนินงานตามวงจรของการปฏิบติังาน) และ Language Focus (ขั้นศึกษา

โครงสร้างไวยากรณ์และคาํศพัทใ์นแต่ละงานปฏิบติั) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าแต่ละขั้นตอนของหลกัการเรียนรู้ขั้นตน้น้ี มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง เปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนใชภ้าษาไดอ้ยา่งอิสระ โดยผูส้อนนั้นทาํหนา้ท่ีเพียงคอยอาํนวยความสะดวกและให้คาํแนะนาํเท่านั้น 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1818 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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(Willis, 1998, p. 137)  ดงัรายงานผลการวิจยัของ (สมจิต โกษาแสง, 2553)ไดท้าํการวิจยัเร่ืองเร่ือง การพฒันาการอ่าน

ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 โรงเรียนบา้นอูนยางคาํ ผลการวจิยั พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ

แบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก ําหนดไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการพฒันาการอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติั สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความกา้วหน้าเพ่ิมข้ึน และ

นกัเรียนความพึงพอใจต่อการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติั โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก 

 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task–based Learning) ในการจัดการเรียนการสอนอ่าน

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือพฒันาความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ

ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย

1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรม

การเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางการอ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานสาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

3. การดําเนินการวจิัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาในศนูยเ์ครือข่ายเทศบาลตาํบลเกาะ

แต้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบา้นด่าน โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ 

โรงเรียนวดัสามกอง สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 รวมทั้งส้ิน 102 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา ท่ีกาํลัง

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 

Sampling) ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยวิธีการจบัฉลาก 

3.2 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิัย 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  ดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยจัดการเรียนรู้จาํนวน 8 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน 16 คาบเรียน ทั้ งน้ีรวมเวลาท่ีใช้ในการทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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3.3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย 

1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน

2. แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ

เนน้ภาระงาน 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบวัด

ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ

โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน

มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี 

สาํรวจแนวเร่ืองจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และแนวเร่ืองจากหนังสือเรียนท่ี

ไดรั้บการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษา

เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านตลอดจนขั้นตอนการสอนอ่านโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ แบบเนน้ภาระงานของ Willis (1998) สร้างแบบฝึกจาํนวน 8 บท และนาํแบบฝึกเสริมทกัษะการ

อ่านภาษาอังกฤษเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยช์าวต่างประเทศเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสม และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ นาํแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ

ทางการสอนภาษาองักฤษทั้ง 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พบว่า แบบฝึกเสริมทกัษะอ่าน

ทุกบทมีค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อน

นาํไปทดลองใช้ จากนั้ นจึงนาํมาทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล (3 คน) ซ่ึงได้

ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.00/75.56 นํามาปรับปรุงแก้ไขและไดน้ํามาทดลองในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (9 คน) ซ่ึงได้

ประสิทธิภาพเท่ากบั 75.00/77.78 นาํมาปรับปรุงแกอี้กคร้ังจากนั้นนาํมาทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจริง  

2. แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ

เนน้ภาระงาน จาํนวน 8 แผน มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี 

ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ดาํเนินการสร้างโดยยึดผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยยดึขอบข่ายจุดประสงคป์ลายทางและจุดประสงคน์าํทางท่ีวิเคราะห์ไดใ้นตารางกาํหนดเน้ือหา 

(Table of Content Specifications) นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอ้งเหมาะสม และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ จากนั้นเสนอต่ออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการสอนภาษาองักฤษ 

จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้อง พบว่า 

แผนการจดัการเรียนรู้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมา

ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลองใช ้

3. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1820 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการสร้างขอ้สอบภาษาองักฤษ และหนังสืออ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน จาํนวน 50 

ขอ้ 50 คะแนน นาํแบบทดสอบเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยช์าวต่างประเทศ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข นาํแบบทดสอบเสนอต่ออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการสอนภาษาองักฤษ 

จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า 

แบบทดสอบมีค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค่้าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง

แกไ้ขก่อนนาํไปทดลองใช ้นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ข ไปทดลองใชน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 30 คน และนําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่า

อาํนาจจาํแนก จากนั้นเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึน 

คดัเลือกขอ้สอบไว ้30 ขอ้ โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี (1.) เลือกขอ้สอบกระจายให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ (2.) เลือก

ขอ้สอบท่ีมีคุณภาพผา่นเกณฑ ์ซ่ึงขอ้สอบท่ีเลือกไวมี้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.37 – 0.80 และมีค่าอาํนาจจาํแนก 

(r) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัดว้ยวิธี KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 

Richardson) แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 นาํแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจแกไ้ขแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ ไป

ทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งในขั้นทดสอบก่อนและหลงัเรียน  

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ

โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี 

ศึกษาแนวคิด หลกัการูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากหนังสือ เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยกาํหนดตวัเลือก 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ย

ปานกลาง เห็นด้วยนอ้ย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด จาํนวน 15 ข้อ โดยแยกวดัระดบัความคิดเห็นเป็นรายด้าน ดังน้ี ด้าน

รูปแบบ ดา้นเน้ือหา  และดา้นประโยชน์จากการเรียนรู้ นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

ในการสอนภาษาองักฤษ จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากการตรวจสอบค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง พบว่า แบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 นาํแบบสอบถามความคิดเห็น

ไปทดลองใช้กับนักเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน ท่ีทาํการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน เพ่ือตรวจสอบความชดัเจนของภาษาและขอ้

คาํถามกบัความเขา้ใจของนกัเรียนนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชสู้ตร

สัมประสิทธ์ิอลัฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Conbach 1974 : 161) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.843 

3.5 การดําเนินการทดลอง 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการออกแบบการวิจยัแบบจาํลองการทดลอง (Pre Experiment Design) ใชรู้ปแบบกลุ่ม

เดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการทดลองดว้ยตนเองกบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี  

1. ทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจก่อนเรียน (pre-test) ของนกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน โดยใชแ้บบทดสอบจาํนวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและหาคุณภาพแลว้ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1821 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

2. ดาํเนินการทดลองโดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ

จาํนวน 8 บท ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเอง 

3. ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการอ่านและแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ หลงั

การเรียนจาํนวน 1 คร้ัง 

4. เม่ือทาํการทดลองครบทั้ ง 8 บท ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่าน

ภาษาองักฤษหลงัการเรียน (posttest) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษก่อนเรียน (pre-test) 

5. นาํคะแนนจากการทาํแบบทดสอบความสามารถดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทั้งก่อนและหลงัเรียน

คะแนนของแต่ละบท และค่าระดับของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษ มาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชว้ิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบ

เนน้ภาระงาน ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ เช่น 75/75 จากสูตร E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึน ผูว้ิจยัใชส้ถิติ t-test แบบจบัคู่ (Paired-sample test) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยนาํค่า

ระดบัท่ีไดม้าหา ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ผลการวจิัย

ตารางท่ี 1 สรุปประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีพฒันาข้ึน 

การทดสอบ 
จาํนวน

นกัเรียน 
คะแนนเฉล่ีย () 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉล่ียในการทดสอบ

ระหว่างเรียน  (E1) 
30 154.80 43.60 77.40 

คะแนนเฉล่ียในทดสอบ

หลงัเรียน (E2) 
30 22.93 2.80 76.44 

จากตารางท่ี 1 พบว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ

77.40/76.44   ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงานของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉล่ีย (D) และค่าทดสอบ t 

ของกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D. D t Sig 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

30 

30 

15.37 

22.93 

3.71 

2.78 

7.24 13.404* 0.00 

* มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05

จากตารางท่ี 2 พบว่าทกัษะทางการอ่านภาษาองักฤษทั้ง 8 บท หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคะแนนความคดิเห็นจากแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบ

ฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานตามกรอบ CEFR  

ตารางท่ี 3 ค่าระดบัเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียน 30 คนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริม

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยรวมและรายขอ้  

ขอ้ความ  S.D. ลาํดบัท่ี แปลความ 

ด้านรูปแบบ 

1. ตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจน 4.70 0.54 1 มากท่ีสุด 

2. รูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.57 0.61 2 มากท่ีสุด 

3. การนาํเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน 3.93 0.46 3 มาก 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นรูปแบบ 4.47 0.22 มาก 

ด้านเนือ้หา 

4. มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน 4.20 0.71 2 มาก 

5. ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 3.90 0.73 8 มาก 

6. ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน 3.83 0.53 6 มาก 

7. มีการอธิบายเน้ือหาและให้ตวัอยา่งประกอบท่ีชดัเจน 3.93 0.47 4 มาก 

8. การนาํเสนอเน้ือหาเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน 3.97 0.62 3 มาก 

9. คาํสั่งต่างๆ ในบทเรียนมีความชดัเจน 3.90 0.48 5 มาก 

10. จาํนวนแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม 3.87 0.51 7 มาก 

11. แบบฝึกหัดในบทเรียนมีความน่าสนใจ 5.00 0.00 1 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านเนือ้หา 4.23 0.43 มาก 
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ขอ้ความ  S.D. ลาํดบัท่ี แปลความ 

ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 

12. แบบฝึกช่วยเพ่ิมความสามารถในการอ่านของนกัเรียน 4.23 0.82 2 มาก 

13. แบบฝึกแต่ละบทมีประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ และช่วยสร้าง

แรงจูงใจในการอ่านของนกัเรียน 

3.87 0.43 4 มาก 

14. แบบฝึกช่วยทาํให้นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานกบัการอ่าน

ภาษาองักฤษมากข้ึน 

4.60 0.72 1 มากท่ีสุด 

15. แบบฝึกช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กการใชค้วามคิดของตนในการ

สร้างสรรคผ์ลงานควบคู่ไปกบัการใชภ้าษา 

4.53 0.68 3 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 4.40 0.66 มาก 

จากตารางท่ี 3  พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ แบบฝึกหัดในบทเรียนมีความน่าสนใจ รองลงมาคือ ตวัอกัษร

อ่านง่ายและชดัเจน และแบบฝึกช่วยทาํให้นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานกบัการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 

5. การอภปิรายผล

1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ 75/75

พบว่า  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ77.40/76.44   ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ทั้งน้ีอาจมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน ไดด้าํเนินการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กาํหนดรูปแบบการเขียนแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ โดยยึดองค์ประกอบคือ ทั้งเวลาเรียน ตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้เน้ือหาการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล มีการตรวจสอบและพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอนปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ และเม่ือนาํไปทดลองใชพ้บขอ้บกพร่องก็นาํมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้

จึงนาํไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (วิการดา จกัรอิศราพงษ,์ 2553, น. 31) ท่ีกล่าวว่าขั้นตอนการ

จดัทาํแผนการเรียนรู้จะเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตร กาํหนดจุดประสงค ์กาํหนดแนวการจดัการเรียนการสอน กาํหนด

วธีิวดัและประมวลผล จากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการเขียน และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งผา่นขั้นตอนการตรวจสอบ

คุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญจึงจะทาํให้การจดักิจกรรมประสบผลสาํเร็จตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้

1.2 ในขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดก้าํหนด

เป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน ในขั้นตอนการปฏิบติังานนกัเรียนจะตอ้งใชภ้าษาในสถานการณ์จริงเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จและ

ปรากฏเป็นช้ินงานให้เห็น เช่น การแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว การอธิบายวิธีการทาํอาหาร โดยมีการจาํลองสถานการณ์

ให้นักเรียนเป็นผูป้ฏิบติั ซ่ึงนักเรียนสามารถอธิบายได้ และเกิดความกระตือรือร้นในการอธิบาย นักเรียนมีความ

สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั) Taylor (1983, p.69-83), Brumfit (1984, p.65), 

Willis (1996, p.137) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไดใ้ชภ้าษาท่ี
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สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงไดฝึ้กใชภ้าษาตามธรรมชาติ ฝึกคิดแกไ้ขปัญหา เกิดความสนุกสนาน และเกิดแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน สร้างความมัน่ใจในการพดู ช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดโดยผา่นกระบวนการปฏิบติังาน  

2. ผลจากการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นทกัษะทางการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างพบว่า

ความสามารถของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุดงัน้ี 

2.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี 3 ขั้นตอน 

ตามทฤษฎีของ Willis (1996, หนา้ 56-58) ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการสอนอ่าน  

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมปฏิบติังาน (Pre - task) เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมนักเรียนในการปฏิบติังานนาํเขา้สู่

บทเรียน นกัเรียนจะไดท้าํกิจกรรมท่ีจะนาํไปสู่เร่ืองท่ีสอน และกิจกรรมท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในการคน้พบดว้ยตนเอง

คน้หาความหมายคาํศพัทโ์ดยใชบ้ตัรคาํและการเล่นเกมส์ เม่ือคน้พบก็เกิดความสนุกสนานอยากเรียนรู้มากข้ึน ใน

แผนแรกนกัเรียนยงัไม่กลา้แสดงออก ขาดความมัน่ใจทาํให้ใชเ้วลาในขั้นตอนน้ีนานเกินจากเวลาท่ีกาํหนดไว ้แต่ใน

การเรียนแผนต่อ ๆ มานักเรียนเร่ิมเรียนรู้วิธีการเรียนแบบเน้นภาระงาน ไดท้าํงานกลุ่มทาํให้นักเรียนมีความมัน่ใจ 

กลา้ตอบคาํถามและกลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน  

ขั้นท่ี 2 ขั้นระหว่างปฏิบติังาน (Task cycle) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนไดรั้บมอบหมายในการฝึก

ปฏิบติังานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ผูว้ิจยัไดจ้ัดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนมาก

ท่ีสุดเพ่ือเป็นส่ือท่ีทาํให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายมากข้ึน ในแผนแรกขั้นน้ีนักเรียนมีความเครียด ผูว้ิจัยได้กระตุน้ให้

นกัเรียนฝึกใชภ้าษาองักฤษโดยไม่ตาํหนิเร่ืองการใชภ้าษาผดิรูปแบบโครงสร้างทางไวยากรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Carol, 

2010) ท่ีกล่าวว่า หากเกิดข้อผิดพลาดในการใชภ้าษาของเด็ก การแก้ไขโดยทนัทีเป็นส่ิงท่ีไม่ควรทาํเป็นอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากจะทาํให้เด็กเสียกาํลงัใจ ทาํให้บรรยากาศในการเรียนเร่ิมดีข้ึนเป็นกนัเองนกัเรียนมีความกลา้ มีความมัน่ใจใน

การใชภ้าษาองักฤษมากข้ึนสามารถอ่านและปฏิบติัตามคาํสั่งไดถู้กตอ้ง ทาํให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการทาํ

กิจกรรมและเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ  

ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นท่ีนกัเรียนวิเคราะห์ปัญหาในการใชภ้าษาของ

นกัเรียนระหว่างการปฏิบติังานเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ผูว้ิจยัไดแ้นะนาํและอธิบายเพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจ และให้

นักเรียนฝึกทาํกิจกรรมงานปฏิบติัเพ่ือความเข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึน โดยผูว้ิจัยได้เลือกเน้ือหาเข้าใจง่าย ใกล้เคียงกับ

ประสบการณ์และวยัของนกัเรียนโดยไดผ้า่นการตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเน้ือหา หนา้ท่ีและระดบัของภาษาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการทาํภาระงาน นักเรียนใชก้ระบวนการระดมความคิดใน

การตอบคาํถาม และการจบัใจความสําคญัจากการอ่าน นักเรียนร่วมกนัคิดคน้ช้ินงานและแก้ไขปรับปรุงจนเป็น

ช้ินงานท่ีสมบรูณ์ ส่งผลให้นกัเรียนประสบผลสําเร็จทางการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วราภรณ์ กอกกระ

โทก, 2560, น. 63) ท่ีพบว่าความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบเน้น

ภาระงานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ

พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 อาจเน่ืองมาจากกิจกรรม

การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนัในการใชค้วามรู้และทกัษะในการฝึกปฏิบติัการใช้

ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั โดยเนน้ความหมายในการส่ือสารมากกว่ารูปแบบทางภาษา 
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ภาระงานมีความยดืหยุน่ และทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน ดว้ยเหตุผลน้ีจึงทาํให้นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม

การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับคาํกล่าวของ Willis (1996) ท่ีว่า การท่ีนักเรียนได้

ปฏิบติังานคู่หรือกลุ่ม ตามการเรียนแบบเนน้ภาระงานจะทาํให้นักเรียนมีความมัน่ใจท่ีจะใชภ้าษา มีประสบการณ์ใน

การสร้างปฏิสัมพนัธ์แบบทนัทีทนัใดในชั้นเรียน มีความสนุกสนานในการเรียน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานและมี

ปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนอยา่งสมบรูณ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิจิตร ใสแจ่ม, 2558 : 79) 

ท่ีพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมแบบเน้นภาระงานอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด 

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจไปใช้ในด้านการเรียนการสอน

 1.1 ในการคดัเลือกเน้ือหาสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานควรคาํนึงถึงความ

เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนักเรียนและระยะเวลาของการปฏิบติังานตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้

เหมาะสม  

1.2 ครูผูส้อนควรแจ้งกาํหนดระยะเวลาในการปฏิบติังานให้นักเรียนได้ทราบทุกขั้นตอนเพ่ือ

นกัเรียนสามารถวางแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตรงตามกาํหนดเวลา   

2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการอ่าน-เขียน โดยใชก้ารจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานของนกัเรียนโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ 

2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการกลุ่ม/การเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบเนน้ภาระงาน 
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บทคัดย่อ 
 ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง นบัว่ามีความสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันาความสามารถทางดา้น

ภาษาของนกัเรียน และนกัศึกษาของไทย เพราะนอกจากจะช่วยให้สามารถทาํความเขา้ใจในดา้นภาษาไดอ้ย่างแทจ้ริง

แล้ว ยงัสร้างวฒันธรรมของการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนกบัประเทศไทยอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีมีการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน การเปิดประเทศเสรีทางดา้นการคา้ ภาษานบัเป็นหัวใจสําคญัต่อการส่ือสารกบัประเทศต่างๆ 

เช่นเดียวกบัการพฒันาศกัยภาพของประเทศไทยท่ีกาํลงักา้วไปสู่ยุค 4.0 ในปัจจุบนั  บทความน้ีผูเ้ขียนนาํเสนอขอ้มูล

สาํคญัใน 7 ประเด็นดว้ยกนั คือ 1) ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดการศึกษาเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเอง 2) แนวคิดดา้น

การศึกษาดว้ยตนเองของผูเ้รียนกบัการเรียนรู้ภาษา 3) ความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4) สถานการณ์และการนาํ

แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาดว้ยตนเองมาประยุกต์ใชท้ั้งในไทยและต่างประเทศ  5) การสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศกบัความสอดคลอ้งในแนวความคิดการศึกษาดว้ยตนเอง  6) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรู้

ภาษาดว้ยตนเอง และ 7) เทคโนโลยใีนดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษกบัแนวคิดการศึกษาดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

ซ่ึงคาดหวงัว่าจะเป็นแนวทางสาํหรับการพฒันาระบบการศึกษาของไทย  หรือเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดในการพฒันา

ศกัยภาพของการศึกษาไทยในอนาคตต่อไป 

คาํสําคญั:  การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพ่ึงพาตนเอง, การเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย 

ABSTRACT 

 The skill of English autonomous learning is important for talent development in English of Thai students. 

It not only helps them with real understanding, but it also creates culture of new learning to happen in Thailand 

especially, in the era that the competition is more intense. Embracing our country in trade, language is a heart for 

communication with other countries like potential development of Thailand which is stepping to 4.0 era.  This 

article, the writers present important information in 7 issues. They are 1) the theory which is the base of English 

autonomous learning concept 2) the concept of the learners with language learning 3) the importance of self-study 

4) the situation and leading the concept about self-study to apply using both in Thailand and other countries 5)
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teaching English as a foreign language with concordance in self-study concept 6) change of behavior in 

autonomous English learning and 7) technology in learning and teaching English with the concept of autonomous 

learning of the learners, which expect to be the process for development Thai education system or will be a part of 

the concept in potential development of Thai education in the future. 
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 บทนํา 

 การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการสอนภาษาอังกฤษจากอดีตท่ีเน้นรูปแบบการสอนแบบ Teacher 

Centered หรือครูเป็นศนูยก์ลาง ให้กลายเป็นแบบเน้นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นหลกั (Student Centered) ผูส้อนหรือครู

เร่ิมให้ความสาํคญัและให้ความเคารพในรูปแบบกลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัไปของผูเ้รียน  โดยการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนก็เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ไดมี้อิสระในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองให้กา้วไปสู่

ระดบัแนวหนา้ เน่ืองจากการกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและกลายเป็นผูเ้รียนท่ีมี

อิสระทางดา้นความคิด ซ่ึงขอ้กาํหนดทั้งสองขอ้น้ีเป็นขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัในการศึกษาของมหาวิทยาลยั (Tirkef, 2011)  

นอกจากน้ีครูตอ้งพยายามส่งเสริมและยกระดบัเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างเป็นอิสระสําหรับผูเ้รียน

ภาษาท่ีขาดความพร้อม ในการพ่ึงพาตนเองมากข้ึนและพฒันาความสามารถทางภาษาแทนการพ่ึงพาครู  การเป็น

อิสระในการเรียนรู้ดา้นภาษาถือเป็นหัวใจสาํคญัท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว

บางอย่างนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา เพราะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัมี

เคร่ืองมือมากมายท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสท่ีจะไดมี้ส่วนร่วม ในการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์หรือบางส่วน  ท่ีไม่ว่จะอยู่

ท่ีไหนผูเ้รียนก็สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีบา้นผา่นทางคอมพิวเตอร์ได ้(Kurtz, 2012) สามารถอนุมานไดว้่าผูเ้รียนควร

ไดรั้บอิสรภาพในการเรียนรู้เอง เช่น Littlemore (2001) ไดก้ล่าวว่า เทคโนโลยใีหม่ (ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

มลัติมิเดีย เป็นตน้) และเทคโนโลยท่ีีไม่ใหม่ (ไดแ้ก่ ห้องแล็บภาษาและวิดีโอ) เคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถช่วยพฒันาการ

เรียนรู้อยา่งเป็นอิสระให้กบัผูเ้รียนได ้ 

แนวคิดเร่ืองการพฒันาอิสรภาพของผูเ้รียนในกระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนไปของการสอนภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 มีความสาํคญัอยา่งมาก หรือนับว่าเป็นเป้าหมายสําคญัของการพฒันาการเรียนรู้ทั้งหมด (Little, 1999, 

2001) ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยท่ีดาํเนินการวิจัย โดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัทางด้านเทคโนโลยีหลาย

ประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ห้องทดลองภาษา เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้  เพ่ิม

แรงจูงใจของนกัเรียนนอกเหนือจากตาํราเรียน  เคร่ืองมือการสอนแบบดิจิทลั Classware (ส่ือท่ีมาพร้อมกบัหนังสือ

เรียน)  ไดถู้กนาํมาใชใ้นรูปแบบของไฟลเ์สียงและวิดีโอ ส่ิงเหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนตนเอง 

อย่างไรก็ตาม  ผูเ้รียนดูเหมือนจะไม่ไดใ้ช้ประโยชน์จากขอ้ดีเหล่าน้ี  ในช่วงแล็บภาษา (การใชห้้องปฏิบติัการทาง

ภาษา) เช่นแทนท่ีจะหาคาํตอบหรือทาํแบบฝึกหัดออนไลน์ตามท่ีครูตอ้งการ แต่มกัเขา้ถึงเว็บไซต์โปรดของพวกเขา

แทน เช่น Facebook, หนา้เกมหรือ YouTube ในมุมมองของครูผูส้อนนั้น  มกัเน้นกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนมากกว่าการ

ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ สถานการณ์ดงักล่าวมกัจะพบไดใ้นมหาวิทยาลยัในปัจจุบนั (Ho & Crookall, 
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1995 ; Balçıkanlı, 2010 ; Sanprasert, 2010) ซ่ึงผูน้าํเสนอบทความตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ย

ตนเองกบัความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงสาํหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดการศึกษาเรียนรู้ภาษาแบบพ่ึงพาตนเอง

2. แนวคิดดา้นการศึกษาตนเองของผูเ้รียนกบัการเรียนรู้ภาษา

3. ความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

4. สถานการณ์และการนาํแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาดว้ยตนเองมาประยกุตใ์ชท้ั้งในไทยและต่างประเทศ

5. การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศกบัความสอดคล้องในแนวความคิดการศึกษาดว้ย

ตนเอง 

6. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเอง

7. เทคโนโลยใีนดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษกบัแนวคิดการศึกษาดว้ยตนเองของผูเ้รียน

ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานของแนวคดิการศึกษาเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีผูส้อนจะตอ้งมีการวิเคราะห์ผูเ้รียน  เน้ือหา และวางแผนในการสอน

ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  โดยผูเ้รียนท่ีมีความเช่ือแตกต่างกันย่อมทาํให้เกิด

แนวคิดและวิธีการในการเรียนรู้และรับรู้ท่ีต่างกนั  ซ่ึงการสอนนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ความหมายของความเป็น

ศาสตร์ คือ การสอนท่ีมีกระบวนการมีขั้นตอนท่ีชดัเจนและเป็นระบบ  สําหรับศิลปะ คือ การเรียนการสอนท่ีผูส้อน

ควรคาํนึงถึงอารมณ์ ความเหมาะสมของสถานการณ์ และคาํนึงถึงความรู้สึกของผูเ้รียน ซ่ึงในบางคร้ังก็ไม่สามารถ

ประเมินออกมาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ดงันั้นผูส้อนจึงควรทราบถึงเทคนิคการสอน หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวคิด

การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกลุ่ม

พฤติกรรมนิยมเป็นผูน้าํทฤษฎี หลกัการเรียนรู้ ซ่ึงกล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus) กบัการตอบสนอง 

(Response) โดยมีหลักเบ้ืองต้นว่าการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง โดยแสดงใน

รูปแบบต่าง ๆ จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจและเหมาะสมมากท่ีสุด หรือท่ีเรียกกนัว่า การลองผิดลองถูก (Trial and Error) 

(ทิศนา แขมมณี, 2540) กล่าวว่า กฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีเช่ือมโยงประกอบดว้ยกฎ 3 ขอ้ คือ 

1.1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือ สภาพความพร้อมของผูเ้รียนทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึงความพร้อมทางดา้นวุฒิภาวะและอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ดา้นจิตใจ หมายถึง

ความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นสาํคญั หากผูเ้รียนเกิดความพึงพอในย่อมนาํไปสู่การเรียนรู้ การเกิดความคิด

ริเร่ิมในการเรียนรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 

1.2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) คือ การสร้างความมัน่คงของการเช่ือมโยงระหว่างส่ิง

เร้ากบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้ง โดยการฝึกหัดการะทาํซํ้ าบ่อย ๆ ยอ่มทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดน้านและคงทนถาวร  กฎ

ขอ้น้ีแบ่งออกเป็นกฎยอ่ย ๆ ได ้2 ขอ้ คือ 1) กฎแห่งการใช ้(Law of Used) หมายความว่า เม่ือเกิดความเขา้ใจหรือการ

เรียนรู้แลว้มีการกระทาํหรือนาํส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นไปใชบ่้อยๆ จะทาํให้การเรียนรู้คงทนถาวร และ 2) กฎแห่งการไม่ใช ้

(Law of Disused) คือเม่ือเกิดความเขา้ใจหรือเรียนรู้แลว้ไม่ไดก้ระทาํซํ้ าบ่อย ๆ จะทาํให้การเรียนรู้นั้นไม่คงทนถาวร

หรือในท่ีสุดก็จะลืมจนไม่เรียนรู้อีกเลย 
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1.3. กฎแห่งผลท่ีไดรั้บ (Law of Effect) คือ ผลท่ีไดรั้บเม่ือแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้ว ถา้

ไม่ไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ ผูเ้รียนยอ่มไม่อยากเรียนรู้หรือเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ ด ังนั้นถา้จะทาํให้การเช่ือมโยง

ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองมัน่คงถาวรตอ้งให้ผูเ้รียนไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ  

2. ทฤษฎีจดักลุ่มเพ่ือเรียนรู้ของกลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt)  เกสตลัทเ์ป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมนัในราวปี ค.ศ.

1912 โดยผูน้าํกลุ่มคือ เวอร์โธเมอร์ (Wertheimer) โคห์เลอร์ (Koher) คอฟฟ์กา (Koffka) และเลวิน (Lewin) โดยทั้ง

กลุ่มมีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจากการจดัประสบการณ์ทั้งหลายท่ีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายให้มารวมกนั โดยหลกัการ

เรียนรู้ของทฤษฎีเกสตลัทเ์นน้การเรียนรู้ท่ีส่วนรวมมากกว่าส่วนยอ่ย ซ่ึงจะเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้เกิดข้ึน

จาก 2 ลกัษณะ คือ 

2.1. การรับรู้ (Perception) เป็นการแปลความหมายจากการสัมผสัดว้ยอวยัวะรับสัมผสัทั้ง 5 ส่วน 

คือ หู ตา จมกู ล้ินและผวิหนงั การรับรู้ทางสายตาจะประมาณร้อยละ 75 ของการรับรู้ทั้งหมด ดงันั้นกลุ่มเกสตลั์จึงจดั

ระเบียบการรับรู้โดยการแบ่งเป็นกฎยอ่ยๆ เรียกว่า กฎแห่งการจดัระเบียบ (The Law of Organization) คือกฎแห่งความ

ชดัเจน ( The Law of Clearness) การเรียนรู้ท่ีดีตอ้งมีความชดัเจนและแน่นอนเพราะผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิมในส่ิง

นั้น 

2.2. การเรียนรู้จากการหย ัง่เห็น (Insight) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาปัญหาใน

ภาพรวมและการใชก้ระบวนการทางความคิดเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่

ทั้งน้ีการนิยามความเป็นอิสระของผูเ้รียนในการเรียนรู้ภาษากบัมุมมองท่ีแตกต่างกนั มีนักวิจยัหลายท่านให้

คาํนิยามเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางภาษาดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

Holec's (1981, อา้งใน Nunan, 1997) กล่าวไวว้า่ ผูเ้รียนเป็นอิสระหรือเรียกว่ามี “ความสามารถในการเรียนรู้

ดว้ยตวัเอง” ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในคาํนิยามท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด หมายถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ

ผูเ้รียน (Benson, 2001) ในทางตรงกนัขา้มการเรียนรู้ของผูเ้รียนหมายถึง “สถานการณ์ท่ีผูเ้รียนมีส่วนรับผิดชอบต่อ

การตดัสินใจทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้และการปฏิบติัตามคาํตดัสินเหล่านั้น” (Dickinson, 1987) นั่นคือความ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีความเขา้ใจและมีความรับผดิชอบในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  

Macaro (1997) ไดใ้ห้คาํนิยามเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเองไวว้่า ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นบุคคล

ท่ีมีความสามารถในการรับผิดชอบการเรียนรู้ภาษาของตนเองและความสามารถในการรับรู้ถึงคุณค่าของการ

รับผิดชอบต่อวตัถุประสงค์ เน้ือหา ความก้าวหน้า วิธีการและเทคนิคการเรียนรู้ของตัวเอง นอกจากน้ียงัมี

ความสามารถในการรับผดิชอบต่อจงัหวะและจงัหวะการเรียนรู้และการประเมินกระบวนการเรียนรู้  

อยา่งไรก็ตาม Benson (2001) กล่าวว่า “ความสามารถ” ไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนมีความเป็นตวัของตวัเอง

ในการเรียนรู้ หรือความรับผดิชอบของผูเ้รียนในขณะท่ีเขาอา้งว่าธรรมชาติของอิสรภาพประกอบไปดว้ยประเด็นดา้น

การพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัอยา่งชดัเจน 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การจดัการเรียนรู้ 2) กระบวนการทางความรู้ความเขา้ใจและ 

3) การเรียนรู้ เน้ือหา ทั้งน้ี “ความสามารถในการควบคุมการเรียนรู้ของตวัเอง” ซ่ึงหมายความว่าผูเ้รียนเป็นอิสระ

ทางดา้นความคิด สามารถควบคุมจดัการเรียนรู้ กระบวนการทางความรู้สร้างความเขา้ใจ และเน้ือหาการเรียนรู้ได ้ 

การควบคุมการจดัการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะถือว่าเป็นผูท่ี้มีการวางแผนและ

ประเมินการเรียนรู้ดว้ยกลยุทธ์การเรียนรู้ การควบคุมกระบวนการทางความรู้ความเขา้ใจประกอบดว้ยความสนใจ

หรือความตระหนกั  การสะทอ้นและความรู้เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจดา้นปัญญา  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1831 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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เน้ือหาการเรียนรู้ หมายถึงสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้ รียนมีสิทธ์ิในการตัดสินใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

ส่วนมากมกัถูกรวมอยู่ในคาํนิยามของความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เน่ืองจากเบนสัน (Benson 2001) ไดอ้ธิบายว่า

ผูเ้รียนไม่สามารถเป็นอิสระไดเ้ต็มท่ี  เวน้เสียแต่ว่าจะสามารถเจรจาสิทธิในการตดัสินใจและรับผิดชอบในการเรียนรู้

ได ้ในระยะสั้น ผูเ้รียนท่ีเป็นอิสระจะไดรั้บการระบุว่า  เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถ

ท่ีจะรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนเองและสามารถควบคุมเน้ือหาการเรียนรู้ได ้

แนวคดิด้านการศึกษาตนเองของผู้เรียนกบัการเรียนรู้ภาษา 

การศึกษาตนเองของผูเ้รียน เป็นลกัษณะการเรียนรู้ภาษาท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self – Directed Learing) โนลล ์

(Knowles, 1975: อา้งถึงในสุวฒัน์ วฒันวงศ,์ 2548 หนา้ 89) กล่าวว่าการเรียนรู้ดา้นการนาํตนเอง ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาท

เพียงเป็นผูส้นบัสนุนการเรียน ให้บริการดา้นแหล่งความรู้กบัผูเ้รียน  ในขณะท่ี  ผูเ้รียนจะรับผิดชอบตั้งแต่การเลือก

และการวางแผนส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียน และไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการเลือกแหล่งขอ้มูล เลือกการเรียนรู้  เร่ิมตน้การ

เรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสาํคญัอยา่งมากสาํหรับผูเ้รียน

ในยคุปัจจุบนั ซ่ึงทกัษะท่ีสาํคญัสาํหรับสมาชิกในสังคมท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผูเ้รียนเป็นผูท่ี้รัก

การเรียนรู้สามารถพฒันาความรู้และพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม (สมคิด 

อิสระวฒัน์, 2542 หนา้ 2) 

แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีอิทธิผลอย่างมากต่อการศึกษาในยุคปัจจุบนั โดยแนวคิด

พ้ืนฐานในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) เป็นการจดัการศึกษาของไทยท่ีให้ความสาํคญัในเร่ือง

ของความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นการจัดการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและ

ความสามารถของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ เช่น การจัดระบบห้องเรียนโดยใชอ้ายุเป็นเกณฑ์  ใช้ความสามารถบา้ง 

นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนองตอบต่อแนวคิดพ้ืนฐาน เช่น การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School) แบบเรียน

สาํเร็จรูป (Programmed Text Book) เคร่ืองสอน (Teaching Machine) การสอนเป็นหมู่คณะ (Team Teaching) การจดั

โรงเรียนในโรงเรียน (School within School)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 

2. ดา้นความพร้อม การเรียนรู้ดว้ยตนเองนักเรียนต้องมีความพร้อม เป็นพฒันาการตามธรรมชาติ แต่ใน

ปัจจุบนั  การวิจัยทางดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าความพร้อมในการเรียนเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนได ้ถา้หาก

สามารถจดัการบทเรียนให้พอเหมาะกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน และการนาํนวตักรรมท่ีสามารถตอบสนอง

แนวคิดพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้ นวตักรรมท่ีสนองแนวความคิดพ้ืนฐานดา้นน้ี เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้ (Learning 

Center) การปรับปรุงการสอน เป็นตน้ 

3. การใชเ้วลาเพ่ือการศึกษา แต่เดิมการจดัเวลาเพ่ือการสอนหรือตารางสอนจะจดัโดยอาศยัความสะดวก เช่น

ถือหน่วยเวลาเป็นชัว่โมงเท่ากนัทุกวิชา ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีการเรียนไม่จาํกดัอยูเ่พียงเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น นวตักรรมท่ี

สนองต่อแนวความคิดพ้ืนฐานดา้นน้ีควรจะมีการจดัตารางสอบแบบยดืหยุน่  

4. ประสิทธิภาพในการเรียน เกิดข้ึนจากการขยายตัวทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมทาํให้

นกัเรียนตอ้งเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษท่ีในปัจจุบนัมีความสาํคญัไม่แพก้บัวิชาอ่ืน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1832 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ความสําคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความตอ้งการของผูเ้รียน  โดยท่ี ผูเ้รียนตอ้งการอิสระ

ในการเรียนในเร่ืองของเวลา และสถานท่ี ซ่ึงความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีดงัน้ี  

Tough (1979, pp. 116 อา้งถึงใน วรนุช ปัญจะวตัร, 2549) กล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หรือ

โครงการท่ีผูเ้รียนเก่ียวข้อง (Learning Project) ซ่ึงก่อกาํเนิดมาจากการวางแผนด้านการเรียนดว้ยตนเอง มีการให้

ความสาํคญัว่ากิจกรรมการเรียนเป็นแรงผลกัดนัท่ีทาํให้เกิดความสนใจเก่ียวกบัการเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Knowles (1975 pp 15 – 17 อา้งถึงใน แสงเดือน เจริญฉิม, 2555) ท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองของผูเ้รียนท่ีมี

ความคิดริเร่ิมและเขา้ใจมากกว่าและดีกว่ารอการป้อนจากครู  

จากความสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า   การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นวิธีการเรียนหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถมี

อิสระทางความคิดในการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง สามารถจดัการความรู้ของตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้โดย

ท่ีไม่ตอ้งมีครูผูส้อนคอยป้อนขอ้มลูต่าง ๆ ให้ ซ่ึงวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถสนับสนุนให้ผูเ้กิดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  ทั้งน้ีหากผูเ้รียนไม่สามารถรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีตนเองเรียนมาไดก้็อาจทาํให้ไม่สามารถเช่ือมต่อความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์และการนําแนวคดิเกีย่วกบัการศึกษาด้วยตนเองมาประยุกต์ใช้ทั้งในไทยและต่างประเทศ 

การเรียนการสอนแนวใหม่ เป็นแนวคิดหรือกระบวนการท่ีนํามาประยุกตใ์ช้เพ่ือแกปั้ญหาหรือเป็นการ

พฒันาการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ 

ความเขา้ใจ มีการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง

เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของการเรียนรู้ แนวคิดแบบใหม่เร่ิมเขา้มามีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบั

การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั ดว้ยมุมมองท่ีว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัและต่างก็มีเอกลกัษณ์ของตนเอง 

ดงันั้นการจดัหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ครูตอ้งเป็นเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัผูเ้รียนโดยการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม คิดนอกกรอบและพฒันาตนเองให้มากข้ึน ครูใน

ยคุสมยัใหม่ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ปรับแต่สภาพสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่เท่านั้น แต่จะตอ้งทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืน

ในระบบโรงเรียน นอกจากครูจะตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางการสอนแบบใหม่แลว้ครูยงัตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั

วิธีการจดัการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมและเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาทกัษะให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง, 2555) 

 ทั้งน้ีการนาํแนวคิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองมาประยกุตใ์ช ้ ครูสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ โดยการลง

มือปฏิบติัเพ่ือเป็นการเชิญชวนให้ผูเ้รียนร่วมมือกับครู ซ่ึงครูจะต้องอาศยัโอกาสดังกล่าวในการสังเกตการณ์การ

ทาํงาน  และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่ีคน้พบดว้ยกนั การเรียนรู้ลกัษณะน้ีช่วยให้ครูผูส้อนกา้วกระโดดจากทฤษฏี

ไปสู่การปฏิบติัท่ีประสบผลสาํเร็จเพราะการเรียนการสอนในยคุใหม่ไม่เพียงแต่ครูทาํหนา้ท่ีสอนผูเ้รียนอยา่งเดีย แต่ยงั

ตอ้งดูแลและสร้างความสมัพนัธ์กบัพวกเขาดว้ย กระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอน

สาํคญั ครูตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัตั้งคาํถามและตรวจสอบคาํถามของพวกเขา 

 แนวคิดสมยัใหม่มองว่า ความคิดของผูเ้รียนมีคุณค่า ผูเ้รียนจะใชก้ารพฒันาความหมายของตนเองแทนการ

ถ่ายโอนความรู้จากครู เนน้การคิดเชิงวิพากษ์มากกว่าขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหมายท่ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1833 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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น่าสนใจให้กบัผูเ้รียน เพ่ือให้พวกเขาไดพ้ฒันาและประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือทกัษะเพ่ิมเติม นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิอยา่งมากต่อวิธีการศึกษา ไดแ้ก่ แนวคิดพน้ฐานในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (มนสิช สิทธิสมบรูณ์, 2558) 

การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศกบัความสอดคล้องในแนวความคดิการศึกษาด้วยตนเอง 

ปัจจุบนัภาษาองักฤษถูกใชเ้ป็นภาษาหลกัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งคนทัว่โลกทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนการดาํเนินชีวิตดา้นสงัคมทัว่ไป นานาประเทศเล็งเห็นความ

สาํคญของภาษาองักฤษและไดเ้นน้ใหมี้การเรียนภาษาองักฤษในประเทศของตนมากข้ึน เช่นเดียวกบัประเทศไทยซ่ึง

ให้ความสําคญัต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้กาํหนดให้ผูเ้รียนไทยตอ้งเรียนวิชา

ภาษาองักฤษเป็นวิชาบงัคบัตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา (กระทรวงการศึกษาธิการ, 2544)  

สัมพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ ์(2553) กล่าวถึงการใชภ้าษาองักฤษว่า  ผูเ้รียนไทยยงัไดผ้ลไม่เป็นท่ีน่าพอใจดา้นการใช้

ภาษา เน่ืองจากส่วนมากยงัมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนขา้งตํ่า   กล่าวคือมีผลคะแนนสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน Ordinary National Educational Test (ONET) ผลการสอบ General Aptitude Test 

(GAT) และ Professional and Academic Aptitude Test (PAT) อยู่ในระดบัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยผลคะแนนสอบ

ภาษาองักฤษยอ้นหลงั 3 ปีพบว่ามีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50 สอดคลอ้งกบั ธงทอง จนัทรางศุ (2552) ท่ีกล่าวว่า ความรู้

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนักเรียนไทยในปัจจุบนัมีแนวโนม้ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน

เม่ือศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอาจเกิดผลกระทบต่อการพฒันาประเทศในอนาคตได ้เน่ืองจากคนไทยอาจไม่

สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารหรือเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ไดเ้ท่าทนักบัประเทศอ่ืน  

ดงันั้น รัฐบาลจึงวางเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพทางภาษาองักฤษให้ผูเ้รียนไทยว่าภายในระยะเวลาไม่

เกิน 20 ปีนักเรียนไทยต้องเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมในแรงงานไทยสามารถแข่งขัน

ตลาดแรงงานในประเทศเพ่ือนบา้นได ้(เอนก เพ่ิมวงศเ์สนีย,์ 2555) นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดติ้ดตาม

ดาํเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่ผลการวิจัยกลบัแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนจบหลักสูตร

การศึกษาในระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัมศึกษาหรือในระดบัปริญญาตรีนั้น ยงัมีความสามารถทางภาษาองักฤษได้

ไม่ดีเท่าท่ีควร จึงทาํให้ไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร การทาํงานหรือแสวงหา

ความรู้ไดอ้ยา่งเต็มความสมารถ (กรมวิชาการ, 2545)  

จากปัญหาดงักล่าวทาํให้การเรียนการสอนยคุใหม่ตอ้งเร่ิมปรับเปล่ียนกลยทุธ์ วิธีการและแนวคิดให้ทนัสมยั

และกา้วทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดส้ามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถแข่งขนักบัประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ   ซ่ึงการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในการ

เรียนรู้ ให้รู้จกัเรียนรู้และทาํความเขา้ใจดว้ยตนเองโดยเฉพาะการเรียนรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ ดงันั้นเพ่ือให้นกัเรียนได้

สามารถเรียนรู้ภาษาไดด้ว้ยตนเอง ครูผูส้อนตอ้งสร้างความเขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันคติของผูเ้รียน ซ่ึงทศันคติดา้น

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนกัวิชาการหลายท่านดงัน้ี  

ทศันคติเป็นความรู้สึกหรือความคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเน่ืองมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มท่ี

ไดรั้บ ความรู้สึกหรือความคิดนั้น อาจเป็นไปในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย นอกจากน้ีนักวิจยั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1834 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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สาขาจิตวิทยาและการศึกษาโดยเฉพาะสาขาการเรียนรู้ภาษาไดใ้ห้ความหมายคาํว่า ทศันคติตามมุมมองและบริบาทท่ี

ต่างกนั (Alhmali, 2007)  

Montano and Kasprzyk (2008) นิยามทศันคติว่า เป็นการกาํหนดโดยความเช่ือของแต่ละบุคคลแลว้จึง

แสดงออกผา่นทางพฤติกรรมตามความเช่ือดงักล่าวโดยบุคคลท่ีมีความเช่ือในเชิงบวกต่อส่ิงหน่ึงจะแสดงพฤติกรรม

ในทางบวกต่อส่ิงนั้น ซ่ึง Wenden (1991) ไดข้ยายคาํจาํกดัความของทศันคติให้กวา้งข้ึนประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 1) 

ความเช่ือ ความคิดหรือความเห็นเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 2) ความรู้สึกท่ีชอบหรือไม่ชอบท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และ 

3 ) พฤติกรรมหรือการกระทาํท่ีแสดงออกต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง องค์ประกอบเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบั Mastsuda 

(2000) ท่ีว่าทศันคติมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) องค์ประกอบดา้นสติปัญญา ความเช่ือและค่านิยของผูเ้รียน 2) 

ดา้นอารมณ์หรือความรู้สึกของผูเ้รียนต่อภาษานั้นและ 3) ดา้นความพยายามซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความตอ้งใจ

ในการวางแผนและลงมือปฏิบติัเพ่ือเรียนรู้ภาษานั้น 

การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นภาษาให้กบัผูเ้รียนไทย แนวคิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง

มีความสาํคญัอยา่งมากท่ีตอ้งอาศยัพฤติกรรมในการเรียนเพ่ือพฒันาปรับปรุงศกัยภาพในการเรียนรู้ของตนเองให้ดีข้ึน 

ทั้งน้ีพฤติกรรมการเรียน (Learning Behaviors) มีความหมายเช่นเดียวกบัทกัษะการเรียน (Study Skills) เทคนิคการ

เรียน (Study Techinques) นิสัยในการเรียน (Study Habits) และกลยุทธ์ในการเรียน (Learning Strategies) ซ่ึง

พฤติกรรมการเรียนภาษาถือว่าเป็นกลยทุธ์หรือเทคนิคท่ีผูเ้รียนใชเ้พ่ือให้การเรียนภาษาองักฤษประสบความสําเร็จ ซ่ึง 

Oxford (1990) และ Rubin (1975) ได้ให้นิยามพฤติกรรมการเรียนภาษาไวว้่าเป็นเทคนิควิธีการท่ีผูเ้รียนใช้เพ่ือ

ขวนขวายหาความรู้ และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ สาํหรับ Eysenck (1979) กล่าวว่าพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นเทคนิค

หรือทกัษะการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนปฏิบติั สามารถนาํมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขได ้เพ่ือให้ไดล้กัษณะนิสัยการ

เรียนท่ีดี 

นอกจากน้ี Crede & Kuncel (2008) และ Gettinger & Seibert (2002) ไดใ้ห้ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัพฤติกรรม

การเรียนของผูเ้รียนว่านอกจากเทคนิคหรือทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเลือกใชต้ามความเหมาะสมแลว้ ยงัรวมถึง

เทคนิคการจดัการกบัขอ้มลูท่ีไดรั้บโดยการสังเคราะห์หรือประเมินค่าซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบนัทึก

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเรียน โดยไดแ้บ่งพฤติกรรมเหล่านั้นเป็น 4 ประการ คือ 

1. การกระทาํซํ้ าจนติดเป็นนิสัย

2. การช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ภาษา

3. การวางแผนการเรียนรู้ เช่น การบริหารจดัการเวลา การกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

4. การฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญเช่น การจดบนัทึก การอ่านและการทดสอบตนเองจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาก

เทคโนโลยใีนด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษกบัแนวคดิการศึกษาด้วยตนเองของผู้เรียน 

แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ว่า เทคโนโลยีในปัจจุบนั

มีความทนัสมยักา้วหน้าไปในลกัษณะของรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งดา้นวสัดุ อุปกรณ์และวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนมี

ความรู้ความเข้าใจและทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของตนเองและวางแนวจดัการเรียนรู้ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1835 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดในการปฏิรูปตอ้งแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม ซ่ึงสามารถอธิบาย

รายละเอียดไดด้งัน้ี 

1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความคิดโดยการฝึกการ

คิดวิเคราะห์วิจารณ์อยา่งมีเหตุผล การใฝ่หาความรู้อยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเองและเพ่ือแกปั้ญหา

ในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2. การจดัระบบเครือข่ายการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งความรู้สาํหรับการคน้ควา้หาความรู้รอบดา้นท่ีผูเ้รียนสนใจ

เช่น ส่ือมวลชน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้นและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู้พฒันาตนเอง พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

3. การจดักิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร โดยการให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมท่ีตอ้งเรียนในห้องเรียน และให้แบ่ง

เวลาทาํกิจกรรมนอกหลกัสูตรเพ่ือเสริมประสบการณ์ทางสังคม 

4. การปรับกระบวนการการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนของครูให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการจดั

การศึกษาเน้นให้ครูเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวและช้ีแนะให้ผูเ้รียนทาํการศึกษาค้นควา้ได้คิดและตดัสินใจดว้ย

ตนเอง  

   อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ะเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู้ แต่ครูก็ตอ้งเป็นตน้แบบดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมดว้ย ซ่ึงตอ้งปลูกฝังทั้งในชัว่โมงเรียนและกิจกรรมกาฝึกปฏิบติั ผลท่ีเกิดกบผัูเ้รียบ ผลการเรียนรู้จากการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างควารู้และพฒันา

ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเองอยางบรูณาการ การใชเ้ทคโลโลยกีบัการวิเคราะห์ปัญหาและการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีมสามารถพฒันาคุณค่าทศันคติและทกัษะดา้นการใชภ้าษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีนักการ

ศึกษาหลายท่านของประเทศไทยไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสอดคลอ้ง

กบันกัศึกษาจากต่างประเทศ ดงัน้ี 

ใจทิพย ์ณ สงขลา (2542) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่า เป็นการ

ผนวกคุณสมบติัไฮเปอร์มิเดียเขา้กบัคุณสมบติัของเครือข่ายเวิลดไ์วดเ์วบ็เพ่ือสร้างส่ิงแวดลอ้มแห่งการเรียนในมิติท่ีไม่

มีขอบเขตจาํกดัดว้ยระยะทางและท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning without Boundary) 

วิชุดา รัตนเพียร (2542) กล่าวว่า การเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการนําเสนอ

โปรแกรมบทเรียนบทเวบ็เพจ โดยนาํเสนอผา่นทางบริการเวิลดไ์วดเ์วบ็ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

กิดานนัท ์มลิทอง (2543) ท่ีให้ความหมายของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้

เวบ็ในการเรียนการสอน โดยอาจใชเ้ว็บเพ่ือนาํเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลกัสูตร

หรือใชเ้พียงการเสนอขอ้มลูบางอย่างเพ่ือประกอบการสอนก็ไดร้วมถึงการใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะต่าง ๆ ของ

การส่ืองสารท่ีมีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การการเขียนโตต้อบกนัทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และการพูดคุยสด

ดว้ยขอ้ความและเสียงานใชป้ระกอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อยา่งสูงสุด 

ประเภทของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ

สาํคญัดงัน้ี (James, 1997)  

1. โครงสร้างแบบส้นหา (Eclectic Structures) ลกัษณะของโครงสร้างเว็บไซต์ คือ แหล่งขอ้มูลท่ีใชค้น้หา

อยา่งไม่มีกาํหนดขนาดรูปแบบ ไม่มีโครงสร้างท่ีผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัเว็บ ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1836 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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การสืบค้นหรือเพ่ือบางส่ิงท่ีต้องการค้นหาตามท่ีกาํหนดหรือโดยผูเ้ขียนเว็บไซต์ตอ้งการ โครงสร้างแบบน้ีเป็น

โครงสร้างแบบเปิดให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาคน้ควา้ในเน้ือหา โดยไม่มีโครงสร้างขอ้มลูเฉพาะให้ไดเ้ลือก  

2. โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopedic Structures) เป็นการควบคุมในการสร้างของเว็บท่ีสร้างข้ึนมา

เอง เป็นโครงสร้างขอ้มูลในแบบตน้ไมใ้นการเขา้สู่ขอ้มูลซ่ึงเหมือนกับหนังสือท่ีมีเน้ือหาและมีการจดัเป็นบทเป็น

ตอน ผูเ้รียนหรือผูใ้ชไ้ดผ้า่นเขา้ไปหาขอ้มลูหรือเคร่ืองมือท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของเวบ็หรืออยูภ่ายในและนอกเวบ็ไซต์จาํนวน

มาก มีโครงสร้างลกัษณะดงักล่าวน้ีโดยเฉพาะในเวบ็ไซตท์างการศึกษาท่ีไม่ไดก้าํหนดทางการคา้  

3. โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) มีรูปแบบโครงสร้างหลายอย่างในการนาํมา

สอนตามความตอ้งการ ในบทบาทของการออกแบบทางการศึกษาสาํหรับคอบพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเป็นเคร่ืองมือมลั

ติมิเดียท่ีสะดวกต่อการใชง้าน 

 ทั้งน้ีการเรียการสอนท่ีดาํเนินผ่านทางระบบเครือขายจะตอ้งทาํให้กิดข้ึนจริงโดยการดาํเนินการเรียนการ

สอนผา่นทางเวบ็ตามหลกัการสาํคญั ดงัน้ี 

1. ความพร้อมของเคร่ืองมือและทกัษะการใช้งานเบ้ืองต้น หากเคร่ืองมือไม่พร้อมและขาดทกัษะทาง

เทคนิคจาํเป็นในการใชเ้คร่ืองมือหรือโปรแกรมเป็นสาเหตุสําคญัท่ีก่อให้เกิดความสับสนละผลกระทบทางลบต่อ

ทศันคติของผูใ้ชจ้ากการศึกษาการนาํเทคโนโลยีเครือข่ายมาใชพ้บว่ายงัไม่มีความพร้อมทางดา้นทกัษะการใชภ้าษา

เขียนและภาษาต่างประเทศซ่ึงเป็นทกัษะจาํเป็นพ้ืนฐานประการหน่ึง (ใจทิพย ์ณ สงขลา, 2542) 

2. การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารและผูใ้ชเ้ช่นเดียวกบัการนาํเทคโนโลยอ่ืีนเขา้สู่องคก์รจาํเป็นตอ้งอาศยัการ

สนับสนุนอย่างจริงจงัจากฝ่ายบริหารทั้งในการสนับสนุนด้านเคร่ืองมือและนโยบาย การส่งเสริมการใชเ้ครือข่าย

เวิลดไ์วดเ์วบ็เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาการกาํหนดการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวจึงไม่สามารถเป็นไปในลกัษณะแนวด่ิง

ได ้ดงันั้นควรมีการประสานงานระหว่าง 2 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารและฝ่ายผูใ้ชเ้พ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนจากการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive) โดยพ่ึงพิงการป้อนจากครูผูส้อน

มาเป็นพฤติกรรมการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง กล่าวคือเป็นผูเ้รียนท่ีเรียนรู้วิธีการเรียน 

(Learning how to learn) เป็นผูเ้รียนท่ีกระตือรือร้นและมีทกัษะท่ีสามารถเลือกรับขอ้มูล วิเคราะห์และสังเคราะห์

ขอ้มลูไดอ้ยา่งมีระบบนั้นผูส้อนตอ้งสร้างวุฒิทางการเรียนให้เกิดกบัผูเ้รียนก่อน หรือเป็นการเตรียมความพร้อมพฒันา

ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการเลือกสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนผา่นทางระบบเครือข่ายดงักล่าว 

4. บทบาทของผูส้อนในการเรียนการสอนบนเครือข่ายจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปสู่บทบาทท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนการสอนท่ีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยในเบ้ืองตน้จะเป็นบทบาทผูน้าํเพ่ือสนับสนุนกลุ่มและวฒันธรรมการเรียนรู้

บนเครือข่าย ผูส้อนตอ้งใชเ้วลามากกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนธรรมดา 

5. การสร้างความจาํเป็นในการใชผู้ส้อนท่ีจะนาํการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมาใช ้ควรคาํนึงถึงความ

จาํเป็นและผลประโยชน์ท่ีตอ้งการจากกิจกรรมบนเครือข่าย ซ่ึงเป็นตวักาํหนดรูปแบบการใชแ้ละเพ่ือเสริมการเรียน

หรือเป็นการศึกษาทางไกล ผูส้อนตอ้งสร้างสภาวะให้ผูใ้ชมี้ความจาํเป็นท่ีตอ้งใช ้เช่น การส่งผ่านขอ้มูลท่ีจาํเป็น

ทางการเรียนให้กบัผูท่ี้ใชผ้า่นทางเครือข่ายหรือสร้างแรงจูงใจท่ีเป็นผลประโยชน์ทางการเรียนรู้ให้กบัผูใ้ช ้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1837 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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6. ผูส้อนต้องเป็นผูอ้อกแบบการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ของความเป็นเครือข่ายอย่างสูงสุดและ

เหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงความแตกต่างจากการออกแบบสําหรับโปรแกรมช่วยสอนในการเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ี

สนบัสนุนเน้ือหาหลกัท่ีผูส้อนสร้างเป็นแนวทางให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  

อยา่งไรก็ดี การเรียนการสอนผา่นทางระบบเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสาํคญัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือ

สร้างความเขา้ใจ เพ่ิมประสบการณ์และพฒันาทกัษะของผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดได ้และสามารถพาตวัเองไปสู่การพฒันาระบบประเทศต่อไปได ้  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษดว้ยตนเองของนักเรียน นักศึกษาของไทยโดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดับตํ่า อาจ

เน่ืองมาจากการขาดความรู้ดา้นวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมไปถึงการขาดความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอนของครู เม่ือพิจารณาการปฎิบติัตนตามลกัษณะการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง พบว่ามีระดบัตํ่าสุด 

คือมีการเรียนตามตารางเวลาท่ีกาํหนด เม่ือไดรั้บการมอบหมายงานก็จะดาํเนินการให้เสร็จตรงตามเวลา แสดงให้เห็น

ว่านกัเรียนนกัศึกษาของไทยนั้นยงัไม่สามารถรับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองได ้ซ่ึงอาจเป็นไปตามบริบทของการ

เรียนในระบบการศึกษา และวฒันธรรมของไทยท่ีมกัยดึคาํสอนของครู หรือตามตาํราเป็นหลกั ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัเร่ือง “E-learning in Thailand: An Analysis and Case Study” ของ Pannee Suanpang & Peter Petocz 

(2006) ท่ีพบว่านกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ท่ีกาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้ง

เขา้ชั้นเรียน 20-25 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ รวมถึงการให้ความนอบนอ้มต่อครู ตามธรรมเนียมของไทย โดยนักศึกษาส่วน

ใหญ่ยนิยอมรับฟังคาํสอนของครูโดยไม่มีขอ้คาํถามใด ๆ ทาํให้เกิดความเคยชินกบัการสั่งการ ขาดการทาํกิจกรรมการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่เม่ือได้มีการทดลองการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การ

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนภาษาองักฤษของตนเอง การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ฯลฯ ก็ทาํให้ระดบัของ

การเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้นมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตรงกบัผลงานวิจยัของ Gieve & Clark (2005) และ Littlewood (2000) ท่ีพบว่า

นกัศึกษาจากประเทศอาเซียน 8 ประเทศ มีความตอ้งการท่ีจะเป็นผูเ้รียนแบบกระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง และสามารถ

เรียนรู้ไดแ้บบอิสระดว้ยตนเองได ้เช่นเดียวกบันักศึกษาในประเทศยุโรป การสร้างคู่มือนักศึกษาเพ่ือสอนกลวิธีการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษดว้ยตนเอง โดยมีกิจกรรมการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกบัการเรียนการสอนเน้ือหาทาง

วิชาการในห้องเรียน และนอกห้องเรียน สามารถเสริมสร้างพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักเรียน นักศึกษาได ้

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาการใชคู้่ มือของเจ้าของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ของ 

กาญจนา ชาตตระกูล (2551) ท่ีพบว่า ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพฒันาการด้านการใช้ภาษาของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทาํให้กลุ่มตวัอย่างมีความสอดคลอ้งในการใชภ้าษามากข้ึน มีความรู้

ดา้นคาํศพัท ์และสาํนวนทางภาษามากข้ึน  

อย่างไรก็ตา มผลการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักเรียน และนักศึกษาของไทย ก็

ยงัคงอยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ซ่ึงผูส้อนมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของ

นกัเรียน และนกัศึกษา สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน ทาํให้นักศึกษามีความอยากเรียนรู้มากข้ึน 

(จินตนา และปิยะนุช, 2553) ดงันั้นอาจารยจึ์งควรสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ย

ตนเองให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา เพ่ือแปรเปล่ียนบทบาทสําคญัในการสอนให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น เป็นผู ้
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อาํนวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา แนะนาํวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม สอนให้รู้จกัประเมินความสามารถ และความสําเร็จ

ของตนเองได ้(Benson & Voller, 1997 and Nunan, 1997) ซ่ึงนับเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษของไทย และการพฒันาการเรียนการสอนในภาควิชาอ่ืนๆ ในสถานการณ์การเรียนรู้ของสังคมไทยต่อไป  

สาํหรับขอ้เสอนแนะนั้นคณะผูเ้ขียน ขอทาํการนาํเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนดงัรายขอ้

ตามลาํดบัต่อไปน้ี 

1. ควรมีการสอนวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองควบคู่ กบัการเรียนการสอนในเน้ือหาวิชาปกติ ซ่ึง

จะเป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิตได ้ 

2. ผูส้อนควรมีบทบาทสาํคญัในการเป็นผูแ้นะแนวทางในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และจดัส่ิงแวดลอ้มในการ

เรียนท่ีเปิดโอกาสให้กบัผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากยิง่ข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัความสาํพนัธ์ระหว่างความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และความสัมฤทธ์ิผลใน

การเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อไป 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเข้าใจและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กรณศึีกษาโรงเรียนขาณวุิทยา  อาํเภอขาณวุรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร 

The effects of cooperative learning by using CIRC technique on English reading 

comprehension ability and writing ability of Matthayomsuksa 3 students 

A case of Khanuwittaya School, Amphoe  Khanu Woralaksaburi, Kamphaeng Phet Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1)เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ 

ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

2)เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

ซี ไอ อาร์ ซี กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  3)เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ         

ความเขา้ใจของนักเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  4)เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค          

ซี ไออาร์ ซี   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

2)แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จาํนวน 30 ขอ้  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.74  ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.62  มีความเท่ียงเท่ากบั 

0.92  3)แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษแบบอตันัย  จาํนวน 2 ขอ้  มีค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.57 

และ  0.54  ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.44 – 0.50  มีความเท่ียงเท่ากบั 0.88   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนขาณุวิทยา  ท่ีกาํลังศึกษาอยู่ใน        

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 35 คน  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม 

คาํสําคญั:  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ, ซี ไอ อาร์ ซี, การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ, การเขียน 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1)to compare English reading comprehension ability of Matthayomsuksa 

3 students after being taught by CIRC technique with the criteria of 70 percent  2)to compare English writing 

ability of Matthayomsuksa 3 students after being taught by CIRC technique with the criteria. of  70 percent 3)to 

compare English reading comprehension ability of Matthayomsuksa 3 students before and after learning through 

CIRC technique and 4)to compare English writing ability of Matthayomsuksa 3 students before and after 

learning through CIRC technique 
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The research instruments used in this study were 1)CIRC technique learning plans 2)a 30 – itemed 

English reading comprehension ability test, 4 multiple choices, with the difficulty degree of 0.34 – 0.74, degree of 

discrimination between 0.25 – 0.62 and reliability coefficient of 0.92, and 3)a 2 – itemed English writing ability test 

with the difficulty degree of 0.57 – 0.54, degree of discrimination between 0.44 – 0.50 and reliability coefficient of 

0.88 

The samples in this research were 35 Mathayomsuksa 3 students of Khanuwittaya School studying in the 

second semester of the 2017 academic year. The research findings were as follows: 

1. The English reading comprehension ability of Matthayomsuksa 3 students being taught through CIRC

technique was higher than criteria of 70 percent with the level of statistical significance at .05 

2. The English writing ability of Matthayomsuksa 3 students being taught through CIRC technique was

higher than criteria of 70 percent with the level of statistical significance at .05 

3. The English reading comprehension ability of Matthayomsuksa 3 students  after being taught by CIRC

technique was significant higher than before being taught  by CIRC technique at .05 

4. The English writing ability of Matthayomsuksa 3 students  after being taught by CIRC technique was

significant higher than before being taught by CIRC technique at .05 

Keywords:  Cooperative learning, CIRC, Reading comprehension, Writing 

1. บทนํา

ในสังคมปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนั เน่ืองจาก

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจ

เก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของ

สังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดี

ข้ึน  เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได ้รวมถึง

เขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆ ไดง่้าย และกวา้งข้ึน และมีวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, น. 1) 

ทั้งน้ีในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นยุคของขอ้มูล ข่าวสาร และเทคโนโลยี ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลในการส่ือสาร

ระหว่างมวลมนุษย ์การท่ีคนในชาติมีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นภาษาสากลย่อมส่งผลต่อการพฒันาประเทศเป็น

อย่างยิ่ง  ดว้ยเหตุน้ีหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช 2551  จึงไดม้ีการกําหนดให้เ รียนภาษาองักฤษตลอดหลกัสูตร  จากความสําคัญของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษท่ีไดก้าํหนดในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงส่งผลให้สถานศึกษามีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษเป็นอย่างยิ่ง  มีการพฒันาทกัษะในการเรียนภาษา  ได้แก่  ทกัษะการฟัง  ทกัษะการพูด  ทกัษะการอ่าน  

ทกัษะการเขียน  เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานท่ีดีในการท่ีจะสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างแทจ้ริง  ตลอดจน

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของสังคมโลก  ซ่ึงรับรู้ว่าภาษาองักฤษมีประโยชน์และเป็น

เคร่ืองมือในการส่ือสาร  สาํหรับประเทศท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช้
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ภาษาองักฤษเป็นภาษาพูด  เช่น  ประเทศไทย  ทกัษะท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง คือ การอ่าน ซ่ึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ

เพ่ิมเติมในการติดต่อส่ือสาร  การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ  จึงถือไดว้่าการอ่านเป็นทกัษะท่ีใช้มากใน

ชีวิตประจาํวนั  ทั้งในดา้นการคน้ควา้หาความรู้จากตาํราภาษาองักฤษ  และในการปฏิบติังานในหน้าท่ี ดงันั้นผูท่ี้มีนิสัย

รักการอ่านและมีทกัษะในการอ่านยอ่มแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (พชัรินทร์  กองวงค ,์ 

2552, น. 3)  อาจกล่าวไดว้่าการอ่านเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการแสวงหาความรู้ทุกดา้น จากการศึกษาพบว่า ผูเ้รียน

ส่วนใหญ่ท่ีมีความสามารถดา้นการอ่านมกัเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในดา้นการเรียน นาํความรู้ความคิดเห็นและ

ขอ้มูลจากการอ่านมาปรับปรุงพฒันาให้เกิดประโยชน์  ซ่ึงการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพไม่ว่าภาษาที่หน่ึงหรือภาษาท่ี

สองนั้นตอ้งอ่านดว้ยความเขา้ใจ  จบัใจความสาํคญัได ้การเรียน การสอนภาษาองักฤษของนักเรียนไทย  จึงมีจุดเน้น

อยู่ท่ีการพฒันาทกัษะการอ่าน  ซ่ึงเป้าหมายสําคญัที่สุดและ เป็นพ้ืนฐานของการสอนอ่านภาษาองักฤษ  คือการ

พฒันาให้ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านและอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (สุดใจ  จนัทร์คง, 2550, น.1)       

 การพฒันาทกัษะดา้นการอ่านของนักเรียนให้มีความสามารถดา้นการอ่านให้ดียิ่งข้ึน  วิธีการจดัการเรียนรู้

แบบซี ไอ อาร์ ซี (Cooperative Integrated Reading and Composition)  ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรูปแบบหน่ึงของการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม

สัมพนัธ์เป็นส่ือในการพฒันาการอ่านอย่างกวา้งขวาง (นัยนา  จันตาวงศ.์ 2551, น.2-3)  โดยผูส้อนจะแบ่งผูเ้รียน

ออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 2 ระดบั  ผูส้อนจะจดั

ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มเป็นคู่เพ่ือช่วยกนัทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายและช่วยกนัแกไ้ขจุดบกพร่อง  หลงัจากท่ีครูนาํเสนอ

เน้ือหาเรียบร้อยแลว้ และหลงักิจกรรมการอ่านครูจะนาํอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน โดยครูจะเนน้การฝึกทกัษะต่างๆ ในการ

อ่าน  ผูเ้รียนจะไดรั้บการทดสอบการอ่านเป็นรายบุคคลและกลุ่ม (ทิศนา  แขมมณี. 2560, น. 270) 

นอกจากทกัษะการอ่านแลว้  ทกัษะทางภาษาท่ีมีความสาํคญัอีกทกัษะ  คือ  ทกัษะการเขียน  ทั้งน้ีเพราะ

ทกัษะการเขียน คือทกัษะขั้นสูง  ท่ีผูเ้รียนตอ้งมีการฝึกฝนเพ่ือประโยชน์ในการจดบนัทึก  หรือ  การเขียนรายงาน    

การเขียนจดหมายเพ่ือส่ือสารท่ีตอ้งประยุกต์ไดใ้นชีวิตประจาํวนั หรือ การประกอบอาชีพ  ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะอ่ืน

มาใชค้วบคู่  คือ  การฟัง  การอ่าน  และนาํมาเป็นขอ้มูลในการเขียน  ดงันั้นทกัษะการอ่าน  และการเขียน จึงมี

ความสัมพนัธ์กนั  คือ  ผูอ่้านท่ีดี ย่อมเป็นผูเ้ขียนท่ีดี  เพราะประสบการณ์ในการตีความและไดข้อ้มูลจากสัญลกัษณ์ 

หรือ ตวัอกัษรมากพอ  ซ่ึงนับเป็นปัจจยัสาํคญั  ทกัษะการเขียนจึงควรนาํมาพฒันาคู่กบัการอ่าน (ปิยวรรณ  ศิริรัตน์. 

2543, น. 2)                                      

 จากสภาพปัจจุบนัพบว่าปัญหานักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  และการเขียนในรายวิชาภาษาองักฤษ

อยู่ในระดบัตํ่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนอ่านเน้ือหาไม่เขา้ใจ  ไม่สามารถวิเคราะห์และตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้         

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีนักเรียนสอบไดค้ะแนนตํ่ากว่าเกณฑ  ์ มีนกัเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ตามท่ี

สถานศึกษากาํหนดไว ้(ร้อยละ 70)  เพียงร้อยละ 35  จากเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด  ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดบัชาติ O-NET (Ordinary National Educational Test)  ของนักเรียน                       

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนขาณุวิทยา  พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนรายวิชาภาษาองักฤษอยู่ใน

ระดบัตํ่า  มีคะแนนเฉล่ีย 30.45  และระดบัโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 29.14  สาเหตุของปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาองักฤษตํ่าอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ  และสาเหตุสําคญัคือ  วิธีการสอนของครูหรือการจดักิจกรรม       

การเรียนการสอน  ดงันั้นครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งปรับปรุงวิธีสอน  โดยศึกษาวิธีสอนเพื่อมุ่งให้นักเรียนมีการพฒันา

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1844 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ทกัษะการอ่านให้สูงข้ึน  การจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัหลายวิธี  แต่วิธีหน่ึงท่ีจะทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน คือ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่จะพฒันา  

การเรียนรู้ดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนไปพร้อมๆ กนัโดยบูรณาการเน้ือหาสาระและวิธีการในการเรียนแบบกลุ่ม  ช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ดว้ยตนเอง  และความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากเพ่ือนๆ  รวมทั้งไดพ้ฒันาทกัษะ

ทางสังคมต่างๆ  เช่น  ทกัษะการส่ือสาร  การทาํงานร่วมกบัผูอื้่น  การสร้างความสัมพนัธ์  รวมทั้งการแสวงหา

ความรู้  ทกัษะการคิด  การแกปั้ญหา  และอ่ืนๆ (ทิศนา  แขมมณี. 2560, น. 265) จากการศึกษาขอ้มูล  แนวคิด  และ

สภาพปัญหาต่างๆ  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะนาํรูปแบบวิธีการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  มาพฒันา

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  การจดัการเรียนแบบ

ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคซี ไอ อาร์ ซี (Cooperative Integrated Reading and Composition)  เป็นเทคนิควิธีสอนภาษาองักฤษ

ท่ีเน้นการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ ใชใ้นการสอน

อ่านและเขียนโดยเฉพาะ  ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลกั คือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน การสอนอ่านเพ่ือ

ความเขา้ใจ  และการบูรณาการภาษากบัการเรียน (Slavin. 1995, น. 104-110)  โดยเร่ิมจากการอ่านเพ่ือให้นักเรียน

เกิดความรู้ความเขา้ใจ  และจากการอ่านจะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการเขียนโดยอาศยัหลกัสาํคญัของการร่วมมือ

กนัเรียนรู้  การจดักิจกรรมทาํให้นักเรียนที่มีระดบัผลการเรียนต่างกนัไดท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  จะช่วยให้เกิด          

การเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั  ส่งผลใหน้ักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน  มีความกระตือรือร้น  สนใจ

การเรียนมากข้ึน  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนให้สูงข้ึนได ้(ศุภฤกษ์  ทศัเจริญ. 2555, น. 96-98)  ผลดีท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  จากงานวิจยัของนูรียะห์  เจ๊ะยอ (2551, น. 125)  ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัผลการใชว้ิธีสอนแบบซี 

ไอ อาร์ ซี  ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1  พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษา ปีที่ 1 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง  และอริยา  คูหา (2551, น. บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลของการสอนโดยการเรียนแบบ

ร่วมมือ แบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของ

นักเรียนสองภาษา ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการอ่านและการเขียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบ

ร่วมมือแบบบรูณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) หลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 

.01  ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการอ่านและการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่าน

และการเขียน (CIRC)  สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ผลจากการวิจยัจึงสามารถ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการอ่านและการเขียนของนักเรียนท่ี เรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการ

อ่านและการเขียนได ้(CIRC)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดา  ทิพยสุ์ข (2552, น. 143)  ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการ

พฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ท่ี

จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  พบว่า ผลการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษหลงัการจดัการ

เรียนรู้สูงกว่าก่อน การจดัการเรียนรู้ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิภารัตน์  หมู่มาก (2555, น. 67)  ไดท้าํการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1845 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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วิจยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ท่ีมีผลต่อทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวิจยัของทาริกา  อุดเทพ (2557, น. บทคดัย่อ)  ทาํการวิจยั เร่ือง การใชเ้ทคนิค

ซี ไอ อาร์ ซี ร่วมกบันิทานพ้ืนบา้นของประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  การเขียนสรุป

ความภาษาองักฤษ  และความรู้ดา้นวฒันธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการใชเ้ทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี  ร่วมกบันิทานพ้ืนบา้นของประเทศกลุ่ม

อาเซียนสูงข้ึนอยู่ในระดบัปานกลาง  และความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษหลงัการใชเ้ทคนิคซี ไอ 

อาร์ ซี  ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  ท่ีกาํหนดไว ้จากความสําคญัของการใชเ้ทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  และตลอดจนสภาพปัญหา

เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษดงักล่าว  ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนภาษาองักฤษ  จึงสนใจจะศึกษาการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและการเขียน

ภาษาองักฤษของนกัเรียน      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เพ่ือแกปั้ญหานักเรียนท่ีขาดทกัษะการอ่านและการเขียน  ซ่ึงการ

เรียนการสอนแบบดงักล่าวจะช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาการดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน  และ

ส่งเสริมให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่ม  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหว่างกลุ่ม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  และส่งเสริมการแข่งขนักนัในเชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียนท่ีสูงข้ึน      

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัด

การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียน  ก่อนและหลงัไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียน ก่อนและหลังไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

3. การดําเนินการวจิัย

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขาณุวิทยา  อาํเภอขาณุวรลกัษ

บุรี  จงัหวดักาํแพงเพชร  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 41  จาํนวน 329 คน 

  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1  จาํนวน 35 คน  จากโรงเรียน

ขาณุวิทยา อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  ภาคเรียน

ท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยมีวิธีสุ่มดงัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1846 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

1. สาํรวจจาํนวนห้องเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนขาณุวิทยา  มีจาํนวนห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน 

2. สุ่มนักเรียน 1 ห้อง  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยวิธีการจับสลากได้ห้องเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  จาํนวน 3 ฉบบั  ดงัต่อไปน้ี 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี มีจาํนวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 12

ชัว่โมง วิชาภาษาองักฤษ  แบ่งเน้ือหาเป็น 6 เน้ือหา ไดแ้ก่  1) Food  จาํนวน 2 ชัว่โมง  2) Shopping  จาํนวน 2 ชัว่โมง  

3) Signs and Notices  จาํนวน 2 ชัว่โมง  4) Accidents  Happen!  จาํนวน 2 ชัว่โมง  5) Entertainment  จาํนวน 2

ชัว่โมง  6) Environment  จาํนวน 2 ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.74  ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.62  มีความ

เท่ียงเท่ากบั 0.92   

3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษแบบอตันัย  จาํนวน 2  ขอ้  มีค่าความยากง่าย

เท่ากบั0.57  และ  0.54  ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.44 – 0.50  มีความเท่ียง เท่ากบั 0.88    

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยนาํแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบวดัความสามารถในการอ่านจาํนวน 30 ขอ้  และ

แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ จาํนวน 2 ขอ้  ท่ีผูว้ิจัยจัดทาํข้ึนมาใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 35 คน จากนั้ นนาํกระดาษคาํตอบแบบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจไปตรวจ โดยให้

คะแนน 1 คะแนน สําหรับขอ้ท่ีตอบถูก และให้คะแนน 0 คะแนน สําหรับข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ไดต้อบ แลว้บนัทึกผล

คะแนนของนักเรียนแต่ละคนไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน  และนาํกระดาษคาํตอบแบบทดสอบความสามารถในการเขียน

ภาษาองักฤษไปตรวจ โดยให้คะแนนตามองค์ประกอบการเขียนจาํนวน 6 ดา้น ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน 

2. ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 6 แผน  แผนละ 2 ชัว่โมง รวม

ทั้งหมด 12 ชัว่โมง  โดยตวัผูว้ิจยัเองจะใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 3 โดยจดัการเรียนรู้ 2 คร้ังต่อสัปดาห์  คร้ังละ 1 ชัว่โมง 

3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบวดัฉบบัเดียวกบัท่ีใชส้อบก่อนเรียนมาใชท้ดสอบกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง

นาํกระดาษคาํตอบไปตรวจให้คะแนน  แลว้บนัทึกผลคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างกบัเกณฑ์

ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  โดยใชก้ารทดสอบที  กรณีกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว (t-test one sample) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 

2546: 148)   

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1847 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ร้อยละ

70 ของคะแนน  โดยใชก้ารทดสอบที  กรณีกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว (t-test one sample) (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2546 ,น. 

148) 

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  โดยใช้การทดสอบที  กรณีกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test dependent 

samples) (บญัญติั  ชาํนาญกิจ และนวลศรี  ชาํนาญกิจ, 2550, น. 75)   

4. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียน ก่อนและหลังไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  โดยใชก้ารทดสอบที  กรณีกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent 

samples) (บญัญติั  ชาํนาญกิจ  และนวลศรี  ชาํนาญกิจ, 2550, น. 75)   

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปรากฏผล 

ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  พบว่า 

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.60  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  พบว่า  นักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 15.26  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3  ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน

เท่ากบั 16.03  และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 23.60  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  สูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและ

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  พบว่า  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั  9.43 

และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 15.26  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

4. ผลการวจิัย

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1848 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตารางที ่1  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจกบัเกณฑร้์อยละ 70  ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  

กลุ่มตวัอยา่ง เกณฑ ์(70%) X S.D. df t Sig 

35 21 23.60 1.97 34 7.79* .000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

จากตารางท่ี 1  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจกบัเกณฑ์

ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.60  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม 

ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษกบัเกณฑ์ร้อยละ 70  ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

กลุ่มตวัอยา่ง เกณฑ ์(70%) X  S.D. df t Sig 

35 14 15.26 1.20 34 6.22* .000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

จากตารางท่ี 2  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกบัเกณฑ์ร้อยละ 70  

ของคะแนนเต็มท่ีไดรั้บการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.26  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนก่อนและหลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  

ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  ก่อนและหลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

กลุ่มตวัอยา่ง คะแนนเต็ม X S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 30 16.03 3.22 
34 14.97* .000 

หลงัเรียน 30 23.60 1.97 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1849 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จากตารางท่ี 3  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนกัเรียน

ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนน

เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั  16.03  และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 23.60  เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อน

เรียนและหลงัเรียน  พบว่า  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลังไดรั้บการจัด

การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

ตารางที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

กลุ่มตวัอยา่ง คะแนนเต็ม X  S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 20 9.43 1.58 
34 24.94* .000 

หลงัเรียน 20 15.26 1.20 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

จากตารางท่ี 4  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนเฉล่ีย        

ก่อนเรียนเท่ากบั 9.43  และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 15.26  เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและ           

หลงัเรียน  พบว่า  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. การอภปิรายผล

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ 

ความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปราย 

ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  พบว่า 

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.60  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ทาํให้นักเรียนมีพฒันาการดา้นการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจไดดี้ยิ่งข้ึน  และส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่ม  ช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกัน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างกลุ่ม  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ส่งผลให้นักเรียนสามารถทํา

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นิภารัตน์  หมู่

มาก (2555)  พบว่า  นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค CIRC  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษ  หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1850 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  พบว่า  นักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 15.26  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  ทาริกา  อุดเทพ (2557)  พบว่า  ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใช้

เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ร่วมกบันิทานพ้ืนบา้นของประเทศกลุ่มอาเซียนผา่นเกณฑร้์อยละ 60  ท่ีกาํหนดไว ้

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ทาํให้นักเรียนมีพฒันาการดา้น

การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน  และส่งเสริมให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่ม  ช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่ม มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ส่งผลให้นักเรียนสามารถทาํ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นูรียะห์  เจ๊ะยอ 

(2551)  พบว่า  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อภิรักษ์  โต๊ะตาหยง  และอริยา  คูหา  (2554)  

พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านของนักเรียนท่ีเรียนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่าน (CIRC)  

สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นิภารัตน์  หมู่มาก 

(2555)  พบว่า  นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและ

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ทาํให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  มีการช่วยเหลือกนั  มีการฝึกแบบอิสระ  การฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่ม  มีการทดสอบ  มีการ

แข่งขนัระหว่างกลุ่มซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภายในกลุ่ม  ส่งผลให้นักเรียนสามารถทาํแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ธิดา  ทิพยสุ์ข  (2552)  พบว่า 

ผลการเรียนรู้ดา้นการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ก่อนและ

หลงัการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นูรียะห์ 

เจ๊ะยอ (2551)  พบวา่  ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาคน้ควา้ ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ท่ีมีต่อความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

ปรากฏผล ดงัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1851 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี มีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  มีความสามารถในการเขียน

ภาษาองักฤษ  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70  ของคะแนนเต็ม 

3. นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  สูงกว่าก่อนเรียน  

4. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  สูงกว่าก่อนเรียน  

7. ข้อเสนอแนะ

จากการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป

1) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  มีขั้นตอนในการสอนตอ้งใชเ้วลาในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้  ควรมีการยดืหยุน่เวลาในการจดักิจกรรมเน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง

กนั 

2) ขณะท่ีนักเรียนฝึกทาํงานเป็นทีม  ครูควรควบคุมอย่างใกลชิ้ด  เพราะอาจมีนักเรียนท่ีต้องการ

คาํแนะนาํและช้ีแนะ  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีสอนจึงจะบรรลุผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัย

1) ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  ท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืน

เช่น  การอ่านจบัใจความ  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

2) ควรมีการศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วย

เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี  กบัการสอนปกติ 

3) ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี 

เพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี วทิยาลยั

ดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน โดยแจกแบบสอบถามให้กับ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2560 ในหลกัสูตร ดุริยางคศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตร
เทคโนโลยบีณัฑิต (สาขาการผลิตดนตรี) จ านวน 59 คน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว รวมทั้งการสัมภาษณ์นกัศึกษาของวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
จ านวน 5 คน และผูบ้ริหารระดบัสูงของทางวิทยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 1 คน จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัดนตรีมหาวิทยาลยัรังสิตมากท่ีสุดคือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
รองลงมาคือ ดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัดนตรี  ดา้นบริหารจดัการของวิทยาลยัดนตรี ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน และ
ดา้นหลกัสูตรตามล าดบั 

ค าส าคญั: การตดัสินใจ, วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the factors affecting the students’ decision making level in pursuing 

the Bachelor’s Degree at Conservatory of Music, Rangsit University. The research instruments consisted of the 
questionnaire distributed to a group of 59  freshmen studying in Bachelor of Music Program and Bachelor of Technology 
Program in Music Production in 2 0 1 7  and open-ended questions as well as a focus group with 5 students and a semi-
structured interview with an executive board member of Conservatory of Music, Rangsit University. The statistical analysis 
included mean, standard deviation and One-Way ANOVA. The results showed that the factors influencing the decision 
to study in the Bachelor’s Degree at Conservatory of Music, Rangsit University were the instructors followed by the 
image of the College, the management of the College, teaching and learning equipment and the curriculum 
respectively. 
 Keywords:  Decision, Conservatory of  Music 
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1. บทน า
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัมีการขยายตวั และปรับตวัดีข้ึนอยา่งมาก ส่งผลให้มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนของการบริโภค 

และมีการขยายตัวต่อเน่ืองของการลงทุน โดยมีการผลิตสินคา้และบริการเข้าสู่ตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้สังคม 
ยคุปัจจุบนันั้นมีการแข่งขนักนัสูงในหลาย ๆ ดา้น (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 
ดา้นสถานศึกษานั้น ในช่วงปีการศึกษา 2552 - 2558 พบวา่ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัอุดมศึกษามีจ านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
และสถานศึกษาเดิมไดมี้หลกัสูตรท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึนให้นักศึกษาเลือกเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560) ดังนั้ นผู ้บริหารจึงต้องค านึงถึงว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาจึงตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบัน 
แห่งหน่ึง และตัดสินใจอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสร้างข้อเปรียบเทียบทางการแข่งขันในสถาบันการศึกษา 
ทางดนตรีได้ (ธัญญ์นรี วีณากร, 2557) ปัจจุบันในประเทศไทย สถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีการแข่งขนัด้านการจัด
การศึกษาทางดนตรีมากข้ึน อาทิ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการจดัตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ ไดเ้ปิดสอนจ านวน  4 หลกัสูตร 
ได้แก่ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดนตรีเชิงพานิช หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบนัเทิง (มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะดุริยางคศาตร์, 2561) มหาวิทยาลยัรังสิต 
จดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 2 หลกัสูตรไดแ้ก่ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต ประกอบดว้ย 4 แขนงวิชา คือ 
การประพนัธ์เพลง การแสดงดนตรี ดนตรีแจ๊สศึกษาและการแสดงขบัร้อง หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตดนตรี) 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ การผลิตดนตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี อุตสาหกรรมดนตรีและหลักสูตรปริญญาโท  
1 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา  คือ การประพนัธ์เพลง ทฤษฎีดนตรี  
การแสดงดนตรี และดนตรีแจ๊สศึกษา (มหาวิทยาลัยรังสิตวิ ทยาลัยดนตรี, 2561) จึงเห็นได้ว่าในสภาวการณ์ ปัจจุบัน
นักศึกษามีความสนใจในเรียนดนตรีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขนัทางดา้นการศึกษาทางดนตรีเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 
สถาบนัการศึกษาดา้นดนตรีจึงมีการแข่งขนัการเพ่ิมจ านวนของนกัศึกษาในแต่ละปี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกท่ีจะเขา้ศึกษาในวิทยาลยัดนตรีมหาวทิยาลยัรังสิต และเพื่อเป็น
แนวทางการพฒันาการศึกษาด้านดนตรีของประเทศไทย และการบริหารจัดการในสถานศึกษา ด้านดนตรีใน
ระดบัอุดมศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพและความมัน่คงท่ีย ัง่ยนืต่อไป  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจของนกัศึกษาในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต
3. เพ่ือศึกษาแนวทาง ในการส่งเสริม และพฒันาในการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

3. การด าเนินการวจิยั
3.1 ระเบียบวธีิการวจิัย 
ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) เป็นการประยุกต์การวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพกวา้ง ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
study) ดว้ยการสมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยั
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ดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (สาขาการผลิตดนตรี) ปี
การศึกษา 2560 ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 59 คน (มหาวิทยาลยัรังสิต ส านกังานทะเบียน, 2560) ส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ 
ใชก้ารสมัภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยสมัภาษณ์จากนกัศึกษาจ านวน 5 คน และการสมัภาษณ์ตวัต่อตวั  
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interviews)โดยสัมภาษณ์จากผูบ้ริหารระดบัสูง ของวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยั
รังสิต จ านวน 1 คน ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่ง
แบบสอบถาม 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในวิทยาลยัดนตรี
มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีอาศยั เกรดเฉล่ียสะสม รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว 
และสาขาวชิาท่ีเลือกเรียน ลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยดนตรี 
มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 ขอ้ ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  1) ดา้นภาพลกัษณ์ของวทิยาลยั  2) ดา้น
หลกัสูตร 3) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4) ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 5) ดา้นการบริหารจดัการของวทิยาลยั โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงก าหนดค่าตามวิธีของ Likert Scale (กญัญา วา
นิชยบ์ญัชา, 2553) ในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัค่าเฉล่ียต่างๆ แปลความหมาย ดงัน้ี  

   ค่าเฉล่ีย    ระดบัการตดัสินใจ 
   4.21-5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 
   3.41-4.20  หมายถึง   มาก 
   2.61-3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
   1.81-2.60   หมายถึง  นอ้ย 
   1.00-1.80   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด  
 

นอกจากน้ีผู ้วิจัยได้น าแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยดนตรี 
มหาวิทยาลยัรังสิต ให้ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นดนตรีและดา้นศึกษาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรง
ของเคร่ืองมือวจิยั ดว้ยการวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 0.92  
 3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้ าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากสถาบนัตน้สงักดั แลว้น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต เพ่ือ
ท าการตอบแบบสอบถาม จ านวน 59 ชุดเม่ือครบตามจ านวนน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และท าการประมวลผลขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยันดัหมายผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพ่ือขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล  
ซ่ึงผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในสถานท่ีท่ีผูใ้หข้อ้มูลหลกัสะดวกท่ีสุด และเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี  2  
ปีการศึกษา 2560  
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ โดยท่ีใชส้ถิติ ไดแ้ก่  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อระดบัการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
ทั้ง 5 ดา้น และใชค้่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัดา้นวทิยาลยัดนตรี (กญัญา วานิชยบ์ญัชา, 2553) 

การวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัด าเนินการใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเป็นแนวทาง
ในการบริหารงาน และพฒันาแผนการด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมการตดัสินใจศึกษาต่อในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยั
รังสิต (กญัญา วานิชยบ์ญัชา, 2553)  

4. ผลการวจิยั
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต เสนอผล

การวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 84.7 โดยมีอายอุยู่

ในช่วง 20 ปี ร้อยละ 40.7 มีจงัหวดัท่ีอาศยัเป็น กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ร้อยละ 69.5  มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูท่ี่ระดบั 
3.30 ข้ึนไป ร้อยละ 52.5 มีรายไดต้่อเดือนของครอบครัว 30,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 69.5 และสาขา/แขนงวิชาท่ีเรียน
มากท่ีสุดไดแ้ก่ หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี กลุ่มวชิาการผลิตดนตรี ร้อยละ 35.6 รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(n =59 ) 

ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

50 
9 

84.7 
18.3 

ปัจจุบันท่านมอีายุ 
  18 ปี 
  19 ปี 
  20 ปี 
  21 ปี 
  22 ปี 
  23 ปี 
  มากกวา่ 25 ปี 

6 
20 
24 
2 
2 
2 
3 

10.2 
33.9 
40.7 
3.4 
3.4 
3.4 
5.1 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(n =59 ) 

ร้อยละ 

จงัหวดัทีอ่าศัย 
  กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 
  ต่างจงัหวดั 

41 
18 

69.5 
30.5 

เกรดเฉลีย่สะสม 
  2.00-2.30 
  2.30-2.50 
  2.50-2.70 
  2.70-3.00 
  3.00-3.30 
 3.30 ข้ึนไป 

2 
4 
3 
10 
9 
31 

3.4 
6.8 
5.1 

16.9 
15.3 
52.5 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว 
 ต ่ากวา่10,000 
 10,001-15,000 
 15,001-20,000 
 20,001-25,000 
 25,001-30,000 
 30,001 บาทข้ึนไป 

1 
1 
4 
4 
8 
41 

1.7 
1.7 
6.8 
6.8 

13.6 
69.5 

สาขา/แขนงวชิาทีเ่รียน 
 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  แขนงวชิาการแสดงดนตรี 
 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  แขนงวชิาดนตรีแจ๊สศึกษา 
 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง 
 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  แขนงวชิาการแสดงขบัร้อง 
 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาการผลิตดนตรี  

กลุ่มวชิาการผลิตดนตรี 
        หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาการผลิตดนตรี 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมดนตรี 

9 
18 
2 
1 
21 

8 

15.3 
30.5 
3.4 
1.7 

35.6 

13.6 

รวม 59 100 
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4.2 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
ระดับการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต โดยภาพรวม อยู่ในระดบั มากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.32 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.53 และเม่ือพิจารณาล าดบัการตดัสินใจในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีผล
ค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.59 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.56 รองลงมา
อนัดับท่ี 2 คือ ด้านภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัดนตรี มีค่าเฉล่ีย  4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.48 รองลงมา
อนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นบริหารจดัการของวิทยาลยัดนตรี มีค่าเฉล่ีย 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.46 รองลงมา
อนัดบัท่ี 4 คือ ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.23 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.64 และทา้ยสุดอนัดบั
ท่ี 5 คือ ดา้นหลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย 4.09 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.51 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี  
มหาวทิยาลยัรังสิต 

ระดบัการตดัสินใจรายด้าน X̅ S.D. 
ระดบั 

การตดัสินใจ 
1.ดา้นภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัดนตรี 4.35 0.48 มากท่ีสุด 
2.ดา้นหลกัสูตร 4.09 0.51 มาก 

3.ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.59 0.56 มากท่ีสุด 

4.ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.23 0.64 มากท่ีสุด 
5.ดา้นบริหารจดัการของวทิยาลยัดนตรี 4.34 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 0.53 มากทีสุ่ด 

 
4.2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั

ดนตรี 
พบว่าระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ด้านภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั

ดนตรี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.48 เมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัท่ี 1 คือ วิทยาลยัดนตรีท่ีมีความโดดเด่นในดา้นเทคโนโลยีทางดนตรีมีค่าเฉล่ีย 
4.57 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.67 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ วิทยาลยัดนตรีท่ีเปิดหลากหลายสาขา/แขนง
วิชาเอกมีค่าเฉล่ีย 4.49 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.65 รองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือ การจัดสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพของวิทยาลยัดนตรี มีความร่มร่ืนและสวยงามพร้อมต่อการจดัการศึกษามีค่าเฉล่ีย 4.32 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.87 ตามล าดบัรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 
 
 
 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1860 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี ่ยง เบนมาตรฐานปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัยดนตรี 
มหาวทิยาลยัรังสิต ดา้นภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัดนตรี 

ด้านภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัดนตรี X̅ S.D. 
ระดบั 

การตดัสินใจ 
1. วทิยาลยัดนตรีเอกชนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 4.23 0.77 มากท่ีสุด 

2. วทิยาลยัดนตรีท่ีเปิดหลากหลายสาขา/แขนงวชิาเอก 4.49 0.65 มากท่ีสุด 

3. วทิยาลยัดนตรีท่ีมีความโดดเด่นในดา้นเทคโนโลยทีางดนตรี 4.57 0.67 มากท่ีสุด 

4. วทิยาลยัดนตรีท่ีมีความโดดเด่นดา้นการเรียนการสอน 4.23 0.79 มากท่ีสุด 
5. เป็นวทิยาลยัดนตรี ท่ีจบการศึกษาแลว้ไดรั้บการยอมรับจาก
ผูป้ระกอบการและหางานท าไดง่้าย 

4.23 0.72 มากท่ีสุด 

6. การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของวทิยาลยัดนตรี มีความ
ร่มร่ืนและสวยงามพร้อมต่อการจดัการศึกษา 

4.32 0.87 มากท่ีสุด 

รวม 4.35 0.48 มากทีสุ่ด 

4.2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต ดา้นหลกัสูตร 
พบว่าระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นหลกัสูตรอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.51 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด
อนัดบัท่ี 1 คือ หลกัสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพมีค่าเฉลี่ย 4.64 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
0.58 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในวิทยาลยัดนตรีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในสาย
อาชีพดนตรีมีค่าเฉล่ีย 4.54 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.59 และมีระบบรับนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อแบบ
โควตาหรือรับตรงมีค่าเฉล่ีย 4.54 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.72 รองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือ หลกัสูตรท่ีเปิด
สอนจ านวนหน่วยกิตที่เหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 4.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.82 ตามล าดบัรายละเอียด 
ดังตารางท่ี 4 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1861 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยั
รังสิต ดา้นหลกัสูตร 

ด้านหลกัสูตร X̅ S.D. 
ระดบั 

การตดัสินใจ 
1. หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ในวทิยาลยัดนตรีมีช่ือเสียงและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับในสายอาชีพดนตรี 

4.54 0.59 มากท่ีสุด 

2. หลกัสูตรท่ีเปิดสอนจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสม 4.25 0.82 มากท่ีสุด 

3. หลกัสูตรท่ีเปิดสอนเนน้ทางดา้นสาขาวชิาชีพ 4.64 0.58 มากท่ีสุด 

4. มีระบบรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อแบบโควตาหรือรับตรง 4.54 0.72 มากท่ีสุด 

5. ค่าลงทะเบียนมีราคาท่ีเหมาะสมและไม่สูงเกินไป 3.13 0.99 ปานกลาง 

6. ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการสนบัสนุนการศึกษาไม่สูง 
และมีความเหมาะสม 

3.50 0.98 มาก 

7. วทิยาลยัดนตรีมีทุนสนบัสนุนดา้นการศึกษา 4.01 0.93 มาก 
รวม 4.09 0.51 มาก 

 
4.2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
พบว่าระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นอาจารยผ์ูส้อนอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.59 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.56 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีผลค่าเฉล่ีย
สูงสุดอันดับท่ี 1 คือ อาจารยม์ีผลงานวิชาการและผลงานการแสดงดนตรีที่เป็นประโยชน์เป็นที่ยอมรับ  
ในวงการศึกษามีค่าเฉล่ีย 4.66 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.60 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ ประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพของอาจารยผ์ูส้อนมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 4.64 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.66 และคุณสมบัติ
ทางด้านวิชาการของอาจารยผ์ูส้อนมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.51 
รองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือ  อาจารยมี์ความรู้ความช านาญเฉพาะทางตรงกับสาขาท่ีท าการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.59 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.52  ตามล าดบัรายละเอียดดังตารางท่ี 5 
 
  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1862 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยั
รังสิต ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

ด้านอาจารย์ผู้สอน X̅ S.D. 
ระดบั 

การตดัสินใจ 
1. อาจารยมี์ความรู้ความช านาญเฉพาะทางตรงกบัสาขาท่ี
ท าการสอน 

4.59 0.52 มากท่ีสุด 

2. อาจารยมี์ผลงานวิชาการและผลงานการแสดงดนตรีท่ี
เป็นประโยชน์เป็นท่ียอมรับในวงการศึกษา 

4.66 0.60 มากท่ีสุด 

3. ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพของอาจารยผ์ูส้อน
มีความเหมาะสม 

4.64 0.66 มากท่ีสุด 

4. คุณสมบติัทางดา้นวชิาการของอาจารยผ์ูส้อน
มีความเหมาะสม 

4.64 0.51 มากท่ีสุด 

5. การวางตวัหรือการเป็นแบบอยา่งในวชิาชีพ
ของอาจารยผ์ูส้อน 

4.44 0.85 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.56 มากทีสุ่ด 

4.2.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 
             พบว่าระดับการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.64 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี
มีผลค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัท่ี 1 คือ วิทยาลยัดนตรีมีห้องเรียน ห้องฝึกซ้อม ห้องแสดงดนตรี และห้องปฏิบัติการท่ี
ทันสมยัมีค่าเฉล่ีย 4.62 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.61 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ อุปกรณ์การเรียนทางด้าน
ดนตรีท่ีมีความทันสมยัมีค่าเฉล่ีย 4.57 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.67 รองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือ มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อนักศึกษามีค่าเฉล่ีย 4.13 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.67 และมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถ
เช่ือมโยงสืบคน้ขอ้มูลส าหรับการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ีย 4.13 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.86 ตามล าดบั
รายละเอียดดังตารางท่ี 6 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1863 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยั
รังสิต ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน X̅ S.D. 
ระดบั 

การตดัสินใจ 
1. วทิยาลยัดนตรีมีหอ้งเรียน หอ้งฝึกซอ้ม
หอ้งแสดงดนตรี และหอ้งปฏิบติัการท่ีทนัสมยั 

4.62 0.61 มากท่ีสุด 

2. อุปกรณ์การเรียนทางดา้นดนตรีท่ีมีความทนัสมยั 4.57 0.67 มากท่ีสุด 

3. มีอุปกรณ์เพียงพอต่อนกัศึกษา 4.13 0.97 มาก 

4. มีหอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 3.71 1.11 มาก 

5. มีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเช่ือมโยง
สืบคน้ขอ้มูลส าหรับการเรียนการสอน 

4.13 0.86 มาก 

รวม 4.23 0.64 มากทีสุ่ด 

4.2.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านบริหารจัดการของ
วทิยาลยัดนตรี 

พบว่าระดับการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นบริหารจดัการของวทิยาลยั
ดนตรีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.46 เมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัท่ี 1 คือ วทิยาลยัดนตรีมีบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนท่ีดีเหมาะสมต่อการเขา้
มาศึกษาต่อมีค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.53 และขนาดหอ้งเรียนมีความเหมาะสมและเหมาะกบั
นกัศึกษามีค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.62 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ การจดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา
ของนักศึกษามีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.67 รองลงมาอันดับท่ี 3 คือ 
ห้องเรียน ห้องซ้อม ห้องแสดง ห้องประชุมมีเพียงพอต่อการจดัการเรียนของนกัศึกษามีค่าเฉล่ีย 4.32 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.89 ตามล าดบัรายละเอียดดังตารางท่ี 7 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1864 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยั
รังสิต ดา้นบริหารจดัการของวทิยาลยัดนตรี 

ด้านบริหารจดัการของวทิยาลยั X̅ S.D. ระดบัการตดัสินใจ 

1. วทิยาลยัดนตรีมีบรรยากาศในการจดัการเรียน 
การสอนท่ีดีเหมาะสมต่อการเขา้มาศึกษาต่อ 

4.55 0.53 มากท่ีสุด 

2. ขนาดหอ้งเรียนมีความเหมาะสมและเหมาะกบันกัศึกษา 4.55 0.62 มากท่ีสุด 

3. การจดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษา 
มีความเหมาะสม 

4.44 0.67 มากท่ีสุด 

4. วทิยาลยัตั้งอยูใ่นเขตชุมชนสะดวกต่อการเดินทางเขา้มา
ศึกษา 

4.11 0.85 มาก 

5. มีการจดัการประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ และ 
มีส่ือขอ้มูลข่าวสารท่ีดี 

4.13 0.70 มาก 

6. หอ้งเรียน หอ้งซอ้ม หอ้งแสดง หอ้งประชุม 
 มีเพียงพอต่อการจดัการเรียนของนกัศึกษา 

4.32 0.89 มากท่ีสุด 

7. มีการบริหารจดัการชั้นเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.27 0.80 มากท่ีสุด 

รวม 4.34 0.46 มากทีสุ่ด 
 

4.3  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่ นกัศึกษาท่ีอายตุ่างกนั และ รายไดร้วมต่อเดือนของ
ครอบครัว มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000   
ซ่ึงต ่ากวา่ค่าสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้น
อุปกรณ์การเรียนการสอน และการบริหารจัดการของวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยดนตรี 
มหาวทิยาลยัรังสิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000  ซ่ึงต ่ากวา่ค่าสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 เช่นกนั  

 

4.4  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต และหลกัสูตร

เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 5 คน พบวา่ นกัศึกษามีความตอ้งการ
ในการประกอบอาชีพสายงานทางดนตรี เพ่ือเป็นแหล่งรายไดใ้นอนาคตนักศึกษาได้รับขอ้มูลข่าวสารการศึกษาต่อทาง
ดนตรีจากอาจารยจ์ากผูส้อนดนตรีเดิม เป็นผูแ้นะน าให้เลือกศึกษาต่อทางดนตรีท่ีวทิยาลยัดนตรีแห่งน้ี โดยตวันกัศึกษาหา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากส่ือออนไลน์นักศึกษาตดัสินใจเลือกจากอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นดนตรีโดยตรง และ 
มีผลงานการแสดงดนตรีเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ  และนกัศึกษามีความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกเรียน วิทยาลยั 
มีกิจกรรมต่างในการส่งเสริมการเพ่ิมพนูความรู้ของนกัศึกษา 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงของวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
จ านวน 1 คน พบว่า แนวทางในการปรับปรุง หลักสูตรควรมีความทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของยุคดนตรี  
ในปัจจุบันการจัดกิจกรรม การแสดงผลงานทั้ งของอาจารยแ์ละนักศึกษาในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายของวิทยาลัยดนตรีให ้
บ่อยข้ึนอุ ปกรณ์ส าหรับการเรียนมีความทันสมยัตลอดเวลาและต้องเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้และพร้อมใช้งาน 
ไดต้ลอด เวลาอาจารยท่ี์คดัเลือกเขา้มาตอ้งเป็นมีความรู้ความสามารถดา้นดนตรีท่ีรอบดา้น มีทัศนคติท่ีดีในการถ่ายทอด
ความรู้ขยายผลสู่นกัศึกษาไดดี้ และการพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองทั้งในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบ
การเผยแพร่ผลงานดา้นวิชาการและวิชาชีพของนกัศึกษาต่อบุคคลภายนอกวทิยาลยั 

5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต มีประเด็นท่ีน่าสนใจ

และน ามาอภิปรายดงัน้ี 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูช้าย อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 ปี 

จงัหวดัท่ีอาศยั คือ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลมากท่ีสุด เกรดเฉล่ียสะสมอยูท่ี่ระดบั 3.30 ข้ึนไป มีรายไดร้วมต่อเดือนของ
ครอบครัว 30,001 บาทมากท่ีสุด และสาขา/แขนงวชิาท่ีเรียนมากท่ีสุด หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี 
กลุ่มวิชาการผลิตดนตรี โดย อาย ุและรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว เป็นปัจจยัส่วนบุคคลมีการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน
วทิยาลยัดนตรีมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีแตกต่างกนั สามารถอภิปรายไดว้า่ อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่นช่วงวยัท่ีสามารถ
การตดัสินเลือกได้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกันกับ คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) ท่ีได้กล่าวว่า ปัจจัย 
ส่วนบุคคล ดา้นอายแุละขั้นวฏัจกัรชีวิต พฤติกรรมการตดัสินใจบริโภคของบุคคลยอ่มมีการแปรเปล่ียนไปตามระยะเวลา  
และเม่ือเติบโตข้ึนเขา้สู่วยัรุ่นนั้ น จะเร่ิมตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บางอย่างด้วยตวัเอง ส่วนรายได้รวมต่อเดือนของ
ครอบครัว ก็มีอิทธิผลต่อการศึกษาทางดนตรีเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการศึกษาทางดนตรีมีค่าใชจ่้ายสูง จึงท าให้มีผลต่อการ
ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พงศ์พนัธ์ุ ศิริสวสัด์ิ (2556) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาสภาพความตอ้งการ
ในการเรียนวิชาดนตรีของนกัเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รายไดข้องครอบครัว เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการเรียนวิชาดนตรีของนกัเรียน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า นักศึกษามีการตดัสินใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัดนตรี ดา้นบริหารจดัการของวิทยาลยั
ดนตรี ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่อยา่งไรก็ตาม ดา้นหลกัสูตร มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก จากการท่ีปัจจยั
ดา้นครูอาจารยผ์ูส้อนส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาโดยมีนยัส าคญันั้น เน่ืองจากประสบการณ์ดา้นวิชาชีพ คุณสมบติั
ทางดา้นวชิาการ รวมถึงความรู้ความช านาญเฉพาะทางของอาจารยผ์ูส้อนเป็นหลกัส าคญัส าหรับการเรียนการสอนดนตรี อีก
ทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ีสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ สมพล แกว้แทน (2559) ท่ีพบว่า
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลระดับอุดมศึกษา ด้านอาจารยผ์ูส้อนมีระดับการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อนมีระดบัการตดัสินใจในภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุดจึงอภิปรายไดว้า่ ความเช่ือมัน่ในความรู้
ความเช่ียวชาญของอาจารย์ผูส้อนเป็นปัจจัยหลักในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีทางการตลาดของ  
คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) ท่ีไดก้ล่าววา่ บุคลากร คือ ปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความแตกต่างให้กบั 
ธุรกิจ ในมุมของสถานศึกษาอาจารยถื์อเป็นบุคคลากรท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัการตลาด
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ให้กบัสถานศึกษาจนเกิดเป็นแรงจูงใจ และสร้างความพอพึงใจได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ทรงธรรม ธีระกุล และ
คณะ (2553) ในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ผลการวิจยัปรากฏว่า 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัทกัษิณนั้น ดา้นอาจารยผ์ูส้อน
มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก แสดงถึงวา่ อาจารยผ์ูส้อนเป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการเรียนการสอนดนตรี เป็นเสมือน
แรงบนัดาลใจในการสร้างผลการเรียนท่ีดีให้แก่ผูเ้รียนไดใ้นอนาคต และดา้นอาจารยผ์ูส้อนเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเลือก
ศึกษาต่อในวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงสอดคลอ้งกันกับ พงศ์พนัธ์ุ ศิริสวสัด์ิ (2556) ท่ีพบว่า การศึกษาสภาพ
ความตอ้งการในการเรียนวิชาดนตรีของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ความตอ้งการในการ
เรียนวชิาดนตรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นครูผูส้อนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดา้นภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัดนตรี มีระดบัการตดัสินใจในภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด จึงสามารถอภิปรายไดว้า่ 
นกัศึกษาท่ีมีความสนสนใจศึกษาต่อทางดา้นดนตรีไดเ้ลือกเรียนและให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การศึกษาต่อทางด้านดนตรี และภาพลักษณ์ของสถาบันท่ีเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกัน 
ความส าคญัของหลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ในทฤษฎีทางการตลาดของ คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and 
Keller, 2012) ท่ีไดก้ล่าววา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงหลกัฐานทางกายภาพมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อความรู้สึกและ
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูใ้ช้บริการ และผูใ้ช้บริการมักจะมองหาองค์ประกอบเหล่าน้ีเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณพนัช จนัหา ( 2558 ) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ อยูใ่นระดบัมาก นกัศึกษาส่วนใหญ่
เลือกท่ีความอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลยั เพ่ือการส่งผลต่อการอ านวยความสะดวกต่อการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนสูงสุด แสดงถึงว่าดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัดนตรีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลยัดนตรี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัย มีระดับการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด จึงอภิปรายได้ว่า 
นกัศึกษาตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนการสอน มีจ านวนท่ีเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน รวมถึง
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความตอ้งการในการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกัน ในทฤษฎีทางการตลาดของ คอตเลอร์
และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) ท่ีไดก้ล่าวว่า กระบวนการการบริการ เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีจะส่งมอบความประทบัใจ
ให้แก่นักศึกษา หรือผูรั้บบริการได ้สอดคลอ้งกับ ชลกาญจน์ ภาคภูมิ (2552) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อใน สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร พบวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ
อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีการท่ีวิทยาลยัดนตรี มีการบริหารจดัการให้รวดเร็วและเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษาไดน้ั้น
เป็นจะเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินของนักศึกษาไดใ้นอนาคต แสดงถึงว่าการบริหารจดัการของ
วทิยาลยัดนตรีมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกศึกษาต่อในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน มีระดบัการตดัสินใจในภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด จึงอาจกล่าวไดว้า่ นกัศึกษา
มองหาส่ิงท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกระหว่างการศึกษา เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา สอดคลอ้งกันใน
ทฤษฎีทางการตลาดของ คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) ท่ีไดก้ล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ คือ ผลเป็นประโยชน์
พ้ืนฐานของการบริการท่ีลูกค้าได้รับเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ ในลักษณะน้ี  อุปกรณ์การศึกษา 
เปรียบเสมือน ผลิตภัณฑ์ ให้นักศึกษาเลือกในการสนับสนุน การได้รับความรู้จากการเลือกศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
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พรรณพนัช จนัหา (2558) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกท่ีส่ิงท่ี
อ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลยั เพ่ือการส่งผลต่อการอ านวยความสะดวกต่อการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
สูงสุด ดงันั้นอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความจ าเป็นท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูท่ี้เลือกศึกษาต่อได ้และแสดงถึง
วา่อุปกรณ์การเรียนการสอนของวทิยาลยัดนตรี มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกศึกษาต่อในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

ด้านหลักสูตร มีระดับการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักศึกษามีแนวคิดในการเลือก
หลกัสูตรเพื่อตอบสนองความตอ้งการประกอบอาชีพเป็นทางดนตรีหลกัและไดรั้บการยอมรับจากสายงานอาชีพเม่ือส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางการตลาดของ คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) ท่ีไดบ้อกวา่ ผลิตภณัฑ ์
คือ ผลประโยชน์พ้ืนฐานของการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการ ในลกัษณะน้ี หลกัสูตร
เปรียบเสมือน ผลิตภณัฑ์ ให้นกัศึกษาเลือกในการสนบัสนุนการไดรั้บความรู้จากการเลือกศึกษาเพ่ือให้ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ  
และสอดคลอ้งกบั  ธรรศ  อมัโร (2552) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาดุริยางคศาสตร
สากล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2552 พบว่า นักศึกษามีการตดัสินใจในภาพรวมด้าน
หลกัสูตรมีระดับการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาให้ความส าคญักับ หลกัสูตรสร้างพ้ืนฐานทางความรู้และ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได ้อีกทั้งยงัสามารถสร้างพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในอนาคต แสดงถึงความมีช่ือเสียงและ
มีคุณภาพไดเ้ช่นกนั แสดงวา่ดา้นหลกัสูตร มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกศึกษาต่อในวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. ด้านภาพลกัษณ์ ควรจัดกิจกรรมหรือการบริการวิชาการนอกสถานศึกษา ทั้ งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวดั

เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับและรู้จกัต่อบุคคลภายนอก 
2. ดา้นหลกัสูตร ปรับหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มตลาดทางดนตรี
3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ควรสนับสนุนอาจารยผ์ูส้อน มีความช านาญเฉพาะทางตรงกบัสาขาท่ีสอน มีการวางตวัท่ี

เป็นแบบอยา่งในสายงานวชิาชีพดนตรี 
4. ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน ควรจดัให้มีห้องสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลอ่ืนๆ ให้เพียงพอต่อนกัศึกษาและ

การเรียนการสอน 
5. ด้านการบริหารจดัการของวิทยาลยั ควรจดัการการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ และขอ้มูลข่าวสารของทาง

วทิยาลยั ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายและเขา้ถึงไดง่้าย 
6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ทางวิทยาลยัดนตรี ควรจดักิจกรรม หรือ อบรมครูอาจารยแ์นะแนว จากสถาบนั

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการเพ่ิมขอ้มูลการศึกษาต่อใหก้บักลุ่มนกัศึกษาในอนาคต 
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--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์2. เพ่ือเสนอแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค ์โดยท าการศึกษาความปัญหาของครูการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มกบัประชากร คือ ผูบ้ริหารจ านวน 9 คน และครูจ านวน 
196 คน รวมทั้งส้ิน 205 คน เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มี
ค่าความเท่ียงเท่ากับ .959 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน น าเสนอแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร 2) ดา้น
การจดัการเรียนรู้ 3) ดา้นการจดัส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ และ 4) ดา้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศ โดย
การสังเคราะห์ความคิดเห็นการประเมินแนวทางจากผูเ้ช่ียวชาญวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจิยัพบวา่   

1. ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค์
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนรู้ มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรและการ
ใชห้ลกัสูตร และดา้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศ ในขณะท่ีดา้นการจดัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ มีปัญหานอ้ย
ท่ีสุด 

2. แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค์
คือ 1) จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการ
ผูเ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ 2) ส่งเสริมใหค้รูร่วมกนัระดมสมองเพ่ือจดัท าแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 3) จดัอบรมการ
ใช้ส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียน 4) มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล อยา่งต่อเน่ือง 
ค าส าคญั:  การนิเทศ, การนิเทศภายในสถานศึกษา, แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
This research has purpose to study the internal supervision issue in schools under Nakhon Sawan 

department of local administrative organization. By studying the school internal supervision issue in the school by 
collecting the questionnaire and group conversation record with population, they are 9 school directors and 196 
teachers totals amount 205 people. The research tools used to collect data such as five rating scale questionnaire 
had reliability value of .959, The analyzed data were calculated by basic statistics were percentage, mean and 
standard deviation, then presentation of school internal supervision guidelines in school for 4 fields consist of 1) 
Curriculum and using curriculum 2) Learning management 3) The media, innovation and learning resources 4) 
Monitoring and supervision assessment by synthesizing opinions, evaluating from experts approaches data were 
analyzed by content analyzing technique.  

1. Problem of School Internal Supervision under Nakhon Sawan Department of Local Administrative 
Organization, the overall level was high. Specifically learning management had the most problematic second was 
Academic and using academics then monitoring and supervision while the media, innovation and learning resources 
had the slightest problematic. 

2. Guidelines for School Internal Supervision under Nakhon Sawan Department of Local Administrative 
Organization were 1) Organizing trainings for enhance knowledge and understanding about the process of learning. 
2) Support teachers to participate brain storming for making STEM Education plan. 3) Provide seminars for using 
media, innovation and learning resources in school Suitable for school context. 4) Supervision following-up and 
evaluating continuously.            
Keywords:  School Internal, School Internal Supervision, Guidelines for School Internal Supervision 
 
1. บทน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัเพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรมการเพ่ือให้เกิดความกา้วหน้าทางวิชาการ และเป็น
ปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต การฝึกอบรม การสืบสานวฒันธรรมและสร้างสรรคจ์รรโลง
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุน
ใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ 
ให้เต็มตามศกัยภาพท่ีตนมีอยู ่การจดักระบวนการเรียนรู้นั้น ให้สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อยา่งต่อเน่ือง (วรัชยา วเิวก, 2551, น. 1) 
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การนิเทศการศึกษาจึงถือเป็นวิธีการหน่ึงสามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ถา้ไม่มีการพฒันาครู
แลว้ โรงเรียนจะไม่เกิดการเปล่ียนแปลง ดงันั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในดา้นการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนทั้งการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน สู่ความกา้วหน้าในวิชาชีพและส่งผลให้การศึกษาของนกัเรียนกา้วหน้าไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การนิเทศภายจึงเป็นการจดัการศึกษาดา้นบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงผูนิ้เทศไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
รองผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้หมวดหรือหวัหนา้ฝ่าย ตลอดจนครูผูส้อนตามรายวชิาต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือ
ทราบปัญหาภายในสถานศึกษาและก าหนดแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
(อ าภา บุญช่วย, 2537, น. 110 - 111) 

การนิเทศภายในสถานนั้ นมีความส าคัญมาก เพราะช่วยเปล่ียนแปลงความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา 
ตลอดจนการพฒันานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดย “โรงเรียน หรือสถานศึกษา” ในทุก ๆ ระดบัของการจดั
การศึกษา การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนจะประกอบดว้ยปัจจยัท่ีหลากหลาย องคป์ระกอบท่ีส าคญัหน่ึง 
คือ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน (กรมวชิาการ, 2545, น. 19) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้จิยัเกิดความตระหนกัและสนใจท่ีจะศึกษาแนวทาง การพฒันาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค์  การนิเทศการนิเทศภายในนั้นจะช่วยเหลือและ
ส่งเสริมผูส้อนให้ไดป้ฏิบติังานในหน้าท่ีตามวิชาชีพของตน้เกิดประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการนิเทศการศึกษามี
เป้าหมายคือ การพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถและ ทกัษะครบถว้น ตามหลกัสูตรท่ีไดก้ าหนดไว ้(สันติ บุญภิรมย,์ 
2552, น. 205) และน าเสนอแนวทางการพฒันาครูเพ่ือจดัการศึกษาใหน้กัเรียนไดมี้พ้ืนฐานความคิดไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
เพื่อสงัคมและประเทศชาติต่อไป

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพ่ือศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดั

นครสวรรค ์
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จงัหวดันครสวรรค ์

3. การด าเนินการวจิยั
ประชากร 
การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาจากประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษา 17 แห่ง เป็นผูบ้ริหารจ านวน 9 คน และครูจ านวน 196 คน รวมทั้งส้ิน 205 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. แบบสอบถามปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี
ตอนท่ี 1 สถานะภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  list) ประกอบดว้ย

เพศ ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และอาย ุ
    ตอนท่ี 2 ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์

เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.959 จ านวน 40 ขอ้  
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2. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแนวทางท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนโดยน าระดบัปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา ท่ีสูงสุด 3 อนัดบัแรกของแต่ละดา้นซ่ึงประกอบดว้ย  4 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 3) ดา้นการจดัส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 
และ 4) ดา้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศ โดยน าระดบัปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา ท่ีสูงสุด 3 อนัดบั
แรกของแต่ละด้านมาจดัท าเป็นร่างแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุงต่อไป 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ ผูบ้ริหาร
และครูในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระหวา่งวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์  - 28 กุมภาพนัธ์ 2561 จ านวน 205 
ฉบบั และไดรั้บเอกสารคืนจากโรงเรียนครบถว้น จากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
  2. ด าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของร่างแนว
ทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดันครสวรรค์ ในวนัท่ี 29 
มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 14807 อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์               
โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการจดัสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน โดยก าหนดเกณฑ ์การพิจารณาและคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญวา่
จะตอ้งมีประสบการณ์ในการด าเนินงานพฒันาครูและหรือพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อแนะน าแนว
ทางการนิเทศภายในของครูจากประสบการณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. เป็นผูอ้  านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์
จ านวน 1 คน 
  2. เป็นศึกษานิเทศก ์ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 2 คน 
  3. เป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ซ่ึงก ากบัดูแลกลุ่มงาน
บริหารงานวชิาการหรือกลุ่มงานบริหารงานบุคคลท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 3 คน 
  4. เป็นนกัวชิาการศึกษาหรืออาจารยใ์นมหาวทิยาลยัท่ีมีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท       
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา จ านวน 1 คน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  
1) สถานะภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 2) ปัญหาการนิเทศภายใน
สถานศึกษา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  
  2. วิเคราะห์แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดั
นครสวรรค ์จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ในการประชุมสนทนากลุ่ม ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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4. ผลการวจิยั 
 1. ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค ์                   
สรุปไดด้งัตารางท่ี 1.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1.1  ผลการวเิคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดันครสวรรค ์ ภาพรวม 

           
ดา้นท่ี 

รายการ 
ระดบัปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 x̅ S.D. แปลผล อนัดบั 

1. ดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร 4.16 0.71 มาก 2 
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ 4.19 0.70 มาก 1 
3. ดา้นการจดัส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 4.13 0.71 มาก 4 
4. ดา้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศ 4.14 0.72 มาก 3 

รวมเฉล่ีย 4.16 0.71 มาก  

  
 จากตารางท่ี 1.1 พบวา่ ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดันครสวรรค ์เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุด คือ ดา้นการจดัการเรียนรู้ (x̅ = 4.19) ส่วน

ปัญหาโดยภาพรวมในอนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร ( x̅ = 4.16) ดา้นท่ีมีปัญหาโดยรวมอนัดบัท่ี 3 

คือ ดา้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศ    ( x̅ = 4.14)  และดา้นท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการจดัส่ือนวตักรรม

และแหล่งเรียนรู้ ( x̅ = 4.13) 
 
 2. แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
นครสวรรค ์สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรในสถานศึกษา ควรด าเนินการดงัน้ี สถานศึกษาตอ้งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือจัดท าคู่มือเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรและการใช้หลกัสูตรรวมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือให้ความรู้กบัครู ความเขา้ใจและทกัษะ เก่ียวกบัการจดัท าแผน 
ครูทุกกลุ่มสาระจดัอบรมออกแบบ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) สถานศึกษาควรจดัมีการรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และท าเนียบปราชญ์
ชาวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นขอ้มูลให้ครูน าไปใชใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินอยา่งมี
ระบบ มีการก ากบัติดตามและประเมินผลการใชก้ารหลกัสูตร และการใชห้ลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน  
  2.2 ด้านการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ควรด าเนินการดังน้ี สถานศึกษาควรมีการจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการผูเ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ และ
แสดงความรู้ดว้ยตนเอง ควรจดัให้มีการอบรมแก่คณะครูทุกกลุ่มสาระเพ่ือพิจารณาเลือกกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ไดมี้ส่วนอยา่งหลากหลาย รวมทั้งจดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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โดยส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกนัระดมสมองเพ่ือจดัท าแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
โดยจดัหาวทิยากรในทอ้งถ่ินใหค้วามรู้ เทคนิค และ มีความรู้ ความสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้จากนั้นควรจดัให้มี
การก ากับติดตามแผนการเรียนการรู้ท่ีเน้นกระบวนการผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ และแสดงความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง โดยนิเทศติดตามสนับสนุนและเสนอแนะเป็นระยะๆ ตลอดภาคเรียน จากนั้ นควรนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 2.3 ด้านการจัดส่ือนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ควรด าเนินการดังน้ี  สถานศึกษาควรแต่งตั้ ง
คณะกรรมการให้คณะครูประชุมหารือการใชส่ื้อนวตักรรม และจดัอบรมการใชส่ื้อนวตักรรม และแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้เหมาะสมกบับริบทในโรงเรียน โดยจดัหาวทิยากรให้ความรู้ การจดัการส่ือนวตักรรม และเทคโนโลย ี
โดยครูควรจดัท าโครงการจดัการส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมีความสอดคลอ้งในการจดัการเรียน เพื่อจดั
กิจกรรมการเรียน จากนั้นนิเทศ ติดตามประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชจ้ริงและน าผลการใชม้าปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง 

 2.4 ดา้นการติดตาม และประเมินผลการนิเทศในสถานศึกษา ควรด าเนินการดงัน้ี สถานศึกษาควร
วางแผนส่งเสริมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพ่ือบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เร่ิมจากประชุมผูบ้ริหาร โดย
ให้มีรูปแบบการรายงานสรุปผลท่ีเป็นขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา เพ่ือพฒันาครู เพ่ือให้ความรู้ 
ความเขา้ใจและทกัษะ เก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการส่งเสริมให้ครูใชเ้คร่ืองมือและ 
ICT มาใชใ้นการนิเทศภายในสถานศึกษาตามขั้นตอนอยา่งมีระบบ จากนั้นน าผลขั้นตอนการด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนน ามาวเิคราะห์ติดตาม และประเมินผล ผูบ้ริหาร และครูควรสรุปผลโครงการหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
จดัท ารายงานเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาเม่ือด าเนินการแลว้เสร็จทุกคร้ัง จากนั้นน าขอ้มูลเขา้สู่กระบวนการคิดเชิงระบบ 
(Input – Process – Output Systems) มาประมวลวเิคราะห์ติดตาม และประเมินผล 

5. การอภิปรายผล
ผลการวจิยัเร่ือง ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั

นครสวรรค ์มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี  
1. ผลการศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูโรงเรียนสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดันครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งผลการวิจยัของ จิตรลดา ธรรมขนั (2560)  พบวา่การศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการนิเทศภายในของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอ
เมืองจงัหวดัพะเยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยพิจารณารายดา้นทุกดา้นซ่ึงปัญหาอยูใ่นระดบัมากเรียงจากค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปหาต ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นการประเมินผลและการรายงานผล ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ  ดา้นการวางแผน และการ
ก าหนดทางเลือก ดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั  

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดันครสวรรค ์ไดด้งัน้ี  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1875 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1.1 ดา้นหลกัสูตร และการใชห้ลกัสูตรในสถานศึกษา จากการวจิยัภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูเห็นความส าคญัของการใชห้ลกัสูตร เพราะหลกัสูตร ถือไดว้า่เป็นหวัใจของการจดัการเรียนการ
สอน เป็นดังเข็มทิศอันจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พชัรินทร์ ส านักวิชา (2556) พบว่าปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใชโ้ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาล าดบัตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย คือ ความเขา้ใจเก่ียวกับองค์ประกอบของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเช่น หลกัการ จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ โครงสร้างอยู่ในระดบัมาก อนัดบัสองคือ การเสนอแนะ แนะน าให้
ครูผูส้อนไดศึ้กษาหลกัสูตรคู่มือ เอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรและการกระตุน้ และช้ีน าให้ครูผูส้อนไดศึ้กษาหลกัสูตร 
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และอันดับท่ีสามคือ การวางแผน การแนะน า ช้ีแจง 
ให้ครูผูส้อนเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการ โครงสร้าง เป้าหมาย เน้ือหาสาระ องคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตร อยูใ่นระดบั
มาก ตามล าดบั  

1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา จากการวิจัยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจ
เน่ืองมาจาก การจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ถือเป็นหนา้ท่ีหลกัของครู และถือเป็นงานหลกัของสถานศึกษา ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยครูจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผน รวมถึงใช้กระบวนการท่ี
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ งตอ้งกา้วทันวิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น ครูตอ้งให้
ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสถานศึกษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นนัทวดี พุม่เกิด (2556) พบวา่แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอ
ท่าตะโก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 มีระดบัปัญหาการการนิเทศภายใน ดา้น
การจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีระดบัจาก
มากท่ีสุดจากมากไปน้อย 3 อนัดบั คือ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อนัดบัท่ีสอง คือการ
ระดมสมองเพื่อวางแผน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อนัดบัท่ีสาม คือ จดันิทรรศการ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามล าดบั 

1.3 ดา้นการจดัส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ จากการวิจยัภาพรวมพบวา่ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากปัจจุบนัส่ือนวตักรรม ไดพ้ฒันากา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม อนัส่งผล
ต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมีความตระหนัก กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองให้
เป็นผูก้า้วทนัโลก และทนัเทคโนโลย ีอีกทั้งตอ้งหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือน ามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน
เพ่ือให้ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัตติยา มะโน (2561) พบว่าแนวทางการนิเทศภายใน
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดา้นส่ือ และเทคโนโลยี
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ การสร้าง
เครือข่ายการนิเทศผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และการนิเทศผา่นแอพพลิเคชัน่ ตามล าดบั  

1.4 ด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศในสถานศึกษา จากการวิจยัภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก การติดตาม และประเมินผลการนิเทศเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส าคญั เป็นส่ิงท่ีจะแสดงวา่
โครงการ และการจดัการเรียนการสอนของครูนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดหรือไม่ ดงันั้น ผูบ้ริหาร และครูจึง
จ าเป็นตอ้งการความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงวิธีการติดตาม และประเมินผลหลากหลาย



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1876 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รูปแบบ เพ่ือใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จิตรลดา ธรรมขนั (2560) 
พบวา่การศึกษาปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหาการนิเทศภายในของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ดา้นการประเมินผล และการรายงานผล โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้จากมากสุดไปนอ้ยสุด คือ โรงเรียนจดัให้มีการรายงานการประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนจดัใหมี้การประเมินผลการวางแผนในการปฏิบติังานนิเทศภายใน และสุดทา้ย 
คือ โรงเรียนจดัให้มีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพไปใชใ้น
การพฒันา และปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 

2. ผลน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
นครสวรรค์ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนากลุ่ม สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี  

2.1 ดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรในสถานศึกษา คือ ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อใหค้วามรู้ 
แบะความเขา้ใจทกัษะแก่ครู โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญหรือวิทยากรจากภายนอกมาให้มาใหค้วามรู้ เก่ียวกบัการจดัท าหน่วย
การเรียนรู้โดยเน้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
สถานศึกษาควรจดัมีการรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการจดัท าแผนการเรียนรู้และการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นการฝึกอบรมท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจและความช านาญ
ในเฉพาะเร่ือง เน่ืองจากผูเ้ขา้รับการอบรมไดมี้โอกาสท่ีจะลงมือปฏิบัติจริงในเร่ืองนั้นๆ จึงท าให้เกิดความรู้อย่าง
แทจ้ริง ซ่ึงสามารถท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต  จึงควรท่ีจะจดัให้ครูไดอ้บรมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจและความช านาญในเร่ืองท่ีตอ้งการ เพื่อจะไดน้ าความรู้นั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานดา้นหลกัสูตร
และการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นนัทวดี พุ่มเกิด (2556) พบวา่ 
ด้านหลกัสูตร ได้แก่ การแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จัดท าโครงการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา และ
หลกัสูตรตามกลุ่มสาระ จักประชุมเชิงวิชาการให้ความรู้และความเขา้ใจตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้ งจัด
ประชุมสัมมนา และจัดหาวิทยากรให้ความรู้ การจัดหาวิทยากรให้ความรู้ การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา และ
หลกัสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัท าคู่มือขั้นตอน และกระบวนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษาดู
งาน และนิเทศ ติดตาม การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อเน่ือง 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา คือ การจดัใหค้รูไดศึ้กษาการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียน
ได้รับความรู้ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การส่งเสริมให้
นกัเรียนระดมสมองเพื่อจดัท าแผนการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM  Education)  ทั้งน้ีทางโรงเรียนควรจดัประชุม
เชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โดยการสร้างองคค์วามรู้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่ครู 
อีกทั้งเป็นการเปล่ียนบรรยากาศท่ีซ ้ าซากจ าเจจากงานสอนประจ าท่ีปฏิบติัอยู ่ท าให้ครูไดพ้บส่ิงใหม่ๆ กระบวนการ
ใหม่ อีกทั้ งยงัมีโอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผูมี้ประสบการณ์ตรง อันจะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจาก
กระบวนการคิดของครูเอง เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้แก่
นกัเรียนไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นนัทวดี พุม่เกิด (2556) พบวา่ การ
จดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเขา้ใจ และฝึก
ปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ และจดัหาวทิยากรใหค้วามรู้ เทคนิค และ
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วธีิการสอน ก าเนินการ จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และน าเสนอผลการจดัการเรียนรู้พร้อมการสาธิต
การสอน และวจิารณ์แกไ้ขปรับปรุง 

2.3 ด้านการจดัส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ คือ ส่ิงท่ีควรมีการท าขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก หรือจดัตั้งโรงเรียนคู่ขนาน  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพฒันาส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ไปพร้อมกนั 
ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค ์เป็นองคก์รท่ีจะตอ้งพฒันาผูเ้รียน ให้มี
ความพร้อมในการด ารงชีวิตตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงควรมีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในทอ้งถ่ิน  อาทิ มหาวทิยาลยั หรือ องคก์รชุมชนต่างๆ  เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ีสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค์ ทั้ง 2 
แห่ง อาจมีความพร้อมในด้านส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีแตกต่างกัน จึงอาจจัดตั้งเป็นศูนย ์เพ่ือแลกเปล่ียนส่ือ
นวตักรรมและและเทคโนโลยีร่วมกนัในอนาคตได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัตติยา มะโน (2561) พบวา่ ดา้น
ส่ือและเทคโนโลยี ควรมีผู ้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีในการนิเทศในแต่คร้ังโดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผูรั้บผิดชอบดา้นเทคโนโลยไีวอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ใชส่ื้อนวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีช่วยในการด าเนินการนิเทศทุกคร้ังมีการพฒันาบุคลากรทุกคนเก่ียวกบัการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลก่อนเพ่ือให้เข้าถึงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยการน า
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดมีการกระตุน้บุคลากรทุกคนควรใหมี้ความสนใจศึกษาคน้ควา้และ
พฒันาตนเองให้สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองไม่น่ิงเฉยโดยจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับ
โครงสร้างบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายและมีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการนิเทศทุกคร้ัง 

2.4 ด้านการติดตาม และประเมินผลการนิเทศในสถานศึกษา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์
กระบวนการ วิธีการ รวมถึงก าหนดขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลทุกคร้ังท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ให้ก าหนดตรงตามหลกัสูตรตามสภาพจริง ทั้งน้ีเน่ืองจาก การวดัผลและประเมินผลถือวา่เป็นขั้นตอนส าคญั เพราะ
นอกจากจะเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแลว้ ยงัสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการ
สอนของครูอีกดว้ย ดงันั้นครูควรให้ครูวางแผนเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินอยา่งเป็นระบบ โดยยึดระเบียบวา่การ
วดัผลและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลกั และตอ้งค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา 
และสภาพจริงของนักเรียนร่วมด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ ชวนัธร รุ่งรัตน์ (2558) พบว่า โรงเรียนควร
แต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการนิเทศในการปฏิบติัหนา้ท่ี ควรจดัการอบรมโดยให้ความรู้เก่ียวกบัการประเมินผล
การนิเทศแก่ผูป้ฏิบัติการนิเทศควรจัดประชุมผูป้ฏิบัติการนิเทศเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายผลน าปัญหา และ
อุปสรรคท่ีไดจ้ากการนิเทศมาร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข ควรแจง้ผลการประเมินให้แก่ผูรั้บการประเมินทราบ จากนั้น
ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และควรสรุปผลการประเมิน 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาและน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค ์ผูว้จิยัมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค ์ ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ สมัมนา เชิงวชิาการ หรือจดั

ใหศึ้กษาดูงาน เพ่ือใหส้ร้างความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ใหแ้ก่ครูอยา่งสม ่าเสมอ 
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2) สถานศึกษา ควรมีการจดัประชุม วางแผนและมอบหมายงานใหค้รูอยา่งมีระบบ โดยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม 

3) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดันครสวรรค์  ควรจัดหาเอกสารตวัอย่างหรือคู่มือ
รวมถึงสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ ในการปฏิบติังาน เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ ใหแ้ก่ครูอยา่งเพียงพอ 

4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรค ์ควรมีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาและครูอยา่งสม ่าเสมอ 

กติตกิรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาและความร่วมมือช่วยเหลือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย 

ซ่ึงผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นันทิยา นอ้ยจนัทร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการ                  

ให้ค  าแนะน า ปรึกษา ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่ตลอดจนให้ก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัจนส าเร็จและ
เรียบร้อยลงดว้ยดี 

ขอขอบคุณพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
ท่ีถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้ งกรุณาให้ค  าแนะน าอนัมีค่ายิ่งในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ตลอดจน
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือและให้ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัย รวมถึง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครสวรรคทุ์กท่าน ท่ีกรุณาใหข้อ้มูล  ในการท า
วิจยัเป็นอย่างดี และเพ่ือนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 15 ท่ีให้การสนับสนุน แนะน า
ช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน จนท าให้การวิจัยคร้ังน้ีมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน
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แนวทางการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

Guidelines for Academic Administration of Secondary Schools Muang Nakhon Sawan 
Under The Supervision of the Secondary Educational Service Area Office 42 

สุรเศรษฐ์ บุญนก1และ ดร.สายทติย์ ยะฟู 2 
1นกัศึกษาปริญญาโท,หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการและน าเสนอแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 42 การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1)ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42  กลุ่มตวัอยา่ง ท่ี
ใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 6 คน และ ครู จ านวน 216 คน จ านวนทั้งหมด 222 คน จาก 6 โรงเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากบั 0.97 การวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้าก
ค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 โดยการ
จดัประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานวชิาการใชแ้บบบนัทึกสนทนากลุ่มโดยการวเิคราะห์เน้ือหา  

สรุปผลวจิยัวา่ 
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง  จังหวดันครสวรรค์ สังกัด

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ปัญหา
การบริหารงานวชิาการท่ีเป็นปัญหาอนัดบัท่ี 1 คือ ปัญหาดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาปัญหาอนัดบัท่ี 2 
คือ ดา้นการบริหารหลกัสูตรและปัญหาอนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นการนิเทศการศึกษา 

2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42  มี 7 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การบริหารหลกัสูตร 2) การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5) การวดัผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน 6) การนิเทศการศึกษา 7) การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ค าส าคญั:  แนวทางการบริหารงานวชิาการ, โรงเรียนมธัยมศึกษา       
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ABSTRACT 
The research aims to study the problems of Academic Administration and to present the Guidelines for 

Academic Administration of Secondary Schools Muang Nakhon Sawan under the Supervision of the Secondary 
Educational Service Area Office 42 .The research is conducted in two step. Step 1: To study problems of Academic 
Administration of Secondary Schools Muang Nakhon Sawan under the Supervision of the Secondary Educational 
Service Area Office 42. The sample of the study include 6 directors and 216 teachers amount 222 peoples from 6 
schools. The research tool used is a rating scale questionnaire with a reliability coefficient of 0.97. The statistics 
used are frequencies, percentage, mean and standard deviation. Step 2: To present the Guidelines for Academic 
Administration of Secondary Schools Muang Nakhon Sawan under the Supervision of the Secondary Educational 
Service Area Office 42 by way of focus group discussion and content analysis technique. 

The research results were as follow: 
1. The problems of Academic Administration of Secondary Schools Muang Nakhon Sawan under the 

Supervision of the Secondary Educational Service Area Office 42 as a whole is at a middle level. When considered 
aspect by aspect found that the highest problem is Internal Quality Assurance. The second problem is Curriclum 
Management. The third problem is Educational Supervision. 

2. The Guidelines for Academic Administration of Secondary Schools Muang Nakhon Sawan under the 
Supervision of the Secondary Educational Service Area Office 42. amount 7 aspect comprise the following 1) 
Curriclum Management 2) Learning process Development 3) Media innovation and information technology 4) 
Educational Research 5) Learning Evaluation 6) Educational Supervision 7) Internal Quality Assurance 
 
Keyword: Academic Administration, Secondary Schools  
 
1. บทน า 

การบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะการบริหารงานดา้นวิชาการท่ีถือไดว้า่เป็น
หัวใจของการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกับท่ีกล่าวว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญั
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากงานบริหารงานวชิาการเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะ
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาและเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จและ
ความสามารถของผูบ้ริหารงาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, น. 2) ซ่ึงการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของ
สถานศึกษามีขอบข่ายท่ีกวา้งขวางและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานทุกดา้นของสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, น. 7)  

 ในปัจจุบนัการบริหารงานดา้นวิชาการของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหลายแห่งในจงัหวดันครสวรรค์
ไม่ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้การพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร นักเรียนไม่ได้รับ            
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยดูได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบ           
ทางการศึกษา (สทศ.) ซ่ึงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษา
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ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 ปีการศึกษา 2558-2559 
ปรากฏว่าผลคะแนน การพฒันาแต่ละรายวิชาของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลคะแนนเฉล่ียรวมต ่าลงโดยเฉพาะคะแนนเฉล่ีย       
ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานดา้นวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในฐานะท่ีผูว้ิจัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวชิาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 เพื่อ
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครสวรรค ์สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 และเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหมี้คุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

2. เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค ์

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

3. การด าเนินการวจิยั
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผูด้  าเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ปี การศึกษา 2560 ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยม จ านวน 12 คน และครู จ านวน 511 คน รวมทั้งส้ิน 523 คน 
              กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ผูด้  าเนินงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง 
จังหวดันครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 222 คน ซ่ึงประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยม 6 คนและครู จ านวน 216 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายจากตาราง               
ของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี ดงัน้ี 
1. แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  จังหวดั

นครสวรรค ์สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  (Check  list) เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา เพศ ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง
จังหวดันครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ         
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 54 ขอ้ 

2. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแนวทางท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนโดยน าระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการท่ีสูงสุด 3 อนัดบัแรกของแต่ละด้านมาจดัท าเป็นร่างแนวทาง การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 42 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอ

เมืองจังหวดันครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 โดยแจกแบบสอบถาม   ให้แก่ 
ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 จ านวน 222 ฉบับจากนั้ น น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. ด าเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของร่าง
แนวทางบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรค์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุม 935 อาคารครุศาสตร์ ชั้น 3  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการส านกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42  จ านวน 1 ท่าน ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 2 ท่าน รองผูอ้  านวยการฝ่ายงานวิชาการ 2 ท่าน ศึกษานิเทศก์ตน้สังกดั 1 ท่าน อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์สาขาการบริหารการศึกษา 1 ท่าน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรค์

สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  1) วิเคราะห์สถานะภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยการหาค่าร้อยละ 2) วเิคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการดว้ยค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

2. วิเคราะห์แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรค์
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ในการประชุมสนทนากลุ่ม 
ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหา  

สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั

1.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC  :  Index  of  item  objective  congruence) 
1.2 ค่าสมัประสิทธิแอลฟา (Alfa - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่
2.1 ค่าร้อยละ ( Percentage ) 
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2.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) 
  2.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
4. ผลการวจิยั 
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42  สรุปไดด้งัตารางท่ี 1.1 และตารางท่ี 1.2 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1.1  ปัญหาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42  

ปัญหาการบริหารงานวชิาการ x  S.D. แปลผล อนัดบัท่ี 

ดา้นการบริหารหลกัสูตร 3.29 0.95 ปานกลาง 2 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.25 0.99 ปานกลาง 5 
ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 3.24 1.12 ปานกลาง 6 
ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.26 0.99 ปานกลาง 4 
ดา้นการวดัผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน 3.26 1.02 ปานกลาง 4 
ดา้นการนิเทศการศึกษา 3.28 0.98 ปานกลาง 3 
ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.31 1.07 ปานกลาง 1 

รวมเฉล่ีย 3.27 1.02 ปานกลาง  

  
 ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการบริหารงานวิชาการรายดา้นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.27) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ปัญหาการบริหารงานวิชาการท่ีเป็นปัญหามากสุด ปัญหาอนัดบัท่ี1 คือ ปัญหาดา้นการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x = 3.31)  ปัญหาอนัดบัท่ี2.คือ ดา้นการบริหารหลกัสูตร( x = 3.29) และปัญหา
อนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นการนิเทศการศึกษา( x = 3.28) 
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ตารางท่ี 1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 ท่ีสูงสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้น 

1.ดา้นการบริหารหลกัสูตร 1.1 การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัท า
หลกัสูตร 
1.2 การจดัท าคู่มือส าหรับครูเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.3 การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2.ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

2.1 การส่งเสริมการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.2 การจดัประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอน 
2.3 การส่งเสริมจดั การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3.ดา้นการพฒันาส่ือ
นวตักรรม เทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา 

3.1 พฒันาส่ือการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
3.2 การติดตามผลการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการจดัการเรียนรู้ 
3.3 จดัหาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น 

4.ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

4.1 การอ านวยความสะดวกในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ใหแ้ก่ครูในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
4.2 ติดตามผลการด าเนินการวจิยัของครูทุกคนในสถานศึกษา 
4.3 การน าผลการวจิยัมาพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

5.ดา้นการวดัผล
ประเมินผล เทียบโอนผล
การเรียน 

5.1 การประชุมก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวธีิการวดัผลประเมินผลและเทียบ
โอนผล การเรียนของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 
5.2 จดัท าเอกสารคู่มือการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผล การเรียนส าหรับครู 
5.3 การสร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 

6.ดา้นการนิเทศ
การศึกษา 

6.1 มีการสนบัสนุนแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศ 
6.2 การสรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกๆส้ินปีการศึกษา 
6.3 การด าเนินการนิเทศท่ีเป็นไปตามปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

7.ดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

7.1 การก าหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
7.2 การประเมินสภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
7.3 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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 2. แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1 แนวทางในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค ์         
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

2.1 ดา้นการบริหารหลกัสูตร 1) สถานศึกษาจดัประชุมครูและทุกฝ่ายงาน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาภายนอก
สถานศึกษาในการร่วมวเิคราะห์และก าหนดแนวทางและจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
2)  สถานศึกษาประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
3) สถานศึกษาจดัท าคู่มือหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเพียงพอใหก้บัคณะครูและฝ่ายงาน               
ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา               
ท่ีจดัท าข้ึน 
4) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการงานหลกัสูตรสถานศึกษา ก ากบั นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และสรุปผลหลงัจากจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงหรือพฒันาต่อไป 

2.2 ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

1) สถานศึกษาส ารวจปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาและใหค้ณะ
ครูและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
2) สถานศึกษาจดัอบรมคณะครูโดยเชิญวทิยากรท่ีมีความรู้ในการจดัท าแผนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
3) สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายกบัชุมชนและทอ้งถ่ินหรือสถานศึกษาอ่ืน                      
ในการแลกเปล่ียนหรือขอ้แนะน าในการพฒันากระบวนการเรียนรู้มาประยกุต์ใช้
ภายในสถานศึกษาของตน 
4) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากบั นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู 

2.3 ดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

1) สถานศึกษาเชิญวทิยากรมาอบรมเชิงปฏิบติัการแก่คณะครูใหมี้ความรู้ดา้นเทคนิค      
วธีิการในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ           
ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2) สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและแต่งตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริม ช้ีแนะและอ านวยความสะดวก
แก่คณะครูในการจดัหา จดัท าหรือพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
3) สถานศึกษาใหค้รูจดัท าส่ือและจดัท ารายงานผลการใชส่ื้อการเรียนการสอน        
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเห็นถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของส่ือ 
4) สถานศึกษาก ากบั ติดตาม นิเทศและประเมินผลการใชส่ื้อนวตักรรม เทคโนโลยี            
เพื่อการศึกษาในการจดัการเรียนการสอนของครูเพื่อพฒันาหรือปรับปรุงต่อไป 
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2.4 ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

1) สถานศึกษาจดัประชุมครูและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือช้ีแจง หาแนวทางใน
การน าผลวจิยัไปพฒันาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
2) สถานศึกษาก าหนดปฏิทินการวจิยัท่ีชดัเจนและจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อ
การจดัท าวจิยัในชั้นเรียนส าหรับครูและแต่งตั้งคณะกรรมการในการสนบัสนุน 
ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน อีกทั้งเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์ ในการท าวจิยัส าหรับครู 
3) สถานศึกษาส่งเสริมใหค้ณะครูจดัแสดงงานวจิยัในชั้นเรียน เพ่ือแลกเปล่ียนเทคนิค
วธีิการในการศึกษาวจิยัและน าผลวจิยัไปพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีการจดัเป็น
รูปแบบนิทรรศการ 
4) สถานศึกษา ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการน าผลการวจิยัในชั้นเรียนของ
คณะครูไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนวา่ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด 

2.5 ดา้นการวดัผล
ประเมินผล เทียบโอนผล
การเรียน 

1) สถานศึกษาจดัประชุมวเิคราะห์ขอ้มูลสาระสนเทศการใชร้ะเบียบวดัผลและการ
ปฏิบติังานดา้นงานวดัผล ประเมินผลปีท่ีผา่นมา เพ่ือก าหนดระเบียบแนวปฏิบติั 
วธีิการวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาประจ าปี แก่ครู
ทุกคน 
2) สถานศึกษาจดัท าคู่มือ ก าหนดแบบฟอร์มเอกสารและปฏิทินการวดัผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาท่ีชดัเจนใหแ้ก่คณะครู 
3) สถานศึกษาก ากบั ติดตาม และประเมินผลการน าระเบียบวดัผล ประเมินผลไปใช้
ในการจดัการเรียนรู้ของคณะครู 
4) คณะกรรมการงานวดัผลประเมินผลของสถานศึกษาสรุปผลการประเมิน เพื่อน าไป
ปรับปรุงหรือพฒันาการวดัผลและประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพต่อไป 

2.6 ดา้นการนิเทศการศึกษา 1) สถานศึกษาจดัประชุมร่วมกนัระหวา่ง ฝ่ายงานนิเทศของสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดแผนการนิเทศการศึกษาและปฏิทิน ในการ
นิเทศภายในสถานศึกษาอยา่งชดัเจนแลว้แจง้ใหค้ณะครูทราบ 
2) ฝ่ายนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาร่วมมือกบั ศึกษานิเทศกต์น้สงักดั
และฝ่ายนิเทศการศึกษาสถานศึกษาอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษาในการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและน าส่ือ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้น
การนิเทสอยา่งสม ่าเสมอ 
3) คณะกรรมการฝ่ายงานนิเทศ ก ากบั ติดตาม และนิเทศการจดัการเรียนการสอนของ
ครูใหเ้ป็นไปตามกระบวนการทุกๆขั้นตอนใหเ้ป็นปัจจุบนั 
4) ฝ่ายงานนิเทศสรุปผลการนิเทศภายในทุกส้ินปีการศึกษาเพ่ือน าไปพฒันาหรือ
ปรับปรุงการนิเทศภายในคร้ังต่อไป 
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2.7 ดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1) สถานศึกษาจดัประชุมฝ่ายบริหาร หวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
วางแผน ก าหนดแนวทาง และระยะเวลาในการประเมิน ตรวจสอบ และทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 
2) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีประกอบไปดว้ยบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและมอบหมายใหท้ า
การตรวจประเมินขา้มฝ่ายเพื่อไดข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง 
3) สถานศึกษาจดัอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการการประเมินคณะครูและฝ่ายงาน
ทุกฝ่ายใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการประเมิน ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
4) คณะกรรมการด าเนินการประเมินตามปฏิทินแลว้สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบ 
และทบทวนคุณภาพการศึกษา จดัท าสาระสนเทศขอ้มูลพ้ืนฐานพร้อมรายงานการ
ตรวจสอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน   

   
  
5. การอภิปรายผลและสรุปผล 
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นน้ี       
อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร ปรับปรุง พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา           
การนิเทศการศึกษา การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาขาดการจดัอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การท าวิจยั เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่คณะครูอย่างต่อเน่ือง 
สถานศึกษามีการจดัสรรงบประมาณในการส่งเสริมการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา อีกทั้งไม่มี
ความรู้ท่ีถ่องแทใ้นขั้นตอน ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดีเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ เพียงเพ็ญ เพียรสันเทียะ(2553)วิจยัเร่ืองปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน      
ขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าปัญหา      
การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 
  2.1 แนวทางในการบริหารงานวิชาการดา้นการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาควรมีการจดัประชุมครู
และฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดแนวทางในการจดัท าหลกัสูตรโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
ปรับปรุง หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทชุมชนทอ้งถ่ิน จดัท าคู่มือหลกัสูตรให้กบัคณะครูและฝ่ายงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบดา้นหลกัสูตร จดัตั้งคณะกรรมการงานหลกัสูตรของสถานศึกษาในการให้ขอ้มูล ค าช้ีแนะ รวมทั้ง ก ากบั 
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นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลกัสูตรเพื่อพฒันาและปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ 
ธิดารัตน์ อ่องยิ้ม (2556) กล่าวว่า ควรมีการจดัประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กบับุคลากร จดัเตรียมเอกสารท่ีเป็น
ส่วนประกอบส าคญัและจ าเป็นในการจดัท าหลกัสูตรให้เพียงพอ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลกัสูตร
และมอบหมายงานด าเนินการจดัท าหลกัสูตรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและตรงตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน และก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจดัท าหลกัสูตรอย่างต่อเน่ืองโดยให้ผูมี้   
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม 

 2.2 แนวทางในการบริหารงานวิชาการดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาส ารวจปัญหา  
ในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพ่ือวางแผนก าหนดป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนและเชิญวทิยากร
ทอ้งถ่ินหรือวิทยากรท่ีมีความรู้ดา้นการท าแผนการเรียนรู้มาอบรมให้แก่คณะครูเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ของตนเอง อีกทั้ งสถานศึกษาควรให้ทุกฝ่ายงานรวมไปถึงชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดเป้าหมายใน       
การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา อีกทั้งมีการก ากบั นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการท่ีสถานศึกษาได้แต่งตั้ งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กัณหา โตสกุล
(2558) กล่าวว่าผูบ้ริหาร ครู ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ก าหนดตวัช้ีวดัและผลการเรียนท่ีคาดหวงัจัดท าแผนการเรียนรู้     
แบบบูรณาการใหค้รบทุกกล่มสาระการเรียนรู้โดยมีการท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อน าผลการวจิยัมาพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 

 2.3 แนวทางในการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาจดัประชุมและเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เร่ืองการพฒันาส่ือการเรียนการสอนดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครู อีกทั้งจดัสรรงบประมาณในการจดัหาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้ งแต่งตั้ งคณะกรรมการในการอ านวยความสะดวกในการจัดหาส่ือ สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาส่ือ             
ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่ผูเ้รียน มีการจัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืนท่ีประสบผลส าเร็จ         
ในการพฒันาส่ือ นวตักรรมโดยใชเ้ทคโนโลยี และสถานศึกษาตอ้งมีการ ก ากบั นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใชส่ื้อ
อย่างต่อเน่ืองซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ สุวิทย ์สุทาลา (2552) กล่าวว่า แนวทางในการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาควรมีการประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและมีการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือจดัท าส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมให้มีการ
ประกวดส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียนมีการ
นิเทศ ติดตามส่ือในชั้นเรียนแลว้น าผลท่ีพบมาปรับปรุงแกไ้ขและวางแผนพฒันาต่อไป  

 2.4 แนวทางในการบริหารงานวชิาการดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจดัประชุม
คณะครูและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช้ีแจงขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินการวจิยัของสถานศึกษาและมีการจดัสรร
งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจยัและน าผลวิจยัมาพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ จดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์และให้ค  าช้ีแนะเก่ียวกับ     
การท าวิจัยแก่คณะครู สถานศึกษามีการ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลในการน าผลวิจยัมาพฒันาการเรียน     
การสอนอีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีการดา้นการวจิยักบัครูในสถานศึกษาเดียวกนั
และสถานศึกษาอ่ืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อภิชา พุ่มพวง (2559) ว่าแนวทางการบริหารงานวิชาการดา้น      
การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารควรจดัประชุม ช้ีแจงให้ครูเห็นความส าคญั ประโยชน์และเห็นคุณค่า
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ของการท าวิจยั เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างแรงจูงใจครูในการท าวจิยั และสนบัสนุนใหค้รูเผยแพร่ผลงานวิจยั
ทั้งในและนอกโรงเรียน เชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นวจิยัจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การท าวจิยัแก่ครูและนิเทศติดตามประเมินผล
การน ากระบวนการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 2.5 แนวทางในการบริหารงานวิชาการดา้นการวดัผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษา
ควรศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสาระสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การใช้ระเบียบวดัผลและการปฏิบัติงาน
ทางด้านงานวดัผลในปีท่ีผ่านมา เพ่ือวางแผน ช้ีแจง ก าหนดแบบฟอร์ม และระเบียบแนวปฏิบัติ วิธีการวดัผล 
ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนอีกทั้งมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่คณะครูในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัผล
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งหลากหลาย จดัท าคู่มือหรือเอกสารความรู้เก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผล เทียบโอน
ผลการเรียน ให้แก่คณะครูทุกคน และสถานศึกษาควรมีการ ก ากบั นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการน า
ระเบียบวดัผล ประเมินผล และ การเทียบโอนผลการเรียนไปใช ้พร้อมทั้ งสรุปและจดัท ารายงานผลการประเมิน      
เพ่ือปรับปรุงพฒันาในคร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธิดารัตน์ อ่องยิม้ (2556) พบวา่ ควรจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้ความรู้เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
ก าหนดนโยบายและด าเนินการให้ครูตอ้งมีการวดัและประเมินผลในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ครูสร้างเคร่ืองมือ     
เพื่อใชใ้นการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย และก ากับ ติดตามครูให้น าผลท่ีไดจ้ากการวดัประเมินผลมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

      2.6 แนวทางในการบริหารงานวชิาการดา้นการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรจดัประชุมร่วมระหวา่ง
ฝ่ายงานนิเทศของสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดแผนการนิเทศการศึกษา ใน
สถานศึกษาออกมาในรูปแบบปฏิทินการนิเทศอยา่งชดัเจน แต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศร่วมกนักบัศึกษานิเทศก์
ตน้สังกดัในการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีหลากหลายและการน าส่ือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการ
นิเทศอย่างสม ่าเสมอนอกจากนั้ นสถานศึกษาควรก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามกระบวนการทุกขั้นตอนให้เป็น
ปัจจุบันและมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละคร้ัง ทุกคร้ังหลงัจากการนิเทศควรช้ีแจงถึง
จุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนของผู ้ถูกนิเทศเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงในคร้ังต่อไปและฝ่ายงาน
ผูรั้บผิดชอบงานนิเทศในสถานศึกษาท าการสรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษาในทุกส้ินปีการศึกษาเพ่ือเป็นขอ้มูล
ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพคร้ังต่อไปซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เสาวนี ตรีพทุธรัตน์ (2554) ไดก้ าหนดกระบวนการนิเทศการศึกษาคือตอ้งมีการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา แลว้จึง
ท าการวางแผนและก าหนดทางเลือกจึงท าการด าเนินการปฏิบติัการนิเทศ ประเมินผลและรายงานผล 

 2.7 แนวทางในการบริหารงานวิชาการดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรมี
การจดัประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือก าหนด วางแนวทางและก าหนดระยะเวลา
การประเมิน ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยจดัท าเป็นในรูปแบบ
ปฏิทินในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ         
การประเมิน ครู และฝ่ายงานทุกฝ่ายงานให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการประเมินและการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินและเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการปฏิบติังานในแต่ละ
ฝ่ายงานท่ีด าเนินตามปฏิทินท่ีก าหนดโดยการใชเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีตรงตามมาตรฐานตวัช้ีวดั คณะกรรมการ
ผูรั้บผิดชอบท าการประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและน าผลสรุปการประเมิน 
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การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจดัท าขอ้มูลสาระสนเทศแจ้งกบัคณะครูและ     
ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพ่ือพฒันาหรือปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วาลิช ลี
ทา (2560) กล่าวว่า แนวการพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่ละดา้นมีแนวทางส าคญัดงัน้ี ดา้นการ
วางแผนเตรียมการ ไดแ้ก่ การอบรมช้ีแจงใหค้รูและผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านการด าเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ คณะกรรมการควรด าเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไวด้้านการก ากบัตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้แก่ แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีความรู้
ความสามารถและก าหนด ตวับ่งช้ีการตรวจสอบท่ีชัดเจน และด้านการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการได้แก่ เชิญ
นกัวชิาการใหค้วามรู้ความเขา้ใจต่อครูและขอรับการสนบัสนุนทรัพยากรการด าเนินการจากผูน้ าชุมชน  

6. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป

1.1 ดา้นการบริหารหลกัสูตร สถานศึกษาควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัท า ปรับปรุง พฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงและเอกลกัษณ์ของจงัหวดัโดยมีการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรทุกปีและปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

1.2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาควรศึกษาสภาพชุมชนและทอ้งถ่ินเพ่ือน ามา
เป็นฐานขอ้มูลในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน  

1.3 ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุเขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารงานวชิาการเชิงคุณภาพรายดา้นของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอ

เมือง จังหวดันครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการท างานวิจัยในคร้ังต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอ

เมือง จงัหวดันครสวรรค ์สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 ในการท างานวจิยัในคร้ังต่อไป 
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--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรู้ทางสถิติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนผ่านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลในชีวติจริง กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
บนัทึกหลงัสอน และแบบวดัการรู้ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ระดบัการรู้ทางสถิติของนักเรียนตามกรอบแนวคิดของ 
Sharma (2017) ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ระดบั คือ 1) การใชท้กัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 2) การค านวณอยา่งง่าย และการใช้
ความเช่ือตามสัญชาตญาณ 3) การไดข้อ้สรุปโดยไม่มีการให้เหตุผล 4) การให้ขอ้สรุปโดยมีการให้เหตุผล 5) การได้
ขอ้สรุปโดยไม่ใชเ้หตุผลส่วนตวั และ 6) การสร้างการคาดการณ์ และการตีความในแง่มุมท่ีลึกซ้ึง จากการวิเคราะห์
แบบวดัการรู้ทางสถิติพบว่า หลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลในชีวิตจริง จากการรู้ทางสถิติ 6 ระดับ 
นกัเรียนส่วนใหญ่มีการรู้ทางสถิติอยูใ่นระดบั 4 ซ่ึงนกัเรียนจะสามารถหาขอ้สรุปหรือค าตอบไดเ้หมาะสม โดยใชเ้หตุ
ส่วนตวั และไม่ค านึงถึงบริบท  

ค าส าคญั: การรู้ทางสถิติ, การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลในชีวติจริง, การสอนสถิติ 

ABSTRACT 
The aim of this research was to study the statistical literacy of grade 11 students learning through real life 

information from 44 students at Wattanothai Payap school in the second semester of the academic year 2017. The 
research instruments were 1 7  lesson plans, teacher’s field note and statistical literacy test. The level of statistical 
literacy is analyzed through the framework of Sharma (2017). The results showed that students’ statistical literacy 
were at level 4 from 6 levels. Students at this level give appropriate response, but non-critical engagement with 
context. 
Keywords:  Statistical literacy; Learning provision through real life information; teaching statistics 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงดา้นขอ้มูล การเกิดข้ึนของขอ้มูล

อยา่งมหาศาลท่ีเกิดจากการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหเ้กิดขอ้มูลและสารสนเทศใหม่ข้ึน
ทุกวินาทีจนเกิดเป็นขอ้มูลขนาดใหญ่ซ่ึงมีทั้งปริมาณ ความรวดเร็ว และความหลากหลาย และขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถ
น ามาวิเคราะห์ไดโ้ดยอาศยัความรู้ดา้นวทิยาการขอ้มูลเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการท่ีคนในสังคมสามารถ
น าข้อมูลและสารสนเทศอันมหาศาลมาสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การรู้ทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) การรู้ทางขอ้มูล (Data literacy) และการรู้ทางสถิติ (Statistical literacy) ซ่ึงการรู้
ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้เขา้ใจและตระหนกัถึงบทบาทของคณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบนั และมีวิจารณญาณและการ
ตดัสินใจท่ีมีเหตุผลหนกัแน่นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ การรู้ทางขอ้มูลคือความสามารถท่ีจะบริโภคขอ้มูลเพ่ือความรู้ 
ผลิตต่อไดอ้ยา่งเป็นเร่ืองราว และคิดไดอ้ยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัขอ้มูล ซ่ึงการรู้ทางขอ้มูลเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีควรสอนใน
โรงเรียน เพราะเป็นทกัษะท่ีเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูล เช่น การสืบคน้ รวบรวม วเิคราะห์ หรือตีความหมาย ซ่ึงทกัษะ
เหล่าน้ีส าคญัมากในชีวิตประจ าวนั ถา้ตีความหมายอยา่งแคบการรู้ทางขอ้มูลจะรวมเฉพาะการรู้ทางสถิติ ดงันั้นการรู้
ทางสถิติเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจะน าไปสู่การรู้ทางขอ้มูล การรู้ทางสถิติคือความเขา้ใจในภาษาสถิติ ไดแ้ก่ ค  า สญัลกัษณ์ 
และขอ้ก าหนดต่างๆ ความสามารถในการตีความกราฟและตาราง รวมถึงการอ่านและการหาความสมเหตุสมผลทาง
สถิติในข่าว ส่ือ และผลส ารวจต่างๆ นั่นคือ การรู้ทางสถิติคือความสามารถในการหาความหมายจากขอ้มูล มีความ
เขา้ใจวา่จะจดัการอยา่งไรกบัขอ้มูลอนัมหาศาล รู้วา่จะเช่ือมต่อขอ้มูลชุดต่างๆ เขา้กนัไดอ้ยา่งไร และสามารถตีความ
ขอ้มูลเหล่านั้นได ้(อานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ์, วชัรีภรณ์ ไชยมงคล, ดนุพล ทองค า และ วศิน แกว้ชาญคา้, 2559 และ วรา
ภรณ์ สามโกเศศ, 2559) การรู้ทางสถิติจึงเป็นพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนในการท าความเขา้ใจหรือการตดัสินใจเก่ียวกบั
ขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั (Click and Pierce, 2011) 

การส่งเสริมเร่ืองการรู้ทางสถิติท าให้เกิดค าถามเก่ียวกับการสอนการรู้ทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ นัก
การศึกษาหลายคนได้สนับสนุนการใช้ตัวอย่างจากชีวิตจริงเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ เช่น Lajoie, Jacobs and 
Lavigne (1995 อ้างถึงใน Click and Pierce, 2011) กล่าวว่า แนวทางการสอนสถิติท่ีใช้การแก้ปัญหาสามารถเพ่ิม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ได ้การกระท าทางสถิติเก่ียวขอ้งกบัโอกาสในการสอบถาม การส ารวจ การวิเคราะห์ และการ
ตีความ มากกว่าการค านวณและการจ า เม่ือใชปั้ญหาในชีวิตจริงจะช่วยให้สถิติมีความหมาย ง่ายต่อการเขา้ใจ และ
แสดงให้เห็นถึงการใชส้ถิติในการวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตจริง Watson (2006 อา้งถึงใน Click and Pierce, 2011) เน้น
ย  ้าถึงความส าคญัในการใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากตวัอยา่งในชีวติจริง ประชาชนในอนาคตตอ้งมีพ้ืนฐานทาง
สถิติในการเผชิญหนา้กบัการรายงานจากส่ือและขอ้มูลอ่ืนๆ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลในชีวิตจริงท าให้
นกัเรียนเห็นวิชาคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองใกลต้วั และเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัจริงๆ ส่งผลให้นกัเรียนตั้งใจเรียนรู้เพ่ือ
น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเรียนเพ่ือน ามาใชแ้กปั้ญหาเฉพาะในชั้นเรียน 
นอกจากน้ีการน าขอ้มูลในชีวิตจริงมาใชย้งัเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์
ปัญหาเพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจโดยท่ีไม่ตอ้งบงัคบัให้นักเรียนตั้งใจเรียน (ฟาตีเม๊าะ สนิโซ, 
2556)  

การศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองสถิติในประเทศไทยหลายงานวิจัยมุ่งเน้นท่ีการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองสถิติ จากการใช้วิธี หรือส่ือในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ หรือ
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การศึกษาเก่ียวกบัการคิดทางสถิติของนักเรียน (จุไรรัตน์ ป้ึงผลพูล, 2555; นงเยาว ์แกว้บณัฑิต, 2552; บุญญิสา แซ่
หล่อ, 2550 และ ฟาตีเมา๊ะ สนิโซ, 2556) แต่เน่ืองดว้ยความส าคญัของการรู้ทางสถิติดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ในปัจจุบนัเป็น
ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงจะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีในส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หรือขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต และมีงานวจิยัในต่างประเทศ ไดแ้ก่ Watson and Callingham (2004) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรู้ทางสถิติของ
นกัเรียนเกรด 5 ถึงเกรด 10 และ Click and Pierce (2011) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลในชีวิตจริงของนกัศึกษาครู
ในการสอนสถิตินักเรียนเกรด 6 และนอกจากน้ีไดมี้การศึกษาของ Sharma (2017) แสดงการรู้ทางสถิติเป็น 6 ระดบั 
คือ 1) การใชท้กัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 2) การค านวณอยา่งง่าย และการใชค้วามเช่ือตามสัญชาตญาณ 3) การได้
ขอ้สรุปโดยไม่มีการให้เหตุผล 4) การให้ขอ้สรุปโดยมีการให้เหตุผล 5) การไดข้อ้สรุปโดยไม่ใชเ้หตุผลส่วนตวั และ 
6) การสร้างการคาดการณ์ และการตีความในแง่มุมท่ีลึกซ้ึง จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรู้ทางสถิติของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ท่ีเรียนผ่านการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลในชีวิตจริง ตามระดบัการรู้ทางสถิติของ 
Sharman (2017)  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
วตัถุประสงคก์ารวจิยัน้ีคือ เพ่ือการศึกษาการรู้ทางสถิติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนผา่นการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลในชีวติจริง 

3. การด าเนินการวจิยั
กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 44 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ จ านวน 17 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บนัทึกหลงัสอน และแบบวดัการรู้ทางสถิติ 
ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชข้อ้มูลในชีวิตจริงนั้น ผูว้ิจยัเลือกขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติท่ีอยูใ่นส่ือต่าง ๆ 

และน ามาสร้างให้เป็นสถานการณ์ปัญหา โดยอาศยัหลกัการใชข้อ้มูลจากหลกัการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสามารถ
แสดงการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Donald and Maki, 1979 อา้งถึงใน ดวงรัตน์ รัตนสุต, 2552) ประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน ต่อไปน้ี 

1) สร้างปัญหาจากโลกความเป็นจริง (Real world problem) เป็นการน าปัญหาท่ีนักเรียนสามารถพบไดใ้น
ชีวติจริงมาใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2) สร้างแบบจ าลองจากเร่ืองจริง (Real model) เป็นการน าปัญหาในขั้นตอนท่ี 1 มาปรับใหมี้รายละเอียดหรือ
เง่ือนไขทางคณิตศาสตร์เฉพาะท่ีส าคญั ไม่มีกฎเกณฑ์หรือขอ้บังคบัท่ียุ่งยาก เช่น ในการน าขอ้มูลมาใช้ ขอ้มูลท่ี
น ามาใช้จะถูกปรับตวัเลขให้ง่ายข้ึน เพ่ือลดความยุ่งยากในการค านวณ เน่ืองจากการท่ีขอ้มูลค านวณยากจะท าให้
นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัการค านวณมากเกินไป  
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3) สร้างแบบจ าลองในชั้นเรียน (Classroom model) เป็นการน าแบบจ าลองจากขั้นตอนท่ี 2 มาบูรณาการ
หรือประยกุตก์บัเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ เพ่ือใชป้ระกอบการสอน 

4) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เป็นการน าเน้ือหาความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการสร้างแบบจ าลอง โดยการน าแบบจ าลองจากขั้นตอนท่ี 2 หรือ 3 มาเปล่ียนเป็นสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

5) สรุปหรือหาผลลัพธ์หรือค าตอบ  (Conclusions) เป็นการหาผลสรุปหรือค าตอบของปัญหาโดยใช้
เคร่ืองมือ หลกัการ และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 

แบบวดัการรู้ทางสถิติประกอบดว้ยขอ้สอบปรนัยจ านวน 7 ขอ้ โดยสถานการณ์ปัญหาสร้างจากขอ้มูลใน
ชีวติจริงเก่ียวกบัเร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ แต่ละขอ้เนน้เน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไป และเป็นค าถามปลายเปิดท่ีเอ้ือ
ต่อการสรุปค าตอบหรือใหเ้หตุผลท่ีหลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การวเิคราะห์ระดบัการรู้ทางสถิติของนกัเรียนแต่ละคน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 17 แผน และหลงัจากนั้นจึง

ใหน้กัเรียนท าแบบวดัการรู้ทางสถิติ 

การวเิคราะห์ผลการวจิยั 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ระดบัการรู้ทางสถิติของนกัเรียนตามกรอบแนวคิดของ Sharma (2017) ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ระดบั 

คือ 1) การใชท้กัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 2) การค านวณอยา่งง่าย และการใชค้วามเช่ือตามสัญชาตญาณ 3) การได้
ขอ้สรุปโดยไม่มีการให้เหตุผล 4) การให้ขอ้สรุปโดยมีการให้เหตุผล 5) การไดข้อ้สรุปโดยไม่ใชเ้หตุผลส่วนตวั และ 
6) การสร้างการคาดการณ์ และการตีความในแง่มุมท่ีลึกซ้ึง จากแบบวดัการรู้ทางสถิติ 7 ขอ้ โดยใชค้วามถ่ี และแสดง
หลกัฐานจากส่ิงท่ีนกัเรียนตอบในแบบวดั โดยรายละเอียดของกรอบแนวคิดการรู้ทางสถิติของ Sharma (2017) แบ่ง
ไดเ้ป็น 6 ระดบั ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ระดบัการรู้ทางสถิติ (Sharma, 2017) 
ระดบั ลกัษณะ 

1 : Idiosyncratic 
การใชท้กัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

การใช้ศัพท์ เฉพาะซ ้ าโดยไม่จ าเป็น  และการใช้ทักษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ในการนบัและการอ่านค่าจากตาราง 

2 : Informal 
การค านวณอย่างง่าย และการใช้ความ
เช่ือตามสญัชาตญาณ 

การใชค้วามเช่ือตามสัญชาตญาณ และการค านวณอย่างง่ายจากตาราง 
หรือกราฟ 

3 : Inconsistent 
การไดข้อ้สรุปโดยไม่มีการใหเ้หตุผล 

การไดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมแต่ไม่มีการใหเ้หตุผล และการใชค้วามคิดทาง
สถิติในเชิงคุณภาพมากกวา่เชิงปริมาณ 

4 : Consistent/Non-critical 
การใหข้อ้สรุปโดยมีการใหเ้หตุผล 

การไดข้อ้สรุปและการให้เหตุผลท่ีเหมาะสม แต่ไม่ให้ความส าคญักับ
บริบท และมุ่งสนใจเพียงมุมมองเดียว 

5 : Critical 
การไดข้อ้สรุปโดยไม่ใชเ้หตุผลส่วนตวั 

การไม่ใชเ้หตุผลส่วนตวั และใชศ้พัท์เฉพาะท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลทั้งท่ี
คุน้เคยและไม่คุน้เคย 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1897 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ระดบั ลกัษณะ 
6 : Critical Mathematical 
การสร้างการคาดการณ์ และการตีความ
ในแง่มุมท่ีลึกซ้ึง 

การสร้างการคาดการณ์ การเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลและการสร้างขอ้สรุป และการตีความในแง่มุมท่ีลึกซ้ึง 

 
4. ผลการวจิยั 

ผลจากการวิเคราะห์การรู้ทางสถิติของนกัเรียนรายบุคคลจากแบบวดัการรู้ทางสถิติ ตามกรอบแนวคิดของ 
Sharma (2017) จากการวิเคราะห์แบบวดัการรู้ทางสถิติทั้ง 7 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้แตกต่างกนัในดา้นเน้ือหา นกัเรียนแสดง
การรู้ทางสถิติดงัตารางท่ี 2 นัน่คือ นอกจากขอ้ท่ี 4 นกัเรียนมากกว่าร้อยละ 50 แสดงการรู้ทางสถิติมากกว่าระดบั 4 
ทั้งน้ีเพราะขอ้ท่ี 4 เป็นขอ้สอบท่ีเนน้การค านวณเพ่ือหาค าตอบ ท าใหก้ารแสดงการรู้ทางสถิติท่ีตอ้งการจึงอยูท่ี่ระดบั 3 
คือการไดข้อ้สรุปท่ีไม่เหมาะสม โดยไม่มีการใหเ้หตุผลประกอบ  จึงสามารถสรุปไดว้า่นกัเรียนส่วนใหญ่แสดงการรู้
ทางสถิติอยู่ในระดบั 4 ซ่ึงนักเรียนท่ีมีการรู้ทางสถิติในระดับ 4 จะสามารถให้ขอ้สรุปหรือค าตอบท่ีเหมาะสม ให้
เหตุผลท่ีเหมาะสมโดยไม่ค านึงถึงบริบทหรือไม่ใช่เหตุผลทางสถิติ และสามารถประยุกต์ทักษะทางสถิติกบัการ
ค านวณไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนนกัเรียนท่ีแสดงการรู้ทางสถิติในแต่ละขอ้ (เปอร์เซ็นต)์ 

ระดบั 
ขอ้ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 
1 : Idiosyncratic 2.27 0.00 2.27 13.64 2.27 6.81 4.54 
2 : Informal 13.64 0.00 0.00 13.64 15.09 2.27 2.27 
3 : Inconsistent 22.73 47.73 2.27 63.64 34.09 29.54 22.73 
4 : Consistent/Non-critical 45.45 31.82 77.27 9.09 40.90 45.45 25 
5 : Critical 15.91 0.00 18.18 0.00 4.54 13.64 38.63 
6 : Critical Mathematical 0.00 20.45 0.00 0.00 2.27 2.27 6.81 

 
โดยผูว้ิจยัขอแสดงตวัอย่าง เพ่ือแสดงถึงการรู้ทางสถิติของนักเรียนในระดบั 3 4 และ 5 เม่ือสถานการณ์

ปัญหาคือ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนเด็กเฉล่ียต่อครอบครัวในชุมชนแห่งหน่ึง และให้นักเรียนวิเคราะห์วา่เม่ือมี 1 
ครอบครัว  ยา้ยออกจากชุมชน จ านวนเด็กเฉล่ียต่อครอบครัวจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ เพราะเหตุใด ซ่ึง
สถานการณ์ปัญหาน้ีตอ้งการให้นกัเรียนแสดงเหตุผลประกอบการสรุปเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของจ านวนเด็กเฉล่ีย
ต่อครอบครัว นักเรียนสามารถบอกไดว้า่ จ านวนเด็กเฉล่ียมีการเปล่ียนแปลง แต่การให้เหตุผลของนักเรียนแต่ละคน
ต่างกนั ส่งผลใหก้ารรู้ทางสถิติของนกัเรียนต่างกนั ดงัน้ี 

ระดบั 3 (Inconsistent) นกัเรียนสามารถหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสมได ้แต่ไม่มีการใหเ้หตุผล หรือใหเ้หตุผลท่ีไม่
เหมาะสม จากสถานการณ์ปัญหา นักเรียนให้เหตุผลว่า ทุกค่ามีผลกบัค่าเฉล่ีย แสดงให้เห็นวา่นักเรียนให้ขอ้สรุปท่ี
ถูกตอ้ง คือเม่ือมีจ านวนเด็กในชุมชนเปล่ียนไป จ านวนเด็กเฉล่ียต่อครอบครัวจะเปล่ียนไปดว้ย แต่นกัเรียนส่วนใหญ่
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ใหเ้หตุผลท่ีไม่ชดัเจนวา่เพราะอะไรจ านวนเดก็เฉล่ียจึงมีการเปล่ียนแปลง หรือนกัเรียนค านวณหาจ านวนเด็กเฉล่ียหลงั
มี 1 ครอบครัวยา้ยออก แต่ไม่มีการสรุปค าตอบและใหเ้หตุผลประกอบ ดงัภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 การไดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม แต่ไม่มีการใหเ้หตผุล 

ระดับ 4 (Consistent/Non-critical) นักเรียนสามารถหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสมได้ แต่มีการให้เหตุผลท่ีไม่ใช่
เหตุผลทางสถิติ เช่น การกล่าวถึงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือความถูกตอ้งในการคน้พบโดยไม่ค านึงถึงบริบท และ
มุ่งความสนใจไปท่ีขอ้มูลเพียงด้านเดียว หรือพยายามท่ีจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลาย แต่ไม่สามารถน ามุมมอง
เหล่านั้ นมารวมกันได้ จากสถานการณ์ปัญหา นักเรียนน าค่าท่ีก าหนดให้มาค านวณแล้วจึงสรุปว่าค่าเฉล่ียมีการ
เปล่ียนแปลง แสดงให้เห็นว่านักเรียนมุ่งความสนใจไปท่ีขอ้มูลเพียงดา้นเดียว คือ เม่ือค านวณค่าเฉล่ียออกมาแลว้
ค่าเฉล่ียเป็นไป แสดงวา่จ านวนเด็กเฉล่ียต่อครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง ดงัภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 การสรุปโดยมุ่งความสนใจไปท่ีขอ้มูลเพียงดา้นเดียว 

ระดับ 5 (Critical) นักเรียนแสดงให้เห็นถึงการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้บริบทท่ีเหมาะสมในการให้เหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ สามารถจดัการสองตวัแปรไดใ้นเวลาเดียวกนั แต่ไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีหลากหลายเขา้
ด้วยกันได้ จากสถานการณ์ปัญหา นักเรียนมีการแสดงข้อสรุปโดยการพยายามให้เหตุผล 2 ด้าน เก่ียวกับส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปเม่ือขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลง และค่าท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่จากภาพท่ี 3 จะเห็นวา่ นกัเรียนยงัไม่มีการ
น าเหตุผลทั้ง 2 ดา้น มาเช่ือมโยงกนั 
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ภาพท่ี 3 การสรุปโดยพยายามใชมุ้มมองท่ีหลากหลาย 
 
   

5. การอภิปรายผล 
จากผลจากการวจิยัจะเห็นวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีการรู้ทางสถิติอยูใ่นระดบั 4 คือ นกัเรียนมีการแสดงใหเ้ห็น

ถึงความเขา้ใจในหลกัการต่างๆ แต่ยงัไม่มีการใหเ้หตุผลประกอบการไดม้าซ่ึงขอ้สรุป หรือมีการใหเ้หตุผลท่ีไม่ใช่การ
ให้เหตุผลทางสถิติ ซ่ึงการท่ีนกัเรียนมีการรู้ทางสถิติอยูใ่นระดบัน้ีไม่ไดห้มายความวา่ไม่ดี แต่นกัเรียนควรไดรั้บการ
พฒันาใหมี้การรู้ทางสถิติใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Watson and Callingham (2004) ซ่ึงท าการ
วจิยัเก่ียวกบัการรู้ทางสถิติของนกัเรียนเกรด 5 ถึงเกรด 10 พบวา่ นกัเรียนทุกเกรดมีการรู้ทางสถิติในระดบั 4 มากท่ีสุด 
ซ่ึงการรู้ทางสถิติระดับ 4 เป็นระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ีต ่ากว่าระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่จากการวิจัย
นักเรียนเกรด 10 เกือบคร่ึงหน่ึงยงัคงแสดงการรู้ทางสถิติอยู่ในระดับ 4 แสดงให้เห็นว่าตอ้งมีการสร้างโอกาสให้
นกัเรียนไดต้ั้งค  าถามทางสถิติจากแหล่งข่าวหรือขอ้มูลในชีวติจริงเพ่ือพฒันานิสยัการคิดเชิงวเิคราะห์มากข้ึน 

Watson (2003) กล่าวว่า การรู้ทางสถิติระดบั 6 เป็นเป้าหมายท่ีนักเรียนควรจะมีก่อนส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียน ซ่ึงการท่ีนกัเรียนจะไปถึงไดร้ะดบัน้ีไม่ไดห้ากไม่รู้ถึงส่ิงท่ีเขา้ใจผิด หรือความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึนระหว่างท่ี
ก าลงัเรียนอยู ่และไม่สามารถก าหนดไดว้า่นกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นใดควรมีการรู้ทางสถิติอยูใ่นระดบัใด แต่ส่ิง
ท่ีควรตระหนกัคือหลงัส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนกัเรียนไม่แสดงให้เห็นถึงการรู้ทางสถิติในระดบั 6 แต่จากการ
วิจัยนักเรียนส่วนใหญ่มีการรู้ทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 4 ทั้ งน้ีอาจเพราะนักเรียนยงัคงคุน้ชินกับการหาขอ้สรุปโดยไม่
จ าเป็นตอ้งมีเหตุผลทางสถิติมาอา้งอิง ดงัท่ีมีนกัเรียนคนหน่ึงกล่าววา่ “หนูรู้วา่ตอ้งตอบอะไร แต่ไม่รู้วา่จะให้เหตุผล
ยงัไง เพราะท่ีเรียนมาครูแค่ให้หาค าตอบ ไม่ไดใ้ห้ให้เหตุผลวา่ท าไมถึงตอบแบบนั้น” ดงัท่ี Weiland (2017) กล่าววา่ 
การรู้ทางสถิติเป็นเร่ืองท่ีถูกกล่าวถึงในหลกัสูตรคณิตศาสตร์ แต่มกัถูกขา้มหรือสอนเพียงผิวเผิน และมุ่งเน้นท่ีการ
ค านวณ  

นอกจากน้ีจากการสอบถามนกัเรียนคนท่ีแสดงการรู้ทางสถิติส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 3 แต่จากแบบวดัการรู้
ทางสถิติ 7 ขอ้ มี 1 ขอ้ ท่ีนักเรียนแสดงการรู้ทางสถิติเพียงระดบั 1 นักเรียนกล่าวว่า “บางเร่ืองท่ีเห็นบ่อยอย่างพวก
ค่าเฉล่ีย ก็จะรู้วา่จะเรียนไปท าไม เอาไปใชย้งัไง แต่เร่ืองท่ีไม่ค่อยเห็นก็จะคิดไม่ค่อยออก ไม่รู้จะเรียนไปใชท้ าอะไร” 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีนกัเรียนมีการรู้ทางสถิติในขอ้น้ีเก่ียวกบัการให้เปรียบเทียบค่าจากการวดัต าแหน่งท่ีของขอ้มูล 
โดยนกัเรียนตอ้งหาค่าใหไ้ดก่้อนแลว้จึงน ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงนกัเรียนใชสู้ตรการหาต าแหน่งท่ีของขอ้มูลผิด ท าใหห้า
ค่าของขอ้มูลผิด จากแบบวดัแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนสามารถอ่านค่าของขอ้มูลได ้แต่ไม่สามารถค านวณได ้แสดงให้
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เห็นว่าเน้ือหาท่ีแตกต่างกัน ท าให้นักเรียนแสดงการรู้ทางสถิติท่ีแตกต่างกัน Sharma (2013) กล่าวว่า ความรู้ด้าน
เน้ือหาบางเร่ืองอาจเป็นอุปสรรคส าหรับนักเรียนบางคน ครูสามารถแกปั้ญหาน้ีได ้2 วิธี คือ การเร่ิมตน้จากบริบทท่ี
คุน้เคยก่อนจะยา้ยไปยงับริบทท่ีไม่คุน้เคย หรือการใชบ้ริบทท่ีน่าสนใจส าหรับนกัเรียน 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยน าเน้ือหามาเช่ือมโยงในชีวิตจริง ท าให้นกัเรียนเห็นภาพใกลต้วั และสามารถ
เรียนรู้เขา้ใจไดง่้าย ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและสภาพแวดลอ้ม 
เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี (ดวงรัตน์ รัตนสุต, 2552) แต่ Miller (2004 อา้งถึงใน Click and Pierce, 2011) กล่าววา่ การน า
ขอ้มูลในชีวิตจริงมาใชใ้นบทเรียนทางคณิตศาสตร์ง่ายเหมือนการอ่านหนังสือพิมพ ์แต่ตวัอยา่งในชีวิตจริงบางคร้ัง
ไม่ไดมี้ประโยชน์ต่อการสอน อีกทั้งการเลือกตวัอย่างท่ีมีประสิทธิภาพยงัเป็นเร่ืองยาก ซ่ึงจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้พบวา่ นกัเรียนใหค้วามสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากข้ึนเม่ือน าขอ้มูลในชีวติจริงมาใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ เช่นนกัเรียนคนหน่ึงกล่าวหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการเลือกใชค้่ากลาง ซ่ึงสถานการณ์ปัญหา
ท่ีครูใชคื้อการเลือกใชค้่ากลางท่ีเหมาะสมกบัการแสดงโฆษณาบนหนา้อินเทอร์เนตวา่ “เรียนเร่ืองค่ากลางมาตั้งนาน 
หนูไม่รู้เลยวา่มนัเอาไปใชแ้บบน้ีไดด้ว้ย” แต่บางคร้ังขอ้มูลในชีวติจริงบางอยา่ง เช่น ขอ้มูลท่ีแสดงเงินเดือนเฉล่ียของ
เด็กจบใหม่ในแต่ละสายอาชีพ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ียากต่อการค านวณ หากครูน าจ านวนนั้นมาใช้เลยนักเรียนอาจให้
ความส าคญัท่ีการค านวณมากกวา่การวิเคราะห์ อีกทั้งเพียงการน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดมี้การกล่าวถึงเน้ือหาใน
เร่ืองสถิติอยา่งชดัเจน เน่ืองจากเป้าหมายของการน าขอ้มูลน้ีมาใชคื้อเพ่ือใหน้กัเรียนวเิคราะห์เงินเดือนเฉล่ียของเด็กจบ
ใหม่วา่เป็นอยา่งไร เพียงพอต่อการใชจ่้ายหรือไม่ การน ากรอบของ Donald and Maki (1979 อา้งถึงใน ดวงรัตน์ รัตน
สุต, 2552) มาใช้เป็นหลกัการในการปรับลกัษณะของขอ้มูลให้เหมาะสมกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้
นกัเรียนเขา้ถึงเน้ือหาไดง่้ายและชดัเจนมากข้ึน 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรู้ทางสถิติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนผ่านการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลในชีวติจริง ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีการรู้ทางสถิติอยูใ่นระดบั 4 คือ 
นักเรียนสามารถหาค าตอบหรือขอ้สรุปท่ีเหมาะสมได ้แต่มีการให้เหตุผลท่ีไม่ใช่เหตุผลทางสถิติและไม่ค านึงถึง
บริบท และมุ่งความสนใจไปท่ีขอ้มูลเพียงดา้นเดียว หรือพยายามท่ีจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลาย แต่ไม่สามารถน า
มุมมองเหล่านั้นมาเช่ือมโยงกนัได ้ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใชมี้ 2 ขอ้ คือ 1) เพ่ือให้การวดัการรู้ทางสถิติชดัเจนมากข้ึน อาจ
ใชว้ธีิการวดัการรู้ทางสถิติมากกวา่ 1 วิธี และ 2) การเลือกใชข้อ้มูลควรเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะกบันกัเรียน และเป็นเร่ืองท่ี
นักเรียนสนใจ และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลในชีวติจริงท่ีใกลต้วันกัเรียนจริงๆ แลว้จึงน าขอ้มูลเหล่านั้นมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึง
อาจส่งผลใหน้กัเรียนใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนมากข้ึน 
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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาสภาพการพฒันาและน าเสนอแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของ
ครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินการวิจยัมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครู จ านวน 121 คนเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม มีค่าความเท่ียง 0.95 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขั้นตอนท่ี2 เสนอแนวการ
พฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ โดยจดัประชุมสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบบนัทึกสนทนากลุ่ม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม5ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความตอ้งการการพฒันาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาตามสมรรถนะเป็นรายดา้นพบว่า สมรรถนะหลกัมีความตอ้งการพฒันาสูงสุด คือดา้นจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านบริการท่ีดี ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ด้านพฒันาตนเอง ดา้นการ
ท างานเป็นทีม ตามล าดับ สมรรถนะประจ าสายงาน มีความตอ้งการพฒันาสูงสุด คือ ดา้นบริหารจดัการชั้นเรียน 
รองลงมาคือ ด้านการพฒันาผูเ้รียน ด้านบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านภาวะผูน้ า ด้ านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการ
เรียนรู้ ตามล าดบั 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม5 ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 1) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการให้ครูผูส้อนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล2) การสอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผูเ้รียน 3) การดูแล
ช่วยเหลือ ผูเ้รียน ทุกคนอยา่งทัว่ถึง ทนัต่อสถานการณ์ 

ค าส าคญั: สมรรถนะ, ครูการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนเฉพาะความพกิาร, ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ABSTRACT 
The objective of this research were to study of the developmental states and to construct some guidelines  

on the competence development of special education teacher in special Education School Group 5 of The Bureau of 
Special Education Office of the Basic Education Commission. The sample group was 121 school administrators and 
teacher in Special Education School Group 5 of The Bureau of Special Education Office of the Basic Education 
Commission. 

The rating scale questionnaire was applied to college one essential data the statistical estimation need 
for data analysis was comprised of percentage, mean and standard deviation The finding revealed that the need for 
competency development of special education in Special Education School Group 5 of The Bureau of Special 
Education Office of the Basic Education Commission. At the high level competency development increased the 
features of Considering separate categories, it was found out that was at the high level which were the teacher’s 
Ethics and Integrity. Working Achievement motivation, Self development and Service mind, respectively. The 
feature of Functional competency, it was fund out that was at the high level which were the classroom management 
student Development, Curriculum and Learning 

 The Development Competencies in special education teacher in special Education School Group 5 
under The Bureau of Special Education Office of the Basic Education Commission. 1. The inserting of the morality 
and ethic in the classroom and participation between teachers. 2. The inserting of the democracy and proud to be 
Thai for student in the classroom. And 3 care and support students thoroughly and timely. 

Keywords:  Competencies, Special Education Teacher, Special Education School, The Bureau of Special 
Education Office 

1.บทน า 
ประเทศไทยใหค้วามส าคญักบั ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 52
ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั การเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยการก ากบัและประสานให้สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีผลิตและพฒันาครู
คณาจารยร์วมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความพร้อมและมีความเขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันา
บุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงบุคลากรในองคก์รถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญั ปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่องคก์รท่ี
ประสบความส าเร็จจาก การด าเนินงาน หากองคก์รใดท่ีมีบุคลากรท่ีดี มีสมรรถนะในการท างานสูงมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา  มีไหวพริบ ปฏิภาณ หรือประสบการณ์ในการท างานก็จะท าให้องค์กรนั้ นเป็นองค์กรแห่ง
ความส าเร็จ สามารถตอบสนองวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรได้ การพฒันาบุคลากรให้เป็นบุคลากรท่ี
ทรงคุณค่า และมีสมรรถนะในการท างานสูง จึงเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัยิ่งในการพฒันาองค์กร ดงันั้นใน
ปัจจุบนั ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคธุรกิจจึงมกัให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรขององคก์ร
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อยา่งจริงจงัเพ่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการขององคก์รในการเป็นองคก์รแห่งความส าเร็จส านกับริหารงานการศึกษา
พิเศษมีวิสัยทัศน์คือคนพิการและผูด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือใหมี้ทกัษะชีวติ สามารถพ่ึงตนเองได ้
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขมีศกัด์ิศรี มีคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคนพิการจะไดรั้บบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม และ
ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความเหมาะสมมีบทบาทอ านาจหนา้ท่ี รวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประสานการจัดท าข้อเสนอ นโยบายและแผนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวยั นโยบาย
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งประเมินและรายงานผลการจดัการศึกษาพิเศษต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ หรือ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการประสานงาน ส่งเสริมและด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการ
การศึกษาเพื่อคนพิการและผูด้้อยโอกาส จัดระบบส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกรวมทั้ งด าเนินการเก่ียวกับ กอง
ทุนการศึกษาส าหรับคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการวิจยัพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน และการเรียนรู้ของคนพิการและผูด้้อยโอกาสด าเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาพิเศษปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ . 2553, น. ออนไลน์) ยุทธศาสตร์ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและผูด้้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองไดต้ามศกัยภาพ การพฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาเพื่อคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส สามารถบริหาร
จดัการ บริหารหลกัสูตรและวางแผนการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การผลิต พฒันากระจายส่ือเทคโนโลยี
การศึกษาและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้ทัว่ถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล การประสานเครือข่ายการท างานระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการระดม
ทรัพยากรในการพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสโรงเรียนในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เป็นสถานศึกษาท่ีจดัข้ึนเพ่ือให้ความรู้ ประสบการณ์และให้การศึกษาแก่เยาวชน ท่ีมีความพิการหรือมีความตอ้งการ
พิเศษทางการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและมีศกัยภาพเพียงพอในการปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกบัสังคม 
ไดอ้ยา่งมีความสุข มีบุคลากรทางการศึกษาเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะท าให้แผนงาน โครงการและนโยบายของโรงเรียน
สัมฤทธ์ิผลอยา่งแทจ้ริง โรงเรียนท่ีสังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั้งหมด 43 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีจดั
การศึกษาแก่ผูท่ี้มีความบกพร่องทางสติปัญญา 19 โรงเรียน โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาแก่ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้
ยิน 20 โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาแก่ผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย 2 โรงเรียน และทางสายตา 2 โรงเรียน โดย
จดัเป็นสถานศึกษาเฉพาะ เป็นการสนองความตอ้งการของชุมชนในการท่ีจะให้เกิดความเสมอภาคในการศึกษา 
เพ่ือให้โอกาสไดรั้บการศึกษาเท่าเทียมกนั โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล ถึงระดับมธัยมศึกษาโรงเรียน
เฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ในสังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีจ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
นครสวรรคปั์ญญานุกลู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกลู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกลู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก และ
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหบ้ริการผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ผูท่ี้มีบกพร่องทางสติปัญญา รวมถึง
ผูบ้กพร่องทางดา้น อารมณ์ สังคม การส่ือความหมาย และการเรียนรู้ จดัการศึกษาในลกัษณะประจ า     มีหอนอนให้
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นักเรียนพกัอาศยั โดยมีบุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีประจ าหอนอนเพ่ือปลูกฝังคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักเรียนทั้งทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความสามารถท่ีเหลืออยูไ่ดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพและ ตามธรรมชาติของนกัเรียน เน่ืองจาก
โรงเรียนประจ าในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัหลายองคป์ระกอบ เช่น จ านวนของนกัเรียนประจ า ความรุนแรงของ
ระดบัความพิการของนกัเรียน ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี ท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากดัของบุคลากร ไม่วา่จะเป็นดา้น
จ านวนของบุคลากร ความสามารถในการดูแลนกัเรียน นอกจากน้ีบุคลากรในโรงเรียนประจ าทุกคนจะตอ้งช่วยกนั
ดูแลและวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยวา่นักเรียนของตนเองเป็นอย่างไร รวมถึงความปลอดภยัรอบดา้นส าหรับนกัเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งพฒันาบุคลากรภายใตข้อ้จ ากดัท่ีมีอยูเ่พ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายท่ีวาง
ไวเ้พ่ือใหโ้รงเรียนประจ าส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องด าเนินไปอยา่งมีคุณภาพตามท่ีผูป้กครองและสงัคมคาดหวงัทุก
ประการ (ชยัพร พนัธ์นอ้ย. 2547, น. 1)  บุคลากรทางการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาท่ีสังกดัส านกับริหารงานการศึกษา
พิเศษจึงจ าเป็นตอ้งมีทั้งความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ ขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบต่อการพฒันางานเป็นอยา่ง
มาก โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนนกัเรียนพิการ มีความแตกต่างไปจากโรงเรียนปกติ นอกเหนือจากงานการจดัการ
เรียนการสอนทางด้านวิชาการตามหลกัสูตรปฐมวยั และหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บุคลากรจะตอ้งปฏิบัติ
หนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบนกัเรียนตลอด 24 ชัว่โมง กล่าวคือ ครูทุกคนตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากงานการสอน 
เพราะตอ้งท าหน้าท่ีครูหอนอน ครูเวรประจ าวนั ครูผูส้อนไปพร้อมๆกนั อีกทั้งนักเรียนมีความแตกต่างกนั ในดา้น
ต่างๆ เช่น สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ตลอดจนสภาพความเป็นอยูข่องครอบครัว มีปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั
ผูป้กครองอยู่ต่างจังหวดัเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นภาระหนักของการท างานของครู อาจารยทุ์กคน โดยตอ้งฟ้ืนฟู
สมรรถภาพนกัเรียนท่ีพิการ ปลูกฝังคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นกัเรียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถให้
มากท่ีสุดในเร่ืองการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กทุกคน ครูโรงเรียนประจ าทุกคนจะช่วยกนัดูแลวิเคราะห์นกัเรียน อุทิศ
แรงกายแรงใจให้กบัเด็ก ไม่สร้างภาระให้กบัครอบครัวและไม่ก่อปัญหาให้กบัสังคมเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขต่อไป  ครูการศึกษาพิเศษเป็นผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ รวมถึงเด็กท่ีมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ ท่ีมีภาระรับผิดชอบ
มากกวา่ครูท่ีสอนนกัเรียนปกติ ในดา้นการสอนและการฟ้ืนฟูบ าบดัช่วยเหลือเด็กพิเศษท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากเด็ก
ปกติ ครูตอ้งอาศยัประสบการณ์ และความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเด็กอยา่งมากเพ่ือพฒันาเด็กไปสู่
วตัถุประสงค์ของการเรียน  (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. 2553, น. 1) การพฒันา
ศกัยภาพครูการศึกษาพิเศษ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเพ่ือคนพิการ เป็นการ
พฒันาความสามารถในการให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ แกปั้ญหาใหแ้ก่เด็กพิการ เพ่ือนร่วมงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง ปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมี้แนวทางการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวทิยะและเล่ือนวทิยฐานะ ตอ้งผา่นการประเมิน 3 ดา้น ดา้น
ท่ี 1 วนิยัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ดา้นท่ี2 คุณภาพการปฏิบติังานโดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน คือพิจารณาจากสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงาน ส่วนดา้นท่ี 3 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี ดงันั้นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงตอ้งพฒันาตนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงาน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการบริหาร ดา้นการสอน เพราะดา้นหน่ึงในสามดา้นของการประเมินขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ สมรรถนะ (Competency) เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาเป็นพ้ืนฐานจดัท าระบบ หรือวาง
แนวทางในการพฒันา ทรัพยากร บุคคล องคก์ร ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และเป้าหมายในการด าเนินขององคก์ร และ
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น ามาใชก้บัการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 429-430) โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาส าหรับเด็กประเภทบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน ซ่ึง
สถานศึกษาเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเด็กพิการให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขซ่ึง
จะตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีจะท างานพฒันาเด็กใหมี้คุณภาพตามนโยบายของรัฐได ้

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพื่อศึกษาศึกษาสภาพในการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ

กลุ่ม5 ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
2. เพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3. การด าเนินการวจิยั
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครู โรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่ม5 ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 โรงเรียน รวมจ านวน 132 คน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครู โรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่ม5 ส านกับริหารงานการศึกษา

พิเศษปีการศึกษา 2560 รวมจ านวน 121 คน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น แบบสอบถามความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ใน

โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) เลือกเพียงค าตอบเดียว 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิการของลิเคริท ์ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณาวา่มีความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด  

การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาความหมาย หลกัการ วตัถุประสงค ์กรอบการด าเนินงานภายใตก้ารบริหารงานของสถานศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการพฒันาสมรรถนะครูการศึกษาพิเศษ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าขอ้มูล 
ต่าง ๆ มาวเิคราะห์แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑
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2. น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้ ความรู้ต่าง ๆ มาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขต
เน้ือหา ในการพฒันาสมรรถนะครูการศึกษาพิเศษ โดยสร้างแบบสอบถามแบบวดัประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

3. น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจเพ่ือแกไ้ขส านวน การใชภ้าษา
เน้ือหา ใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอบเขตของเน้ือหาและกรอบแนวคิดน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ แลว้น ามาหาค่าความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยหาดชันีความสอดคลอ้ง IOCโดยผูท้รงคุณวฒิุ ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง .67-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้

6. น าแบบสอบถามท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากผู ้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรท่ีมีบริบทงานท่ีคลา้ยคลึงกนั เพ่ือหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบสอบถามดว้ยวธีิการหาค่าสมัประสิทธ์แอลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเท่ียง 0.95 

7. น าแบบสอบถามเสนอ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบและน าแบบสอบถามไป
เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นตอนท่ี 2 คือ แบบสนทนา เร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครู
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ วธีิการออกแบบ แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม
2. ก าหนดกรอบ วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากฉบับท่ี 1 น าขอ้ค าถามท่ีมีระดบัต ่าท่ีสุด 3 อนัดับ มาร่างเป็น

แนวทางในการพฒันาสมรรถนะครูการศึกษาพิเศษ 
3. ออกแบบการบนัทึกการสนทนากลุ่มและน าเสนอร่างแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษา

พิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 

4. น าร่างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือขอขอ้เสนอแนะรูปแบบการบนัทึกการสนทนากลุ่ม และ
แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านกับริหารงานการศึกษา
พิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุง และจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือจดัท าการสนทนากลุ่ม
ต่อไป 

วธีิการเกบ็ และรวบรวมข้อมูล 
1. การสอบถาม
1. ผูว้ิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผูอ้  านวยการในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพร้อมแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลไปยงั
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปส่งและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง
จ านวน 121 ชุด 

2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิทางสถิติ
2. การสนทนากลุ่ม

1. ผูว้ิจยัส่งหนังสือถึงผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 7 คน เพ่ือเชิญประชุมสนทนากลุ่ม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 7 คน มี
คุณสมบติั ดงัน้ี ผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน หวัหนา้งานกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 2 คน ครู จ านวน 2 คน 
 ศึกษานิเทศ จ านวน 1 คน อาจารยม์หาวทิยาลยั จ านวน 1 คน 

2. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลแบบบนัทึกกลุ่มมาวิเคราะห์เป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษา
พิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์ จดัระเบียบขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
2. วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการวิเคราะห์ด้วย

ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
3. วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาระดบัปฏิบติัตามสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า

วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย Mean และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) และวิเคราะห์ผลตาม
เกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนดตามแนวคิดของเบสท ์ 

4. วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาสร้างเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษา
พิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติในการศึกษาคร้ังน้ี โดยวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม หาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยวธีิการหาค่าสมัประสิทธ์แอลฟ่า (  -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)   
ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉล่ีย( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) 

สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครู โรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่ม5 ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 121 คน โดยท าการศึกษาเร่ืองเก่ียวกบั เพศ อาย ุประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.60 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.40 อาย ุ31-40 
ปีคิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมา อาย ุ51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.10 อาย ุ20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 20.70 และอาย ุ41-50 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1909 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปี คิดเป็นร้อยละ 14.90ประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมา ประสบการณ์ในการท างาน
มากกวา่ 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 35.50 และประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.20 ตามล าดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกบัความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยแยกเป็น
สมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน การบริการท่ีดี การพฒันาตนเอง 
การท างานเป็นทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู สมรรถนะประจ าสายงานประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 
การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ การพฒันาผูเ้รียน การบริหารจดัการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ภาวะผูน้ าครู การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยั
ไดว้ิเคราะห์ดว้ยสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า
ความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสมรรถนะหลกัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัความตอ้งการการพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1 ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู( X = 4.21) อันดับท่ี 2 คือด้านการบริการท่ีดี ( X = 4.19) อันดับท่ี 3 คือด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน ( X = 4.17) อันดับท่ี 4 คือด้านการพัฒนาตนเอง ( X = 4.13) และอันดับท่ี 5 คือด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ( X = 4.11) ในสมรรถนะหลกัประจ าสายงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความตอ้งการการพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน ( X = 4.22) 
อนัดบัท่ี 2 คือดา้นการพฒันาผูเ้รียน ( X = 4.21) อนัดบัท่ี 3 คือดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
( X = 4.17) อนัดบัท่ี 4 คือดา้นภาวะผูน้ าครู ( X = 4.14) อนัดบัท่ี 5 คือดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน ( X = 4.14) และอนัดบัท่ี 6 คือดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการ
เรียนรู้ ( X = 4.09) 

4. ผลการวจิยั
จากการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. สภาพในการพัฒนาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม5 ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยภาพรวมพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  และ
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  สมรรถนะหลกัมีความตอ้งการพฒันาสูงสุดคือ ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รองลงมาคือ  ด้านบริการท่ีดี  ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  ด้านพัฒนาตนเอง  ด้านการท างานเป็นทีม 
ตามล าดบั  สมรรถนะประจ าสายงาน  มีความตอ้งการพฒันาสูงสุด  คือ ดา้นบริหารจดัการชั้นเรียน  รองลงมาคือดา้น
การพฒันาผูเ้รียน  ดา้นบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  ดา้นภาวะผูน้ า  ดา้นการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการ
วจิยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้  โดยสามารถ
สรุปเป็นรายดา้นดงัน้ี 



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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 1.1 สมรรถนะหลกั 
  1.1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ระดบัความตอ้งการการพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1 การใชผ้ลการประเมินการปฏิบติังานมาปรับปรุง/พฒันาการ
ท างานให้ดียิ่งข้ึนอนัดบัท่ี 2 คือ การริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 3 คือการวิเคราะห์ภารกิจ
งานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือ การแสวงหาความรู้ท่ี
เก่ียวกบัวิชาชีพใหม่ ๆ เพ่ือการพฒันาตนเอง อนัดบัท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานทุกภาคเรียนอนัดบัท่ี 3 
คือ การก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน  
  1..1.2 ดา้นการบริการท่ีดีอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความตอ้งการการ
พฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1 การมีเจตคติท่ีดี  ไม่รังเกียจและไม่เลือกปฏิบติัต่อเดก็พิเศษและครอบครัว อนัดบัท่ี 2 คือ 
การประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง บุคคล องค์กร ท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษาพิเศษ อนัดับท่ี 3 คือ การท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือ การรับผิดชอบต่อ
ผลการพฒันาผูเ้รียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) อันดับท่ี 2 การปรับปรุงและพฒันาระบบการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพอนัดบัท่ี 3 คือ การมุ่งมัน่ อดทนต่อพฤติกรรมและแกปั้ญหาเฉพาะรวมทั้งปกป้อง  ภยนั
อนัตรายท่ีจะเกิดแก่เด็กพิเศษแต่ละประเภทความพิการ 
  1.1.3 ดา้นการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความตอ้งการ
การพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1การให้ค  าปรึกษา แนะน า นิเทศและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
ผูอ่ื้น) อนัดบัท่ี 2 คือ การพฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ อนัดบัท่ี 3 คือการสร้างองคค์วามรู้
และนวตักรรมเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้องค์กรและวิชาชีพ ระดับสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือ
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ มุ่งมัน่และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การเขา้ร่วมประชุม/
สมัมนาการศึกษาดูงาน การคน้ควา้ดว้ยตนเอง อนัดบัท่ี 2 การรวบรวม สงัเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่และ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัอนัดบัท่ี 3 คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นเพ่ือพฒันาตนเองและพฒันางาน  
  1.1.4 ดา้นการท างานเป็นทีม อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความตอ้งการ
การพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1 การมีทักษะในการท างานร่วมกบับุคคล/กลุ่มบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่าง ๆอนัดบัท่ี 2 คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้/ รับฟังความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหวา่งเครือข่ายและทีมงาน อนัดบัท่ี 3 คือ การช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จร่วมกัน ระดับสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือ การแลกเปล่ียน/ รับฟังความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ภายในทีมงาน อนัดบัท่ี 2 การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามโอกาสอนัดบัท่ี 3 คือ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  1.1.5 ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ระดบัความตอ้งการการพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1 การยดึมัน่ในอุดมการณ์ของวชิาชีพ ปกป้องเกียรติและศกัด์ิศรี
ของวิชาชีพอนัดบัท่ี 2 คือการปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี และมุ่งมัน่พฒันาการประกอบวชิาชีพให้กา้วหนา้ อนัดบัท่ี 
3 คือ การรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด 
คือ การสนบัสนุน และเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพ อนัดบัท่ี 2การปฏิบติัตนตามหลกัการครองตน 
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ครองคน ครองงานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จอนัดบัท่ี 3 คือการปฏิบติัตน/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเ้หมาะสมกบัสถานะของตน 

1.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
 1.2.1 ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ระดบัความตอ้งการการพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1การปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความยืดหยุน่และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ อนัดบัท่ี 2 คือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วยั และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน อนัดบัท่ี 3 คือการประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใช้
ในการพฒันาหลกัสูตร ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือ การน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 2 การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้
อนัดบัท่ี 3 คือ การประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใชป้รับปรุง/ พฒันาผูเ้รียน 

 1.2.2 ดา้นการพฒันาผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความตอ้งการ
การพฒันาของครูสูงสุดอันดับท่ี 1การให้ครูผูส้อนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล อนัดบัท่ี 2 คือ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนัดบัท่ี 3 คือ
การสอดแทรกความเป็นประชาธิปไตยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผูเ้รียน ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะ
ของครูต ่าสุด คือ การจดัท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอนัดบั
ท่ี 2การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูศกัยภาพดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญาของผูเ้รียนให้มีพฒันาการและพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้อนัดับท่ี 3 คือการน าขอ้มูลนักเรียนไปใชช่้วยเหลือ/พฒันาผูเ้รียนทั้ งด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็น
รายบุคคล 

 1.2.3 ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความ
ตอ้งการการพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี1การส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
อนัดบัท่ี 2 คือ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน และภายนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 3 คือ การน า
ขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือ การ
แกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวินัยโดยการสร้างวินยัเชิงบวกในชั้นเรียน อนัดบัท่ี 2 การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชั้นเรียนอนัดบัท่ี 3 คือการประเมินการก ากบัดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันา 

 1.2.4 ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าระดับความต้องการการพัฒนาของครูสูงสุดอันดับท่ี 1การจัดท าแผนการวิจัย และด าเนิน
กระบวนการวิจยัอยา่งเป็นระบบตามแผนด าเนินการวิจยัท่ีก าหนดไวอ้นัดบัท่ี 2 คือการประมวลผลหรือสรุปขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น อนัดบัท่ี 3 คือการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาเก่ียวกบันักเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน ระดับ
สภาพการพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือการน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ี
คลา้ยคลึงกนั อนัดบัท่ี 2การตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัอยา่งเป็นระบบอนัดบัท่ี 3 คือ
การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวจิยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  
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 1.2.5 ดา้นภาวะผูน้ าครูอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัความตอ้งการการ
พฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1 การปรับเปล่ียนบทบาทและการปฏิบติังานของตนเองใหเ้อ้ือต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ผูเ้รียน อนัดบัท่ี 2 คือการสืบเสาะขอ้มูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ท่ีสร้างความทา้ทายในการสนทนาอยา่งสร้างสรรค์
กบัผูอ่ื้น อนัดบัท่ี 3 คือการกระตุน้จูงใจ ปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าของผูอ่ื้นให้มีความผูกพนัและมุ่งมัน่ต่อ
เป้าหมายในการท างานร่วมกนั ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือการมีทกัษะการฟัง การพูด และการ
ตั้งค  าถาม เปิดใจกวา้ง ยืดหยุ่น และยอมรับทศันะท่ีหลากหลายของผูอ่ื้น เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน 
อนัดบัท่ี 2การสนับสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพ่ือนร่วมงาน และมีส่วนร่วมในการ
พฒันานวตักรรมต่าง ๆอนัดบัท่ี 3 คือการพิจารณาไตร่ตรองความสอดคลอ้งระหวา่งการเรียนรู้ของนกัเรียน และการ
จดัการเรียนรู้  

 1.2.6 ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้  ในระดบัมากและ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความตอ้งการการพฒันาของครูสูงสุดอนัดบัท่ี 1การก าหนดแนวทางในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดี และความร่วมมือกบัชุมชน อนัดบัท่ี 2 คือการร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาศกัยภาพ
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูเ้รียน อันดับท่ี 3 คือการประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุด คือการใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อนัดบั
ท่ี 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อนัดับท่ี 3 คือการประสานให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา 

2. แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะประจ าสายงาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัสภาพการพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด
ในสมรรถนะหลกั คือ ดา้นการท างานเป็นทีม อนัดบัท่ี 2 คือดา้นพฒันาตนเอง อนัดบัท่ี 3 คือดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน ส่วนในสมรรถนะประจ าสายงานท่ีมีระดบัสภาพการพฒันาสมรรนะของครูต ่าสุดคือ ดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้  อนัอบัท่ี 2 คือ ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน อนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นภาวะผูน้ าครู น ามาวิเคราะห์แบบมีโครงสร้าง ดงัน้ี       

2.1 สมรรถนะหลกั 
 2.1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ระดบัสภาพการพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือ การแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพใหม่ๆ เพื่อการพฒันา
ตนเอง อนัดบัท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานทุกภาคเรียน อนัดบัท่ี 3 คือ การก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้
อยา่งเป็นขั้นตอน น ามาวิเคราะห์แบบมีโครงสร้าง จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครู
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน สรุปได้ว่า 1) ควรให้ครูการศึกษาพิเศษท่ีไดรั้บการ
พัฒนาในเร่ืองต่า ๆ โดยน าส่ิงท่ีได้รับมาถ่ายทอดให้เพ่ือนครูได้มีความรู้ใหม่ๆ 2) ควรให้ครูการศึกษาพิเศษ
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ตั้งเป้าหมายในการท างานร่วมกบัผูบ้ริหารในการท างาน การพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพของนกัเรียนท่ีมีความพิการ
แต่ละประเภท 3) ควรมีการจดัท าวเิคราะห์งานเพ่ือใหข้ั้นตอนการท างาน การสอนมีความง่ายข้ึน 

 2..1.2 ดา้นการบริการท่ีดีอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัสภาพการพฒันา
สมรรถนะของครูต ่าสุด คือ การรับผิดชอบต่อผลการพฒันาผูเ้รียนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อนัดบั
ท่ี 2 การปรับปรุงและพฒันาระบบการให้บริการใหมี้ประสิทธิภาพ อนัดบัท่ี 3 คือ การมุ่งมัน่ อดทนต่อพฤติกรรมและ
แกปั้ญหาเฉพาะรวมทั้งปกป้อง  ภยนัอนัตรายท่ีจะเกิดแก่เด็กพิเศษแต่ละประเภทความพิการ จากการสนทนากลุ่มเพ่ือ
หาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการบริการท่ีดี สรุปไดว้่า 1) ควรมีการปรับปรุง
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)อยา่งต่อเน่ือง 2) ควรมีการสร้างบรรยากาศในการท างานใหมี้การผอ่นคลาย 3) 
จดัอบรม/สมัมนาเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือการปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษแต่ละประเภทจากพฤติกรรมจริงของนกัเรียน 

 2.1.3 ดา้นการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบั ระดบัสภาพการ
พฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ มุ่งมัน่และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นควา้ด้วยตนเอง อันดับท่ี 2 การรวบรวม 
สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงให้ทนัสมยั อนัดบัท่ี 3 คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นเพ่ือ
พฒันาตนเองและพฒันางาน จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สรุปไดว้่า 1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา 2) จดัให้มีพ่ีเล้ียงในการดูแลการส่งผลงานวิชาการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก หรือ
จดัท าผลงานวทิยฐานะ 3)ควรสนบัสนุนใหค้รูการศึกษาพิเศษไดรั้บการพฒันา ศึกษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง 

 2.1.4 ดา้นการท างานเป็นทีม  อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัสภาพการ
พฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือ การแลกเปล่ียน/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน อนัดบัท่ี 2 
การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาส อนัดบัท่ี 3 คือ การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครู
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สรุปไดว้่า 1) ปลูกฝังให้ครูไดท้ างานเป็นทีมอย่าง
ต่อเน่ือง 2) ฝึกอบรมในดา้น ทกัษะเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ การมีเจตคติท่ีดีต่อผูอ่ื้น ทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3) 
สร้างการประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน 

 2.1.5 ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ระดบัสภาพการพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือ การสนบัสนุน และเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพ 
อนัดบัท่ี 2การปฏิบติัตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จ อนัดบัท่ี 3 คือ
การปฏิบติัตน/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้หมาะสมกบัสถานะของตน จากการสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู สรุปไดว้า่ 1) 
สนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามแบบแผนพฤติกรรม
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จรรยาบรรณวชิาชีพครู เพื่อให้ครูปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ มอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์
เท่ียงธรรมและปฏิบติัตนโดยยึดมาตรฐานครูการศึกษาพิเศษ 2) สร้างเจตคติท่ีดี สร้างความตระหนัก การน ามาใชใ้น
การด าเนินชีวติ ปลูกฝังใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไปพร้อม ๆกนั 3) สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ
และมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อให้ครู รู้และเขา้ใจขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบติัตน และแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ วชิาชีพครู 

2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
 2.2.1 ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ระดบัสภาพการพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือ การน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 2 การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 3 
คือ การประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใชป้รับปรุง/ พฒันาผูเ้รียน  จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ สรุปไดว้า่ 1) ควร
ส่งเสริมให้ครูได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี เป็นปัจจุบันท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 2) สนับสนุนหรือพัฒนาเทคนิค
กระบวนการหรือส่ือการเรียนรู้ใหม่ๆมาใชใ้นชั้นเรียน 

 2.2.2 ด้านการพฒันาผูเ้รียน อยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับสภาพการ
พฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือ การจดัท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยอันดับท่ี 2 การจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูศักยภาพด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญาของผู ้เรียนให้มี
พฒันาการและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ อนัดบัท่ี 3 คือการน าขอ้มูลนกัเรียนไปใชช่้วยเหลือ/พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนรู้
และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดา้นการพฒันาผูเ้รียน สรุปไดว้า่ 1) ควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านการไดล้งมือปฏิบติั
จริง และกิจกรรมนอกหอ้งเรียน อาจเน่ืองมาจากตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะชีวติ และแกปั้ญหา มีการจดักิจกรรมเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งมีความสุข ให้มีการพฒันาตามศกัยภาพของนักเรียนแต่ละคน 2) สนับสนุนครูให้มีการจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมฟ้ืนฟูศกัยภาพดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญาของผูเ้รียนให้มีพฒันาการ
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 3) ควรมีการส่งเสริม พฒันาสมรรถนะดา้นการจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือจิตสาธารณะ
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 4) ควรส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะชีวติผูเ้รียน  

 2.2.3 ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัสภาพ
การพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือ การแกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวินยัโดยการสร้างวนิยัเชิงบวกในชั้น
เรียน อนัดบัท่ี 2 การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชั้นเรียน อนัดบัท่ี 3 คือการประเมินการ
ก ากบัดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันา จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน สรุปไดว้า่ 1) ควรมีการก ากบัดูแลและ
แกปั้ญหาในห้องเรียน มีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสม เม่ือ
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เผชิญปัญหาวิกฤต หรือปัญหาเฉพาะหนา้ ในการจดับรรยากาศในห้องเรียน 2)ควรมีการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ 
การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ มีการก ากบัดูแลชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 3) ควรส่งเสริมการมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

 2.2.4 ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัสภาพการพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอ่ืน ๆ 
ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั อนัดบัท่ี 2การตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัอยา่งเป็น
ระบบอนัดับท่ี 3 คือการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชั้นเรียน  จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการวจิยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน สรุปไดว้า่ 1) พฒันาสมรรถนะครูดา้นการศึกษาปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนมาสู่การท าวิจยัในชั้นเรียน อาจเน่ืองมาจาก การวิจยัเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนสามารถเกิด
ควบคู่กบัการเรียนการสอนได ้ท าวจิยัตามสภาพจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง มีการวเิคราะห์
สาเหตุปัญหาในการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2) ควรมีการสร้างความตระหนกั ความจ าเป็นส าคญัของการวจิยัในชั้น
เรียน 3) ควรพฒันาสมรรถนะการท าวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวจิยัในชั้นเรียน 
4) ควรพฒันาสมรรถนะการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบ ก ากบั ติดตามและประเมินผลจากการวจิยั

 2.2.5 ดา้นภาวะผูน้ าครูอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัสภาพการพฒันา
สมรรถนะของครูต ่าสุด คือการมีทกัษะการฟัง การพูด และการตั้งค  าถาม เปิดใจกวา้ง ยืดหยุ่น และยอมรับทศันะท่ี
หลากหลายของผูอ่ื้น เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน อนัดบัท่ี 2การสนบัสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการ
พิจารณาไตร่ตรองของเพ่ือนร่วมงาน และมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ อนัดับท่ี 3 คือการพิจารณา
ไตร่ตรองความสอดคลอ้งระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการจดัการเรียนรู้ จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นภาวะผูน้ าครู สรุปไดว้า่ 1) ควรมีการพฒันาสมรรถนะทกัษะ
ในการคิด วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ 2) ควรส่งเสริมการพฒันาทกัษะการฟัง 3) ควรส่งเสริมการพฒันาเพ่ือฝึกปฏิบติั 
เพ่ือพฒันาความเป็นครูผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบติังานออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง และบูรณาการส่ิงแวดลอ้ม
ทอ้งถ่ินเขา้ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือใหเ้กิดประสบการณ์จริง 

 2.2.6 ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้  ในระดบัมากและ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัสภาพการพฒันาสมรรถนะของครูต ่าสุด คือการใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของชุมชน อนัดบัท่ี 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งครู ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 3 คือการประสานให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของสถานศึกษา จากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ กลุ่ม 5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้ สรุปไดว้่า 1) ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมการสร้าง
ความสัมพนัธ์ ความร่วมมือท่ีดีกบัชุมชน 2) พฒันาสมรรถนะครูการศึกษาพิเศษในการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
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3) พฒันาสมรรถนะการจดัเวที ประชุม ประชาคมเพื่อให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นในการจดัการศึกษา 4) พฒันาองค์
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชนในการจดักิจกรรม ศิลปวฒันธรรมของชุมชน 5) พฒันาสมรรถนะครูดา้นการใช้
ชุมชนเป็นฐาน อาจเน่ืองมาจาก สร้างกระบวนการท างานโดยดึงผูน้ าชุมชน ประสานใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 

5. ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ควรวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาครูดา้นสมรรถนะบุคลากรโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5 ส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย 

ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

GUIDELINES FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TO THE EXCELLENCE 
OF THE THAI RED CROSS SOCIETY ACCORDING TO THE CRITERIA OF 

THE THAILAND QUALITY AWARD (TQA) 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย และ

น าเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ การวางแผนดา้นบุคลากร การสร้างสภาพแวดลอ้มของบุคลากร และการสร้าง
ความผูกพนัของบุคลากร เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี
ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 136 คน รวมทั้งการประชุมสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
สภากาชาดไทย จ านวน 8 คน เพื่อสามารถน าแนวทางไปพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสภากาชาดไทย 
และน าไปสู่การยกระดบัองคก์รสู่ความเลิศตามวสิัยทศัน์ ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศ
ของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ ์TQA ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบหลกั พบวา่ 
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผนดา้นบุคลากร รองลงมา คือ การสร้างสภาพแวดลอ้มของบุคลากร และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
การสร้างความผูกพนัของบุคลากร ส าหรับแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย 
ตามเกณฑ ์TQA ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัแนวทางท่ีผูว้ิจยัน าเสนอ และมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการหลกัท่ีส าคญั
ในการพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย คือ องค์กรตอ้งให้ความส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนทุกองค์ประกอบ รวมทั้งพฒันาและติดตามผลเพื่อการปรับปรุงไปพร้อมๆ กนั โดยตอ้งมีเคร่ืองมือส าคญั 
ในการพฒันาควบคู่กนัไป ไดแ้ก่ กรอบการด าเนินงานท่ีชดัเจน ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจให้ทัว่ถึงทั้งองคก์ร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ึงเป็น
การยนืยนัถึงความมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนทุกองคป์ระกอบ รวมทั้งสร้างความผกูพนั และความเช่ือมัน่ใหก้บับุคลากร  

ค าส าคญั:  การบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศ, รางวลัคุณภาพแห่งชาติ, สภากาชาดไทย 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study human resource management to the excellence of the Thai 

Red Cross Society. And present the guidelines of human resource management to the excellence of the Thai Red 
Cross Society according to the criteria of the Thailand Quality Award (TQA). Consists of three main components: 
workforce planning, creating of workforce environment and workforce engagement. The data were collected by 
using a questionnaire from sample 136 administrators and operations officer, as well as the Focus group discussion 
was conducted by 8 professionals in human resource management of the Thai Red Cross Society to be able to guide 
the development of human resource management system of the Thai Red Cross Society. Then lead to the upgrade 
the organization to be the excellence based on vision. The research found that, Human resource management to the 
excellence of the Thai Red Cross Society according to the TQA criteria as a whole was at a moderate level. When 
consider each main component, the highest average was the workforce planning, followed by the creation of 
workforce environment. And the lowest average was the engagement of workforce. As for human resource 
management approach to the Thai Red Cross Society's excellence, according to the TQA criteria, largely agrees 
with the researcher's approach. In addition, there are suggestions on the key processes in the development of human 
resource management to the Thai Red Cross Society's excellence. The organization must focus on driving all 
elements including develop and follow-up for improvement in the meantime, with significant tools for development 
simultaneously i.e. a clear operational framework, efficient Management Information System and communication 
throughout the organization. Anyhow, administrators must participate and behave as a role model. That is a 
confirmation of the commitment to drive all elements, Including engagement and confidence to the workforce. 

Keywords:  Human resource management to the excellence, Thailand Quality Award, The Thai Red Cross Society 

1. บทน า
ในอดีตกวา่สามทศวรรษท่ีผ่านมา จุดเน้นในเร่ืองการบริหารคุณภาพ (Quality Management)  ไดป้รากฏโดดเด่น 

และไดก้ลายเป็นแนวโน้มส าคญัในการพฒันาองค์กรและการพฒันาการบริหารจดัการ และมีบทบาทผลกัดนัการ
บริหารจดัการองคก์รสู่ระดบัท่ีไดรั้บการยอมรับของความเป็นองคก์รชั้นน า (ศตรัตน์ ทิพยผ์อ่ง, 2556: 1) ดงัจะเห็นไดจ้าก
การใหค้วามส าคญัของการบริหารจดัการตามกรอบการบริหารจดัการท่ีเรียกกนัวา่ รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็น
รางวลัระดบัโลก (World Class) เน่ืองจากมีพ้ืนฐานทางดา้นเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลัเช่นเดียวกบัรางวลั
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) ซ่ึงเป็นตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก
น าไปประยกุต ์(ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2559) ส าหรับรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศไทย (Thailand Quality Award หรือ TQA) ก็ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นกรอบการบริหารจดัการเพ่ือน าองคก์ร
ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีเน้ือหาของขอ้ก าหนดและการประเมินท่ีเทียบเคียงไดก้บัรางวลัคุณภาพแห่งชาติต่าง ๆ ในโลก 
การใช้เกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมุ่งมั่นพฒันาตนเองอย่างไม่หยุดย ั้ง ซ่ึงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศขององค์กร เป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการจดัสรรทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิผลสูงสุด โดยใชแ้นวคิดวา่บุคลากรในองคก์รเป็นเสมือนทรัพยสิ์นประเภทหน่ึงขององคก์รท่ีตอ้งไดรั้บการดูแล
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เอาใจใส่ จ่ายค่าตอบแทน ให้รางวลัและสวสัดิการ โดยเน้นการดึงและพฒันาศกัยภาพของบุคคลมาใชใ้ห้เหมาะกบังาน  
มีการพฒันาแนวคิดน้ีไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีมุ่งพฒันา เสริมสร้าง และกระตุน้ให้บุคลากรเกิด
ความรัก ความศรัทธา และมุ่งมัน่ทุ่มเทท างานใหก้บัองคก์ร สนบัสนุนใหบุ้คลากรเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวคิดท่ีสร้างสรรค์อนัก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นก าลงัผลกัดนัและเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัองคก์ร ซ่ึงยากต่อการลอกเลียนแบบและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระยะยาว (วนิดา วาดีเจริญ และ
คณะ, 2556, น. 11) สภากาชาดไทย เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพองคก์รสู่ความเป็นเลิศ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ความตอนหน่ึงของวสิยัทศัน์สภากาชาดไทย คือ “...เป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตัและนวตักรรม 
มีวิสัยทศัน์ท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้สู่ความเป็นเลิศ...” รวมถึงการสร้างประโยชน์และพฒันาขีดความสามารถขององคก์ร
ให้สามารถปรับตวัต่อสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเน้นการพฒันาการบริการขยายการบริการ  
เพ่ิมเป้าหมายและเพ่ิมคุณภาพ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย, 2560 3) 
นอกจากความส าคญัในการด าเนินงานตามท่ีสภากาชาดไทยมุ่งหวงัแลว้ ยงัมีผลจากการส ารวจขอ้มูลในการจดัท าแผน
กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557-2559 สรุปไดว้า่ บุคลากรของสภากาชาดไทยยงัการขาดความเขา้ใจ
เป้าประสงคร่์วม (Shared Goal) เพ่ือเช่ือมโยงแผนงานไปสู่เป้าหมายเดียวกนั และการบริหารจดัการงานดา้นทรัพยากร
บุคคลของส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคลยงัขาดการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งกระบวนการท างาน
ของบุคลากรท่ีมุ่งเน้นกระบวนการจนขาดความคล่องตวัและเป็นการปฏิบติังานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก นอกจากน้ี ขอ้จ ากดั
ดา้นศกัยภาพของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากรและองค์กรไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งจริงจงั การขาดจุดมุ่งเน้น 
(Strategic Focus) ในเป้าหมายการพฒันาและทกัษะท่ีจ าเป็นของบุคลากรแต่ละส านกังาน ส่งผลใหก้ารพฒันาจึงเนน้ท่ี
ปริมาณมากกวา่คุณภาพหรือผลลพัธ์ ระบบบริหารจดัการท่ีสามารถจูงใจให้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอยากมาท างาน
และระบบการรักษาบุคคลเหล่าน้ียงัไม่มีความชดัเจน (ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย, 2556)  

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัเห็นโอกาสในการพฒันาการด าเนินงานตามวิสัยทศัน์ของ
สภากาชาดไทยท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความส าคญัในดา้นความพร้อมของการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ 
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัองคก์ร จึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของ
สภากาชาดไทย ตามเกณฑ ์TQA เพ่ือน าไปสู่การพฒันามาตรฐานวิชาชีพดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นการสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมดา้นงานทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ
2. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์รางวลั

คุณภาพแห่งชาติ ท่ีเหมาะสม 

3. การด าเนินการวจิยั
การวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศโดยเทียบเคียงกบัเกณฑ ์TQA ปี 2559-2560 

ในหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารบุคลากร ซ่ึงท าการวเิคราะห์ออกมาไดท้ั้งหมด 3 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี  
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1. การวางแผนด้านบุคลากร มี 2 องค์ประกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การจดัท าแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากร 2) การจดัท า
แผนปฏิบติัการดา้นบุคลากรและการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากร มี 6 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การประเมินความตอ้งการดา้นขีด
ความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร 2) การสรรหาวา่จา้ง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว ้3) การจดัรูปแบบการท างาน
และการบริหารบุคลากรเพื่อความส าเร็จในงาน 4) การจดัการการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร 5) การสร้างสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานของบุคลากร 6) การจดัการดา้นสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

3. การสร้างความผูกพันของบุคลากร มี 5 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 2) การ
ก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากร 3) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของบุคลากร 4) ระบบการเรียนรู้
และการพฒันาบุคลากร 5) การจดัการความกา้วหนา้ในสายอาชีพของบุคลากร 

ผู้วจิยัได้ก าหนดระยะในการวจิยั แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที ่1 การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลศิของสภากาชาดไทยในปัจจุบันโดยเทยีบเคยีง

กบัเกณฑ์ TQA เป็นการศึกษาวเิคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ ์TQA 
เพ่ือพฒันาเป็นกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้าง
ร่างแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ ์TQA 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจา้หน้าท่ีประจ าของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดัสภากาชาดไทย จ านวน 25 
หน่วยงาน จ านวนรวมทั้ งส้ิน 157 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 57 คน 2) กลุ่มเจา้หน้าท่ีระดับ
ปฏิบติัการ จ านวน 100 คน ซ่ึงไดจ้ากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกตามเกณฑ์
คุณสมบติัท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง คือ ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ ตั้งแต่ระดบั 8 ข้ึนไป โดยตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบักลางของสภากาชาดไทย 
(Ex-MSD) มาแลว้ หรือ ผูบ้ริหารระดบักลาง คือ ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้กลุ่มงาน ตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไป
หรือเทียบเท่า โดยตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบักลางของสภากาชาดไทย (Ex-MSD) มาแลว้ 
หรือ ผูบ้ริหารระดบัตน้ คือ ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง หัวหนา้ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ตั้งแต่ระดบั 6 ข้ึนไปหรือเทียบเท่า โดยตอ้ง
ผา่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัตน้ของสภากาชาดไทย (MSD) มาแลว้ 

2. กลุ่มเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีไดรั้บการบรรจุในต าแหน่ง บุคลากร วิทยาจารย ์
ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน หรือ เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีไดรั้บการบรรจุและไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย
ในปัจจุบนัโดยเทียบเคียงกบัเกณฑ ์TQA แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่งงานปัจจุบนั ระดบัต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานในสภากาชาดไทย ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
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 ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบนั
โดยเทียบเคียงกบัเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ จ านวนทั้งหมด 73 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) มี 6 ระดบั ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 

  

 องค์ประกอบหลกัที ่1 การวางแผนด้านบุคลากร ม ี2 องค์ประกอบย่อย คือ  
  1.1 การจดัท าแผนกลยทุธ์ดา้นบุคลากร จ านวน 4 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 1-4) 
  1.2 การจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นบุคลากรและการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั จ านวน 5 ขอ้ (ค  าถามขอ้ท่ี 5-9)  
 

 องค์ประกอบหลกัที ่2 การสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากร ม ี6 องค์ประกอบย่อย คือ 
  2.1 การประเมินความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร จ านวน 3 ขอ้ (ค  าถามขอ้ท่ี 

10-12) 
  2.2 การสรรหาวา่จา้ง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว ้จ านวน 4 ขอ้ (ค  าถามขอ้ท่ี 13-16) 
  2.3 การจดัรูปแบบการท างานและการบริหารบุคลากรเพื่อความส าเร็จในงาน จ านวน 4 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 

17-20) 
  2.4 การจดัการการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร จ านวน 5 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 21-25) 
  2.5 การสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากร จ านวน 4 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 26-29)  
  2.6 การจดัการดา้นสิทธิประโยชน์ของบุคลากร จ านวน 4 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 30-32) 
 

 องค์ประกอบหลกัที ่3 การสร้างความผูกพนัของบุคลากร ม ี5 องค์ประกอบย่อย คือ 
  3.1 การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร จ านวน 5 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 33-37) 
  3.2 การก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของบุคลากร จ านวน 8 ขอ้ (ค  าถามขอ้ท่ี 38-45) 
  3.3 ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของบุคลากร จ านวน 7 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 46-52) 
  3.4 ระบบการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร จ านวน 19 ขอ้ (ค าถามขอ้ท่ี 53-71) 
  3.5 การจดัการความกา้วหนา้ในสายอาชีพของบุคลากร จ านวน 2 ขอ้ (ค  าถามขอ้ท่ี 72-73) 
 

 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั มเีกณฑ์การให้ค่าระดบัคะแนน ดงันี้ 
  ใหค้ะแนน 5 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ใหค้ะแนน 4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  ใหค้ะแนน 3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ใหค้ะแนน 2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ใหค้ะแนน 1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ใหค้ะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการปฏิบติั 
 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี  
 1. ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือเกณฑ ์TQA ปี 2559-2560 เพื่อวเิคราะห์และสงัเคราะห์องคป์ระกอบของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ ์TQA และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ตลอดจนศึกษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา เพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1922 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 2. น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผ่านการตรวจจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ซ่ึงมีขอ้ค าถามจ านวน 82 ขอ้ 
เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย นักวิชาการทางดา้นการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการวิจยั จ านวน 2 คน และวิทยากรท่ีปรึกษาดา้น TQA จ านวน 1 คน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
และผูว้ิจยัหาค่าดชันีความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของค าถามรายขอ้ (IOC) โดยค่า IOC ท่ีค  านวณไดต้อ้งอยูร่ะหว่าง 
0.50-1.00 ซ่ึงแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา จึงน าขอ้ค าถามนั้นไปใชไ้ด ้ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC 
ต ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา จึงตอ้งปรับปรุงหรือตดัท้ิงขอ้ค าถามนั้น ส าหรับ
การวจิยัคร้ังน้ีผลการวิเคราะห์หาค่า IOC ท่ีได ้พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.05-1.00 ซ่ึงน าไปใชไ้ด ้มีจ านวน 
73 ขอ้ ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต  ่ากวา่ 0.50 มีจ านวน 9 ขอ้ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอให้ตดัท้ิง เน่ืองจากขอ้ค าถามนั้น 
มีความซ ้ าซอ้นกบัขอ้ค าถามอ่ืนในแบบสอบถามเดียวกนั 

 3. น าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
เจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทยท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เพื่อประเมินคุณภาพ
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัวา่แต่ละขอ้ค าถามมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ท่ีดีจะมีค่าสูงเขา้ใกล ้+1 
มากท่ีสุด ถา้เคร่ืองมือใดมีค่าต ่ากวา่ 0.70 ควรพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือแลว้น าไปทดลองเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่
ใหม่อีกคร้ัง ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.976 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัดีมาก
หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี  
 1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้  านวยการในแต่ละหน่วยงาน

ของสภากาชาดไทย จ านวน 25 หน่วยงาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลวิจยัดว้ยการใชแ้บบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ส่งแบบสอบถามฉบบัจริงไปยงักลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหน่วยงานดว้ยตนเอง พร้อมแนบหนงัสือยนืยนั
จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์และนัดวนัรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืน
และรับคืนดว้ยตนเอง โดยก าหนดระยะเวลาภายในเดือนมีนาคม 2561  

 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา จากนั้นน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละกลุ่ม 
โดยการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลเพ่ือสรุปผลการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบนัโดย
เทียบเคียงกบัเกณฑ ์TQA 

 4. สร้างร่างแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์ TQA 
เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัระยะต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติ
ส าเร็จรูป SPSS 23 (Statistical Package for the Social Science Windows version 23) ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะห์และน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 ขอ้มูลตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าแจกแจงหา
ค่าความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) จ าแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1923 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปัจจุบนั ระดบัต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานในสภากาชาดไทย แลว้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 

 ขอ้มูลตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบนั
โดยเทียบเคียงกบัเกณฑ ์TQA วิเคราะห์โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น ามา
แปลความหมาย โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 6 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  0 หมายถึง  ไม่มีการปฏิบติั 

ระยะที่ 2 การน าเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์ TQA 
ทีเ่หมาะสม เป็นการพฒันาร่างแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ ์TQA 
และน าเสนอแนวทางฯ ท่ีเหมาะสม ดว้ยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อประเมินความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัร่างแนวทางฯ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน และน าเสนอแนวทางฯ ท่ีเหมาะสมและสมบูรณ์ต่อไป 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญัในการวจิยั มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 8 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสภากาชาดไทย ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัหัวหน้าฝ่ายข้ึนไป จ านวน 7 คน และเจา้หน้าท่ีระดบัช านาญการพิเศษ 
จ านวน 1 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสนทนากลุ่มเก่ียวกบัร่างแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศ
ของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ ์TQA โดยประเด็นหลกัท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 

1. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัร่างแนวทางฯ ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 1 การวางแผน
ดา้นบุคลากร 

2. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัร่างแนวทางฯ ในองค์ประกอบหลกัท่ี 2 การสร้าง
สภาพแวดลอ้มของบุคลากร 

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัร่างแนวทางฯ ในองค์ประกอบหลกัท่ี 3 การสร้าง
ความผกูพนัของบุคลากร 

4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัร่างแนวทางฯ ในภาพรวม

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศขององคก์รท่ีไดรั้บรางวลั TQA และรางวลั TQC ประกอบกบัผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม มาสร้างแบบสนทนากลุ่มเก่ียวกบัร่างแนวทางฯ และเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
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ปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นน าแบบสนทนากลุ่มท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยการประชุมสนทนากลุ่ม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่ม โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) 
และใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงเพ่ือบนัทึกการสนทนาร่วมดว้ย ซ่ึงใชเ้วลาในการประชุมสนทนากลุ่ม ประมาณ 2 ชัว่โมง 

การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดเทปและการจดบนัทึกจากการประชุมสนทนากลุ่ม มาจดั
หมวดหมู่และจ าแนกผลออกเป็นแต่ละองค์ประกอบตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัในการวจิยั จากนั้นสรุปเป็นแนวทางฯ ท่ีสมบูรณ์และน าเสนอต่อไป 

4. ผลการวจิยั

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลศิของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน
โดยเทยีบเคยีงกบัเกณฑ์ TQA จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 136 คน สรุปได้ดงันี ้

1.1 ดา้นขอ้มูลส่วนตวั จ าแนกตามเพศ อายุ วฒิุการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงานปัจจุบนั ระดบัต าแหน่ง 
และประสบการณ์การท างานในสภากาชาดไทย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.26 มีช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94 และช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.94 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 69.12 มีต าแหน่ง
ปัจจุบนัเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 65.44 มีระดบัต าแหน่งระดบั 7 จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.53 และมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.15 

1.2 ด้านข้อมูลเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน 
โดยเทียบเคียงกบัเกณฑ ์TQA โดยรวม พบวา่ มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.19, S.D. = 0.78) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การวางแผนดา้นบุคลากร การสร้างสภาพแวดลอ้มของบุคลากร 
และการสร้างความผกูพนัของบุคลากร โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย พบวา่ ล าดบั 1 คือ องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 
การวางแผนดา้นบุคลากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.29, S.D. = 1.02) ล าดบั 2 คือ องคป์ระกอบหลกัท่ี 2 
การสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  (x̅ = 3.26, S.D. = 0.77) ล าดับ 3 คือ 
องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 การสร้างความผกูพนัของบุคลากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.03, S.D. = 0.76)  

1.3 ด้านข้อมูลเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน 
โดยเทียบเคียงกบัเกณฑ์ TQA ในองค์ประกอบหลกัท่ี 1 การวางแผนดา้นบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบยอ่ย 
ไดแ้ก่ 1) การจดัท าแผนกลยทุธ์ดา้นบุคลากร 2) การจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นบุคลากรและการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบย่อย พบว่า องคป์ระกอบย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจดัท าแผนปฏิบติัการดา้น
บุคลากรและการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.35, S.D. = 1.02) และองคป์ระกอบยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การจดัท าแผนกลยทุธ์ดา้นบุคลากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.22, S.D. = 1.11)  

1.4 ด้านข้อมูลเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน 
โดยเทียบเคียงกบัเกณฑ์ TQA ในองค์ประกอบหลกัท่ี 2 การสร้างสภาพแวดลอ้มของบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 6 
องค์ประกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การประเมินความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร 2) การสรรหา
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วา่จา้ง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว ้3) การจดัรูปแบบการท างานและการบริหารบุคลากรเพื่อความส าเร็จในงาน  
4) การจดัการการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร 5) การสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากร 6) การจดัการดา้น
สิทธิประโยชน์ของบุคลากร เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ
จดัรูปแบบการท างานและการบริหารบุคลากรเพื่อความส าเร็จในงาน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.58, S.D. = 0.88) 
และองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การจดัการการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(x̅ = 3.06, S.D. = 0.96)  
 1.5 ด้านข้อมูลเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน 
โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ TQA ในองค์ประกอบหลกัท่ี 3 การสร้างความผูกพนัของบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 5 
องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 2) การก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของบุคลากร 
3) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของบุคลากร 4) ระบบการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 5) การจดัการความกา้วหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบยอ่ย พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.29, S.D. = 0.72) และองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ การจดัการความกา้วหนา้ในสายอาชีพของบุคลากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.79, S.D. = 1.09) 
 1.6 ด้านข้อมูลเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน 
โดยเทียบเคียงกบัเกณฑ ์TQA เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร
ให้ท างานโดยมุ่งเนน้ผูรั้บบริการเป็นส าคญั มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.92, S.D. = 1.03) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ หน่วยงานของท่านมีการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของระบบการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และน าผลการวิเคราะห์
มาเป็นตวัช้ีวดัในการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(x̅ = 2.65, S.D. = 1.13) 

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของสภากาชาดไทย สามารถสรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย 
ตามเกณฑ ์TQA ในภาพรวมได ้4 แนวทาง ดงัน้ี 

 1. องคป์ระกอบหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์ TQA 
มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและครอบคลุมในทุกมิติของกรอบการพฒันาองคก์ร และสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยได ้

 2. ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์ TQA คือ ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและปฏิบัติตนเป็น
ตน้แบบท่ีดี (Role Model) ใหก้บับุคลากร ซ่ึงเป็นการยนืยนัถึงความมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนองคป์ระกอบ รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมัน่และความมุ่งมัน่ใหก้บับุคลากร 

 3. กระบวนการหลกัท่ีส าคญัในการพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย 
ตามเกณฑ ์TQA คือ องคก์รตอ้งใหค้วามส าคญัในการขบัเคล่ือนทุกองคป์ระกอบรวมทั้งพฒันา และติดตามผลเพ่ือการ
ปรับปรุงไปพร้อม ๆ กนั ไม่อาจเลือกด าเนินการเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง แต่อาจเร่ิมด าเนินการจากงานท่ีสามารถท าไดก่้อน 

 4. การน าแนวทางของเกณฑ ์TQA มาใชใ้นการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รตอ้งมี
เคร่ืองมือส าคญั 3 ประการ ประการแรก คือ กรอบการด าเนินงาน (Framework) แผนการด าเนินงาน (Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประการท่ี 2 คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System 
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หรือ MIS) ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นระบบพ้ืนฐานขององคก์ร และประการท่ี 3 คือ การส่ือสารสร้างความเขา้ใจให้ทัว่ถึง
ทั้งองคก์ร 
 

5. การอภิปรายผล 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบนัโดย

เทียบเคียงกบัเกณฑ ์TQA พบวา่ มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะสภากาชาดไทยเป็นองคก์ร
อิสระท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีมีบุคลากรจ านวนมากเกือบ 10,000 คน ในขณะท่ีมีจ านวนผูป้ฏิบติังานดา้นทรัพยากรมนุษย์
ของสภากาชาดไทยเพียง 50 คน จึงส่งผลกระทบให้การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสภากาชาดไทยไม่ค่อยมีความคล่องตวั 
การเรียนรู้ระดบัองคก์รไม่ค่อยต่อเน่ืองและทัว่ถึง ไม่ทนัต่อภาวะปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2558) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ยอ่มมีผลกระทบต่อองคก์รไม่ทางใดก็ทางหน่ึงหรืออาจมีผลกระทบบา้ง แต่มี
แนวโนม้ท่ีจะทวคีวามรุนแรงข้ึนในอนาคต และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ร่วมกบัคณะท่ีปรึกษาจากบริษทั APM Group (2556) ท่ีศึกษาขอ้มูลในการจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. 2557-2559 พบว่า กระบวนการท างานของบุคลากรสภากาชาดไทยมุ่งเน้นกระบวนการจนขาดความคล่องตวั 
และเป็นการปฏิบติังานเชิงรับมากกวา่เชิงรุก 

องคป์ระกอบหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบนัโดยเทียบเคียง
กบัเกณฑ ์TQA ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผนดา้นบุคลากร เน่ืองจากสภากาชาดไทยมีแผนยทุธศาสตร์ซ่ึงใชเ้ป็น
กรอบในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพ่ือมุ่งตอบสนองวิสยัทศัน์ขององคก์รท่ีค่อนขา้งชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จิตติภา ศพัทเสน (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล: กรณีโรงเรียนนนทรีวิทยา พบวา่ หมวดการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเช่นกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ (2556) เร่ืองกลยทุธ์การบริหาร
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ ซ่ึงพบวา่ หน่ึงในจุดแข็งของการบริหารสู่ความเป็นเลิศคือดา้น
การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

องคป์ระกอบหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทยในปัจจุบนัโดยเทียบเคียง
กบัเกณฑ ์TQA ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การสร้างความผูกพนัของบุคลากร อาจเน่ืองมาจากระบบบริหารจดัการท่ีสามารถ
จูงใจให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยากมาท างานและระบบการรักษาบุคลากรเหล่าน้ียงัไม่มีความชดัเจนและ
ไม่กระตุน้ใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและเตม็ความสามารถ ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุจากการประชุมสนทนากลุ่ม
ไดใ้ห้แนวทางในการปฏิบติัไวป้ระการหน่ึง คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนความผูกพนัของบุคลากร นอกจากจะพิจารณาเร่ือง
ค่าตอบแทนแลว้ องคก์รควรมีการพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนดว้ย ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาและค าร้องทุกขอ์ยา่งมีประสิทธิผล, 
โอกาสส าหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในสายอาชีพ สภาพแวดลอ้มในการท างาน, ความปลอดภยัและการ
ป้องกนัภยัของสถานท่ีท างาน, ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ, การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล, ความร่วมมือและการท างานเป็น
ทีม, ระดบัของการไดรั้บมอบอ านาจ, ความเขา้ใจลึกซ้ึงถึงความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มบุคลากรท่ีหลากหลาย, 
การศึกษาสาเหตุท่ีท าให้บุคลากรลาออก ตลอดจนการมีหัวหน้างานท่ีมีความใส่ใจ สอนงาน และสร้างคุณค่าให้กบั
บุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2559) ท่ีระบุไวว้า่ 
องคป์ระกอบส าคญัในการสร้างความผกูพนักบัองคก์ร ไดแ้ก่ การท างานท่ีมีคุณค่ารู้ทิศทางขององคก์รชดัเจน มีส านึก
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ในภาระรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจ มีประสิทธิผล
และใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั พนกังาน และอาสาสมคัรมีแรงจูงใจและรู้สึกถึงคุณค่าของงานท่ีตนท าอยู ่เน่ืองจาก
งานนั้นสอดคลอ้งกบัค่านิยมของตนเอง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
สภากาชาดไทย เก่ียวกบัแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยสู่์ความเป็นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ ์TQA ในภาพรวม 
พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ ์TQA คือ ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและปฏิบติัตนเป็นตน้แบบท่ีดี (Role 
Model) ให้กบับุคลากร และการน าแนวทางของเกณฑ ์TQA มาใชใ้นการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์รตอ้งมีเคร่ืองมือส าคญั 3 ประการ ประการแรก คือ กรอบการด าเนินงาน (Framework) แผนการด าเนินงาน (Roadmap) 
และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประการท่ี 2 คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System 
หรือ MIS) ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นระบบพ้ืนฐานขององคก์ร และประการท่ี 3 คือ การส่ือสารสร้างความเขา้ใจให้ทัว่ถึง
ทั้งองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฉตัรชนก จรัสวิญญู (2556) ท่ีพบวา่ ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามเกณฑร์างวลั TQA มี 2 ประการ คือ 1) มาตรฐานคุณภาพพ้ืนฐานขององคก์ร 2) ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและปฏิบติัตน
เป็นตวัแบบให้กบับุคลากร และในส่วนดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนน าเกณฑ์รางวลั TQA มาใชใ้นองคก์ร พบวา่  
มีเคร่ืองมือส าคญั คือ กรอบการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกนั รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นระบบพ้ืนฐานขององคก์ร 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
1. การบริหารงานขององค์กรจะพฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษย์

เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัท่ีผูบ้ริหารองคก์รควรตระหนกั
และร่วมกนัพฒันาบุคลากรทุกระดบัให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจของ
องคก์ร ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความเจริญกา้วหนา้ในสายอาชีพ และพร้อมต่อ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต ตลอดจนการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน ซ่ึงการ
ด าเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้เป็นท่ียอมรับ สามารถสร้างความผูกพนัของบุคลากรมากยิ่งข้ึนนั้น ควรด าเนิน
นโยบาย โครงการ และกิจกรรมดา้นการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกบัแผนกลยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร ซ่ึงตอ้งอาศยัการบูรณาการกบัระบบงานต่าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนกนั 

2. เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดของการวิจยัคร้ังน้ี คือ “การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของระบบ
การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร และน าผลการวิเคราะห์มาเป็นตวัช้ีวดัในการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้
และการพฒันาบุคลากร” ซ่ึงอยู่องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 การสร้างความผูกพนัของบุคลากร จึงเห็นควรให้สภากาชาดไทย
ด าเนินการพฒันาเร่ืองน้ีเป็นล าดบัแรก โดยการก าหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผลและความคุม้คา่
ของการพฒันาบุคลากร และควรมีการด าเนินการอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งควรมีการทบทวนปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั 
เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัการพฒันาบุคลากรของสภากาชาดไทยให้มีมาตรฐาน มีความ
คุม้ค่าต่อการลงทุน ซ่ึงจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่และการยอมรับของผูเ้ขา้รับการพฒันา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังาน

ดา้นทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน จึงเห็นควรเก็บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงกลุ่มอาสาสมคัร
ท่ีมาปฏิบติังานใหก้บัสภากาชาดไทยดว้ย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและสะทอ้นความเป็นจริงไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ ์TQA ในหมวดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกมิติของการบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ เน่ืองจากเกณฑ์การประเมินองคก์รมีครอบคลุมทั้งหมด 7 หมวด ไดแ้ก่ 
1) การน าองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 4) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ
7) ผลลพัธ์
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แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

Guidelines for School Information System Management in Chai Nat education service area office   

มลจิรา  บุญเสริม 
นกัศึกษาปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทประกอบดว้ย  2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทจ านวน 310 คน จากประชากร
ทั้ งหมด 1,518 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเท่ียง
เท่ากบั .92 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) แนวทางการ
บริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทโดยการจดัสนทนา
กลุ่มโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน   

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทจ านวน 310 คน จากประชากร
ทั้ งหมด 1,518 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเท่ียง
เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) แนว
ทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทโดยการจดั
สนทนากลุ่มโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน   
                  ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยันาท โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในอนัดบัปานกลาง ซ่ึงปัญหาอนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 
รองลงมาคือ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการประมวลผลขอ้มูล ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และปัญหาอนัดบัต ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ส่วนแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประกอบด้วย 6 ดา้น ดังน้ี 1) ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถานศึกษาควรจดัท าระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีชัดเจนในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครบถว้นและ ไปใน
แนวทางเดียวกนัโดยใหมี้การประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือระดมสมองสร้างแบบการเก็บขอ้มูลใหค้รบถว้นเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ 2) ดา้นการตรวจ สอบขอ้มูล สถานศึกษามีการตรวจสอบขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาวา่มีความ
เป็นปัจจุบนั ก่อนการจดัท าให้เป็นขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้มูลให้
มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 3) ดา้นการประมวลผลขอ้มูลสถานศึกษาจดัหางบประมาณส่งเสริม เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยั และส่งเสริมผูรั้บผิดชอบให้ความรู้การประมวลผลขอ้มูลมีความรู้
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ความสามารถในการประมวล ผลขอ้มูลท่ีหลากหลาย 4) ด้านการจดัเก็บขอ้มูล สถานศึกษามีการเก็บขอ้มูลทั้ งใน
รูปแบบของรายงาน และในรูปแบบของไฟล์เอกสารไวใ้นคอมพิวเตอร์เพ่ือกันการสูญหายของขอ้มูล และความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลไปใช้งาน  5) ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล สถานศึกษาร่วมกันการวิเคราะห์ข้อมูลให้
ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการใชง้าน และ 6) ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้สถานศึกษาควรจดัท าขอ้มูลสารสนเทศให้
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ท าเป็นสถิติ กราฟ เพ่ือให้เห็นผลท่ีชัดเจน เพ่ือน ามาประกอบการตดัสินใจ ในการก าหนด
นโยบายในการพฒันาการการศึกษาต่อไป  

ค าส าคญั:  ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศ, แนวทางการบริหารระบบวารสนเทศ 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the problem and to find out the guidelines for School 

Information System Management under Chai Nat Educational Service Area Office. This research consisted of 2 
parts 1) to study of the problem in School Information System Management under Chai Nat education service area 
office. The sample was selected using of  310  school  administrators  and  teachers  from 1,518 people in  Chai Nat  
education  service  area  office. Data was collected by a 5-level rating scale questionnaire with reliability of 0.92 
The analysis was conducted by using frequency, percentage, mean (x) and standard deviation in fine detail 2) to 
find out the guidelines for School Information System Management under Chai Nat education service area office by 
organizing a group discussion of 7 experts.   

Overall, the research results revealed that the problem of School Information System Management was at 
a medium level. The highest problem was data storage, the next were data check, data analysis, data procession, 
data collection and the lowest problem was data application. From the result of finding out the guidelines for 
School Information System Management in Chai Nat education service area office, the researcher found 6 aspects; 
1) data collection: schools should provide clear on each side data collection system for complete information and
same category by arranginga meeting of stakeholders to brainstorm, to create a complete data retention as the 
objectives. 2) data check: schools verify the present of collected data before developing into school information by 
the audit committee  checking in accurate and up to date. 3) data procession: schools supply promotion budget, 
tools and equipment in processing data with modernization and promote the responsible person for providing 
knowledge, information processing and ability in a wide variety of data processing. 4) data storage: schools have 
collected data in the form of a report and in the form of files on the computer to prevent data loss and convenience 
in searching for information to use. 5) data analysis: schools analyze the information covered by the aim of 
applications. 6) data application: schools should provide information in concrete such as statistic, graph for the clear 
result, for the adopt decisions to formulate policies on the development of the next further education  

Keywords: Management Information System Issue, Management Information SystemGuidelines 
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1.บทน า 
การจดัการศึกษาในยุคท่ีโลกไร้พรมแดน คุณภาพของคนไดรั้บการก าหนดให้เป็นผูท่ี้มีความสมบูรณ์ทั้ ง

ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถด ารงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข สถานศึกษา
ซ่ึงเป็นแหล่งอบรมให้ความรู้ จึงมีหน้าท่ีในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจท่ีชดัเจน จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลและสารสนเทศท่ี
สมบูรณ์ครบถว้น เป็นปัจจุบนั เรียกใชไ้ดส้ะดวกและตรงตามความตอ้งการ จะช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความมัน่ใจท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของหลกัวชิา หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง
ท่ีสามารถตรวจสอบได ้มีกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ สมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศ
ทั้ งหลายนั้ นนอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้ว ยงัน าไปสู่การพัฒนา
แนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการด าเนินการต่างๆ ด้วย (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.7-8)
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ จึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถด าเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะนอกจากจะใชใ้นการวางแผนการควบคุมการท างานและประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งแลว้ ยงัน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงแนวคิดและทางเลือกใหม่ๆ อีกดว้ย การบริหารงานโดยไม่ใชข้อ้มูลสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจยอ่ม
เส่ียงต่อความผิดพลาดสูงและส่งผลกระทบต่อบุคลากร หน่วยงาน และองค์การท่ีรับผิดชอบจ านวนมาก หากการ
ตดัสินใจผิดพลาดความเสียหายจะกระทบถึงเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้การมีระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี คุณภาพ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและเหตุการณ์ จะช่วยให้การบริหารงานและการตดัสินใจไดอ้ย่างมี
คุณภาพ (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, 2551, น.13-15) ซ่ึงการจดัการศึกษาของรัฐนั้นไดต้ระหนักถึงความส าคญัของ
ขอ้มูลสารสนเทศการพฒันาสารสนเทศเพื่อการจดัการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลกัคือตอ้งมีองคก์รก ากบันโยบายตาม
แผนแม่บทของระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีเอกภาพในการพฒันาระบบสารสนเทศของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดบักระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นของการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้าน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาไดมี้การพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งต่อเนืองส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภารกิจหลกัคือการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้กบัประชาชนวยัเรียนทุกคน แบ่งส่วนโครงสร้างการบริหารจดัการส่วนกลางออกเป็น 12 ส านัก/ หน่วย
ส่วนภูมิภาคส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนซ่ึงกระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยดังนั้ นข้อมูล
สารสนเทศจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารจดัการวางแผน และพฒันาการศึกษาให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งยติุธรรม
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550)จากท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้า่ ใน
ปัจจุบนัขอ้มูลสารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจดัการโดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษาเพราะ
ขอ้มูลท่ีผา่นการประเมินผลและการตรวจสอบแลว้ยอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ
ในเร่ืองนั้นๆภารกิจของสถานศึกษาซ่ึงถือไดว้า่เป็นองค์กรหลกัในการจดัการศึกษาตามหลกัการกระจายอ านาจตาม
มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎหมายวา่ดว้ย
การกระจายอ านาจให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาพ.ศ. 2550 ไดแ้บ่งขอบข่ายงานของสถานศึกษาออกเป็นรายดา้นซ่ึงไดแ้ก่ดา้นวชิาการดา้น
งบประมาณดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารทัว่ไปซ่ึงในการบริหารจดัการของแต่ละฝ่ายงานยอ่มตอ้งการการ



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1932 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ด าเนินการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศให้เป็นระบบเป็นปัจจุบนัถูกตอ้ง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2546, น.12) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีจ านวนสถานศึกษาทั้ งหมด 181 แห่ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 อ าเภอของจงัหวดัชยันาทประกอบดว้ย อ าเภอเมืองชยันาท อ าเภอมโนรมย ์อ าเภอวดัสิงห์ อ าเภอ
สรรพยา อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอหันคา อ าเภอหนองมะโมง และอ าเภอเนินขาม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีตระหนักถึง
ความส าคญั ความจ าเป็นในการท่ีจะตอ้งพฒันาระบบสารสนเทศไดมี้นโยบาย และแนวทางในการพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน และแหล่งสืบคน้ขอ้มูลท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับในการด าเนินงานตามภารกิจรวมทั้งใช้
เป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดับ แต่สถานศึกษาก็ยงัประสบกับปัญหาด้านการ
บริหารระบบสารสนเทศท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจาก การจดัเก็บขอ้มูลของสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบมาก
นกั ท าใหข้อ้มูลท่ีมีขาดความสมบูรณ์  ไม่เป็นปัจจุบนั และขาดความต่อเน่ือง บุคลากรท่ีรับผิดชอบยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการจัดระบบสารสนเทศอย่างแท้จริง ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบตอ้งการให้ความส าคญัต่อการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง รวมทั้ งการติดตามประเมินผลการจัดท า และน าข้อมูล
สารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานของสถานศึกษา การสร้างเคร่ืองมือและจดัหาเคร่ืองมือให้ครอบคลุมตามภารกิจ
งาน การเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ย อาจท าใหข้อ้มูลลา้สมยั ขอ้มูลซ ้ าซอ้น ขอ้มูลในการ
จัดเก็บมีมากจนยากต่อการจ าแนก การรวบรวมขอ้มูลท าได้ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการต่อการใช้งาน เป็นต้น 
(ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท, 2555, น. 34) จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาศึกษาปัญหาและหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและแนวทางให้ผูบ้ริหารและครูใน
สถานศึกษา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปใชว้างแผนเพ่ือแกปั้ญหา ปรับปรุง และพฒันาการบริหารระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท 
2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท 

3. การด าเนินการวจิยั
ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุ่งหวงัท่ีจะศึกษาระดบัปัญหาและ

แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท ผูว้ิจยั
จึงขอเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี  1. ขั้นตอนการวจิยั  2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การเก็บและรวบรวมขอ้มูล  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  6. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั

ขั้นตอนการวจิยั 
ในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1933 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 181 คน และครู จ านวน 1,337 คน สถานศึกษาใน

สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท จ านวน 181 โรงเรียน รวมทั้ งส้ินจ านวน 1,518 คน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยันาท จ านวน จ านวน 310 คน ใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  1)ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan จ านวนประชากร 1,518 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 310 คน  2)ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละอ าเภอตามสัดส่วนของประชากรโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตาม
สดัส่วน (Proportional stratified random sampling)  3)ท าการสุ่มจากกลุ่มประชากรตามสดัส่วนท่ีค านวณได ้ในแต่ละ
อ าเภอโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง ดงั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัขั้นตอนน้ี มี 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดว้ย เพศ ต าแหน่ง และ

ประสบการณ์ท างาน เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
ตอนท่ี 2  ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ถามใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 2) การตรวจสอบขอ้มูล 3) การประมวลผลขอ้มูล 
4) การจดัเก็บขอ้มูล  5) การวิเคราะห์ขอ้มูล  และ 6) การน าขอ้มูลไปใชล้กัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5
ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู ้อ  านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. ผูว้ิจยัพบผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์เพ่ือเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
1. ตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา
2. ออกแบบและลงรหสัขอ้มูลในแบบสอบถามกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
3. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
4. แปลความหมายของระดบัปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยันาท โดยมีเกณฑด์งัต่อไปน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 100) 
ค่าเฉล่ีย   4.50 – 5.00  หมายถึง  ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.50 – 4.49  หมายถึง ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย   2.50 – 3.49  หมายถึง  ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.50 –2.49  หมายถึง  ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00 –1.49  หมายถึง  ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1934 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

     สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ค่าความถ่ี (Frequency) 
  2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
  3. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ตอนท่ี 2  ผลการหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยันาท 

ผู ้วิจัยน าข้อค าถามท่ีสูงสุด 3 อันดับในแต่ละด้าน จาก 6 ด้าน มาร่างเป็นแนวทางการบริหารระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและน าร่างดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสนทนากลุ่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน ในวนัศุกร์ท่ี 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวดัท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท และน าผลจากขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญมาสงัเคราะห์ ปรากฏเป็นแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยันาท 
 
4. ผลการวจิยั 
 1. ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท สรุปได้ดงัดงัตารางที ่1.1 และตารางที ่1.2 ดงันี ้
 
ตารางที ่1.1 ผลการวเิคราะห์ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาชยันาท ดว้ยสถิติพ้ืนฐาน และS.D.โดยภาพรวมรายดา้น 

รายการ 
ระดบัปัญหาการบริหารงานสารสนเทศ 

 S.D. แปลผล อนัดบั 
  1 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2.41 0.71 นอ้ย 5 
  2    ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 3.01 0.78 ปานกลาง 2 
  3 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 2.43 0.72 นอ้ย 4 
  4 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 3.26 0.79 ปานกลาง 1 
  5 ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 2.67 0.70 ปานกลาง 3 
  6 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ 1.74 0.62 นอ้ย 6 

รวมเฉล่ีย 2.59 0.72 ปานกลาง  

 
จากตาราง 1.1 พบวา่ ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาชยันาท โดยภาพรวมมีสภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =2.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการ
จดัเก็บขอ้มูล สูงสุด (  = 3.26 ) ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 







 



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1935 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางที ่1.2 ผลการวเิคราะห์ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยันาท ท่ีสูงสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้น 

ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล 
1. สถานศึกษามีขอ้ความในแบบเก็บ
ขอ้มูลมีความครบถว้นตามจุดมุ่งหมาย 
2. การเก็บขอ้มูลไดท้นัตามเวลาท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
3. สถานศึกษามีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความเหมาะสม 
 

1. สถานศึกษามีการตรวจสอบ
ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมมา 
2. สถานศึกษามีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของขอ้มูล 
3. สถานศึกษามีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์สนบัสนุนการตรวจสอบ
ขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 
 

1. สถานศึกษามีความทนัสมยั
ของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ใน
การประมวลผลขอ้มูล 
2. สถานศึกษาใชส้ถิติท่ี
เหมาะสมในการประมวลผล
ขอ้มูล 
3. สถานศึกษามีการสรุปการ
ประมวลผลขอ้มูลเป็น
สารสนเทศเพื่อน าไปใช ้

1. สถานศึกษามีการจดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศในรูปแบบของไฟลเ์อกสาร
ไวใ้นคอมพิวเตอร์ 
2. สถานศึกษาไดจ้ดัระบบการจดัเก็บ
รักษาขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็น
หมวดหมู่ ตามลกัษณะงานของ
สถานศึกษา เพ่ือสะดวกต่อการคน้หา 
3.สถานศึกษาไดจ้ดัระบบการเก็บรักษา
ขอ้มูลสารสนเทศไวใ้นแฟ้มส ารอง
ขอ้มูล เลือกขอ้มูลท่ีมีส าคญัๆเพื่อ
ประโยชน์ในกรณีท่ีขอ้มูลเดิมสูญหาย 

1. สถานศึกษามีความครอบคลุม
ของขอ้มูลตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การใชง้าน 
2.สถานศึกษามีเทคนิควธีิการท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่ง
เหมาะสม 
3. สถานศึกษาสรุปผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 

1. สถานศึกษามีการน าขอ้มูลไป
ใชใ้นการประเมินปรับปรุงการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
2. ส ถ าน ศึ ก ษ า ใ ช้ ข้ อ มู ล
ส ารสน เทศในการ เผยแพ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้เก่ียวข้อง
ทราบโดยทัว่กนั 
3.สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบันทันต่อ
การใชง้านอยูเ่สมอ 
 

 
 2. แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาทสรุปได้ดงันี ้

  2.1 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรค านึงถึงความตอ้งการของการน าไปใชมี้แบบฟอร์มในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งท่ีควรอยูท่ั้งในและนอกสถานศึกษาและน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.2 ด้านการตรวจสอบขอ้มูล มีการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท่ีจะน าไปประมวลผลตรงตามความ
ตอ้งการของการน าไปใชห้รือแบบฟอร์มท่ีเก็บรวบรวมตรงตามประเภทของขอ้มูล 

 2.3 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล มีการประมวลผลทั้งท าดว้ยมือและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มา
ช่วยในการประมวลผล 
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2.4 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล มีจดัเก็บขอ้มูลเป็นหมวดหมู่แยกประเภทของขอ้มูล มีป้ายกากบัแยกเป็น
ปีการศึกษาอยา่งชดัเจนสารสนเทศจดัท าเป็นรูปเล่มขอ้มูลเก็บในลกัษณะแฟ้มเอกสารและส ารองขอ้มูลในแผ่นซีดี
หรือแผน่ดีวีดีท าเป็นตารางในรูปแบบเอกสารและไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อให้ง่าย
ต่อการสืบคน้ 

2.5 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ประมวลผลมาแล้วน าไป
เปรียบเทียบใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นการประกอบการทางานการตดัสินใจยงัไม่มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี
น้ีอยา่งชดัเจน  

2.6 ด้านการน าขอ้มูลไปใช้มีการน าขอ้มูลท่ีไดไปใช้ประกอบการตดัสินใจตามวตัถุประสงค์
รายงานขอ้มูลไปยงัหน่วยงานตน้สังกดัตามระยะเวลาท่ีก าหนดเผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบทั้งในและนอกสถานศึกษา 

5. การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท ผูว้จิยัขอน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชยันาท ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการศึกษาทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1.1 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ โดยภาพรวมการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย ประเด็นหลกัท่ีพบวา่

มีปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษามีขอ้ความในแบบเก็บขอ้มูล
มีความครบถว้นตามจุดมุ่งหมาย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษายงัขาด รูปแบบของการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีขอ้ความท่ี
สมบูรณ์ครบถว้น เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเก็บขอ้มูลนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของทวีป นาคงาม 
(2556) พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาของกลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทคนิค สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจาก ไดมี้การ
วางแผนก่อนการด าเนินงานเก็บรวบรวมขอ้มูล แต่เคร่ืองมือท่ีใชย้งัคงเป็นรูปแบบเดิม  

  1.2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล พบวา่ โดยภาพรวมการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นหลกัท่ีพบวา่มี
ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบนัของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในหน่ึงปีการศึกษา สถานศึกษาไดมี้การเจ็บเก็บขอ้มูลจ านวน
มาก ขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชต้ลอดปีการศึกษา ซ่ึงบางคร้ังขอ้มูลท่ีมีอยูอ่าจไม่ตรงตามจุดประสงค ์จึงใหมี้การตรวจสอบความ
เป็นปัจจุบันของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของราชนั รัตพลที (2555) พบว่า สภาพการ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเทิงดา้นการตรวจสอบขอ้มูล มีการก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบขอ้มูลไม่ชดัเจนท าใหข้อ้มูลขาดความครบถว้นสมบูรณ์เป็นปัจจุบนั 

  1.3 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล พบว่า โดยภาพรวมการบริหารอยูใ่นระดบัน้อย ประเด็นหลกัท่ีพบวา่มี
ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษามีความทนัสมยัของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการประมวลผลขอ้มูล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลนั้น 
สถานศึกษาใช้เคร่ืองมือเท่าท่ีมีในสถานศึกษา ซ่ึงยงัขาดประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล ท าให้มีการ
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ประมวลผลท่ีล่าชา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของทิพวรรณ ทองศรี (2555) พบวา่ ปัญหาการบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา ดา้นการประมวลผลขอ้มูล เคร่ืองมือในการประมวลผลค่อนขา้งไม่ความทนัสมยัและไม่
เพียงพอ อีกทั้งยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล 

 1.4 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล พบวา่ โดยภาพรวมการบริหารอยู่ในระดบัปานกลาง ประเด็นหลกัท่ีพบวา่มี
ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ
ในรูปแบบของไฟลเ์อกสารไวใ้นคอมพิวเตอร์ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัเก็บขอ้มูลบางอยา่งของสถานศึกษา จดัท า
รูปแบบในการเก็บขอ้มูลเป็นเอกสาร เม่ือด าเนินการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไม่มีการคียข์อ้มูลสารสนเทศในรูปแบบ
ของไฟล์เอกสารไวใ้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุทธิศกัด์ิ ทองนวล (2551) พบว่า สภาพและ
ปัญหาการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 
1 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลคือ มีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นเอกสารใส่แฟ้มงาน ขาดการจดัเก็บในรูปแบบอ่ืน เช่น คอมพิวเตอร์  

 1.5 ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ โดยภาพรวมการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นหลกัท่ีพบวา่มี
ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษามีความครอบคลุมของขอ้มูล
ตรงตามจุดมุ่งหมายของการใชง้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้น สถานศึกษาจะวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมมาได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางแผนก่อนการจดัเก็บขอ้มูล เพ่ือให้การวิเคราะห์ขอ้มูลออกมาครบถว้นตรง
ตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุทธิศกัด์ิ ทองนวล (2551) พบวา่ สภาพและ
ปัญหาการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 
1 ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ มีการก าหนดวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวม 

 1.6 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้พบวา่ โดยภาพรวมการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย ประเด็นหลกัท่ีพบวา่มีปัญหา
การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการน าขอ้มูลไปใชใ้นการประเมิน
ปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเพื่อรายงานการ
ด าเนินงานต่างๆ ต่อตน้สังกดั นอกจากนั้นยงัน าขอ้มูลไปใชใ้นการประเมินปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษา
อีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปิยรัตน์ วงศ์เติง (2551) พบว่า การด าเนินงานระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดา้นการน าขอ้มูลไปใชคื้อ การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจในการบริหารงานดา้นต่างๆ 

2. แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยันาท จากการศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศทั้ง 6 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ดังน้ี 
สถานศึกษาจดัท าระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจนในแต่ละดา้น เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและไปในแนวทาง
เดียวกนัโดยใหมี้การประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือระดมสมองสร้างแบบการเก็บขอ้มูลใหค้รบถว้นจดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือ
การรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมโดยประชุมครูประจ าวชิาและครูท่ีปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน การประชุมผูป้กครองนกัเรียน
และชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลนักเรียน เป็นตน้ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนก่อนการจดัเก็บ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของเทวนั พอใจ (2550) พบวา่ ขอ้เสนอแนะดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
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ควรให้มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีการระดมความคิดของผูเ้ก่ียวขอ้งก่อนการ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
   2.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล มีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ดังน้ี 
สถานศึกษามีการตรวจสอบขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาวา่มีความเป็นปัจจุบนั ก่อนการจดัท าให้เป็นขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้ งมีการอัพเดทข้อมูลในทุกปี
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยด้วย ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ซ่ึงขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลง จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลเพ่ือใหมี้ความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัก่อนน าขอ้มูลไปจดัท าเป็นสารสนเทศต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจัยของสุภาพ ทองน้อย (2550) พบว่า ขอ้เสนอแนะด้านการตรวจสอบขอ้มูล คือ สถานศึกษาควรมีการ
ตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 
   2.3 ด้านการประมวลผลข้อมูลมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ดังน้ี 
สถานศึกษาจดัหางบประมาณส่งเสริม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความทันสมยั ส่งเสริม 
ผูรั้บผิดชอบให้ความรู้การประมวลผลขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีหลากหลาย และมีความ
ทันสมยัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีงบประมาณท่ีจ ากดั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ประมวลผลขอ้มูลจึงใชเ้ท่าท่ีมี รวมไปถึงยงัขาดแคลนผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้การประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ    ปิยรัตน์ วงศ์เติง (2551) พบว่า ขอ้เสนอแนะดา้นการประมวลผลขอ้มูลคือ สถานศึกษาควรมีการ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นการประมวลผลขอ้มูล ใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งชดัเจน 
   2.4 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล มีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ดงัน้ี สถานศึกษามี
การเก็บขอ้มูลทั้งในรูปแบบของรายงาน และในรูปแบบของไฟลเ์อกสารไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพ่ือกนัการสูญหายของ
ขอ้มูล และความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลไปใช้งาน พร้อมทั้ งสร้างความตระหนักให้กับผูรั้บผิดชอบมีการเก็บ
ขอ้มูลให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เฉพาะเพ่ือใชใ้นการจดัเก็บไฟล์เอกสารส าคญั
ของสถานศึกษา หรือเก็บขอ้มูลสารสนเทศส่วนกลางของสถานศึกษา เพ่ือสะดวกในการใชง้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
การจดัเก็บขอ้มูลมีความส าคญัมาก สถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ จึงท าให้ขอ้มูลสูญ
หาย หรือยากต่อการน ามาใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเพ่ิมศกัด์ิ ทองเลิศ (2553) พบวา่ ขอ้เสนอแนะดา้น
การจดัเก็บขอ้มูล คือ สถานศึกษาควรจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ง่ายต่อการน ามาใชง้าน และมีการส ารองขอ้มูล 
   2.5 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ดงัน้ี สถานศึกษา
ร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการใชง้านและสนับสนุนให้มีการท างานอย่างเป็นระบบ 
สอดคลอ้งกนัระหว่างการจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้ไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวท้ั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศแต่ละดา้นมีความส าคญัเทียบเท่ากนั จึงตอ้งมี
การวางแผนการด าเนินงานอยา่งสอดคลอ้งกนั เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัการใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
เพ่ิมศกัด์ิ ทองเลิศ (2553) พบวา่ ขอ้เสนอแนะดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ สถานศึกษาควรมีการวางแผนการด าเนินงาน 
และวเิคราะห์ขอ้มูลใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
       2.6 ดา้นการน าขอ้มูลไปใชมี้แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ดงัน้ี สถานศึกษา
ควรจดัท าขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม เช่น ท าเป็นสถิติ กราฟ เพ่ือใหเ้ห็นผลท่ีชดัเจน เพ่ือน ามาประกอบการ
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ตดัสินใจ ในการก าหนดนโยบายในการพฒันาการการศึกษาต่อไปรวมทั้ งน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้มาเป็นขอ้มูล
ประกอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การน าขอ้มูลสารสนเทศ
ไปใชน้ั้น ขอ้มูลจะตอ้งเขา้ใจง่ายครอบคลุมจุดประสงค ์และมีการเปรียบเทียบทางสถิติเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมอยา่ง
ชดัเจน ง่ายต่อการใชง้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของพีระพงษ ์ มีพวงผล (2559) พบวา่ ขอ้เสนอแนะดา้นการน า
ขอ้มูลไปใชคื้อ สถานศึกษาควรใหมี้การบริการขอ้มูลสารสนเทศในช่องทางตา่งๆ ขอ้มูลเป็นรูปธรรม เขา้ใจง่าย และมี
ขอ้มูลครบถว้นทุกดา้นท่ีตอ้งการน าไปใช ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

  1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของขอ้มูล และขอ้มูลสารสนเทศใหม้ากข้ึน 
โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมด้านต่างๆ ทั้ ง 6 ด้านท่ีกล่าวมาให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. สถานศึกษาควรส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
ห้องเรียน และสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาและเพ่ือประกอบการตดัสินใจใน
การบริหารงานดา้นต่างๆ ดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเทคนิคและวิธีการการบริหารระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษา ส านกังานงานเขตท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท 
 2.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษารูปแบบและแนวโน้มความเป็นไปไดใ้นการบริหารระบบ

สารสนเทศในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท  เพื่อตอ้งการทราบถึงการพฒันาใน
แนวทางใดในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 และ 2) เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในจงัหวดัชัยนาท สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครู จ านวน 242 คน ของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาทสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 5 จ านวน 13 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติ 
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมพบวา่มีระดบัปัญหาการบริหารงานอยูใ่นอนัดบัปานกลาง ซ่ึงมีปัญหาสูงสุด  3 อนัดบั
แรก ดงัน้ี 1) ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 2) ดา้นการนิเทศการศึกษา 3) ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวดัชัยนาทสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5 มีดงัน้ี 1) ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาสนับสนุนครูเขา้รับการอบรม
สมัมนา ศึกษา วเิคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันางานวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมครูจดัท าผลงานทางวิชาการหรืองานวจิยั
มีเครือข่ายเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 2) ดา้นการนิเทศการศึกษา ไดแ้ก่ วิเคราะห์
ปัญหา พฒันากระบวนการนิเทศอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการ
นิเทศการศึกษา 3) ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณ
ตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษาในการจดัตั้งศูนยส่ื์อหรือศูนยว์ชิาการของสถานศึกษาท่ีใหบ้ริการ
อยา่งเป็นระบบ  มีการเผยแพร่ สร้างเครือข่าย ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยกีารศึกษา 

ค าส าคญั:  การบริหารงานวชิาการ, สถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท, ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to examine the Academic Administration issues of schools in 

Chainat province of the Secondary Education Service Area Office5 and 2) to find out the guidelines for Academic 
Administration of schools in Chainat province of the Secondary Education Service Area Office5. The sample group 
consisted of 242 school administrators and teachers from 13 schools in Chainat province of the Secondary 
Education Service Area Office 5. The instrument used for data collection was a five rating scale questionnaire. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and focus group discussion to 
find out the guidelines for Academic Administration of schools in Chainat province of the Secondary Education 
Service Area Office5. 

   The research study revealed as follows; 
1. The Academic Administration issues of schools in Chainat province of the Secondary Education

Service Area Office5 in totally were at moderate level and the first three of the highest issues were 1)The research 
for Education Development aspect 2)The Educational Supervision aspect 3)The Development Innovative Material 
and Technology of  Education aspect 

2. The guidelines of  schools in Chainat Province of the Secondary Education Service Area Office5 totally
were at high level as follows ; 1)The research for Education Development aspect were ; the school support teachers 
to attend the seminars, study, analyze and research for developing the Academic works in schools. Encourage 
teachers to create the academic works or research and also get some connections to performance the works in order  
to exchange the experiences. 2) The Educational Supervision aspect were ; analyze and develop a systematic 
supervision processes, encourage teachers to exchange the experience, create a connection of  Educational 
Supervision. 3) The Development Innovative Material and Technology of Education aspect were ; the schools 
allocate the budget in accordance with each school context  to  establish the school material center or academic 
center with the systematic service, distribution the material , create the connection of Innovative Material and 
Technology of Education. 

Keywords: Academic Administration, Schools in Chainat province, The Secondary Education Service Area Office5 
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1.บทน า 
การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยูใ่ห้

เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศโดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้
เขม้แขง็ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
คุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบนั ระบบโครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็ง สามารถเป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตามสถานการณ์การพฒันาท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลาย
ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1) การศึกษาถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีทุกประเทศใชเ้ป็นนโยบายหลกั ส าหรับ
การพฒันาประเทศ เพราะ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อนัจะส่งผลต่อการพฒันาสังคม
และประเทศชาติโดยตรง ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยกา้วหน้าอยา่งย ัง่ยืน จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวยั ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (ส านักวิชาการ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558, น.1) 

ประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาคนเป็นส าคญัเช่นเดียวกัน เห็นได้จาก การสนับสนุนให้
ประชาชนมีการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นกฎหมายแม่บทท่ีได้ก าหนดไวใ้น
มาตรา 49 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
จากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองและส่งเสริม
ท่ีเหมาะสมจากรัฐ ประกอบกบัในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 24 ได้บัญญัติ ไวว้่าการจัดการเรียนรู้ ให้โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 2) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใช้
เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่ง
ไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 5) ส่งเสริม
สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ 6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้ก
เวลา ทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รียนตามศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, น.13) 

สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลกั ท่ีมีหนา้ท่ีพฒันาผูเ้รียนและสังคมภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2545 มีความมุ่งหมายเพ่ือพฒันาคน
ไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
และอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งตระหนักและเขา้ใจในหลกัการบริหารการจดัการศึกษา โดยยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั 
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โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ในอนัท่ีจะส่งผลให้โรงเรียนพฒันาสู่มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานสถานศึกษา งานด้านวิชาการเป็นงานหลักท่ีส าคัญท่ีสุดในการบริหารและจัด
การศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษามีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวง และเป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก าหนด สถานศึกษาจะตอ้งแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
กระจายอ านาจทางการศึกษา คือ ครอบคลุมใน 4 งาน คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารทัว่ไป โดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผิดชอบการบริหารงาน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, น.6) 
 สงัเกตไดว้า่มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาทุกระดบั จะพิจารณาจากผลงานดา้นวชิาการ การบริหารงาน
วิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษาท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนทุก
ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัโปรแกรมการศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการติดตามประเมินผล ซ่ึง
เป็นหวัใจของสถานศึกษาและเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มการบริหารงานวิชาการตามนโยบายการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น โดยดูจากผลการประเมินคุณภาพปลายปี 
ของแต่ละช่วงชั้น คือ ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น.11) 
 ดงันั้น การบริหารงานวชิาการ จึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษา ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ส่วนการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ นั้น แมจ้ะมีความส าคญั
เช่นเดียวกัน  แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู ้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหาร จะตอ้งสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของ
หลกัสูตร กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ จะเปล่ียนแปลงไปตามสาระส าคญัของหลกัสูตรและนโยบายการบริหาร
ของหน่วยงานระดบักรม เช่น การเร่งรัดในการพฒันาคุณภาพการบริหาร การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การเรียนการ
สอน การนิเทศและการประเมินคุณภาพภายใน  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา เป็นตน้ กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อนกัเรียนแลว้ ยงัส่งผลต่อการบริหารการศึกษา
ในระดบัชาติอีกดว้ย การด าเนินกิจกรรมทางวิชาการจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการบริหารงานวชิาการ
จึงจ าเป็นท่ีคณะครู ทีมงาน หรือแมแ้ต่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหาร ตั้งแต่การแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน การตดัสินใจ การปฏิบติั การติดตามตรวจสอบและประเมินผล ทั้งน้ีก็เพ่ือประสิทธิผลของ
การบริหารงานวชิาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณท่ีมีต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั (จนัทรานี สงวนนาม, 2551, น.148-149) 
 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ให้บริการและจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัสิงห์บุรี จ านวน 12 โรงเรียน จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 14 โรงเรียน จงัหวดั
ลพบุรี จ านวน 25 โรงเรียน และจังหวดัชัยนาท จ านวน 13 โรงเรียน รวมทั้ งส้ิน 64 โรงเรียน ยงัคงมีปัญหาการ
บริหารงานดา้นวิชาการ ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพรวมผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉล่ียรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได ้34.10 โดยคะแนนเฉล่ีย
วิชาภาษาไทย 49.42 คณิตศาสตร์ 25.65 วิทยาศาสตร์ 33.18 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 39.32 และ
ภาษาต่างประเทศ 22.94 ส่วนภาพรวมผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
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มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉล่ียรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 34.10 โดยคะแนนเฉล่ียวิชา
ภาษาไทย 49.42 คณิตศาสตร์ 25.65 วิทยาศาสตร์  33.18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 39.32 และ
ภาษาต่างประเทศ 22.94  (ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5, 2560, น. 14-15)  จะเห็นไดว้า่ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 มีค่าเฉล่ียในทุกวชิาท่ีต ่ากวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็  
 จากปัญหาท่ีกล่าวมา การบริหารงานวชิาการ นบัวา่มีความส าคญัยิ่งในการบริหารสถานศึกษา เป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการจดัการศึกษา เพ่ือให้มีคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามขอบข่าย
และภารกิจในคู่มือการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
สนใจศึกษา  12  ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) ดา้นการวดัผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 5) ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 6) ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) ดา้นการนิเทศการศึกษา 8) ดา้นการแนะแนวการศึกษา 9) ดา้น
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 11) ดา้นการ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และ 12) ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอ่ืนท่ีจดัการศึกษา งานวิชาการดงักล่าวเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกับการ
บริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในหลายดา้น โดยจะศึกษาวา่ มี
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการหาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา เป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหารงานวิชาการ และเป็นขอ้มูลให้กบัหน่วยงานระดบัสูง
ประกอบการพิจารณาสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ใหป้ระสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 
 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 
 
3. การด าเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 22 คน และครู จ านวน 606 คน ของ
สถานศึกษาในจังหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 13 โรงเรียน รวมมี
ประชากรทั้งส้ินจ านวน 628 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูของสถานศึกษาในจังหวดัชยันาท 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 จ านวน 242 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ 

ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวดัชัยนาท สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 73 ข้อ ถามใน 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  2) ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  3)  ดา้นการวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  4) ดา้นการวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  5) ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  6) ดา้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้  7) ด้านการนิเทศการศึกษา  8) ด้านการแนะแนวการศึกษา  9) ด้านการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  10) ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  11) ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน และ 12) ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั  

2. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสม ของร่างแนวทางท่ีผูว้จิยัสร้าง
ข้ึน โดยน าระดับปัญหาการบริหารงานสูงสุดอนัดับท่ี 1 ในแต่ด้านมาจัดท าเป็นร่าง เพ่ือให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา
ตรวจสอบใน 2 ลกัษณะ คือ 1) ร่างแนวทางท่ีผูว้จิยัน าเสนอหากเหมาะสมใหพิ้จารณาวา่คงเดิม และ 2) ร่างแนวทางท่ีผูว้จิยั
น าเสนอ หากไม่เหมาะสม ใหผู้ท้รงคุณวฒิุใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ิมเติมในร่างเพ่ือการปรับปรุงต่อไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
     1.ขอหนงัสือจากส านกับณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือขออนุญาตเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาการบริหารงาน

วชิาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 
2. เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยวธีิจดัส่งและรับคืนดว้ยตนเอง
3. ตรวจสอบแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
4. ท าหนงัสือขอความร่วมมือในการจดัสนทนากลุ่ม จากส านกับณัฑิตวิทยาลยั ถึงผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอ

ความร่วมมือในการประชุม แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจงัหวดั
ชยันาท สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

5.น าผลจากผูเ้ช่ียวชาญมาจัดล าดับความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกัน เพ่ือสังเคราะห์เป็นแนวทางการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 1.วเิคราะห์ปัญหาการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 1.ค่าความถ่ี (Frequency) 2.ค่าร้อยละ (Percentage) 3.ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 4.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย   2.50 – 3.49  หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง                          
  ค่าเฉล่ีย   1.50 – 2.49  หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.49  หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่ม  เพ่ือหาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ใช้
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)                                                                                                                                                                           
 
4. ผลการวจิยั  
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมพบวา่มีระดบัปัญหาการบริหารงานอยูใ่นอนัดบัปานกลาง ซ่ึงมีปัญหาสูงสุด  3 อนัดบั
แรก ดงัน้ี 1) ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   2) ดา้นการนิเทศการศึกษา 3) ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  
 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาทสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5 มีดงัน้ี  
     1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน วเิคราะห์การใช้
หลกัสูตรตามบริบทสถานศึกษา ตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วิธีการ ปฏิทินการนิเทศและเคร่ืองมือท่ีใช้นิเทศติดตาม น าหลกัสูตรไปทดลองใช้ และสรุปรายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
   2.. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส่งเสริม และ
วางแผนโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สนับสนุนดา้นความตอ้งการและงบประมาณในการด าเนินงาน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ การใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน ต่อนกัเรียน ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
    3. ด้านการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  ได้แก่ ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะท างานดา้นการวดัผล
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือวางแผนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมครูเขา้รับการอบรมด้านการวดัผล 
ประเมินผล เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีหลากหลาย คณะท างานดา้นการวดัผล ประเมินผล และครู ร่วมกนัจดัท า
คู่มือการวดัผลของสถานศึกษา  มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  เพ่ือพิจารณาวา่เคร่ืองมือท่ีใชน้ั้นมีคุณภาพดีเพียงใด 
และปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดม้าตรฐานก่อนน าไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองทุกภาคเรียน 
  4. ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาสนบัสนุนครูเขา้รับการอบรมสัมมนา ศึกษา 
วเิคราะห์ วิจยั เพ่ือพฒันางานวชิาการของสถานศึกษา ส่งเสริมครูจดัท าผลงานทางวชิาการหรืองานวจิยัมีเครือข่ายเวที
ส าหรับการน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
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ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1948 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

   5. ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณตาม
ความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษาในการจดัตั้งศูนยส่ื์อหรือศูนยว์ิชาการของสถานศึกษาท่ีให้บริการ
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูผลิต ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษาตน้แบบ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
ส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่ มีการสร้างเครือข่าย ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยกีารศึกษา 
  6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายใน 
ภายนอก ส่งเสริมให้มีโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยจดัท าแผนพฒันาและด าเนินการตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการจดัท าทะเบียนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ มีการสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา และน าผลไป
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
   7. ดา้นการนิเทศการศึกษา ไดแ้ก่ วเิคราะห์ปัญหา พฒันากระบวนการนิเทศอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์   สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา 
  8 .ดา้นการแนะแนวการศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรม พฒันาดา้นการแนะแนว
ให้ค าปรึกษา มีการจดักิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้นักเรียนคน้พบตนเองและรู้จกัตนเอง มีครูแนะแนวให้ค าปรึกษา
ประจ าห้อง และให้ครูรายงานผลการจดักิจกรรมโดยสรุปกลุ่มนักเรียนท่ีมีความเส่ียงหรือมีปัญหา และร่วมมือกัน
แกไ้ขปัญหาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
  9. ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ไดแ้ก่ สถานศึกษาใหมี้คณะท างานรับผิดชอบ
ระบบงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีจดัท าแนวทางการด าเนินงานภายในสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในท่ีก าหนดไว ้ครูประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
อ่ืนพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการสร้างเครือข่าย ส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
วธีิด าเนินงานต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 
    10. ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน ไดแ้ก่ สถานศึกษามีการประชุมจดัท าแผนพฒันาชุมชน
ในเขตบริการของสถานศึกษา โดยเชิญผู ้เก่ียวข้องในชุมชน ผูน้ าชุมชน และผูป้กครองนักเรียน เข้าร่วมเสนอ
ขอ้คิดเห็นส่งเสริมการจดัท าโครงการพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ โดยใหผู้ป้กครองนกัเรียนท่ีอยูใ่นชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
มีการประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมโครงการพฒันาชุมชนต่างๆ ผา่นทางผูป้กครองนกัเรียน 
  11. ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ไดแ้ก่ สถานศึกษาและครูมี
ส่วนร่วมในการส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษาร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน สนบัสนุนครูเป็นแกนน าในการ
พฒันางานวิชาการ โดยเชิญสถานศึกษาอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
  12. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาไดแ้ก่ สถานศึกษาส่งเสริมการบริการความรู้ด้านวิชาการต่างๆ มีการเผยแพร่เอกสารงานวิชาการต่างๆ
สนบัสนุนการใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
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ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1949 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

5. การอภิปรายผล
1. จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ผลการวจิยัพบวา่ ภาพรวมมีปัญหาอนัดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุด 3 อนัดบัแรก
น ามาเป็นประเด็นการอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

    1.1 ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด   คือ  ผูบ้ริหารและครู
ร่วมกนัศึกษา วิเคราะห์ วจิยั การบริหารจดัการคุณภาพงานวิชาการ และพฒันาในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ ครูขาดความเช่ียวชาญในการท าวิจยั จึงท าให้เกิดงานวิจยัท่ีไม่มีคุณภาพ และไม่สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง  
จึงควรสนบัสนุนครูเขา้รับการอบรมสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์ วจิยั เพ่ือพฒันางานวชิาการของสถานศึกษา ส่งเสริมครู
จัดท าผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยมีเครือข่ายเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุดมลกัษณ์ เอมโอด (2554) พบวา่ ดา้นการวิจยัคุณภาพการศึกษาควรจดัประกวดงานวิจยั
ในชั้นเรียนเพ่ือกระตุน้ครูและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     1.2  ดา้นการนิเทศการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวชิาการสูงสุด   คือ  ผูบ้ริหารและครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และประสบการณ์ การจดัระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศ
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การนิเทศไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน  ผูบ้ริหารและครูขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค ์ปฏิทินการนิเทศ เคร่ืองมือ และเกณฑก์ารประเมินผลการนิเทศท่ีชดัเจน จึงควรวเิคราะห์
ปัญหา พฒันากระบวนการนิเทศอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์   สร้างเครือข่ายการ
นิเทศการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมพล ขนัทะวงษ์ (2555) พบว่า แนวทางการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาดา้นการนิเทศการศึกษา 3 อนัดับแรก มีดงัน้ี 1) สร้างความตระหนัก ความรู้ความเขา้ใจแก่ครูและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งให้เขา้ใจกระบวนการนิเทศ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดหน้าท่ีในกระบวนการนิเทศอย่างชดัเจน  3) 
ด าเนินการนิเทศภายในใหมี้คุณภาพทัว่ถึงต่อเน่ือง เป็นระบบและมีกระบวนการ 

         1.3 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด   คือ  
ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้มีศูนยส่ื์อหรือศูนยว์ชิาการของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งผลิตและใหบ้ริการส่ือนวตักรรม และ
เทคโนโลยกีารศึกษาแก่ครู ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัสรรงบประมาณท่ีค่อนขา้งจ ากดัตามบริบทท่ีแตกต่างกนัของแต่
ละสถานศึกษา ท าให้ขาดแคลนส่ือท่ีตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน จึงควรส่งเสริมให้ครูผลิต ส่ือนวตักรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษาตน้แบบ เพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุรัตน์ เสาร่อน (2555) พบว่า 
แนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลางในจงัหวดัเชียงราย ดา้นส่ือการเรียนการสอน ควร
ส่งเสริมให้ครูสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ตรงกบัเน้ือหาท่ีสอน เพียงพอกบัผูเ้รียนเพ่ือน ามาใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนทุกรายวชิา 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมมีปัญหางานวิชาการอยูใ่นอนัดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีปัญหางานวิชาการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการนิเทศการศึกษา และดา้นการ
พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1950 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวดัชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมมีปัญหางานวิชาการอยูใ่นอนัดบัปานกลาง ควรให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุน
ครูเขา้รับการอบรม สร้างเครือข่ายพฒันางานอย่างเป็นระบบ  จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม และน าแนวทางการ
บริหารงานวชิาการมาใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาการบริหารงานวชิาการตามบริบทของแต่ล่ะสถานศึกษา 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจงัหวดัชยันาท 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 
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แนวทางการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ อ าเภอบ้านไร่ สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 

GUIDELINES OF ACADEMIC ADMINISTRATION  FOR SMALL SCHOOL EDUCATION 
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jaturidsamrid@gmail.com 
--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

ขนาดเล็ก อ าเภอบ้านไร่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2  การด าเนินการวิจัย          

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน รวมทั้ งส้ิน จ านวน  210  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบ้านไร่ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2โดยสังเคราะห์ความคิดเห็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการสงัเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กอ าเภอบา้นไร่สังกดัส านักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุทยัธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 2.72 ) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่า ด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือดา้นการบริหารงานวิจัยเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา ( x  =  3.06 ) 

รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงานกิจกรรมการเรียนการสอน ( x  = 3.04 ) และดา้นท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือดา้นการ

บริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x  = 2.31 )   

ค าส าคญั: การบริหารงานทางวชิาการ
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ABSTRACT 
This research aims to study the problem and find solutions for the academic administration  in small 

schools of A.Banrai Uthaithani Education Service Area Office 2.The research was divided into 2 stages.1) To study 

the problems of academic administration  in small schools of  A.Banrai Uthaithani Education Service Area Office 

2. The sample in this study include school administrators, teachers and Basic School Board, a total of 210 people.

The research instrument was a 5-level questionnaire with a reliability of 0.97.The statistics used in the data analysis 

were percentage, mean and standard deviation. 2) Find the guidelines for academic administration of small schools 

in A.Banrai district under the office of Uthaithani Primary Education Area 2 by synthesis. Expert advice from 

experts Data analysis using content synthesis techniques. 

 The research found that Problems of Academic Administration of small schools of  A.Banrai Uthaithani 

Education Service Area Office 2. The overall level of education was at a moderate level ( x = 2.72). Considering 
that it was found. The side with the most problems the management of research to improve education quality 

( x = 3.06). The second is the management activities of instruction ( x = 3.04) and with minimal problems is the 

management system of quality assurance in education ( x = 2.31). 

Keywords: Academic Administration

1. บทน า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการ

กระจายอ านาจ การบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
ไปยงัคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง และให้มี      
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้เต็มศกัยภาพ โดยเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถทางความคิด สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองรู้จกัคิดวิเคราะห์   คน้หาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทันโลก ทันเหตุการณ์  มองกวา้ง คิดไกล ใฝ่รู้ อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างสันติสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม แต่การด าเนินการดังกล่าวให้บรรลุผล จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ในการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเง่ือนไขปัญหา ทั้ งในด้านปัจจัยในการท างาน คือ อาคารสถานท่ี  วสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ และ
งบประมาณ ในดา้นกระบวนการท่ีส าคญั กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ  และกระบวนการบริหาร 
(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ.], 2553, น. 14)  

  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2579) มีวตัถุประสงค์และแนวนโยบายท่ีจะพฒันาระบบ
และกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พฒันาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดีมีคุณลกัษณะทกัษะและ
สมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ พฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคี และร่วมมือ    
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ผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าประเทศไทยก้าวขา้ม     
กบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล ้าภายในประเทศลดลง แผนการศึกษาแห่งชาติไดว้างเป้าหมาย
ไว ้2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทักษะ      
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดว้ย 3Rs คือการอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) การคิดเลข 
(Arithmetics) และ 8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  ทกัษะดา้นความร่วมมือการท างานเป็นทีม และ
ภาวะผูน้ า  ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือ  ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยแีละการส่ือสาร  
ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ ความมีเมตตา กรุณา  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป้าหมายในการจดัการศึกษาจะ
ประสบความส าเร็จตอ้งยดึตวัช้ีวดัท่ีส าคญั คือ มุ่งเนน้ให้ประชากรทุกคนเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
อยา่งทัว่ถึง (Access) ผูเ้รียนทุกคน ทุกกลุ่ม เป้าหมายไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยา่งเท่าเทียม 
(Equity) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุขีดความสามารถเตม็ตามศกัยภาพ (Quality) ระบบ
การบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ
ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวตัและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)  
พฒันาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และอยูร่่วมกบัพลโลกอยา่งสนัติสุข มีการพ่ึงพาอาศยัและเก้ือกลูกนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) .......................................... .............................   .............. 

  งานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข เพ่ิมเติม   
(ฉบบั 3) พ.ศ.2553 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา  ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และ การมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้ งวดัปัจจัย 
เก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  (โรงเรียนบ้านลานคา, 
2560, น.1)  ซ่ึงหลกัการบริหารวิชาการมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ การวางแผนพฒันาหรือการวางแผนเชิงกล
ยทุธ์ การน าแผนไปปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้และการประเมินผลการปฏิบติัตามแผน เพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงาน (กมล ภู่ประเสริฐ, 2548 อา้งถึงในชชัฎาภรณ์ ไชยฤทธ์ิ, 2554, น. 2) ซ่ึงขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ 
การบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล ประกอบด้วย   1. การวางแผนงานด้านวิชาการ  2. การพฒันาหรือด าเนินการ
เก่ียวกบัการให้ความเห็น  การพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  3. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  4. การจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา  5. การพฒันากระบวนการการเรียนรู้  6. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
7. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  8. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  9. การนิเทศการศึกษา  10. การแนะแนว  11.
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ  13. 
การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 15. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา  16. การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา  17. การพฒันา
และใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ............. 
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.ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2  เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ประกอบด้วยโรงเรียน จ านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอ
หนองฉาง อ าเภอห้วยคต อ าเภอลานสัก และอ าเภอบา้นไร่ มีจ านวนโรงเรียนในสังกดั จ านวน 128 โรงเรียน จ าแนก
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 78 โรงเรียน อยูใ่นเขตอ าเภอหนองฉาง 26 โรงเรียน เขตอ าเภอห้วยคต 7 โรงเรียน เขต
อ าเภอลานสัก 11 โรงเรียน และเขตอ าเภอบา้นไร่ 34 โรงเรียน  จากผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2559  และ 2560  ของนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 ในระดบัเขตพ้ืนท่ี และในระดบัอ าเภอบา้นไร่ พบวา่ 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ กล่าวคือในปีการศึกษา 2559 ค่าเฉล่ียระดบัประเทศมีค่าเท่ากบั 43.18 
ส่วนระดบัเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียน       ขนาดเล็กอ าเภอบา้นไร่ มีผลการเรียนเฉล่ียร้อยละ 41.37 และ 41.35  ตามล าดบั 
ส าหรับปีการศึกษา 2560 ค่าเฉล่ียระดบัประเทศมีค่าเท่ากบั 39.79 ส่วนระดบัเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียนขนาดเล็กอ าเภอ
บา้นไร่ มีผลสมัฤทธ์ิ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 37.46  และ 34.09 ตามล าดบั (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี
เขต 2, 2560, น. 13-15) ซ่ึงสงัเกตไดว้า่มีแนวโนม้ท่ีลดลง  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทยัธานี เขต 2 ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เพื่อประโยชน์ในการหาแนวทาง ในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาด
เลก็ต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ อ าเภอบา้นไร่ในการ
พิจารณาปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาการบริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึนต่อไป   
 
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็  อ าเภอบา้นไร่  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี  เขต 2 

2. เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ อ าเภอบา้นไร่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 

 
3. การด าเนินการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
      ในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนขนาดเล็ก  อ าเภอบ้านไร่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ปี
การศึกษา 2560 จาก 34 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน  210  คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

      1. แบบสอบถามปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เก่ียวกบั 
ต าแหน่ง  เพศ  ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัการศึกษา และอาย ุ

  ตอนท่ี 2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
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การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2  เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 
0.97  จ านวน 59 ขอ้  

      2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแนวทางท่ีผูว้ิจัย      
สร้างข้ึนโดยน าระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ท่ีมีอันดับสูงสุด  3 อันดับแรกของแต่ละด้านมาจัดท าเป็นร่างแนวทาง           
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบ้านไร่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทยัธานี เขต 2 

 
                  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 โดยส่งเอกสารแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวนัท่ี 16-31 มกราคม 2560  จ านวน          
210 ฉบบั จากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

     2. ด าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของร่างแนวทาง 
การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ อ าเภอบา้นไร่ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี 
เขต 2 ในวนัศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจอก ต าบลหนองจอก 
อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี โดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน  ผูบ้ริหารการศึกษา จ านวน 1 คน และผูท้รงคุณวฒิุจากส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2  จ านวน 1 คน 

 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
    1. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  1) สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยวธีิการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อย
ละ (%)  2) การวิเคราะห์แบบสอบถามปัญหาทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานีเขต 2 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)    
    2. วิเคราะห์แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทยัธานีเขต 2 จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ในการสนทนากลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) 
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4. ผลการวจิยั
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  อ าเภอบา้นไร่ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 สรุปไดด้งัตารางท่ี 1.1 และ 1.2  ดงัน้ี 

ตารางที ่1.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่  สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2   

ดา้นท่ี ปัญหาการบริหารงานวชิาการ 
ปัญหา 

แปลผล อนัดบั 
x S.D. 

1. ดา้นการบริหารงานหลกัสูตรและการน าไปใช ้ 2.51 0.16 ปานกลาง 5 

2. ดา้นการบริหารงานกิจกรรมการเรียนการสอน 3.04 0.28 ปานกลาง 2 
3. ดา้นการบริหารงานวดัผลประเมินผล 2.74 0.37 ปานกลาง 3 
4. ดา้นการบริหารงานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.06 0.32 ปานกลาง 1 

5. ดา้นการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา 2.65 0.24 ปานกลาง 4 
6. ดา้นการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 2.31 0.22 นอ้ย 6 

รวมเฉล่ีย 2.72 0.27 ปานกลาง - 

             ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบ้านไร่ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านท่ีมีปัญหาอนัดับสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือด้านการ
บริหารงานกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นท่ีมีปัญหาต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

ตารางที ่1.2  แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบ้านไร่ 
ท่ีสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน 

อนัดบัท่ี ปัญหาการบริหารงานวชิาการ 

1. 
2. 
3. 

ดา้นการบริหารงานหลกัสูตรและการน าไปใช ้
การส่งเสริมใหจ้ดัท าเอกสารประกอบหลกัสูตรตลอดจนการน าไปใช ้
การพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
การส่งเสริมใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1957 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

อนัดบัท่ี ปัญหาการบริหารงานวชิาการ 

1. 
2. 
3. 

ดา้นการบริหารงานกิจกรรมการเรียนการสอน 
การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการสอน ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
การสนบัสนุนงบประมาณใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชนหรือสถานประกอบการ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมใหก้บัผูเ้รียนท่ียงัไม่ผา่นบางตวัช้ีวดั 

1. 
2. 
3. 

ดา้นการบริหารงานวดัผลประเมินผล 
การใชก้ารวดัผลท่ีหลากหลายในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
การมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการสอนของผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน 
การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

1. 
2. 
3. 

ดา้นการบริหารงานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
การน าผลการวจิยัมาปรับปรุงและพฒันาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
การจดัหาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้ 
การส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการศึกษาวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. 
2. 
3. 

ดา้นการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
การส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนเป็นผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตวั 
การส่งเสริมใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายใน 
การก ากบัติดตามใหมี้การประเมินผลและสรุปผลการนิเทศภายใน 

1. 
2. 
3. 

ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การก ากบัติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา 
การก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและวตัถุประสงคใ์นการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั เร่ืองการน าเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  อ าเภอบา้นไร่ 

สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อ าเภอบา้นไร่ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาอภิปรายผลในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นบริหารงานหลกัสูตรและการน าไปใชพ้บวา่ปัญหาสูงสุดคือการส่งเสริมใหจ้ดัท าเอกสารประกอบ
หลกัสูตรตลอดจนการน าไปใช้  ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารและครูยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษาเพียงพอ และอาจไม่มีการศึกษา ค้นควา้หาความรู้ด้านอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการ              
จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวข้องก็ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกับการจัดท าเอกสารประกอบ
หลักสูตรของสถานศึกษา ขาดงบประมาณในการจัดท าและจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับ



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1958 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผลงานวิจัยของชนม์นิภา วรรณไพบูลย ์(2554, น. 80-81)  พบว่า การจดัท าคู่มือครูและเอกสารเก่ียวกับหลกัสูตร
สถานศึกษาใหทุ้กฝ่ายและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าคู่มือครูและเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา
และคู่มือการเรียนการสอน การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาก่อนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วนัชยั  พงสุพนัธ์ (2552, น.75-76) พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความเป็นผูน้ าทาง
วชิาการให้ความส าคญัต่องานวชิาการนอ้ยเกินไป บุคลากรท่ีท าการสอนขาดความกระตือรือร้นในการท าความเขา้ใจ
หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร 

   2. ด้านการบริหารงานกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าปัญหาสูงสุด คือการส่งเสริมให้ครูจัดท า 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทั้งน้ีเน่ืองจากครูผูส้อนไม่มีการส ารวจความตอ้งการ
ของผูเ้รียนก่อนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนงบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการท่ีจะจดัหา
ส่ือวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาตนเองโดยการเขา้รับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการและ   
น าความรู้มาสร้างส่ือใชป้ระกอบการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน หรือ
อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเลก็มีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอ้ย ไม่ครบชั้น มีภาระงานอ่ืนมาก จึงไม่มี
เวลาท่ีจะเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ช่อรัตร์ดา  เกสทอง (2551, น. 83-85)  
พบวา่ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ของครูยงัไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั แผนการเรียนรู้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกิจกรรมการเรียนการสอนยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน ครูยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และครูไม่ครบชั้น ครูมีภาระงานอ่ืนมาก และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธวชัชยั  สิงห์จนัทร์ (2551, น. 68) พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเลก็สอนไม่ตรงกบั
วิชาเอกท่ีเรียนมา มีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูท างานหลายดา้นและสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ วสัดุและอุปกรณ์    
การเรียนการสอนไม่เพียงพอ  ครูไม่สามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ไดค้รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนความ
ตอ้งการ คือ อยากให้มีการอบรมพฒันาครูท่ีสอนไม่ตรงกบัวิชาเอกท่ีเรียนมา และตอ้งการให้มีครูเพ่ิมอยา่งเพียงพอ  
สอนตรงกบัวิชาเอก  ไดง้บประมาณสนบัสนุนใหท้างโรงเรียนอยา่งเพียงพอ และควรมีแผนการจดัการเรียนรู้ตน้แบบ
จากหน่วยงานตนัสงักดัเพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัครูผูส้อน  

3. ด้านการบริหารงานวดัผลประเมินผล พบว่า ปัญหาสูงสุด คือการใช้การวดัผลท่ีหลากหลายในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารและครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการสร้างเคร่ืองมือวดัผล
ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนจึงน ามาใชว้ดัผลประเมินผลไม่ตรงตามจุดหมาย
ของแผนการจดัการเรียนรู้เท่าท่ีควร เคร่ืองมือขาดความหลากหลายในการประเมินผล  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ         
จารุณี    อ่ิมวงษ์ (2555, น. 58-59)  พบว่าผูบ้ริหารและครู ขาดความรู้ความเขา้ใจ หลกัการในการสร้างเคร่ืองมือท่ีมี
คุณภาพและตามศกัยภาพของผูเ้รียน การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง และให้ไดม้าตรฐาน ตลอดจนควรอบรม
บุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือและเอกสารการวดัผลประเมินผลใหช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ คมัภีร์ สุดแท้  (2552, น. 70) พบว่า ครูขาดความเขา้ใจในการวดัผล และประเมินผล ท าให้ครูไม่
สามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน ครบทุกสาระการเรียนรู้ได ้ 
   4. ด้านการบริหารงานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  พบว่า ปัญหาสูงสุด คือการน าผลการวิจัยมา 
ปรับปรุงและพฒันาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีเน่ืองจากครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าวิจยั  
ในชั้นเรียน ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะแหล่ง



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1959 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

คน้ควา้ออนไลน์ เช่น ทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยส่งเสริมให้ครูด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ครูศึกษา    
หาความรู้ใหม่ๆเพ่ือน ามาพฒันาการท าวิจยัในชั้นเรียน สนับสนุนให้ครูพฒันาตนเองหาความรู้ด้านการวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สายหยุด  เวรุ (2554, น. 75-76) พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเชิงปฏิบัติการและน าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี
กระบวนการวางแผน ปฏิบติัตามแผน สงัเกตผลท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีอาจเพราะผูบ้ริหารไม่ไดมี้การก ากบัติดตามใหค้รูผูส้อน
ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียนหรืออาจเป็นเพราะครูไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจน
ครูผูส้อนยงัเขียนรายงานผลการวจิยัในชั้นเรียนไม่ไดส้อดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของศิริพร สระทองหน (2558,น.50-51) 
พบวา่ สถานศึกษายงัขาดการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง บุคลากรไม่เขา้ใจกระบวนการท าวจิยั และน าเอาปัญหามาใชใ้นการ
ท าวิจยัและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนแบบฝึกหรือใบกิจกรรมประกอบการท าวจิยัยงัไม่หลากหลาย น าไปใช้
ไดก้บันกัเรียนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
  5. ดา้นการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษาพบว่าปัญหาสูงสุด คือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นผู ้
นิเทศและผูรั้บการนิเทศตามความสามารถเฉพาะตวั  ทั้งน้ีเน่ืองจากครูและบุคลากรยงัขาดการยอมรับซ่ึงกนัและกนัคิด
วา่การนิเทศควรเป็นหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์เพียงอย่างเดียว ทั้งๆท่ีรู้วา่การนิเทศเป็นส่ิงดี มีประโยชน์แต่ก็ยงัมีการ
ปฏิเสธดว้ยเหตุผลต่างๆ หรืออาจเป็นเพราะสถานศึกษาขาดผูรั้บผิดชอบในการวางแผนและสร้างความตระหนกัใน
การเป็นผูนิ้เทศและรับการนิเทศ  ผูบ้ริหารและครูไม่มีความรู้ในงานดา้นการนิเทศภายใน ขาดการเตรียมการ      ขาด
การวางแผน  ตลอดจนครูมีภาระงานมากจึงไม่มีเวลาศึกษาและสรุปผลการนิเทศของตนเองและของโรงเรียน 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ลดัดา เพง็ผล (2557, น. 76)  พบวา่ ผูบ้ริหารและครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการนิเทศ  
ผูบ้ริหารไม่ไดก้ าหนดแนวทางในการนิเทศอยา่งชดัเจน ครูรับผิดชอบงานหลากหลายจึงไม่มีเวลาสรุปผลการนิเทศ
ภายใน   เม่ือส้ินภาคเรียน หรือ มองผลการนิเทศท่ีไดไ้ม่มีความส าคญัเพราะการนิเทศไม่ไดป้ระเมินตามสภาพจริง 
และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุภา เศวตวนัส (2557, น. 82) พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการนิเทศภายใน ไม่เห็นความส าคญัของการนิเทศภายในและไม่ติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการก าหนด
แผนการนิเทศอย่างชัดเจน ท าให้กระบวนการนิเทศไม่ครบถ้วน ท าให้ครูไม่เห็นความส าคัญของการนิเทศ                
ครูขาดความเขา้ใจในการนิเทศ ดงันั้นผลท่ีได้หลงัจากการนิเทศจึงแค่ประเมินว่าสอนดีแลว้ ถูกตอ้งแลว้ เอกสาร     
ร่องลอยหลกัฐานต่างๆครบถว้น จึงไม่ไดน้ าผลการนิเทศไปวางแผนการนิเทศคร้ังต่อไป หรือผูบ้ริหารและครูมีงาน
รับผิดชอบมากเกินไปจึงมองขา้มการนิเทศ จึงมีความคิดวา่การนิเทศไม่ใช่งานส าคญัเท่าท่ีควร  

6. ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ปัญหาสูงสุดคือการปรับปรุงและพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารและครูขาดการวางแผนในการจดัท าระบบ   การ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพ ขาดผูรั้บผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายใน ครูมีภาระงานมาก  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พรรณี ใจเพ่ิม (2546, น. 65) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารเป็นผูมี้
อ านาจและท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนปฏิบติัการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของหน่วยงานระดบัสูงข้ึนไป มีการจดับุคลากร เทคโนโลยีและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ถา้ผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญัก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ดว้ยดี สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุภา 
เศวตวนสั (2557, น. 83) พบวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นงานใหม่ บุคคลท่ีรับผิดชอบงานน้ี คือ หัวหนา้ฝ่าย
วิชาการ ผูบ้ริหารอาจมองวา่เป็นงานท่ีเก่ียวกบังานวิชาการ งบประมาณจึงใชร้วมไดก้บังานวิชาการไม่ตอ้งหาคนมา
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ช่วย หรืออาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณและบุคลากรอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงไม่สามารถท่ีจะหาคนมาช่วย
รับผิดชอบเพ่ิมเติมได ้หรืออาจจะเพราะงานประกนัคุณภาพเป็นงานใหม่คนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ มีนอ้ยจึงหาคนท่ีจะ
มาร่วมท างานไดย้าก จึงขาดแคลนบุคลากรในการรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา   

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  อ าเภอบ้านไร่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีปัญหาล าดบั
สูงสุด คือ ด้านการบริหารงานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานกิจกรรมการเรียน      
การสอน ดา้นการบริหารงานวดัผลประเมินผล  ดา้นการบริหารงานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการบริหารงาน
นิเทศภายในสถานศึกษา และดา้นการบริหารงานระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามล าดบั แนวทางในการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ อ าเภอบา้นไร่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 
ไดแ้ก่ การประชุมวางแผน ช้ีแจง สร้างความตระหนัก สร้างเครือข่าย มอบหมายภาระหน้าท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
และให้ชดัเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการเขา้รับการอบรม สัมมนา และพฒันาตนเองอยู่เสมอ ตลอดจน
ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ  ขอ้เสนอแนะในการวิจยั คือ 1) สถานศึกษาควรสนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ก ากับ ติดตามและประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน เช่น การเชิญปราชญท์อ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมโดยครูท าการศึกษาอยา่งละเอียดแลว้น าความรู้ดงักล่าว
มาจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินต่อไป  2) สถานศึกษาควรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือใหค้รู
น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอน 3) สถานศึกษาควรวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท า     
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและสอดคลอ้งกับสภาพชุมชนและท้องถ่ิน 4) สถานศึกษาควรส่งเสริม      
การมีส่วนร่วมของชุมชน และจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน
และเหมาะสมกับผูป้ระเมิน 5) ควรวิจยัเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าแนวทางการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของ
โรงเรียนขนาดเลก็ อ าเภอบา้นไร่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานีเขต 2 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายและสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 40 คน  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน  เคร่ืองมือการวิจัยคือ 1) 
การจ ัดโปรแกรมกิจกรรมทางกาย แบ่งของเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมการออกก าลงักายแบบปกติ และ
กิจกรรมทางกาย ที ่สร้าง ข้ึน  2) แบบประเมินพฤติกรรมการการออกก าลงักาย จ านวน  4 ด ้าน  และ 3) 
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพลศึกษา ท่ีน ามาใชว้ดัสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ รวม 7 รายการ  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มทดลองด้วย
โปรแกรมกิจกรรมทางกาย  เกมนันทนาการ และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจัยพัฒนาข้ึน และกลุ่มควบคุม ด้วย
โปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมการออกก าลงักายหลงัจากการฝึก (Posttest)  ดา้น
การปรับพฤติกรรม ดา้นการลดพฤติกรรม ดา้นการเสริมแรง ดา้นการควบคุมตนเอง ทั้ง 2 กลุ่ม อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด 
2) ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนกลุ่มทดลองโรงเรียนอนุบาลยะรัง หลงัจากการฝึก
(Posttest) โปรแกรมกิจกรรมทางกาย  เกมนนัทนาการ และการเล่นกีฬาฟตุบอล ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน พบวา่ วดัความหนา
ของไขมนัใตผ้ิวหนงัอยูใ่นเกณฑส์มส่วน ผลการทดสอบ ลุก – นัง่ 60 วินาที อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  ดนัพ้ืน 30 วินาที 
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง  ยืนกระโดดไกล อยูใ่นเกณฑ์ดี  นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ อยู่ในเกณฑ์ดี วิ่งออ้มหลกั อยูใ่นเกณฑ์
ปานกลางและวิ่งระยะทางไกล อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  และ 3) ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ
นักเรียนกลุ่มควบคุมโรงเรียนอนุบาลยะรัง หลงัจากการฝึก (Posttest) โปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบว่า 
ผลการวดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนัง อยูใ่นเกณฑ์สมส่วน ลุก – นั่ง 60 วินาที อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง  ดนัพ้ืน 30 วินาที
อยูใ่นเกณฑต์ ่า ยืนกระโดดไกล อยูใ่นเกณฑป์านกลาง นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ อยูใ่นเกณฑป์านกลาง วิ่งออ้มหลกั อยูใ่น
เกณฑป์านกลาง  วิง่ระยะทางไกล อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

ค าส าคญั:  โปรแกรมกิจกรรมทางกาย, พฤติกรรมการออกก าลงักาย, สมรรถภาพทางกาย 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study on exercise behavior and health-related physical fitness of lower 

primary school students in Anubanyarang School, Pattani province. Research sample comprised of 40 male students 
of third year class student (Grade 3) under the school. The sample was classified as two groups; experimental group 
and control group, each group consisted of 20 male students. Research tools were 1) Physical Activities Program 
divided into two activities; normal physical activity, and constructed physical activity, 2) Exercise Behavior 
Assessment Forms for four aspects, and 3) Physical Fitness Test for Thai children age 7-18 years old, developed by 
Department of Physical Education, used for seven aspects physical fitness test. Computer software was used for 
data analysis. In addition, analytical statistics were frequency, mean, percentage, and standard deviation. 

The research found that: 1) Exercise behavior of the students in Anubanyarang School, both 
experimental group with exercise activity program; recreation activity and football, designed by the researcher, and 
control group with normal activity program, the study indicated that both two groups of the students had their 
exercise behavior at the best level, after the exercise (posttest) on these aspects; behavioral adjustment, behavioral 
reduction, reinforcement, and self control. 2) Physical fitness of students in the experimental group, after the 
exercise (posttest), with recreation game and football designed by the researcher, the research revealed that skinfold 
thickness was fit, sit-ups 60 seconds was moderate, push-ups 30 seconds was moderate, standing broad jump was 
good level, sit and reach was good level, zig-zag run was moderate, and distance run was moderate. and 3) Physical 
fitness of students in the control group, after the exercise (posttest), with normal exercise program developed by the 
researcher, the research indicated that skinfold thickness was fit, sit-ups 60 seconds was moderate level, push-ups 
30 seconds was low level, standing broad jump was moderate level, sit and reach was moderate level, zig-zag run 
was moderate level, and distance run was moderate level. 
Keywords:  Physical activity program, exercise behavior, physical fitness  

1. บทน า
การเรียนพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียนเป็นกระบวนการศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาการ

ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นทกัษะ ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม และดา้นเจคติท่ีดีไปพร้อมกนัโดยใชกิ้จกรรมพลศึกษาและกีฬา
เป็นส่ือให้ผูเ้รียนไดที้การเรียนรู้และมีการเรียนรู้และมีการพฒันาการดว้ยการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติั “การพล
ศึกษา”  “กีฬา” นั้นเป็นกระบวนการการศึกษาท่ีมีจุดหมายปลายทางอยา่งเดียวกนั คือ เม่ือผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมลงมือ
เล่นและปฏิบติัจริงดว้ย นักเรียนจะมีพฒันาการทั้ง 5 ดา้น ต่างๆ คือ พฒันาการทางดา้นร่างกาย พฒันาการทางดา้น
ทกัษะ พฒันาการทางดา้นความรู้ พฒันาการทางดา้นคุณธรรม และพฒันาดา้นเจตคติท่ีดีต่อการพลศึกษาและกีฬา 
ทัศนีย ์ป่ินปราณี (2548 ; อา้งอิง การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2545) ได้กล่าวว่า การมุ่งพฒันาคนให้มีคุณภาพและ
ศกัยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สอดคลอ้งกบัการสร้างสุขภาพ คือ ประชาชนทุกกลุ่ม ทุก
เพศ ทุกวยั ทุกพ้ืนท่ีไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือพฒันาสุขภาพกายและจิต
และเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและร่วมกนัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงไดต้ั้งเป้าหมายวา่เด็กและเยาวชน



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1965 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ร้อยละ 80 มีความรู้ความเขา้ใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลงักายและเล่นกีฬาและมีทกัษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งไดรั้บ
การพฒันาให้มีคุณธรรม มีระเบียบวนิยัและน ้ าใจนกักีฬาส่วนประชาชนร้อยละ 60 ไดอ้อกก าลงักายหรือเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ มีสมรรถภาพทางกายและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างครอบครัว ชุมชน อย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
 โปรแกรมกิจกรรมทางกายจะเป็นการจดักิจกรรมการออกก าลงักายจะท าใหเ้กิดนกัเรียนให้รู้จกัการเล่นกีฬา 
ท ากิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย และการน าไปใชซ่ึ้งจะก่อให้เกิดผลกบันักเรียนเอง การท ากิจกรรมหรือการออก
ก าลงักายมีประโยชน์ เช่น ท าให้ร่างกายแขง็แรง มีบุคลิกภาพท่ีดี รู้จกัการแกปั้ญญา การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น โดยจะท า
ใหส้มรรถภาพร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์  โรงเรียนอนุบาลยะรังไดรั้บนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนุนแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม นโยบายหน่ึง คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้นอ้ยลง เป็นการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้  การจดักิจกรรม โดยเพ่ิมเวลาและโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง เพ่ือสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้
ทุกดา้นในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แบ่งออกเป็น 4 หมวด 16 กลุ่มกิจกรรม และนกัเรียนไม่ค่อยให้ความตระหนักในการออก
ก าลงักาย มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคอว้น ท าใหจึ้งผูว้จิยัไดจ้ดัท าโปรแกรมกิจกรรมทางกายข้ึนมา 
 จากการท่ีกล่าวมาข้างต้น กิจกรรมทางกายจะเป็นส่ือท่ีสามารถจะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
เตรียมพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เกิดกบัตวันกัเรียน ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดคิ้ดวา่กิจกรรม
ทางกายจะส่งผลให้นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไดมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกก าลงั
กาย  ซ่ึงจะตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะพฒันากระบวนการทักษะของนักเรียนให้ดีข้ึน เน้นการ
ปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี เกิดการเรียนรู้จากส่ิงท่ีชอบจึงไดท้ าวจิยัข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนช่วง ชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 
2. เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนกัเรียนช่วง ชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 

 
3. การด าเนินการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักเรียนช่วงชั้นท่ี 1 ของโรงเรียนอนุบาลยะรัง ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560  จ านวน 110 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ของโรงเรียนอนุบาลยะรัง ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560  จ านวน 40 คน จากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสมคัรใจ และท าการสุ่มเขา้กลุ่ม (Random Assignment) ดว้ย
วธีิการจบัฉลาก ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
   2.1 กลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน จะไดรั้บฝึกโดยโปรแกรมการออกก าลงักายในช่วงกิจกรรมในเวลา
เรียนคาบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ชนิด คือ เกมนนัทนาการ การเล่นกีฬาฟตุบอล 
   2.2 กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน จะไดรั้บฝึกโดยโปรแกรมการออกก าลงักายในช่วงกิจกรรมในเวลา
เรียนคาบลดเวลาเรียนแบบปกติ 
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 วธีิสร้างเคร่ืองมือการวจิยั  
 วธีิการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

 1. การจดัโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เป็นโปรแกรมการออกก าลงักายโดยการท ากิจกรรมในเวลาเรียนคาบ
ลดเวลาเรียน ดงัน้ี 
      1.1  การจดัโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เป็นโปรแกรมการออกก าลงักายโดยการท ากิจกรรมในเวลา
เรียนคาบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ เกมนันทนาการ การเล่นกีฬา
ฟตุบอล จ านวน 8 สปัดาห์ 40 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็น เกมนนัทนาการ 20 ชัว่โมง และเล่นกีฬาฟตุบอล 20 ชัว่โมง 
     1.2  การจดัโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เป็นโปรแกรมการออกก าลงักายโดยการท ากิจกรรมในเวลา
เรียนคาบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้แบบปกติ  จ านวน 8 สัปดาห์ 40 ชัว่โมง ประกอบดว้ย บททดสอบของนกักีฬา เกม
กบัการเคล่ือนไหว สมรรถภาพพาเพลิน หลกัการออกก าลงักาย ทกัษะการเตะบอล การเคล่ือนไหวร่างกาย การเล้ียง
บอล หลบหลีกคู่ต่อสู ้
 

 2. แบบประเมินพฤติกรรมการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพของนกัเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน
พฤติกรรม มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี    
     2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการ
ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพของนกัเรียนช่วงชั้น ท่ี 1 ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย 
     2.2  สร้างแบบประเมินพฤติกรรมและสร้างเกณฑ์การประเมินโดยในการพิจารณา ให้คะแนน 16 
คะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการประเมินเป็น 4 ระดับ คือ 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ
คะแนน 1 คะแนน  จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรับพฤติกรรม ดา้นการลดพฤติกรรม ดา้นการเสริมแรง และดา้น
การควบคุมตนเอง  
   2.3 น าแบบประเมินพฤติกรรมอาจารย์ท่ีปรึกษา และให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
ระหวา่งรายการประเมินกบัเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา จากนั้นน ามาแทนค่าใน
สูตรหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ถา้ดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 0.50-1.00 แสดงว่าแบบประเมินพฤติกรรม
การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพของนกัเรียนช่วง สามารถน า ไปใชไ้ด ้
    2.4  น าแบบประเมินพฤติกรรมปฏิบติังานท่ีสร้างข้ึนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
 

 3. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 ผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม
พลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555 (สุพิตร สมาหิโต และคณะ. 2555 , น. 11 - 26) เพื่อมาใช้วดั
สมรรถภาพทางกายกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 1โรงเรียนอนุบาลยะรัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
รวมทั้ง 7 รายการ 1  
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สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีขอ้มูลดงัน้ี 
ศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการออกก าลงักายและสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติ

พรรณนา ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. ผลการวจิยั
ผลการวจิยัแบ่งอกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 พฤตกิรรมการออกก าลงักายของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลยะรัง 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียน โรงเรียนอนุบาลยะรัง ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 

ดงัตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนชายโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มทดลองดว้ยโปรแกรม 
กิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่นกีฬาฟตุบอล (n = 20) 

พฤติกรรมการออกก าลงักาย 
ของนกัเรียน 

ก่อนการฝึก 
(Pretest) 

หลงัจากการฝึก 
(Posttest) 

หลงัจากหยดุฝึก  
8 สปัดาห์ (Follow) 

 S.D.  S.D.  S.D. 
ดา้นการปรับพฤติกรรม 2.55 0.68 3.55 0.75 3.35 0.70 
ดา้นการลดพฤติกรรม 2.75 0.46 3.40 0.58 3.15 0.62 
ดา้นการเสริมแรง 2.60 0.67 3.40 0.50 3.10 0.54 
ดา้นการควบคุมตนเอง 2.65 0.64 3.30 0.48 3.30 0.48 

รวม 2.64 0.61 3.41 0.58 3.23 0.59 

จากตารางท่ี 1  พบว่า  พฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มทดลองด้วย
โปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่นกีฬาฟตุบอล มีดงัน้ี 

ผลการศึกษาดา้นการปรับพฤติกรรม ของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกม
นันทนาการ และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบว่า ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในระดับดีมาก ( =2.55, 
S.D.= 0.68)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด ( =3.55, S.D.= 0.75) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ 
(Follow) อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด ( =3.35, S.D.= 0.70) 

ผลการศึกษาดา้นการลดพฤติกรรม ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกม
นันทนาการ และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบว่า ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในระดับดีมาก ( =2.75, 
S.D.= 0.46)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด( =3.40, S.D.= 0.58) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สัปดาห์ 
(Follow) อยูใ่นระดบัดีมาก ( =3.15, S.D.= 0.62) 

ผลการศึกษาด้านการเสริมแรงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังด้วยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกม
นันทนาการ และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน พบว่า ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในระดับดีมาก( =2.60, 
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S.D.= 0.67)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด( =3.40, S.D.= 0.50) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สัปดาห์ 
(Follow) อยูใ่นระดบัดีมาก ( =3.10, S.D.= 0.54) 

ผลการศึกษาดา้นการควบคุมตนเอง โรงเรียนอนุบาลยะรังดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย  เกมนนัทนาการ 
และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบว่า ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในระดับดีมาก ( =2.65, S.D.= 0.64) 
หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด( =3.30, S.D.= 0.48) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยู่
ในระดบัดีมาก ( =3.30, S.D.= 0.48) 

ตารางท่ี 2  พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนชายโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มควบคุม ดว้ยโปรแกรม 
การออกก าลงักายกิจกรรมแบบปกติ (n = 20) 

พฤติกรรมการออกก าลงักาย 
ของนกัเรียน 

ก่อนการฝึก 
(Pretest) 

หลงัจากการฝึก 
(Posttest) 

หลงัจากหยดุฝึก  
8 สปัดาห์ (Follow) 

 S.D.  S.D.  S.D. 
ดา้นการปรับพฤติกรรม 2.75 0.79 3.25 0.55 3.25 0.55 
ดา้นการลดพฤติกรรม 2.70 0.47 3.30 0.57 3.20 0.70 
ดา้นการเสริมแรง 2.60 0.68 3.25 0.72 3.10 0.64 
ดา้นการควบคุมตนเอง 2.75 0.55 3.00 0.56 3.00 0.56 

รวม 2.70 0.62 3.20 0.60 3.14 0.61 

จากตารางท่ี  2   พบว่า  พฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มควบคุม ดว้ย
โปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ มีดงัน้ี 

ผลการศึกษาดา้นการปรับพฤติกรรม ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักาย
แบบปกติ พบว่า ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในระดบัดีมาก  ( =2.75, S.D.= 0.79)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยู่ใน
ระดบัดีมากท่ีสุด( =3.25, S.D.= 0.55) และหลงัจากหยุดฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด ( =3.25, 
S.D.= 0.55)  

ผลการศึกษาดา้นการลดพฤติกรรม ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักาย
แบบปกติ พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยูใ่นระดบัดีมาก     ( =2.70, S.D.= 0.47)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่น
ระดบัดีมากท่ีสุด( =3.30, S.D.= 0.57) และหลงัจากหยุดฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยู่ในระดับดีมาก  ( =3.20, S.D.= 
0.70) 

ผลการศึกษาดา้นการเสริมแรงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังด้วยโปรแกรมการออกก าลงักายแบบ
ปกติ พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในระดบัดีมาก( =2.60, S.D.= 0.68)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นระดบัดี
มากท่ีสุด( =3.25, S.D.= 0.72) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นระดบัดีมาก ( =3.10, S.D.= 0.64)  

ผลการศึกษาดา้นการควบคุมตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักาย
แบบปกติ พบว่า ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในระดับดีมาก ( =2.75, S.D.= 0.55)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยู่ใน
ระดบัดีมากท่ีสุด( =3.00, S.D.= 0.56) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยูใ่นระดบัดีมาก ( =3.00, S.D.= 
0.56) 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1969 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 ตอนที ่2 สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลยะรัง 
 ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนกัเรียน โรงเรียนอนุบาลยะรังตามเกณฑส์มรรถภาพทาง
กายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพลศึกษา ท่ีน ามาใชว้ดัสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ จ านวน 7 รายการ ดงั
ตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนกัเรียนชายโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มทดลอง 
 ดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่นกีฬาฟตุบอล (n = 20) 

ราย 
การท่ี 

สมรรถภาพทางกาย 
ของนกัเรียน 

ก่อนการฝึก   
(Pretest) 

หลงัจากการฝึก 
(Posttest) 

หลงัจากหยดุฝึก  
8 สปัดาห์ (Follow) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1 วดัความหนาของไขมนัใต้

ผิวหนงั (Skinfold Thickness)  17.08 3.87 17.14 3.63 17.35 3.29 
2 ลุก – นัง่ 60 วนิาที  

(Sit-Ups 60 Seconds) 18.85 5.06 24.10 4.34 15.75 3.73 
3 ดนัพ้ืน 30 วนิาที  

(Push-Ups 30 Seconds) 15.75 3.73 19.45 3.79 18.50 3.90 
4 ยนืกระโดดไกล  

(Standing Broad Jump) 123.30 8.20 129.40 8.73 126.45 8.22 
5 นัง่งอตวัไปขา้งหนา้  

(Sit and Reach) 9.15 3.07 11.25 2.67 10.90 2.40 
6 วิง่ออ้มหลกั  

(Zig-Zag Run) 21.69 2.42 20.04 2.08 20.77 2.02 
7 วิง่ระยะทางไกล  

(Distance Run) 10.91 1.32 9.90 1.12 10.07 1.14 
 
 จากตารางท่ี 3  แสดงให้เห็นวา่ ผลการวดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงั ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของกรมพลศึกษาปี 2555 นักเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรม
กิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่นกีฬาฟตุบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยูใ่นเกณฑ์
สมส่วน ( =17.08 , S.D.=3.87)  หลังจากการฝึก (Posttest) อยู่ในเกณฑ์สมส่วน ( =17.14 , S.D.=3.63) และ
หลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑส์มส่วน ( =17.35 , S.D.=3.29) 
 ผลการทดสอบ ลุก – นัง่ 60 วินาที ตามเกณฑส์มรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพล
ศึกษาปี 2555 นกัเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่น
กีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยูใ่นเกณฑ์ต ่า ( =18.85 , S.D.=5.06)  หลงัจากการฝึก 
(Posttest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =24.10, S.D.= 4.34) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑต์ ่า      (
 =15.75, S.D.= 3.73) 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1970 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 ผลการทดสอบ ดนัพ้ืน 30 วินาที ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพล
ศึกษาปี 2555 นกัเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่น
กีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยูใ่นเกณฑต์ ่า ( =15.75 , S.D.= 3.73)  หลงัจากการฝึก 
(Posttest) อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ( =19.45, S.D.= 3.79) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑ์ปาน
กลาง ( =18.50, S.D.= 3.90) 
 ผลการทดสอบ ยืนกระโดดไกล ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของกรมพล
ศึกษาปี 2555 นกัเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่น
กีฬาฟตุบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =123.30, S.D.= 8.20)  หลงัจาก
การฝึก (Posttest) อยู่ในเกณฑ์ดี ( =129.40, S.D.= 8.73) และหลงัจากหยุดฝึก 8 สัปดาห์  (Follow) อยูใ่นเกณฑ์ดี     
( =126.45, S.D.= 8.22) 
 ผลการทดสอบ นัง่งอตวัไปขา้งหนา้  ตามเกณฑส์มรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพล
ศึกษาปี 2555 นกัเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่น
กีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน พบว่า ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในเกณฑ์ดี ( =9.15, S.D.= 3.07)  หลงัจากการฝึก 
(Posttest) อยูใ่นเกณฑดี์ ( =11.25, S.D.= 2.67) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑดี์ ( =10.90, 
S.D.= 2.40) 
 ผลการทดสอบ วิ่งออ้มหลกั ตามเกณฑส์มรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพลศึกษาปี 
2555 นักเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนันทนาการ และการเล่นกีฬา
ฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในเกณฑป์านกลาง ( =21.69, S.D.= 2.42)  หลงัจากการ
ฝึก (Posttest) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( =20.04, S.D.= 2.08) และหลงัจากหยุดฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ( =20.77, S.D.= 2.02) 
 ผลการทดสอบ วิ่งระยะทางไกล ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของกรมพล
ศึกษาปี 2555 นกัเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่น
กีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =10.91, S.D.= 1.32)  หลงัจาก
การฝึก (Posttest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( = 9.90, S.D.= 1.12) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑ์
ปานกลาง ( =10.07, S.D.= 1.14) 
 
  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1971 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 4 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนกัเรียนชายโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มควบคุม ดว้ยโปรแกรม 
การออกก าลงักายแบบปกติ (n = 20) 

ราย 
การท่ี 

สมรรถภาพทางกาย 
ของนกัเรียน 

ก่อนการฝึก 
(Pretest) 

หลงัจากการฝึก 
(Posttest) 

หลงัจากหยดุฝึก  
8 สปัดาห์ (Follow) 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1 วดัความหนาของไขมนัใต้

ผิวหนงั (Skinfold Thickness) 13.99 2.86 14.12 2.98 14.13 2.94 
2 ลุก – นัง่ 60 วนิาที  

(Sit-Ups 60 Seconds) 18.80 5.13 20.35 4.92 19.50 4.77 
3 ดนัพ้ืน 30 วนิาที  

(Push-Ups 30 Seconds) 13.40 3.59 15.15 3.47 15.65 3.60 
4 ยนืกระโดดไกล (Standing 

Broad Jump) 119.60 6.73 121.05 6.55 120.05 6.82 
5 นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 

(Sit and Reach) 7.30 2.25 8.25 2.00 8.05 1.70 
6 วิง่ออ้มหลกั 

(Zig-Zag Run) 22.88 2.43 21.79 1.68 22.47 1.57 
7 วิง่ระยะทางไกล 

(Distance Run) 10.92 1.23 10.56 1.19 10.66 1.13 

จากตารางท่ี 4  แสดงให้เห็นวา่ ผลการวดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนัง ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพลศึกษาปี 2555 นกัเรียนกลุ่มควบคุมโรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมการ
ออกก าลงักายแบบปกติ พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่ในเกณฑ์สมส่วน ( =13.99, S.D.= 2.86)  หลงัจากการฝึก 
(Posttest) อยู่ในเกณฑ์สมส่วน     ( =14.12, S.D.= 2.98) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สัปดาห์ (Follow) อยู่ในเกณฑ์สม
ส่วน ( =14.13, S.D.= 2.94) 

ผลการทดสอบ ลุก – นัง่ 60 วินาที ตามเกณฑส์มรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพล
ศึกษาปี 2555 นกัเรียนกลุ่มควบคุม โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบวา่ ก่อนการ
ฝึก  (Pretest) อยู่ในเกณฑ์ต ่า ( =18.80, S.D.= 5.13) หลงัจากการฝึก (Posttest) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( =20.35, 
S.D.= 4.92) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑต์ ่า ( =19.50, S.D.= 4.77) 

ผลการดนัพ้ืน 30 วินาที ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของกรมพลศึกษาปี 
2555 นักเรียนกลุ่มกลุ่มควบคุมโรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบวา่ ก่อนการฝึก 
(Pretest) อยู่ในเกณฑ์ต ่า ( =13.40, S.D.= 3.59) หลงัจากการฝึก (Posttest) อยู่ในเกณฑ์ต ่า ( =15.15, S.D.= 3.47) 
และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑต์ ่า ( =15.65, S.D.= 3.60) 
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ผลการทดสอบ ยืนกระโดดไกล ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพลศึกษาปี 
2555 นกัเรียนกลุ่มควบคุม โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบวา่ ก่อนการฝึก  (Pretest) อยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง ( =119.60, S.D.= 6.73)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( =121.05, S.D.= 

6.55) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =120.05, S.D.= 6.82) 
ผลการทดสอบ นั่งงอตวัไปขา้งหน้า ตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของกรมพล

ศึกษาปี 2555 นักเรียนกลุ่มควบคุม โรงเรียนอนุบาลยะรัง ด้วยโปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบว่า  ก่อนการฝึก  
(Pretest) อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ( =7.30, S.D.= 2.25)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ( =8.25, 
S.D.= 2.00) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =8.05, S.D.= 1.70) 

ผลการทดสอบ วิง่ออ้มหลกั ตามเกณฑส์มรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพลศึกษาปี 
2555 นักเรียนกลุ่มควบคุม โรงเรียนอนุบาลยะรัง ด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายแบบปกติ พบว่า ก่อนการฝึก 
(Pretest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =22.88, S.D.= 2.43)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =21.79, 
S.D.= 1.68) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =22.47, S.D.= 1.57) 

ผลการทดสอบ วิ่งระยะทางไกลตามเกณฑ์สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอาย ุ7-18 ปี ของกรมพล
ศึกษาปี 2555 นักเรียนกลุ่มควบคุม โรงเรียนอนุบาลยะรัง ดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบว่า ก่อนการฝึก  
(Pretest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =10.92, S.D.= 1.23)  หลงัจากการฝึก (Posttest) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =10.56, 
S.D.= 1.19) และหลงัจากหยดุฝึก 8 สปัดาห์ (Follow) อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( =10.66, S.D.= 1.13) 

5. การอภิปรายผล
การผลการวจิยัสามารถการอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มทดลองดว้ยโปรแกรมกิจกรรมทาง

กาย เกมนันทนาการ และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน และกลุ่มควบคุม ดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักาย
แบบปกติ พบวา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมการออกก าลงักายหลงัจากการฝึก (Posttest)  ดา้นการปรับพฤติกรรม ดา้นการลด
พฤติกรรม ดา้นการเสริมแรง ดา้นการควบคุมตนเอง ทั้ง 2 กลุ่ม อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด อาจเน่ืองจาก กิจกรรมทางกาย
จะเป็นส่ือท่ีสามารถจะพฒันากระบวนการเรียนรู้ การเตรียมพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
ให้เกิดกบัตวันกัเรียน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอไดรู้้จกัน ากิจกรรมท่ีเนน้ทกัษะ
การปฏิบติัซ่ึงท าให้มีเกิดความมุ่งมัน่ในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวนั สามารถ
พฒันากระบวนทกัษะชีวิต การลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ไดก้ารรู้จกัตนเองเพ่ิมมาก
ข้ึนและแสดงออกถึงความน ้ าใจต่อผูอ่ื้น ไดมี้ทศันคติท่ีดีต่อการออกก าลงักาย มีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม 
ช่วยในการเสริมแรงกล่าวชมผูอ่ื้นขณะท ากิจกรรมออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ น าไปใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
การออกก าลงักายในทางท่ีดีข้ึน เช่น การมีน ้ าใจนกักีฬา แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนๆ อกก าลงักายเพ่ิมข้ึน เล่นกีฬาอยา่ง
จริงจงั เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสิวาณี  เซ็ม (2542) กล่าววา่ พฤติกรรมการออกก าลงักายเป็นการใชส่้วนต่าง ๆ 
ของร่างกายเคล่ือนไหวมีจงัหวะเหมาะสม เป็นออกแรงของร่างกายเพ่ือฝึกให้ร่างกายทุกส่วนมีความแขง็แรง ทนทาน 
คล่องแคล่วว่องไว ทั้ งระบบโครงสร้างและการท างานของกลา้มเน้ือมีการเจริญเติบโต มีการเคล่ือนไหวอย่างมี
ศกัยภาพเม่ือร่างกายแข็งแรงก็ท าให้สมองแจ่มใส อารมณ์เบิกบาน สุขุมรอบคอบ รู้จกัคิดอยา่งเหตุผล เฉลียวฉลาด 
และสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณภาพ และผลการวิจยัสอดคลอ้ง
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กบัธีระศักด์ิ ยะวงค์  (2555) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการออกก าลงักายในการพฒันาสมรรถภาพทางกาย ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั พบวา่ ผูเ้รียนมีการพฒันาสมรรถภาพทางกาย
มากข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงนกัเรียนมีการพฒันาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานในระดบัดีมาก เป็นท่ี
น่าพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เพราะท าให้นกัเรียนมีร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโรคอว้น อีกทั้งการมี
สมรรถภาพทางกายท่ีดี ยอ่มมีผลต่อการเรียนในวชิาพลศึกษาและการด ารงชีวติประจ าวนัของนกัเรียนอีกดว้ย  

2. การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนกลุ่มทดลองโรงเรียนอนุบาลยะรัง หลงัจากการฝึก
(Posttest) โปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนนัทนาการ และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน พบวา่ วดัความหนา
ของไขมนัใตผ้ิวหนงัอยูใ่นเกณฑส์มส่วน ผลการทดสอบ ลุก – นัง่ 60 วินาที อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  ดนัพ้ืน 30 วินาที 
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง  ยืนกระโดดไกล อยูใ่นเกณฑ์ดี  นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ อยู่ในเกณฑ์ดี วิ่งออ้มหลกั อยูใ่นเกณฑ์
ปานกลางและวิ่งระยะทางไกล อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อาจเน่ืองจากโปรแกรมกิจกรรมทางกายส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นส่ือในการปฏิบติั ส่งเสริมให้นกัเรียนน ากิจกรรมไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ท าให้
นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย โปรแกรมสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการการสร้าง
โปรแกรมท่ีผ่านการตรวจสอบอยา่งมีขั้นตอน ไดส้อบถามขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลศึกษา ไดรั้บขอ้เสนอ
และแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข น าโปรแกรมกิจกรรมทางกายท่ีไดส้ร้างเสร็จแลว้น าไปกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง จนท าให้
โปรแกรมส่งผลต่อพฤติกรรมการการออกก าลงักาย  จนท าใหส้ามารถวดัสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนกัเรียน
ท่ีดีข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีสอดคลอ้งตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรวฒิุ สวสัดิชยั (2551) ไดก้ล่าววา่ 
ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ว่า เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถของร่างกายหรือส่วนท่ี
บกพร่องให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอยา่งเต็มท่ี เป็นแนวทางในการตดัสินความสามารถของร่างกาย เพ่ือ
น าไปสู่การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เป็นส่ือในการกระตุน้นกัออกก าลงักาย พฒันาความสามารถของร่างกายและรักษา
ความสมบูรณ์ของร่างกายให้คงท่ีอยา่งสม ่าเสมอ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นอกจากจะท าให้ทราบระดบั
ความสามารถของร่างกายในแต่ละดา้นแลว้ ในนกักีฬาผลการทดสอบยงัสามารถน าไปวิเคราะห์ ผลการฝึกซอ้ม ขอ้ดี 
ขอ้เสียของการฝึกซ้อมท าให้ผูฝึ้กสอนสามารถปรับปรุงแบบฝึกและกิจกรรมการฝึกให้เหมาะสม นักกีฬาแต่ละ
ประเภทและปรับปรุงสมรรถภาพในส่วนท่ีบกพร่องต่อไป ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัดนัย ขุ่มดว้ง (2552) ไดศึ้กษาผลการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโดยการใช้สนามเด็กเล่น พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของนกัเรียน ก่อนการฝึก ระหวา่งการฝึก และหลงัการฝึกในการทดสอบทั้ง 7 รายการ พบวา่ รายการดชันีมวล
กายมีค่าเฉล่ียของผลการทดสอบ ดงัน้ีคือ ก่อนการฝึก 14.89 ระหวา่งการฝึก 15.16 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากก่อนการฝึก และหลงั
การฝึก 14.97 ลดลงจากระหวา่งการฝึก การวดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงั มีค่าเฉล่ียของผลการทดสอบ ดงัน้ีคือ 
ก่อนการฝึก 12.15 ระหวา่งการฝึก 9.21 และหลงัการฝึก 7.69 ซ่ึงลดลงตามล าดบั การลุกนัง่ 60 วนิาที มีค่าเฉล่ียของผล
การทดสอบ ดงัน้ีคือ ก่อนการฝึก 23.53 ระหวา่งการฝึก29.53 และหลงัการฝึก 33.53 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามล าดบั การดนัพ้ืน 
30 วินาที มีค่าเฉล่ียของผลการทดสอบ ดงัน้ีคือ ก่อนการฝึก 18.00 ระหว่างการฝึก 23.43 และ หลงัการฝึก 26.67 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนตามล าดับ การนั่งงอตวัไปขา้งหน้า มีค่าเฉล่ียของผลการทดสอบ ดงัน้ีคือ ก่อนการฝึก 9.90 ระหว่างการฝึก 
11.10 และหลงัการฝึก 12.40 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามล าดบั การวิ่งออ้มหลกั มีค่าเฉล่ียของผลการทดสอบ ดงัน้ีคือ ก่อนการฝึก 
19.06 ระหวา่งการฝึก 18.41 และหลงัการฝึก 17.92 ซ่ึงลดลงตามล าดบั และการวิง่ระยะทางไกล มีค่า เฉล่ียของผลการ
ทดสอบ ดงัน้ีคือ ก่อนการฝึก 6. 7150 ระหวา่งการฝึก 5.8973 และ หลงัการฝึก 5.6527 ซ่ึงลดลงตามล าดบั 
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 3. การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนกลุ่มควบคุมโรงเรียนอนุบาลยะรัง หลงัจากการฝึก 
(Posttest) โปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน พบว่า ผลการวดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนัง      
อยูใ่นเกณฑส์มส่วน ลุก – นัง่ 60 วนิาที อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  ดนัพ้ืน 30 วนิาทีอยูใ่นเกณฑต์ ่า ยนืกระโดดไกล อยูใ่น
เกณฑป์านกลาง นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ อยูใ่นเกณฑป์านกลาง วิ่งออ้มหลกั อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  วิ่งระยะทางไกล อยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง อาจเน่ืองจาก การการศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของกลุ่มทดลองหลังจากการใช้
โปรแกรม ท าให้นักเรียนมีสมรรถภาพท่ีดีข้ึน ส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียนท่ีท าให้บ่งบอก
ความสามารถของร่างกายในการท ากิจกรรมในการเคล่ือนไหว โดยใชกิ้จกรรมออกก าลงักายการเล่นกีฬา ซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการพฒันาทักษะสมรรถภาพทางกายของนักเรียนได้ นักเรียนได้พฒันาเพ่ิมศักยภาพของตนเองและ
น าไปใชแ้ข่งขนักีฬา ให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเพ่ิมประสบการณ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2558)  
ได้ให้แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีโรงเรียนสามารถจัดได้อย่าง
หลากหลายเพ่ือช่วยเพ่ิมพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน ้ าใจต่อกนั การท างานเป็นทีม และกระตุน้ให้นกัเรียนได้
คน้หาศกัยภาพและความชอบของตนเอง เพราะมีความเช่ือวา่นกัเรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบบั
ของตนเอง กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนไดป้ฏิบติัตามความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการทั้งปฏิบติั
ดว้ยตนเอง หรือปฏิบติัเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบติักิจกรรมไม่จาเป็นตอ้งเปิดใหเ้ฉพาะนกัเรียนหอ้งเดียวกนั หรือ
ระดบัชั้นเดียวกนั บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท าร่วมกนัหลายระดบัชั้นได ้เพ่ือให้นักเรียนรู้จกัการปรับตวั การ
ช่วยเหลือดูแลกนั การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนหลายช่วงวยั โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสงัคม ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จะ
ยิง่ช่วยเพ่ิมทกัษะในการแกปั้ญหาใหก้บัเด็กไทย การจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั  พี
รพล บุญญานุวตัร์ (2555) ไดศึ้กษามรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน
มธัยมยอดนิยมเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 จงัหวดัสงขลา พบวา่ ระดบัสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ
นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 4,5 และ6 ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปี ท่ี 6 อยูใ่นระดบัต ่า และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 อยูใ่นระดบัต ่ามาก ส่วนระดบัสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพของนักเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4,5 และ6 ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นดนัพ้ืน 1 นาที 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 6 อยู่ในระดบัต ่า และดา้นเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 และ 6      
อยูใ่นระดบัต ่ามาก 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยับทสรุปเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงัจากการกิจกรรมโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนันทนาการ 
และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน หลงัจากการฝึก (Posttest) และพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียน
ชายโรงเรียนอนุบาลยะรัง กลุ่มควบคุม ดว้ยโปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ ครูใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรัง เพราะการควบคุมอารมณ์ สติ ความคิด วเิคราะห์ตนเองในการแสดง
พฤติกรรมเพื่อใหต้นเองมีการรู้จกัควบคุมตนเองใหรู้้จกัตนเอง รู้จกัการตดัสินใจท่ีจะเลือกในทางเหมาะสม 
 2. จากผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนกลุ่มทดลองโรงเรียนอนุบาลยะรัง 
หลงัจากการฝึก (Posttest) โปรแกรมกิจกรรมทางกาย เกมนันทนาการ และการเล่นกีฬาฟุตบอล ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
ก่อนการจัดกิจกรรมโปรแกรมกิจกรรมทางกาย ทุกคร้ังครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาควร
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จะตอ้งให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามกระบวนการทางพลศึกษาทุกคร้ัง โดยเฉพาะในขั้นตอนอบอุ่นร่างกายเพื่อเป็น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพใหก้บันกัเรียน 

3. ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนกลุ่มควบคุมโรงเรียนอนุบาลยะรัง หลงัจาก
การฝึก (Posttest) โปรแกรมการออกก าลงักายแบบปกติ พบวา่ ดนัพ้ืน 30 วินาทีนกัเรียนส่วนใหญ่ อยูใ่นเกณฑ์ต ่าจึง
ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขโดยผูบ้ริหารโรงเรียน ควรก าหนดเป็นนโยบายใหค้รูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาการจดักิจกรรเพ่ิมเติม เช่น จดัการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน สร้างความพร้อมต่อทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพคร้ังต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายท่ีมีต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายและ

สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนอนุบาลยะรัง 
2. ควรเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลงักายและสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนกัเรียนช่วง   ชั้น

ท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 

กติตกิรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุนทรา  กลา้ณรงคอ์าจารย์

ประธานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ซ่ึงช่วยเหลือ แนะน า ใหค้  าปรึกษาอยา่งดียิง่ในทุก ๆ ดา้น คอยใหก้ าลงัใจพร้อมทั้งอุทิศ
เวลาในการถ่ายทอดความรู้ และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง 
ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้.  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา : 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน. 
ดนยั  ขุ่มดว้ง.  (2552).  ผลการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพโดยการใช้สนามเดก็เล่น. 

(วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการส่งเสริมสุขภาพ, มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม). 
ทศันีย ์ ป่ินปราณี.  (2548). การศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฎิบัติกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนวดับางนานอก  

ช่วงช้ันท่ี 2 ส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร. (วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาพล  
ศึกษา, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์). 

ธีระศกัด์ิ  ยะวงค.์  (2555).  ผลการใชกิ้จกรรมการออกก าลงักายในการพฒันาสมรรถภาพทางกาย ของนกัเรียน 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั.  การวิจัยในช้ันเรียน. 
เชียงใหม่: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั.   

พีรพล  บุญญานุวตัร์. (2555). สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมธัยม 
ยอดนิยม เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16. (วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาพลศึกษา, 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ). 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 1976 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

วรวฒิุ  สวสัดิชยั. (2551). สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2550. 
(ปริญญานิพนธ์ กศ.ม สาขาพลศึกษา, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ). 

สิวาณี  เซ็ม. (2542). การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ. 
(วทิยานิพนธ์ ค.ม. สาขาพลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 

สุพิตร สมาหิโต และคณะ. (2555). ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1977 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การคอรัปช่ันทางการเมืองที่สะท้อนผ่านละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” 
POLITICAL CORRUPTION REFLECTING ON THE DRAMA SERIES “NUA MEK” 

วงเดือน ขาวสุข1 และ รศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว2
1นกัศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต, oo.vesper@gmail.com 

2อาจารยท่ี์ปรึกษา, ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในประเด็น

ปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมือง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีสะทอ้นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมืองใน
ละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” กบัประเด็นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมือง โดยศึกษาละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” 
ภาค 1 ท่ีออกอากาศในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 15 ตอน และ “เหนือเมฆ” ภาค 2 ท่ีออกอากาศในปี พ.ศ. 2555 จ านวน 9 
ตอน ด้วยวิธีการวิเคราะห์บทสนทนา ตวัละคร และฉากผ่านแนวคิดการเล่าเร่ืองในละคร รวมถึงวิเคราะห์บริบท
ทางการเมืองไทยท่ีสะทอ้นการคอรัปชัน่ทางการเมืองผลจากการวจิยัพบวา่  

 กลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีสะทอ้นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 
สามารถแบ่งไดจ้ากการวิเคราะห์โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ความขดัแยง้ ตวัละคร และบทสนทนาและฉาก พบวา่ ละคร
โทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 มีลกัษณะการเล่าเร่ืองท่ีคลา้ยกนั แต่ละคร “เหนือเมฆ” ภาค 2 ในปี พ.ศ. 2555 
ไดเ้พ่ิมเติมการเล่าเร่ืองตวัละครดา้นไสยเวทย ์มีศาสตราวธุ 4 ช้ิน ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครดีและเลว 

ประเด็นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 พบวา่ ละคร “เหนือ
เมฆ” ภาค 1 ในปี พ.ศ. 2553 กล่าวถึงประเด็นคอรัปชัน่โดยทัว่ไปของขา้ราชการต ารวจ และนกัธุรกิจ ซ่ึงเป็นประเด็น
คอรัปชัน่ท่ีเราสามารถพบในสังคมปัจจุบัน เช่น การรับสินบน บ่อนการพนัน การคา้ประเวณี และยาเสพติด ส่วน
ละคร “เหนือเมฆ” ภาค 2 ในปี พ.ศ. 2555 กล่าวถึงประเด็นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมืองของนกัการเมืองและนกัธุรกิจ 
ซ่ึงเป็นการบริหารงานท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้กบันักการเมืองและนักธุรกิจ ท่ีเป็นพรรคพวกของตนเอง นอกจากน้ียงั
อา้งความชอบธรรมในการบริหารประเทศ 

    ละคร “เหนือเมฆ” ในปี พ.ศ. 2555 ได้สะท้อนตัวละครนักการเมืองดีและเลวในอุดมคติของวิชาชีพ
นักการเมืองในมุมมองของผูผ้ลิตและนักเขียนบทประพนัธ์ ไดแ้ก่  1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความชอบธรรมทาง
การเมือง 3) ความโปร่งใส 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัการเมืองและขา้ราชการท่ีดีพ่ึงมี 

ค าส าคญั: การเล่าเร่ือง, คอรัปชัน่ทางการเมือง 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1978 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ABSTRACT 
This research is a textual analysis and content analysis on political corruption issues. The purpose of this 

study is to study the techniques of storytelling reflecting political corruption in the Nua Mek television series on 
political corruption. 1 5  episodes Nua Mek 1 television series broadcasted in 2010 and 9 episodes of Nua Mek 2 
television series broadcasted in 2012 were analyzed in terms of dialogue, character, and scene through the concept 
of storytelling. Thai political contexts reflecting political corruption was as well analyzed. The research revealed 
that. 

The narrative strategies that reflect political corruption in Nua Mek 1 and Nua Mek 2 television series can 
be divided into the analysis of theme, conflict, characters, dialogue and scene. It was found that the narration of 
Nua Mek 1 and Nua Mek 2 were similar. Anyhow, Nua Mek 2 broadcasted in 2012 has added storytelling on 
characters withblack magic and four weapons that cause conflict between good and bad character. 

Regarding political corruption issues in Nua Mek 1 and Nua Mek 2, it was found that  Nua Mek 1 
broadcasted in 2010 was about general corruption of polices and businessmen which is a corruption issue that we 
can find in today's society, such as taking bribes, gambling, prostitution and drugs. Nua Mek 2 broadcasted in 2012 
was about political corruption issues of politicians and businessmen with a management that provides benefits for 
politicians and businessmen who are intheir favoritism. Furthermore, they also claim for righteousness in the 
administration of the country. 

Nua Mek in 2012 has reflected good and bad politician characters in the ideal politicians in the view of 
producers and writers including 1) Moral ethics 2) Political legitimacy 3) Transparency 4) Public Participation, 
which are what good politicians and government officials should have. 

 
Keywords: narrative, political corruption 

 
1. บทน า 

สังคมไทยกบัปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ เกิดข้ึนมาชา้นานตั้งยุคสมยัก่อน จนมาถึงปัจจุบนัเร่ืองการทุจริต
คอรัปชัน่ยงัคงปรากฏอยู่ในระบบราชการของไทย สาเหตุของการทุจริตคอรัปชัน่เร่ิมจากความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
ความอยากมีอ านาจ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบ่อเกิดท่ีท าให้ผูมี้อ  านาจในการบริหารบา้นเมืองตั้งแต่ขา้ราชการระดบัสูงจนถึง
ขา้ราชการระดบัล่างบางคนยอมกระท าความผิด เพียงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจ ลาภ ยศ เงินทอง เพ่ือการด ารงอยู่ทาง
สงัคมเป็นท่ีนบัหนา้ถือตาของคนในสงัคม 

ความขดัแยง้ในระบบราชการของไทย นับวนัยิ่งขยายวงกวา้ง และทวีความรุนแรง ความตอ้งการท่ีจะมี
อ านาจในการบริหารเพ่ือเขา้มากอบโกยผลประโยชน์ใหต้นเอง และพวกพอ้ง เร่ิมจาก ขา้ราชการระดบัล่าง การคดโกง
เลก็ๆนอ้ยๆ การรับสินบนของเจา้หนา้ท่ีรัฐ การเพิกเฉยต่อการกระท าความผิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ของนกัการเมือง หรือ
กลุ่มผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน ดว้ยการรับเงิน การยกยอ่งความรวยมากกวา่ความดีของคน คนร ่ ารวยสามารถเนรมิตไดทุ้ก
ส่ิงท่ีตอ้งการ จากการคดโกงเล็กๆ ก็เร่ิมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ระบบราชการไทยซ่ึงเป็นระบบอุปถมัภ์ อาศยัการพึ่งพา การ
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1979 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เก้ือหนุน เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั การตรวจสอบมีความล าบาก จากการกระท าความผิดของขา้ราชการระดบัล่าง 
น ามาสู่การยกระดบัเป็นการคอรัปชัน่ระดบัชาติ ท่ียิ่งนานวนัยิ่งเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และมีความรุนแรง  โดยการบริหารงาน
ท่ีไม่โปร่งใสของพรรคการเมือง การบริหารนโยบาย  การใชอ้  านาจในการบริหารท่ีไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต การออกนโยบาย
หรือกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ให้ธุรกิจของครอบครัว วงศาคณาญาติ และพวกพอ้ง (ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์, 2553) ได้
จ าแนกรูปแบบของการคอรัปชัน่อยา่งกวา้งๆ ออกไดด้งัไปน้ี คือ 

1. การคอรัปชัน่ขนาดยอ่ย (Petty corruption) หมายถึง การคอรัปชัน่ท่ีมีขนาดของเงินเลก็ๆนอ้ย หรือมีวงเงิน
รวมนอ้ยการรับเงินท่ีไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกตอ้งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2. การคอรัปชัน่ขนาดใหญ่ (Grand corruption) หมายถึง การคอรัปชัน่ท่ีโดยทัว่ไปแลว้มีขนาดของวงเงิน
จ านวนมาก 

3. การคอรัปชัน่ในเชิงของการบริหารหรือปฏิบติัการ (Administrative corruption) หมายถึง การคอรัปชัน่ ท่ี
เกิดจากลกัษณะของการปฏิบติั การบงัคบัใชร้ะเบียน การปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 

4. การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย (Policy corruption) หมายถึง การคอรัปชัน่ท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบต่างๆ ในเชิง
โครงสร้าง ทั้งทางดา้นนโยบาย การด าเนินการ หรือการบริหาร โดยมีการใชข้อ้ก าหนดของกฎหมายมารองรับ 

ส่ือมวลชนถือได้ว่ามีบทบาทในการสะท้อนความเป็นไปของสังคม ส่ือมวลชนมีหน้าท่ีในการน าเสนอ
ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ โดยการน าเสนอนั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบ ผูผ้ลิตรายการอาจใชก้ลวิธีการน าเสนอผ่าน
ละครโทรทัศน์ ถึงแม้จะเป็นส่ือเพ่ือความบันเทิงก็จริง แต่ก็มีการสอดแทรกในแง่มุมของปัญหาสังคม ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนในวงราชการ โดยผา่นการเล่าเร่ืองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเกิดจริงอยูใ่น
ขณะนั้นของสงัคมไทย (พิมพร สุนทรวริิยกลุ, 2551) 

ละครโทรทศัน์เร่ือง เหนือเมฆ ถือวา่เป็นละครหน่ึงท่ีสะทอ้นปัญหาการคอรัปชัน่ทางการเมือง ท่ีมาพร้อม
กบัรูปแบบความบนัเทิง ละครโทรทศัน์เร่ือง เหนือเมฆ มีความพิเศษ คือ เป็นละครท่ีถูกเขียนบทข้ึนมาใหม่จากความ
ตอ้งการของผูผ้ลิต ซ่ึงแตกต่างจากละครเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเอามาจากนวนิยายดดัแปลงมาเป็นละคร ละครโทรทศัน์เร่ือง 
เหนือเมฆ แบ่งเป็น 2 ภาค ผลิตโดยบริษทั เมตตาและมหานิยม จ ากดั ได ้คุณคฑาหัสต ์บุษปะเกศ มาเป็นผูเ้ขียนบท
ประพันธ์ ซ่ึงเป็นการเขียนบทข้ึนมาใหม่ทั้ ง 2 ภาค และก ากับโดย คุณนนทรีย์    นิมิบุตร  ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 ทั้ง 2 ภาค 

เหนือเมฆภาคท่ี1 เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวของขา้ราชการประจ า  พรรคการเมือง  และกลุ่มนักธุรกิจท่ีให้
การสนบัสนุนกลุ่มการเมืองอยูเ่บ้ืองหลงัท่ีกระท าผิดกฎหมาย ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในวงราชการ ออกอากาศเม่ือ
วนัท่ี 16 มีนาคม 2553 ทุกวนัจนัทร์-องัคาร เวลา 20.30 น. ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3   

เหนือเมฆภาคท่ี 2 ตอนมือปราบจอมขมงัเวทย ์เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการทุจริตการคอรัปชั่นของนัก
ธุรกิจท่ีเขา้มามีบทบาททางการเมืองในการบริหารประเทศ เกิดการแยง้ชิงอ านาจ เก่ียวพนัธ์กบัไสยศาสตร์ อ านาจ
ลึกลบั ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 ทุกวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ เวลา 20.30 น. ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3  

ละครโทรทศัน์เร่ือง “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 ประสบความส าเร็จ และเป็นละครท่ีไดรั้บการกล่าวขานกนั
มาก ดว้ยการน าเสนอท่ีเขม้ขน้ เร้าใจในสไตลล์ะครแอ็คชัน่ ดว้ยเน้ือหาท่ีถูกใจหลายๆ คน เป็นการน าเสนอทั้งดา้น
บวกและดา้นลบในระบบราชการของสังคมไทย สะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาชา้นานในวงราชการ ทั้งน้ีช่วงเวลาการ
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1980 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ออกอากาศของละครเร่ืองน้ียงัเป็นช่วงท่ีระบบการเมืองของไทยประสบปัญหาความขดัแยง้อย่างรุนแรง เกิดการ
ประทว้งเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย  ทวงคืนความถูกตอ้ง เปิดโปงการกระท าท่ีทุจริตการคอรัปชัน่ของนกัการเมือง
ทั้งหลาย ซ่ึงละครเร่ืองเหนือเมฆทั้ง 2 ภาค ไดน้ าเสนอเน้ือหาท่ีค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีปรากฏอยูข่ณะขนาด
นั้น ท าให้ผูช้มเช่ือวา่ส่ิงท่ีละครไดน้ าเสนอนั้นมีเคา้โครงความจริง และนั่นก็เป็นท่ีมาของการสั่งแบนของละครเร่ือง
เหนือเมฆภาคท่ี 2 ซ่ึงเหลืออีกเพียง 3 ตอนละครก็จะจบลง เพราะเน้ือหาท่ีเขม้ขันในการน าเสนอเร่ืองการทุจริต
คอรัปชัน่ของนกัการเมืองอยา่งชดัเจน ท าให้สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 ตอ้งสัง่แบนละครเร่ืองน้ีทนัที โดยอา้งวา่
เน้ือหาของละครบางช่วงบางตอนขดัต่อมาตรา 37  

มาตรา 37 ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ.2551 นั้น ระบุไว้
วา่ “หา้มไม่ใหอ้อกอากาศเน้ือหารายการท่ีมีลกัษณะลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขหรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซ่ึงเขา้ลกัษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง”ซ่ึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ไดน้ ามาอา้งต่อ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถึงท่ีมาของการงดออกอากาศของละครเร่ือง
เหนือเมฆภาคท่ี 2 (เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2551) แต่หลงัจากท่ีละครโทรทศัน์เร่ือง เหนือเมฆภาคท่ี 2 ถูกงดออกอากาศ
ไป ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก มีการรวมตัวกันในส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือเรียกร้องให้น าละครเร่ืองน้ีมา
ออกอากาศอีกคร้ัง แต่สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 ก็ไดพิ้จารณาแลว้ท่ีจะไม่น าละครเร่ืองน้ีซ่ึงเหลืออีกเพียง 3 ตอน
สุดทา้ย มาออกอากาศจนกระทัง่ปัจจุบนั  

จากความส าคญัดงักล่าวท าใหก้ารเล่าเร่ืองของละครโทรทศัน์เร่ืองเหนือเมฆทั้ง 2 ภาค มีความน่าสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาถึงกลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีสะท้อนปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ทางการเมืองผ่านละครทั้ง 2 ภาคน้ี ท่ีมีความ
แตกต่างจากละครเร่ืองอ่ืนโดยทัว่ไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1) เพ่ือศึกษากลวธีิการเล่าเร่ืองท่ีสะทอ้นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมืองของละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ”
2) เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ทั้งภาค 1 และภาค 2

3. การด าเนินการวจิยั
การวิจยัเร่ืองการคอรัปชัน่ทางการเมืองท่ีสะทอ้นผ่านละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 เป็นการ

วเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) โดยผูว้จิยัมุ่งศึกษาวเิคราะห์โครงเร่ือง กลวธีิการเล่าเร่ืองท่ีสะทอ้นปัญหาคอรัปชัน่
ทางการเมืองในละครโทรทศัน์ และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในประเด็นปัญหาคอรัปชัน่ทางการเมือง 

4. สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาส่ือประเภทวดิีทศัน์  และเอกสารประกอบ ผลการวิเคราะห์ตวับท และบริบททางการเมืองไทย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดเร่ืองการคอรัปชัน่ทางการเมืองสะทอ้นในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 ผูว้ิจยั
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1981 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สามารถแบ่งการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ กลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีสะทอ้นปัญหาคอรัปชัน่ทาง
การเมือง และประเด็นปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 ดงัน้ี 

กลวธีิการเล่าเร่ืองปัญหาคอรัปช่ันทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ”ภาค 1 และ 2 
จากการศึกษาพบวา่ ละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ2  มี 5 ลกัษณะไดแ้ก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง 

ความขดัแยง้ ตวัละคร และบทสนทนาและฉากของตวัละครมีความใกลเ้คียงกัน กล่าวคือ เป็นการเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบัความขดัแยง้ระหวา่งอุดมการณ์วิชาชีพของตวัละครมีความสัมพนัธ์กนัทั้งโครงเร่ืองหลกั และโครงเร่ืองรอง
ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงการด าเนินเร่ืองตั้งแต่ตน้จนกระทัง่จบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เพญ็สิริ เศวตรวิหารี (2551) กล่าวถึง โครง
เร่ืองเก่ียวกบัความส าเร็จ เป็นเร่ืองของคนท่ีพยายามต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือไปสู่ความส าเร็จ การพิสูจน์ตนให้ผูอ่ื้น
ยอมรับ สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

1) วเิคราะห์โครงเร่ือง
โครงเร่ืองของละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 มีลกัษณะโครงเร่ืองเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน 5 

ขั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Muller and Willliams (1985 อา้งถึงใน ถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์, 2534) กล่าวว่า มี
ล าดบัเหตุการณ์ของโครงเร่ือง ประกอบดว้ย 1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) 2) การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) 3) 
ภาวะวิกฤต (Climax) 4) ภาวะคล่ีคลาย (Falling) และ 5) การยติุเร่ืองราว (Ending) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุ
เป็นผลของเหตุการณ์ เช่นการเดินเร่ืองในวนัแรกของตวัเอกท่ีมีปัญหากบัตวัละครผูร้้าย จนมาถึงบทสรุปของเร่ืองท่ี
คล่ีคลายไดเ้พราะความพยายามของตวัละครเอกและตวัละครผูช่้วยเหลือ แต่ท่ีต่างกนัในละคร “เหนือเมฆ” ภาค 2 ได้
เพ่ิมตวัละครท่ีมีความแฟนตาซีเร่ืองไสยเวทยท์ั้ งดีและเลว การแย่งชิงศาสตราวุธ 4 ช้ิน เพ่ือความยิ่งใหญ่ มีอ านาจ
เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง นอกจากยงัสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของวชิาชีพนกัการเมืองและขา้ราชการเพ่ิมดว้ย 

2) วเิคราะห์แก่นเร่ือง
การเล่าเร่ืองของละครชุดเร่ือง “เหนือเมฆ” ทั้งภาค 1 และ 2 แบ่งลกัษณะของแก่นเร่ืองไว ้4 ลกัษณะไดแ้ก่ 

แก่นเร่ืองเก่ียวกบัความแตกต่างทางสังคม (Outcast Theme) เป็นเร่ืองราวการด าเนินชีวติของตวัละครท่ีมีชาติก าเนิดท่ี
คลา้ยกนั แต่การด าเนินชีวติในสังคมแตกต่างกนั ท่ีตอ้งการหลุดพน้จากความผิดท่ีไม่ไดก่้อข้ึน พยายามต่อสูเ้พ่ือใหไ้ด้
ซ่ึงเสรีภาพของตนเอง แก่นเร่ืองเก่ียวกับอ านาจ (Power Theme) ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากตวัละครท่ีตอ้งการข้ึนเป็น
นายกรัฐมนตรีพยามยามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้มาซ่ึงอ านาจ แก่นเร่ืองเก่ียวกับศีลธรรมจริยธรรม (Morality Theme) 
สะทอ้นความขดัแยง้ท่ีเกิดของตวัละครผูร้้ายท่ีขาดศีลธรรมจรรยา ตรงกนัขา้มกบัตวัละครเอกด ารงอยูใ่นคุณธรรม
จริยธรรม ท าหนา้ท่ีวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยย์ติุธรรม ปกป้องประเทศให้พน้จากการคอรัปชัน่ของนายทุน หรือพวก
ทุนการเมือง แก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก (Love Theme) น าเสนอผ่านตวัละครผูเ้ป็นแม่ ท่ีมีความรักต่อลูกดว้ยความ
บริสุทธ์ิ แมมี้เร่ืองเขา้ใจผิดกนั หรือวิชาชีพท่ีขดัแยง้กนัก็ตาม ตามแนวคิดของ Goodlad (1971 อา้งถึงใน สินียา ไกร
วิมล, 2545) ท่ีว่าละครท่ีมีแนวคิดเร่ืองเก่ียวกับศีลธรรมจริยธรรม เน้ือเร่ืองจะแสดงให้เห็นการท่ีบุคคลเลือกท่ีจะ
กระท าระหว่างความดีกับความชั่ว และผลของการกระท าความดีและความชั่วน้ี แนวคิดเร่ืองกับอ านาจ (Power 
Theme) เน้ือเร่ืองท่ีแสดงความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 2 หรือ 2 กลุ่ม ท่ีมีความตอ้งการในส่ิงเดียวกนั เช่น ต าแหน่ง
หนา้ท่ี อ านาจในการบริหาร และการแสวงหาอ านาจดว้ยการต่อสูก้บัอุปสรรคเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจ  
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   3) วเิคราะห์ความขัดแย้ง  
ลกัษณะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนพบว่าตวัละครเอกและตวัละครผูร้้ายมีความสัมพนัธ์เร่ืองอิทธิพล อ านาจ 

ผลประโยชน์ภายในพรรคการเมืองแทบทั้งส้ิน ซ่ึงในภาพรวมแสดงให้เห็นวา่ตวัละครตอ้งเผชิญทั้งส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีร้าย มี
ทั้ งผูช่้วยเหลือ ผูท่ี้ท าร้าย ในสภาพการณ์ความขดัแยง้ท่ีหลายสาเหตุ อาทิ ความขดัแยง้ภายในจิตใจ ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล ดว้ยเหตุเหล่าน้ีท าใหต้วัละครแต่ละตวัมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการด ารงชีวิตจริง สอดคลอ้งกบัท่ี จิธิวดี 
วิไลลอย (2547) กล่าววา่ ความขดัแยง้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน 
ความขัดแยง้ภายในจิตใจ โดยคู่ขัดแยง้มีลักษณะความขัดแยง้ระหว่างนายทุน กับนักการเมือง นักการเมืองกับ
ขา้ราชการ นายทุนกบัประชาชน ซ่ึงทั้งหมดมีความหมายท่ีขดัแยง้กนั 
   4) วเิคราะห์ตวัละคร  

ตวัละครมีความร่วมสมยั ตวัละครทุกตวัสามารถพบอยู่ในชีวิตจริงๆ เช่น ตวัละครนักการเมือง นักธุรกิจ 
ขา้ราชการต ารวจ และส่ือมวลชนซ่ึงตวัแทนของประชาชน ตวัละครเหล่าน้ีมกัมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั บางตวัละครมี
อ านาจต่อรอง มีอิทธิพล หรือบางตวัละครตอ้งต่อสูเ้พ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจใหต้วัละครมีบทบาทสมจริงมากท่ีสุด แสดง
ให้เห็นท่ีมาท่ีไปอยา่งชดัเจน การวางตวัละครไดส้ร้างให้ตวัละครมีมิติหลากหลายบทบาท เพื่อชวนให้ผูช้มติดตาม
ละครไดทุ้กตอนอยา่งมีอรรถรส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Swain (1982 อา้งถึงใน ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ,์ 2543) ท่ี
กล่าวถึงตวัละครตายตวัและตวัละครรอบดา้น ซ่ึงละครชุดเร่ือง “เหนือเมฆ” ทั้งภาค 1 และ 2 พบวา่มีความหลากหลาย
ของตวัละครทั้งแบบตายตวัท่ีสามารถคาดเดาได ้และแบบรอบดา้นท่ีไม่สามารถคาดเดาไดเ้ปล่ียนไปตามบทบาทของ
ตวัเอง 
   5) วเิคราะห์บทสนทนาและฉาก 
  บทสนทนาและฉากท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์ชุดเร่ือง  “เหนือเมฆ” ภาค 1   และ 2 แสดงถึงความขดัแยง้
ของตวัละครท่ีส าคญับทสนทนาช่วยสนบัสนุนแก่นความคิด และเขา้ถึงลกัษณะนิสยัพฤติกรรมของตวัละครแต่ละตวั
เร่ือง อารมณ์ ความคิด ความรัก โลภ โกรธ หลง สอดคลอ้งกบัท่ี ถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ (2543) กล่าวว่า บทสนทนา
เป็นวิธีการถ่ายทอดเร่ืองราว ความคิด และอารมณ์ของผูเ้ขียนบทออกมาทางค าพูดของตวัละครหรือบทสนทนา การ
เขียนบทท่ีดีนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งเขียนเร่ืองราวให้เหมาะสมกบัประเภทละคร ซ่ึงละครเร่ืองน้ีในบทสนทนาและฉากได้
สะทอ้นแนวคิดไว ้3 ลกัษณะดงัน้ี 1) แนวคิดเร่ืองศีลธรรม เก่ียวกบัความซ่ือสัตยซ่ื์อตรงต่อหนา้ท่ี การเสียสละ และ
การเรียกร้องความยุติธรรม 2) แนวคิดเร่ืองอ านาจ เก่ียวกบัอ านาจเงิน การใชอ้  านาจทางการเมืองในทางท่ีผิด การ
คอรัปชัน่และ 3) แนวคิดเร่ืองความรัก เก่ียวกบัความรักระหวา่งแม่กบั  ความรักแบบคู่รัก และความรักแบบมิตรภาพ
ระหว่างเพ่ือน ส่วนฉากท่ีปรากฏอยู่ในละครชุดเร่ือง “เหนือเมฆ” ทั้งภาค 1 และภาค 2 นั้นส่วนใหญ่เป็นฉากของ
พรรคการเมือง ท่ีประชุมชน สถานท่ีราชการ ชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Roberts  (1992 อา้งถึงใน มลิณี นิล
มาณี, 2540) ฉากเหล่าน้ีลว้นช่วยสนับสนุนโครงเร่ืองให้เกิดความสมจริง สามารถบอกฐานะความเป็นอยู่ ความ
แตกต่างดา้นวิชาชีพของตวัละคร เช่น ฉากชุมชน แสดงถึงความแออดัของผูค้น และยงัสามารถบอกถึงฐานะทาง
สงัคม ส่วนฉากพรรคการเมือง ท่ีประชุมชน แสดงถึงความเป็นอยูท่ี่สูงกวา่ วชิาชีพท่ีมัน่คง ฐานะหนา้ตาทางสงัคม  
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1983 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประเดน็ปัญหาคอรัปช่ันทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 
จากการศึกษาพบวา่ ในการเล่าเร่ืองของละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ  2 ท่ีเก่ียวกบัการคอรัปชัน่

ทางการเมือง จะเก่ียวขอ้งกบัตวัละคร 4 กลุ่มอาชีพ กล่าวคือ 1) นักการเมือง 2) นกัธุรกิจ 3) ขา้ราชการ 4) ประชาชน 
ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบจ าลอง (Model) ท่ีเก่ียวกบัการคอรัปชัน่สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1) นักการเมือง ถือเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีโอกาสคอรัปชัน่ไดสู้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการท่ีนกัการเมืองมี
อาชีพทางธุรกิจมาก่อนเข้าสู่วงการเมืองและต้องรักษาอาชีพและผลโยชน์ท่ีได้รับอยู่เดิมไวต้่อไป แม้จ านวน
นักการเมืองในสภามีน้อย แต่มีอ านาจบริหารนโยบาย เป็นผูก้  าหนดนโยบาย จึงสามารถใช้อ้างต่อสังคมว่าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม เม่ือเป็นผูก้  าหนดนโยบายเอง  
 2) นักธุรกิจ ถือเป็นอาชีพท่ีมีใกลชิ้ดนักการเมืองมากเพราะการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ ระบบ
อุตสาหกรรมต่างๆ ของรัฐตอ้งพึงพานกัธุรกิจในดา้นการลงทุนและเงินจ านวนมหาศาล โอกาสประมูลโครงการของ
รัฐ สมัปทานต่างๆ จึงเป็นสาเหตุใหมี้การคอรัปชัน่ เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์ร่วมกนัดงักล่าว   
 3) ข้าราชการ  อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายท่ีรัฐวางไว ้ภายใต้กฎ
ขอ้บงัคบัของรัฐ โดยค านึงถึงประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นท่ีตั้งจนท าให้ขา้ราชการเกิดความอึดอดัหรือ
พยายามแสวงหาอ านาจ  จึงเป็นโอกาสใหน้กัธุรกิจท่ีตอ้งการแสวงหาประโยชน์   
 4) ประชาชน   ในท่ีน้ีหมายถึงวชิาชีพท่ีเป็นตวัแทนประชาชนและสงัคม  เป็นปากเสียงแทนประชาชน
ได ้คือ อาชีพส่ือมวลชน หนา้ท่ีของส่ือมวลชนคือคอยตรวจสอบ รายงานความจริงใหป้ระชาชนรับรู้ และไม่บิดเบือน
ความจริง ผลกระทบจากการเมืองการปกครองของนกัการเมือง แต่หากส่ือมวลชนไม่ท าหนา้ท่ีของตน ประชาชนก็ไม่
สามารถเขา้ถึงเร่ืองคอรัปชัน่ในระดบัต่างๆ ในระดบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งลบัๆได ้ 
 

 
รูปท่ี 1.1 แบบจ าลอง (Model) กลุ่มอาชีพท่ีมีโอกาสเกิดการคอรัปชัน่ 

 

วงจรคอรัปช่ัน 

 
นกัการเมือง 

 
ขา้ราชการ 

 
นกัธุรกิจ 

 
ประชาชน 
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1) ความสัมพนัธ์กบัการคอรัปช่ันทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1
  จากการศึกษา ละครโทรทัศน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 1 ออกอากาศในพ.ศ. 2553 พบการคอรัปชัน่ของ ตวั

ละครท่ีมีกลุ่มอาชีพนกัการเมือง , ขา้ราชการ และนกัธุรกิจ ตามแบบจ าลองวงจรการคอรัปชัน่ท่ี 1 และ 2 สามารถแบ่ง
ลกัษณะการคอรัปชัน่เป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การคอรัปชัน่ขนาดยอ่ย (Petty Corruption) และ 2) การคอรัปชัน่ขนาด
ใหญ่ (Grand Corruption) สามารถอธิบายไดต้ามรูปท่ี 1.2 ดงัน้ี 

รูปท่ี 1.2 แบบจ าลองการคอรัปชัน่ละครโทรทศัน์ “เหนือเมฆ” ภาค 1 

1.1) การคอรัปชัน่ขนาดยอ่ย (Petty Corruption) เป็นการคอรัปชัน่ของขา้ราชการและนกัธุรกิจ ใน
ลกัษณะการละเลยต่อหนา้ท่ีของขา้ราชการปล่อยให้มีธุรกิจมืดของนกัธุรกิจเกิดข้ึน และการมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจนั้น
การเป็นความร่วมมือกนัทุจริต ซ่ึงเป็นคอรัปชัน่ท่ีเราสามารถพบในสังคมปัจจุบนั เก่ียวกบัการรับสินบน บ่อนการ
พนนั การคา้ประเวณี และยาเสพติดกบัการคา้อาวธุสงคราม 

1.2) การคอรัปชัน่ขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการคอรัปชัน่ของนกัการเมืองและนกัธุรกิจ 
ในลกัษณะผูส้นับสนุนพรรคการเมือง การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง เพ่ือให้ตนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง
มากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเขา้มายุง่เก่ียวกบัการบริหารงานของนักการเมือง สอดคลอ้งกบั ธีรภทัร์ เสรี
รังสรรค์ (2553) กล่าวว่า การคอรัปชัน่มีลกัษณะท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มของระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมของประเทศนั้ นๆ ตลอดทั้ งโอกาสหรือสถานการณ์ของการ
คอรัปชัน่ 

2) ความสัมพนัธ์กบัการคอรัปช่ันทางการเมืองในละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 2
จากการศึกษา ละครโทรทศัน์ชุด “เหนือเมฆ” ภาค 2 ออกอากาศในพ.ศ. 2555 พบการคอรัปชัน่ของตวัละครท่ี

มีกลุ่มอาชีพอาชีพนักการเมือง ,นักธุรกิจ, ขา้ราชการ และส่ือมวลชน ตามแบบจ าลอง (Model) วงจรการคอรัปชั่น 
สามารถแบ่งลกัษณะการคอรัปชั่นเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การคอรัปชั่นในเชิงของการบริหารหรือปฏิบัติการ 
(Administrative) และ 2) การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย (Policy corruption) สามารถอธิบายไดต้ามรูปท่ี 1.3 ดงัน้ี 

นกัการเมือง 

นกัธุรกิจ ขา้ราชการ 
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รูปท่ี 1.3 แบบจ าลองการคอรัปชัน่ละครโทรทศัน์ “เหนือเมฆ” ภาค 2 

2.1) การคอรัปชัน่ในเชิงของการบริหารหรือปฏิบติัการ (Administrative) เป็นการคอรัปชัน่ของ
นกัการเมืองและขา้ราชการ ในลกัษณะท่ีนกัการเมืองเขา้มาแทรกแซงการท างานของระบบราชการและความสัมพนัธ์
แบบส่วนตวัของขา้ราชการกบันกัการเมือง การไดต้  าแหน่งทางราชการของขา้ราชการโดยเสน้สายทางการเมือง ท าให้
การบริหารงานของขา้ราชการครอบง าโดยนกัการเมือง  

2.2) การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย (Policy corruption) เป็นคอรัปชัน่ของนกัการเมือง นกัการเมืองท่ีมี
อาชีพเป็นนักธุรกิจมาก่อนเขา้ระบบการเมือง ลกัษณะการบริหารนโยบายจะเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ทบัซอ้น จะ
เป็นนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ใหธุ้รกิจแบบส่วนตวัหรือเครือข่ายนกัธุรกิจดว้ยกนั นอกจากน้ียงัพบวา่นกัการเมืองเขา้มา
ควบคุมการท างานของส่ือมวลชน ในลกัษณะการคุกคาม ข่มขู่ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือรายงานความจริงให้
ประชาชนรับรู้เก่ียวกบัคดีทุจริตของระบบการเมืองและระบบราชการได ้ถือเป็นการคอรัปชัน่เชิงนโยบายของผูน้ าท่ี
ผกูขาดอ านาจรัฐโดยตรง ผูน้ าหน่วยงานทีต่อตา้นก็จะถูกโยกยา้ย สอดคลอ้งกบั ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์ (2553) กล่าววา่ 
การคอรัปชัน่ในลกัษณะน้ีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดักบัผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น มีไดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากดั
อยูใ่นรูปของตวัเงิน หรือทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่รวมความถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเขา้ไปด ารง
ต าแหน่งในองคก์รต่างๆ การไดรั้บสมัปทานหรือผลประโยชน์ทางการคา้ 

แนวคดิเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของตวัละครในละครโทรทศัน์ชุดเร่ือง “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 
 จากการศึกษาพบวา่ ในละครโทรทศัน์ชุดเร่ือง “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 ส่ิงท่ีเป็นแก่นความคิดท่ีส าคญัของ

เร่ือง ท่ีผูผ้ลิตต้องการสะท้อนให้ผูช้มและระบบราชการ ระบบการเมืองตระหนักถึง คือ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมวชิาชีพของนกัการเมืองและขา้ราชการ ควรมีในการบริหารนโยบายของรัฐบาลผา่นการเล่าเร่ืองของตวัละคร
เอก ซ่ึงเป็นตวัแทนนกัการเมืองและขา้ราชการ ส่วนในละครเร่ือง “เหนือเมฆ” ภาค 2 ไดมี้การสร้างศาสตราวธุ 4 ช้ิน 
คือ 1) ตรีศูลวชัระ 2) อนันตคฑา  3) จักระนารายณ์ 4) สังข์ไชยมงคล เป็นศาสตราวุธท่ีตัวละครผูร้้ายต้องการ

นกัการเมือง 

นกัธุรกิจ 

ขา้ราชการ 

ส่ือมวลชน 

(ตวัแประชาชน) 



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1986 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ครอบครองและแยง่ชิงจากตวัละครเอกเพ่ือความยิ่งใหญ่แต่ไม่สามารถท าได ้ซ่ึงเป็นลกัษณะการใชส้ัญญะเชิงวิพากษ์
ผูน้ าท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองประเทศ อุทิศตนเพ่ือประเทศชาติอย่างแทจ้ริง และผูน้ าท่ีขาดคุณธรรม
จริยธรรมในการปกครองประเทศ ใช้แต่อ านาจในการบริหารงาน มุ่งท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง  
สอดคล้องกับ ภัทรษมน รัตนางกรู (2552) ได้กล่าวว่า การบริหารบ้านเมืองจะต้องอิงหลักธรรมาภิบาล (Good 
Govermance) ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม (Mora Ethics) ความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) ความ
โปร่งใส (Transparency) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักการเมืองและ
ขา้ราชการท่ีดีพึ่งมี 

 
    ความสัมพนัธ์กบับริบททางการเมืองของไทยในละครโทรทศัน์ชุดเร่ือง“เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2 
     จากการศึกษา ความสัมพนัธ์บริบทการเมืองของไทยในละครโทรทศัน์ชุดเร่ือง “เหนือเมฆ” ภาค 1 และ 2  
พบวา่ ละครเร่ืองน้ีน าเสนอเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ทางการเมืองของไทย โดยเสนอ
ผา่นตวัละคร บทสนทนา ความขดัแยง้ การคอรัปชัน่ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบับุคคลส าคญัในการเมืองของประเทศไทย 
เช่น ตวัละครผูร้้ายกบัตวัละครเอก แสดงเป็นพ่ีนอ้งกนั การใชส้ญัลกัษณ์ช่ือส านกังานสืบสวนพิเศษ (TSI) หรือแมแ้ต่
การตั้งช่ือพรรคการเมืองไททิวตัถ ์ในละคร ตวัละครร้ายเป็นตวัแทนนกัการเมือง ท่ีมาจากนกัธุรกิจ จะมีความชดัเจน
ในเร่ืองการคอรัปชัน่ทางการเมือง เช่น การอนุมติัโครงการดาวเทียมดวงใหม่  เร่ืองการอนุมติัโครงการตดัถนนแปด
เลนผ่านอุทยานแห่งชาติ  โครงการโครงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือจะเป็นโครงการหินถ่านในหลายพ้ืนท่ี ถา้เทียบเคียงกบั
สถานการณ์การเมืองในสมยัระบอบพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ก็มีการอนุมติัโครงการเมกะโปรเจกตอ์ยูห่ลายคร้ัง จนเป็น
ท่ีมาของวกิฤตการณ์การเมืองไทยช่วงปี พ.ศ. 2547-2555 (วกิิพีเดีย, 2557) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ อยา่งต่อเน่ือง 
เป็นความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มการเมือง ซ่ึงมีความเห็นต่อตา้นและสนบัสนุน พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และเกิดการชุมนุม
อยู่บ่อยคร้ัง เพ่ือกดดนัให้นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จนมาในปีพ.ศ. 2554 จดัเลือกตั้งใหม่
ปรากฏว่าพรรคเพ่ือไทยไดเ้สียงขา้งมากในสภา และนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร น้องสาวของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 28 และเป็นนายกผูห้ญิงคนแรกของประเทศไทย แต่ถูกวพิากษจ์ากประชาชนบางกลุ่มอยา่ง
มากถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน  
 ช่วงพ.ศ. 2555 เป็นช่วงเวลาท่ีละครโทรทศัน์ชุดเร่ือง “เหนือเมฆ” ภาค 2 ออกอากาศจนเหลือ 3ตอนสุดทา้ย 
ตอ้งถูกระงบัไป โดยสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้เหตุผลวา่ มาตรา 37 ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ.2551 นั้น ระบุไวว้า่ “ห้ามไม่ให้ออกอากาศเน้ือหารายการท่ีมีลกัษณะลม้ลา้ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขหรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีการกระท าซ่ึงเขา้ลกัษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบ
ต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรง” ซ่ึงรัฐบาลยคุนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชิน
วตัร ก็ถูกวจิารณ์อยา่งหนกัถึงความไม่ชอบธรรม (เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2551) 
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5) ข้อเสนอแนะทัว่ไป
1) จากการศึกษาวิจัย ละครเหนือเมฆ ภาค 2 พ.ศ. 2555 ถูกระงับออกอากาศใน 3 ตอนสุดท้าย จาก

สถานีโทรทัศน์ตน้สังกัดเองทั้ งท่ีมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนอย่างกวา้งขวางให้น าเสนอต่อสะท้อนให้เห็นการ
แทรกแซงจากผูมี้อ  านาจทั้งทางตรงและทางออ้มผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงควรใหสิ้ทธิในการวิพากษร์ะบบการเมืองไดอ้ยา่งเสรี
ของผูผ้ลิต นกัเขียนบทละครโทรทศัน์ และผูช้ม  

2) จากการศึกษาละครเหนือเมฆ ภาค 1 และ 2 พบว่า มีการน าเสนอเน้ือหามีปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรมของนกัการเมือง ดงันั้นในการสร้างสรรคล์ะครผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ควรค านึงถึงผูช้มเป็นหลกั ไม่เนน้ความ
บนัเทิงมากจนเกินไป ควรสอดแทรกเนน้การใหส้าระความรู้ความเขา้ใจแก่ผูช้มในบริบทเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม ในการสร้างสรรคง์าน 

เอกสารอ้างองิ 
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2551). การงดออกอากาศของละครเร่ืองเหนือเมฆภาคท่ี 2. สืบคน้จาก 

https://thainetizen.org/docs/thailand-operation-radio-tv-broadcasting-business-act-2551/ 
จิธิวดี วไิลลอย. (2547) ประดิษฐกรรมในการเล่าเร่ืองและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอก็ซ์ไฟล์ส. 

 (Unpublished Master's thesis). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ.์ (2543) นิเทศศาสตร์กับเร่ืองเล่าและการเล่าเร่ือง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์. (2553) นักการเมืองไทย จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปช่ัน สภาพปัญหา สาเหต ุ

ผลกระทบ แนวทางแก้ไข คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: สายธาร. 
พิมพร สุนทรวิริยกุล. (2551). กระบวนการประกอบสร้างอุดมการณ์ในละครโทรทัศน์ไทยในช่วงภาวะวิกฤตทาง

การเมือง. (Unpublished Master's thesis). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ.  
เพ็ญสิริ เศวตวิหารี. (2541). อิทธิพลของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยของผู้ก  ากับรุ่นใหม่ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540. (Unpublished Master's thesis). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
ภทัรษมน รัตนางกรู. (2552) คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง. สืบคน้จาก: 

http://phatrasamon.blogspot.com/2009/08/blog-post_30.html 
มลีณี นิลมาลี. (2540). การเปรียบเทียบลักษณะไทยและลักษณะตะวันตก จากส่ือนวนิยายและส่ือภาพยนตร์ เร่ือง 

“กาเหว่าท่ีบางเพลง” และ “Village of the Damned” (Unpublished Master's thesis). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
กรุงเทพฯ. 

วกิิพีเดีย. (2557). การเมืองไทย. สืบคน้เม่ือ 20 ธนัวาคม, 2557 จาก http://th.wikipedia.org 
สินียา ไกรวมิล. (2545). ลกัษณะของบทละครไทยท่ีได้รับความนิยมช่วงหลงัข่าวจากปี  

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2544 (Unpublished Master's thesis). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3. (2553). ละครเหนือเมฆ ภาค 1. สืบคน้จาก http://www.ch3thailang.com 
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3. (2555). ละครเหนือเมฆ ภาค 2. สืบคน้จาก http://www.ch3thailang.com 

https://thainetizen.org/docs/thailand-operation-radio-tv-broadcasting-business-act-2551/
http://phatrasamon.blogspot.com/2009/08/blog-post_30.html
http://www.ch3thailang.com/


การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1988 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การวจัิยและสร้างสรรค์ส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนการสอนยมินาสติกส าหรับกฬีาเชียร์ลีดดิง้เด็กเลก็ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อสร้างสรรค์วีดิทศัน์การเรียนการสอนยิมนาสติกส าหรับกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเล็ก 

และเปรียบเทียบระหว่างเด็กท่ีใชว้ีดิทศัน์ท่ีสร้างข้ึนในการเรียนการสอนกบัเด็กท่ีเรียนแบบปกติ เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสาร วีดิทศัน์การเรียนการสอนยิมนาสติกของต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
กีฬายมินาสติกและเชียร์ลีดด้ิง และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การสอนเด็กเลก็ จากนั้นน าขอ้มูลมาผลิตวดิีทศัน์ ทดลอง
ใชก้บัเด็กเลก็ และประเมินผลการทดสอบ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ในประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์

ผลการศึกษาพบวา่ การเรียนการสอนยมินาสติกส าหรับกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเลก็ 3 - 6 ปี ควรมีเน้ือหาการสอน
พ้ืนฐานของร่างกาย ความยดืหยุน่ ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ และกระดูก การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ วิธีการสอน 
เน้นฝึกระเบียบวินยั สนุกสนาน และรักการออกก าลงักาย การเรียนรู้ตามธรรมชาติ ให้เด็กมีส่วนร่วม ใชเ้พลงดึงดูด
ความสนใจ ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจน อุปกรณ์มีสีสันประกอบดว้ย เบาะและพ้ืนป้องกนัการกระแทก ชุดสวม
ใส่สบายและยดืหยุน่ สร้างบรรยากาศใหเ้ด็กรู้สึกสบายใจ ปลอดภยั ผอ่นคลาย จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาสร้างสรรค ์
วดิีทศัน์เพื่อน าไปเป็นส่ือการเรียนการสอนยิมนาสติกเด็กเล็ก จ านวน 8 เทป ความยาวเทปละ 1 นาที ไดแ้ก่ ท่าแยกขา
ดา้นขา้ง ท่าแยกขาหนา้หลงั ท่ามว้นหนา้ ท่ามว้นหลงั ท่ากระโดดแยกขาแตะปลายเทา้ ท่าตีลงักาลอ้เกวยีนท่า ท่าตีลงั
เดินขา้มไปดา้นหนา้และท่าตีลงัเดินขา้มไปดา้นหลงั ในการสร้างสรรคว์ดิีทศัน์ จะมีขั้นการวางแผนเตรียมการผลิต คือ
การคดัเลือกท่ามาตรฐานในยมินาสติกและเหมาะส าหรับเด็กเล็ก จากนั้นน ามาเขียนบท ขั้นตอนต่อไปคือขั้นของการ
ผลิต เป็นขั้นลงมือการถ่ายท า โดยมีการสร้างบรรยากาศในการถ่ายท า ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย และขั้นหลงัการผลิต คือ
ขั้นตอนของการตดัต่อ ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Sony Vegus Pro 11 เป็นขั้นตอนการน าภาพและเสียงมารวมกนั จากนั้น
ผูว้จิยัไดน้ าส่ือวดิีทศัน์ ท่ีสร้างสรรค์ไปทดสอบใชจ้ริงและประเมินผล พบวา่ การสอนแบบปกติไม่มีวดิีทศัน์ มีขอ้เสีย
คือผูฝึ้กสอนและเด็กท่ีท าการสาธิตตอ้งปฏิบติัหลายรอบ แต่การสอนแบบใชว้ดิีทศัน์ในการเรียน มีขอ้ดีคือ หลงัจากท่ี
เด็กไดเ้ตน้อยา่งอิสระก่อนเรียนจะเกิดความสนุก และสนใจการชมวีดิทศัน์ เม่ือชมเสร็จสามารถเขา้ใจและปฏิบติัได ้
ลดความเหน่ือยลา้ของผูส้อนและเด็กท่ีท าการสาธิตได ้ดา้นการประเมินผลการทดสอบของผูส้อน จากการทดสอบ
ทา้ยชัว่โมงเรียนทนัทีพบวา่ เด็กกลุ่มท่ีใชส่ื้อวีดิทศัน์ในการเรียนสามารถปฏิบติัตามไดม้ากกวา่เด็กกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ปกติไม่ไดดู้วีดีทศัน์ในทุกท่า และการทดสอบคร้ังสุดทา้ยหลงัจากเด็กไดฝึ้กซอ้มผ่านไป 1 สปัดาห์ พบวา่ เด็กกลุ่มท่ี
เรียนแบบปกติไม่ไดดู้ส่ือวีดิทศัน์และเด็กกลุ่มท่ีใชส่ื้อวีดิทศัน์ในการเรียน สามารถปฏิบติัท่ายิมนาสติกไดจ้ านวนท่ี
มากข้ึนเช่นกนั  

ค าส าคญั: ส่ือวดิีทศัน์, การเรียนการสอนยมินาสติก, กีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเลก็ 
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ABSTRACT 
This research aims to creation of gymnastics learning media video for kids cheerleading sport and 

compare between the young children using video created for teaching and children with normal learning. Collect 
data from videos of gymnastic teaching abroad. In-depth interviews of experts and people involved with gymnastics 
and cheerleader and experienced personnel to teach young children then bring the data to produce video to test with 
young children and evaluate test result by using descriptive analysis with the issues defined in the objectives. 

The study found that the teaching of gymnastics for young children cheerleader aged 3-6 years, should 
have the basic body of flexibility, strength muscle and bone. The movement patterns of the various teaching 
focused on practicing discipline, fun and love to exercise, the natural learning, the participation of children using 
the song to attracted attention, used easy-to-understand languages, clear explanation. The equipment consisted of a 
colorful cushion and protection floor, wore comfort and flexibility cloths, created an environment for the children to 
feel comfortable, relaxed, safe, then researchers brought data to create video in order to use as gymnastic teaching 
young children for 8 tapes, length 1 minute each, included a leg side curl, front and back legs curl, front roll, back 
roll, jump split legs tapping foot, cartwheel somersault, cartwheel crossed the front and crossed the back. In 
creating video, it had to plan production process as the standard posture selection in gymnastics and suit for young 
children then bring it to write and the next step is the step of producing as shooting by creating the atmosphere of 
relaxing and step after the production is the process of editing. Researchers used a Sony Vegus Pro 11 to combine 
picture and sound then the research brought video media that created to the real test and assessment, found that the 
normal teaching education without video, the disadvantage was the trainer and the demonstration children required 
several rounds but teaching using video in the classroom had the advantage of the children as after freedom dance 
of children before class, children will be enjoyed and interested in watching the video. When finished watching, 
children could understand and practice. It could reduce fatigue of teacher and the demonstration children. The 
evaluation of teachers from the test at the end of class hour immediately found that children who used the video to 
learn can follow more than the students that didn’t see the video in all posture and the final test after the children 
practiced over one week found that children who learned normal and didn’t watch videos, and children that used the 
video in class can follow Gymnastics posture much as well. 

 
Keywords: media video, gymnastics learning, kids cheerleading sport  
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1.บทน า 
การฝึกยิมนาสติกมีประโยชน์รอบดา้น อาจมีขอ้เสียเร่ืองความเส่ียงสูงจากการบาดเจ็บของร่างกาย และ 

ในเร่ืองจิตใจ เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ีสร้างความกดดนักบัผูฝึ้กซอ้ม ผูป้กครองควรท่ีจะให้ยิมนาสติกเป็นเพียงงานอดิเรก
ของเด็กและส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ควรให้ยิมนาสติกเป็นกิจกรรมเร่ิมตน้เพ่ือสร้างทกัษะและเตรียม
ความพร้อมในดา้นร่างกายเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมอ่ืน เช่น ฝึกยมินาสติกเพ่ือใชใ้นกีฬาเชียร์ลีดด้ิง เน่ืองจาก
เชียร์ลีดด้ิงเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน มีแสดงออกผ่านรูปแบบการเตน้ นอกจากน้ียงัมีเสียงเพลงท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็ก
เกิดความผ่อนคลาย และยงัได้ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มท าให้เด็กเกิดความสามคัคีและการปรับตวัเขา้กับสังคมได ้
(ธีรวฒัน์ กลุทนนัทน์, 2559, น. 21) 

กีฬาเชียร์ลีดล้ิงผูเ้ล่นจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะความสามารถ (ปภงักร พิชญะธนกร, 2558, น.32) เน่ืองจาก
เป็นกีฬาท่ีเล่นเป็นทีม ทุกคนตอ้งช่วยกนัฝึก ช่วยกนัพฒันาทกัษะร่วมกนั ท าให้เกิดความสามคัคีในทีม การอยูร่่วม
สังคมกบัคนหมู่มาก สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดดี้ ตอ้งใชค้วามแม่นย  าในดา้นร่างกายและจิตใจ นอกจากน้ี 
ผูรั้บชมการแสดงเชียร์ลีดด้ิงจะเกิดความสนุกสนาน หวาดเสียวและต่ืนเตน้ตลอดเวลาการชมการแสดงอีกดว้ย เพราะมี
การตะโกนเชียร์รับส่งระหวา่งนกักีฬาและผูช้ม การแสดงออกทางสีหน้าของนักกีฬาท่ีชดัเจน มีการต่อตวั การโยน
ตวักลางอากาศ ท าให้ผูช้มเกิดความตั้งใจรับชมการแสดงอยา่งไม่ละสายตา ความส าคญัของกีฬาชนิดน้ี คือการส่ือสาร 
เพราะหากการเชียร์ ไม่สามารถท าให้ผูช้มเขา้ใจ และตะโกนเชียร์พร้อมไปกบัเราได ้แสดงวา่ การเชียร์นั้นไม่ประสบ
ความส าเร็จ ในประเทศไทยมีเวทีท่ีจดัการแข่งขนักีฬาเชียร์ลีดด้ิงระดบัอนุบาลและประถมศึกษาเกิดข้ึนมาหลายปี และ
จดัแข่งขนัต่อมาจนถึงปัจจุบนั โรงเรียนอนุบาลโชคชยัลาดพร้าวก็ไดส่้งนกักีฬารุ่นอนุบาลเขา้ร่วมการแข่งเชียร์ลีดด้ิง
ในรุ่นอนุบาลมีองค์ประกอบการแสดงท่ีคลา้ยกับทีมในระดับเยาวชน มีการต่อตวัท่ีไม่สูงมากอยู่ในระดับความ
ปลอดภยั มีความน่ารักสดใสสมวยั เป็นเสน่ห์และสีสัน ไดรั้บความความสนใจจากผูช้มเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็น
กิจกรรมท่ีค่อนขา้งแปลกใหม่ส าหรับเด็กอนุบาลและหาชมไดย้ากในประเทศไทย โรงเรียนอนุบาลหลายสถาบนัเร่ิมมี
การน ามาเป็นกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน การแข่งขนัส าหรับเด็กเลก็มีหลายรูปแบบท่ีเปิดโอกาสใหแ้สดงความสามารถ
ผ่านการแสดงออกในรูปแบบของทางดา้นวิชาการ ดนตรี กีฬา และความสามารถพิเศษในดา้นต่างๆ พบเห็นไดต้าม
รายกายโทรทศัน์ ห้างสรรพสินคา้ สถานศึกษาท่ีจดักิจกรรมการแข่งขนัเหล่าน้ีข้ึน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเล็กมี
ความกลา้แสดงออกมากข้ึน  

ปัจจุบนัจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาพฒันาการเรียนการสอน เคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยสร้างสีสัน ดึงดูดใจ 
เปิดโลกการเรียนรู้กวา้งไกลต่อผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน ส่งผลโดยตรงถึงตัวผูเ้รียนเอง ท าให้ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม เปล่ียนแปลงวธีิการเรียนรู้ ท าให้มีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งข้ึน เพราะส่ิงท่ีเห็นอยูน่ั้นถือเป็นส่ิงท่ีแปลก
ใหม่และแปลกตาส าหรับเด็ก ส่ือการเรียนการสอนสมยัใหม่นั้น เป็นส่ือท่ีมีการน านวตักรรมเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มา
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความสนใจอยากท่ีจะเรียนมากข้ึน เช่น ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เป็นตน้ การเลือกส่ือการเรียนการสอน
เพ่ือน ามาใชป้ระกอบการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิง่ 

ในบรรดาส่ือการสอนท่ีไดน้ าไปใช้เป็นเคร่ืองช่วยการเรียนการสอนนั้น ส่ือวีดิทศัน์เป็นส่ือหน่ึงท่ีเขา้มามี
บทบาท และอิทธิพลต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะคุณสมบัติของส่ือวีดิทัศน์เอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาหลายประการ (นภาภรณ์  อจัฉริยะกุล และพิไลพรรณ ปุกหุต , 2552: 59) ส่ือการสอนช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมหลายๆ รูปแบบ เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต ช่วยใหค้รูผูส้อนไดส้อนตรงตาม
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จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน ช่วยในการขยายเน้ือหาท่ีเรียนท าให้การสอนง่ายข้ึน และประหยดัเวลาในการสอน
นกัเรียนจะไดมี้เวลาในการท ากิจกรรมการเรียนมากข้ึน   

จากประสบการณ์ตรงการเป็นนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงทีมมหาวิทยาลัยรังสิตและผูฝึ้กสอนเชียร์ลีดด้ิงและ
ยิมนาสติกเด็กเล็กของผูว้ิจยั พบวา่ เด็กในสมยัปัจจุบนัหรือเด็กสมยัใหม่มีสมาธิท่ีสั้นลงมากข้ึน มีความตั้งใจและมี
ความอดทนต ่า อาจเป็นเพราะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กสมยัใหม่ ท่ีมีการจดจอ้งเป็นเวลานาน ผูป้กครองควร
ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อวธีิการเล้ียงดูเด็กเล็กในยคุดิจิทลัน้ี ควรหากิจกรรมนนัทนาการสร้างสรรคอ่ื์นๆใหเ้ด็ก
ไดพ้ฒันาเรียนรู้ ไม่ควรหมกมุ่นอยูใ่นส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การฝึกกีฬา การเล่นดนตรี แต่ทั้งน้ีควรท ากิจกรรมเหล่าน้ีตาม
ความสมคัรใจและความชอบของเด็ก การฝึกยมินาสติกเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีขอ้ดีในเร่ืองของการพฒันาการร่างกายท่ี
สวยงาม สามารถยืดกล้ามเน้ือและยืดกระดูกได้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการทางด้านความคิด ไหวพริบปฏิภาณ 
และมีสมาธิท่ีดี ผูท่ี้ฝึกยิมนาสติกสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมอ่ืนไดดี้ หรือจะน าไประยกุตใ์ชใ้นกีฬา 
เชียร์ลีดด้ิงได ้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวจิยัและสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์เพ่ือการเรียนการสอนยมินาสติกส าหรับ
กีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเลก็ 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพื่อสร้างสรรคว์ดิีทศัน์เพ่ือการเรียนการสอนยมินาสติกส าหรับกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเลก็ 3 -  6 ปี
2. เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งเด็กท่ีใชว้ดิีทศัน์ในการเรียนการสอนยมินาสติกส าหรับกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเดก็เลก็กบั

เด็กท่ีเรียนแบบปกติไม่ไดใ้ชว้ดิีทศัน ์

3. การด าเนินการวจิยั
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเล็ก อาย ุ3 - 6 ปี ของโรงเรียนอนุบาลโชคชยัลาดพร้าว 

จ านวน 10 คน  
เคร่ืองมือท่ีในการวจิยั ไดแ้ก่ 
1) ขอ้มูลประเภทเอกสารการฝึกสอนยิมนาสติก ประเภทการแข่งขนั วิธีการฝึกซ้อม เอกสารจากต ารา

บทความ และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ข้อมูลประเภทบุคคล การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูเ้ช่ียวชาญ ผูช้  านาญการทางด้านยิมนาสติก ผูเ้ช่ียวชาญ

ผูช้  านาญการดา้นกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเลก็ และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลโชคชยัลาดพร้าว 
3) ส่ือการเรียนการสอนยิมนาสติกจากต่างประเทศ โดยการถอดองค์ประกอบของส่ือวีดีทศัน์การเรียนการ

สอนยมินาสติกขั้นพ้ืนฐานจากต่างประเทศ 

ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
1) การสมัภาษณ์เชิงลึก แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ดงัน้ี

1.1) ผูเ้ช่ียวชาญและผูช้  านาญการทางดา้นทกัษะยมินาสติกในประเทศไทย และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับ
จากแวดวงยิมนาสติก ทั้ งจากการแข่งขันในประเทศและนานาชาติ จ านวน 2 คน โดยมีประเด็นค าถามคือ 
องคป์ระกอบส าคญัในการเรียนยมินาสติก การเตรียมแผนและการเรียนรู้เก่ียวกบัยิมนาสติก ทกัษะยมินาสติกท่ีจ าเป็น



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 1992 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ส าหรับการเล่นกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเล็ก ท่ายมินาสติกพ้ืนฐานส าหรับเด็กเล็ก การประยกุตย์ิมนาสติกเขา้กบัเชียร์ลีดด้ิง 
การออกแบบการสอนยมินาสติก การฝึกซอ้มและการพฒันายมินาสติกและทีมเชียร์ลีดด้ิงเด็กเลก็ 

     1.2) บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การสอนเด็กเล็ก ผูอ้  านวยการโรงเรียน คุณครูผูส้อน จ านวน 3 คน โดยมี
ประเด็นค าถาม คือ กิจกรรมในห้องเรียนส าหรับเด็กเล็ก กิจกรรมพิเศษส าหรับเด็กเล็ก และความตอ้งการการเรียนรู้
เร่ืองยมินาสติก 

2) การศึกษาวีดิทัศน์การเรียนการสอนยิมนาสติกจากต่างประเทศจ านวน 7 เทป โดยมีความยาวเทปละ
ไม่เกิน 2 นาที ดูถึงรูปแบบวิธีการสอนและเน้ือหาการสอน บรรยากาศ สถานท่ี อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกท่ีเหมาะสมกบั
เด็กเลก็ 

3) การสร้างสรรค์วีดิทศัน์เพื่อน าไปเป็นส่ือการเรียนการสอนยิมนาสติกจ านวน 8 เทป ความยาวประมาณ
เทปละ 1 นาที โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

     3.1) ขั้นการวางแผนเตรียมการผลิต (Pre - Production) ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอน
ยมินาสติกเด็กเล็ก เพ่ือทราบถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคส่ื์อวีดีทศัน์ส าหรับการสอนยิมนาสติกเด็ก
เลก็ ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงไปสู่ขั้นการเขียนบท การวางโครงเร่ืองท่ีไดศึ้กษาจาก 
วดิีทศัน์การสอนของต่างประเทศ ก าหนดประเด็นท่ีน าเสนอและวิธีการสอน เช่น มว้นหนา้ หกสูง กระโดด เป็นตน้ 
เรียงล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ ก าหนดมุมกลอ้ง ขนาดภาพ แสง สี และรายละเอียดอ่ืนๆ จากนั้นเป็นการเตรียมการ
ผลิต โดยตอ้งท าการส ารวจสถานท่ีถ่ายท า รวมทั้ งนัดหมายบุคลากรในการถ่ายท า โดยจะมีการซักซ้อมท่าทักษะ
ยมินาสติกก่อนถ่ายท าจริง 

     3.2) ขั้นการผลิต (Production) เป็นการถ่ายท าบนัทึกภาพ ถ่ายทกัษะยิมนาสติกทั้งหมด 10 เทป จ านวน 
เทปละ 1 ท่า เพ่ือความกระชับในเน้ือหาจะมีการสร้างบรรยากาศในการถ่ายท า ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ 
ปลอดภยั เบาะท่ีใชใ้นการสอน เป็นพ้ืนผิวเรียบ หลากหลายรูปทรง มีสีสนั เพ่ือดึงดูดใหเ้ด็กสนใจ และเพ่ือป้องกนัการ
กระแทก ชุดท่ีสวมใส่ตอ้งสบายและยดืหยุน่  

     3.3) ขั้นหลงัการผลิต (Post - Production) เป็นขั้นตอนการตดัต่อ ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Sony Vegus Pro 
11 เป็นขั้นตอนการน าภาพและเสียงมารวมกนั นอกจากน้ีไดมี้การเพ่ิมดนตรีประกอบเพ่ือความสนุกสนานในวดิีทศัน์ 
โดยใชเ้พลงท่ีมีดนตรีสนุกสนาน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์และเลือกเทปท่ีดีท่ีสุดเพียง 8 เทปเท่านั้นเพ่ือ
น าไปทดสอบ  

4) การน าไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีเป็นนักกีฬาของโรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว จ านวน 10 คน
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มท่ี 1 ใชส่ื้อวีดิทศัน์ช่วยสอนยมินาสติก ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นการสอนแบบปกติโดยไม่
มีส่ือวีดิทศัน์ช่วยสอน ทั้ง 2 กลุ่มเป็นการสอนเร่ืองเดียวกนัทั้งหมด การทดสอบและประเมินผลแบ่งออกเป็นเป็น 2 
ช่วง คือระยะท่ี 1 จะทดสอบ สปัดาห์ละ 2 วนั จ านวน 2 สปัดาห์ รวม 4 วนั ใชเ้วลาทดสอบวนัละ 2ชัว่โมง สอนทกัษะ
ยมินาสติกจ านวน 2 ท่า ต่อ 1 วนั และระยะท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 จะน าเด็กทั้ง 2 กลุ่ม มาทดสอบท่าทกัษะยมินาสติกทั้งหมด 
8 ท่า  

5) การประเมินผล โดยแบ่งนกักีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีใชส่ื้อวดิีทศัน์และกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชส่ื้อวดิีทศันใ์น
การเรียน ประเมินโดยการทดสอบยอ่ยหลงัจากการเรียนทุกคร้ังท่ีเรียนและเม่ือครบ 2 สัปดาห์เป็นการประเมินผลคร้ัง
สุดทา้ย โดยการทดสอบทั้งหมด 8 ท่าทกัษะ ตามท่ีสอนในวีดิทศัน์ทั้งหมด ประเมินโดยผูฝึ้กสอนท่ีสอนโดยตรง ใน
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การประเมินจะดูผลท่ีเกิดข้ึนวา่เด็กสามารถปฏิบติัตามวีดิทศัน์ไดท้นัทีเม่ือดูจบ 1 รอบ หรือเด็กสามารถปฏิบติัตาม
ผูส้อนได้ทันทีเม่ือดูการสาธิต 1 รอบ ท าการทดสอบท้ายชั่วโมงเรียนในแต่ละคร้ังทันที คร้ังละ 2 ทักษะ โดยมี
หลกัเกณฑ์ประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 หลกัเกณฑ์ ไดแ้ก่ ดี คือสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง โดยท่ีไม่มีผูฝึ้กสอนช่วยจบั
ประคอง แต่อาจไม่สมบูรณ์มาก ปานกลาง คือท าไดโ้ดยมีผูฝึ้กสอนช่วยจบัประคอง หรือท าถูกตอ้งแต่ยงัมีจุดบกพร่อง
อยู ่ท าไม่ได ้คือไม่เขา้ใจและไม่สามารถท าตามค าสัง่ได ้

การวิเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งส่ือเอกสารและวีดิทศัน์ต่างประเทศ 
เน้ือหา ในรูปแบบการวเิคราะห์เชิงพรรณนา ในประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์ 

การน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอโดยมองผ่านประสบการณ์และการตีความของผูว้ิจยัเป็นหลกั 
โดยใหมี้ความต่อเน่ืองและกลมกลืนกนั ใชว้ธีิการเขียนบรรยายในส่ิงท่ีพบเห็นอยา่งละเอียดและชดัเจน โดยเช่ือมโยง
กบัแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 2 มาควบคุมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน พร้อมยกตวัอย่างค าพูดประกอบค าหลกัส าคญัท่ีได ้
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นภาพของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
4. ผลการวจิยั สรุปผลการวจิยั และอภิปรายผลการวจิยั 
 1) ลกัษณะการเรียนการสอนยมินาสติกส าหรับกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเลก็ 
     1.1) คุณลกัษณะผูฝึ้กสอน จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูช้  านาญการทางด้านทักษะยิมนาสติกใน
ประเทศไทย หัวหน้าผูฝึ้กสอนกีฬายิมนาสติกจากสโมสร Bangkok Gymnastics ไดใ้ห้ขอ้มูลเร่ืองยิมนาสติกวา่เป็น
กีฬาท่ีเหมาะส าหรับการเร่ิมฝึกตั้งแต่วยัเด็กเลก็หรือ 3 ขวบข้ึนไป เพราะกลา้มเน้ือยดืหยุน่ไดม้าก และเป็นพ้ืนฐานของ
ทุกกีฬา ช่วยท าให้กลา้มเน้ือยืดหยุ่นสูง เพ่ิมความแข็งแรงให้ร่างกาย ฝึกให้มีระเบียบวินัยและอดทน ผูฝึ้กสอน
จ าเป็นตอ้งคุณลกัษณะโดยควรมีความรู้เขา้ใจความแตกต่างของนกักีฬาท่ีดูแล คอยหาเทคนิคใหม่ๆ ทั้งรูปแบบของส่ือ
วดิีทศัน์ออนไลน์ หรือจากประสบการณ์ท่ีน าเด็กในสโมสรไปแข่งขนัทั้งในและต่างประเทศ ในการฝึกผูฝึ้กสอนตอ้ง
ใชจิ้ตวิทยาเขา้มาประกอบ ไม่วา่กล่าวหรือต าหนิเด็กเล็ก ใชค้  าพูดโนม้นา้วในเชิงจิตวิทยา เพ่ิมความสนุกสนานแบบ
เด็กๆ  ฝึกสอนสลบักบัเสริมกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือให้เกิดการผ่อนคลาย มีของรางวลัให้เด็ก หลงัจากฝึกซอ้มเสร็จ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาส่ือการสอนส าหรับเด็กเล็กของ วิศิษฐ์ วงัวิญญู (2551) ท่ีกล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอน ช่วย
แบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหาเพราะสามารถน าส่ือมาใชซ้ ้ าได ้การใชว้สัดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน เป็นการช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งข้ึน ตลอดจนคิดคน้เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้การ
เรียนรู้น่าสนใจยิ่งข้ึน เช่นเดียวกับงานวิจัยน้ีท่ีได้ใช้ส่ือวีดิทัศน์มาใช้ในการช่วยสอน นอกจากน้ี ผลการศึกษายงั
สอดคลอ้งในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2559) ท่ีกล่าววา่ตอ้งมีการ
พดูเพ่ือโนม้นา้วใจให้ผูเ้รียนรู้สึกอยากเรียน มีความรู้ เขา้ใจความแตกต่างของนกักีฬา ทั้งความพร้อมทางดา้นร่างกาย 
วฒันธรรม เพศ สมรรถภาพทางกาย และจิตใจ เช่นเดียวกบังานวิจยัน้ีท่ีในการสอนเด็กเล็กตอ้งใชก้ารค าพดูโนม้นา้ว 
ไม่วา่กล่าว มีความรู้เขา้ใจในความแตกต่างของนกักีฬา มีการเสริมกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือใหเ้ด็กเกิดการผอ่นคลาย 
  1.2) เน้ือหาการสอน จากการศึกษาวีดิทัศน์ต่างประเทศ พบว่า ในการฝึกยิมนาสติกมีเน้ือหาเก่ียวกับ
พ้ืนฐานของร่างกาย ทั้งความยืดหยุน่ ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ และกระดูก การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ช่วย
เสริมสร้าง ให้มีการทรงตวัท่ีดี และมัน่คง เพ่ิมมวลกลา้มเน้ือ ฝึกใหเ้ด็กใหรู้้ถึงวธีิการควบคุมกลา้มเน้ือ ตั้งแต่ปลายเทา้ 
- ตน้ขา รวมทั้งยงัน าการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ไปประยกุตใ์ชภ้ายในชีวิตประจ าวนัของเด็กๆ นอกจากน้ียงัสอน
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เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบฝืนธรรมชาติ เช่น การกล้ิง มว้นตวั เหวี่ยงตวั สามารถน าไปประยกุตก์บักีฬาเชียร์ลีดด้ิง 
และจากการสัมภาษณ์ผูฝึ้กสอนกีฬายิมนาสติกจากสโมสร Pholina Gymnatics กล่าวว่า เน้ือหาการสอนในการ
ออกแบบท่ายมินาสติกส าหรับเด็กเลก็จะเนน้ท่าพ้ืนฐาน โดยใหค้วามส าคญัอยา่งมาก ไม่ใหเ้ด็กฝึกท่าท่ียากเกินตวั เนน้
ความปลอดภยัเป็นหลกัส าคญั นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลโชคชยัลาดพร้าวไดใ้หข้อ้มูล
เร่ืองกิจกรรมภายในโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมดา้นความสามารถและพฒันาการของเด็กเลก็ ซ่ึงมีใหห้ลากหลายกิจกรรม 
โดยการฝึกยิมนาสติกและเชียร์ลีดด้ิงเป็นกิจกรรมท่ีใหม่และไดรั้บความสนใจทั้งจากเด็กๆ และผูป้กครองเป็นจ านวน
มาก มีเน้ือหาการสอนท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างกิจกรรมเชิงนนัทนาการ ควบคู่ไปกบัการเรียนทกัษะพ้ืนฐานของยมินาสติก
ต่างๆ เนน้ทกัษะสมรรถภาพทางกาย การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ เนน้ฝึกสมาธิและการทรงตวั ประกอบกบัเกม
กิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือการปลูกฝังความช่ืนชอบในการออกก าลงักายโดยผ่าน
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน สอดคลอ้งกับการศึกษาลกัษณะและบทบาทของผูส้อนของ กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา (2559) และการศึกษาของ Drake chamber (1998) ในคู่มือการบริหารกีฬาของกองทุนสงเคราะห์
โอลิมปิก ท่ีกล่าววา่ เน้ือหาของผูส้อนตอ้งฝึกสอนให้พอเหมาะกบัสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา อยา่พยายาม
สอนและให้บทเรียนหรือแบบฝึกหัดมากเกินไป การสอนท่ีดีควรมีการสอนความรู้เก่ียวกับการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย และพฒันาการ หลกัวิธีการฝึกซอ้ม การเคล่ือนไหวร่างกาย เช่นเดียวกบัเน้ือหาการสอนยิมนาสติกเด็กเล็กใน
งานวจิยัน้ี ท่ีตอ้งค านึงถึงช่วงวยัเป็นส าคญั สอนการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ท่ีเด็กเล็กสามารถปฏิบติัตามได ้และ
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กเลก็ ในดา้นพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือ
และการเคล่ือนไหว ในการศึกษาของ อจัฉรา สุขารมณ์ (2556) และหลกัของพฒันาการของเด็กของ Gesell Arnold 
(1995) ท่ีกล่าววา่ ควรฝึกเด็กให้ท าเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ิมจากพ้ืนฐาน ไล่ล าดบัไปจนถึงขั้นสูงสุด ไม่ท าอะไรเกินตวั 
และควรเนน้ความปลอดภยัของเด็กเป็นส าคญั เด็ก 3 - 6 ปี จะมีพฤติกรรมดา้นการเคล่ือนไหว เป็นความสามารถของ
ร่างกายในดา้นการเคล่ือนไหว เป็นเคร่ืองช้ีถึงวุฒิภาวะ ซ่ึงพฤติกรรมเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการเจริญเติบโตของระบบ
ประสาทส่วนกลาง เด็กในวยัน้ียงัเคล่ือนไหวดา้นร่างกายยงัไม่คล่องแคล่ว การทรงตวัยงัไม่ดี การท างานของร่างกาย
ยงัไม่มีความสมัพนัธ์ เช่นเดียวกบัผลการศึกษาในงานวจิยัน้ี 

 1.3) วิธีการสอน จากการศึกษาวีดิทัศน์ต่างประเทศ พบว่า จะเน้นฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย สนุกสนาน 
และรักการออกก าลงักาย เนน้การเรียนรู้ของเด็กใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือ
แสดงออก มีการใชเ้พลงในการดึงดูดความสนใจ ไม่วา่กล่าวหรือต าหนิ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้นและอธิบายได้
ชดัเจน และจากการสัมภาษณ์ผูฝึ้กสอนกีฬายิมนาสติกจากสโมสร Pholina Gymnatics กล่าวว่าวิธีการสอนเด็กเล็ก 
เป็นงานท่ีท้าทาย เพราะเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีพฒันาการทางด้านร่างกาย จะเคล่ือนไหวร่างกายไม่
คล่องแคล่ว ไม่กระฉับกระเฉง ทรงตวัไม่ดี และการท างานของร่างกายไม่ค่อยสมัพนัธ์กนั จนกวา่จะมีการปรับตวัใน
การท างานในส่วนต่างๆ ของร่างกาย วิธีการสอนในเด็กเล็กตอ้งมีการใช้จิตวิทยาในการสอน เน้นท าความเขา้ใจ
พฤติกรรมการเรียนรู้ และการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ในการฝึกยิมนาสติกควรใชเ้วลาไม่เกิน 2 
ชัว่โมง 30 นาทีต่อวนั ฝึกสัปดาห์ละ 2 คร้ัง และไม่ควรเกิน 4 คร้ังต่อสัปดาห์ นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญและผูช้  านาญการ
ทางดา้นกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเล็ก ผูฝึ้กสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเด็กเล็กทีม Dolphin จากโรงเรียนอนุบาลเมืองเอก ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัวิธีการสอนยิมนาสติกวา่เด็กท่ีมีพ้ืนฐานท่ีดี สามารถฝึกเชียร์ลีดด้ิงไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถเป็นนักกีฬา 
ท่ีมีความสามารถได้ การฝึกเชียร์ลีดด้ิงของเด็กเล็กเน้นการฝึกท่ายิมนาสติกเป็นหลกั เป็นกีฬาท่ีสร้างความกดดัน 
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กบัเด็กได ้จึงควรเล่นในระดบัท่ีพอเหมาะจะเป็นประโยชน์ส าหรับเด็ก สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนของผูฝึ้กสอนของ 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2559) และการเป็นผูฝึ้กสอนท่ีดีของ Drake chamber (1998) ท่ีกล่าววา่ 
ผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการฝึกหลายวิธีข้ึนอยูก่บัความสนใจแต่ละบุคคลเพ่ือไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย ควรเร่ิมจากการสอน
ทฤษฎีแลว้จึงภาคสนาม โดยการอธิบาย สาธิตลองปฏิบติัให้นกักีฬาเกิดความเขา้ใจ ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ การเป็น 
ผูฝึ้กสอนท่ีดีควรมีความรู้เก่ียวกบัพฒันาการของนกักีฬา สามารถฝึกและประเมินผลนกักีฬาได ้มีความสามารถในการ
ประเมินห่วงใยนกักีฬา เป็นผูส้ร้างแรงจูงใจใหน้กักีฬา มีวนิยัและมีอารมณ์ขนั เช่นเดียวกบัการสอนยมินาสติกเด็กเล็ก
ในงานวิจยัน้ี ท่ีจะเนน้ความสนุกสนาน การออกก าลงักายตามช่วงวยั มีการอธิบายในแต่ละท่า และให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติัตาม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาบางส่วนของ ศุภฤกษ์ มัน่ใจตน (2554) ท่ีกล่าวว่า ยิมนาสติกและ
เชียร์ลีดด้ิงเป็นกีฬาท่ีตอ้งใชท้กัษะทางดา้นความแขง็แรง ความอ่อนตวั ความสวยงาม และการเก็บระเบียบของร่างกาย 
นกักีฬาท่ีมีทกัษะยิมนาสติกสูงจะสามารถเล่นกีฬาเชียร์ลีดด้ิงไดดี้ ดงันั้นนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงจ าเป็นท่ีตอ้งผ่านการฝึก
ยิมนาสติกมาก่อนถึงจะสามารถเล่นกีฬาเชียร์ลีดด้ิงได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงาม สอดคลอ้งกับการศึกษา 
ของ รติชน พีรยสถ์ (2554) ท่ีกล่าววา่ การอบรมเล้ียงดูเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควรให้เด็กท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
ไม่กดดนั แต่ละกิจกรรมควรเป็นงานอดิเรกให้เด็กท าดว้ยความเตม็ใจ และสนุกไปกบัมนั เช่นเดียวกบัผลการศึกษาใน
งานวจิยัน้ี 

  1.4) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอน มีเบาะและพ้ืนท่ีมีสีสันเหมาะสมกบัเด็กเลก็ ใชเ้พ่ือป้องกนัการกระแทก ชุดท่ี
สวมใส่สบายและยืดหยุน่ โดยอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนในงานวิจยัน้ีจะเป็นส่ือวีดิทศัน์ท่ีมีคุณลกัษณะสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ประเทศและทัว่โลก เปิดกวา้งให้กบัทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารในการเขา้ถึงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ 
มีความทันสมยั สามารถโตต้อบส่ือสาร ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง เรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง ดา้นบรรยากาศในการสอน 
ผูส้อนจะสร้างบรรยากาศใหเ้ด็กรู้สึกสบายใจ ปลอดภยั ผอ่นคลาย เด็กจะถ่ายทอดความคิดและเรียนรู้ไปพร้อมกบัการ
สอน สอดคลอ้งกบัส่ือการสอนส าหรับเด็กเลก็ของ วิศิษฐ ์วงัวญิญู (2551) ท่ีกล่าววา่ ส่ือเป็นหัวใจของการจดักิจกรรม
การเตรียมความพร้อม เพ่ือให้การศึกษาของเด็กเล็กไดมี้บทบาทต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต ในการ
เตรียมความพร้อมใหก้บัเด็กเลก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชส่ื้อ เพราะส่ือใหเ้ด็กเขา้ใจถึงสถานการณ์จริง เป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยให้เด็กได้พฒันาศักยภาพของตนได้เต็มท่ี และช่วยพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่างๆให้เด็กด้วย 
อุปกรณ์ในการน ามาสอนควรมีสีสนั เพ่ือดึงดูดเด็กเลก็ใหส้นใจ สร้างบรรยากาศในการเรียนใหเ้ด็กผอ่นคลาย เม่ือเด็ก
รู้สึกผ่อนคลายก็จะเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของส่ือใหม่จากการศึกษาของ ขวญัฤทัย 
สายประดิษฐ ์(2558) ท่ีกล่าววา่ ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศไดต้ามความตอ้งการ เปิดรับสาร
ของผูรั้บสารมากท่ีสุด มีการบรรจุเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการง่าย อนัจะ
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร และสอดคลอ้งกบัศึกษา ของธิดาพร ชนะชัย 
(2556) และขวญัฤทัย  สายประดิษฐ์ (2558) ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะของส่ือใหม่ว่า  สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ ไปยงักลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้ใน
ระยะเวลาพร้อมๆ กนั  สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ประเทศและทัว่โลก  และเป็นส่ือท่ีมีความสามารถในการ
ติดต่อ 2 ทาง จึงท าใหผู้ใ้ชส้ามารถโตต้อบไดท้นัที 
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2) การสร้างสรรคว์ดิีทศัน์เพื่อน าไปเป็นส่ือการเรียนการสอนยมินาสติกเด็กเลก็
2.1) ขั้นการวางแผนเตรียมการผลิต ไดว้ิเคราะห์ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนยมินาสติกเด็กเล็ก เพ่ือทราบ

ถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคส่ื์อวีดิทศัน์ส าหรับการสอนยมินาสติกเด็กเล็ก ประกอบกบัการสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นไดว้างแผนเตรียมการถ่ายท า โดยมีสุพฒัตรา ธรรมธาทอง อดีตนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงทีม
ชาติไทยและแชมป์โลกเชียร์ลีดด้ิง ปัจจุบันเป็นครูผูฝึ้กสอนยิมนาสติกเด็กเล็กโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เป็นครู  
ผูด้  าเนินรายการ และเด็กหญิงอลิน ราชนิกูล อาย ุ7 ขวบ แชมป์เชียร์ลีดด้ิงเด็กเล็กประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 เป็นแบบ
ในการสาธิต สถานท่ีถ่ายท าท่ีกฤษดา เบสิคยิม ล าลูกกาคลอง 3 เน่ืองจากทนัสมยั มีอุปกรณ์และสีสันท่ีเหมาะสมกบั
เด็กเล็ก ก่อนถ่ายท าแต่ละท่า มีการซักซ้อมก่อน 2 รอบ เน้ือหาการสอน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดท่าท่ีจะใช้ในการถ่ายท ามี
ทั้งหมด 8 ท่า โดยคดัเลือกจากท่ามาตรฐานในยมินาสติก เป็นท่าพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกบัวยัเด็กเลก็  

    2.2) ขั้นการผลิต เป็นขั้นลงมือการถ่ายท าแบ่งออกเป็นการสอนยิมนาสติกพ้ืนฐานท่าละ1 เทป จ านวน 8 
ท่า แต่ละท่าจะใช้เวลา 1 นาที โดยเป็นท่ามาตรฐานในยิมนาสติก เป็นท่าพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับวยัเด็กเล็ก มี
รายละเอียดของแต่ละท่า ไดแ้ก่ ท่าแยกขาดา้นขา้ง ท่าแยกขาหน้าหลงั ท่ามว้นหน้า ท่ามว้นหลงั ท่ากระโดดแยกขา
แตะปลายเทา้ ท่าตีลงักาลอ้เกวยีน ท่าตีลงัเดินขา้มไปดา้นหนา้และท่าตีลงัเดินขา้มไปดา้นหลงั 

    2.3) ขั้นตอนหลงัการผลิต คือการตดัต่อ ไดใ้ชโ้ปรแกรม Sony Vegus Pro 11 เป็นขั้นตอนการน าภาพ
และเสียงมารวมกนั ไดมี้การเพ่ิมดนตรีประกอบเพ่ือความสนุกสนานในวดิีทศัน์  

    ในขั้นการวางแผนเตรียมการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นตอนหลงัการผลิต สอดคลอ้งกบัการสร้างส่ือ 
มลัติมีเดียประกอบการสอนของ ไชยเดช แกว้สง่า (2557) ท่ีกล่าวว่า ก่อนการผลิตส่ือการสอน ควรมีการจดัเตรียม
สภาพแวดลอ้ม จดัเตรียมวสัดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ตลอดจนจดัเตรียมสถานท่ีใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม มี
การเตรียมพร้อมผูเ้รียน มีการแนะน าวา่เน้ือหาในส่ือนั้นเป็นอยา่งไร เพ่ือให้ผูเ้รียนเตรียมพร้อมในการปฏิบติั รวมถึง
การใชส่ื้อ ผูส้อนตอ้งใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัขั้นตอนท่ีเตรียมไว ้เพ่ือให้ด าเนินการสอนไปไดอ้ย่างราบร่ืน และตอ้ง
ควบคุมการเสนอส่ือให้ถูกตอ้ง จากนั้นก็คือขั้นตอนการผลิตส่ือการสอน ใหไ้ดต้ามท่ีวางแผนให้ และขั้นตอนสุดทา้ย 
คือขั้นตอนหลงัผลิต คือการผลิตใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐาปนพงศ ์สารรัตน์ และสืบศิริ แซ่ล้ี 
(2560) ท่ีศึกษาการพฒันาส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ โดยใชเ้ทคนิคการจบัภาพเคล่ือนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการ
เรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดด้ิง ท่ีพบวา่ ขั้นตอนการพฒันาส่ือ ตอ้งมีขั้นตอนการวางแผนวา่จะพฒันารูปแบบใด และท าให้ได้
ตามรูปแบบท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบังานวิจยัน้ี ตอ้งมีการจดัเตรียมสถานท่ี บุคลากร เลือกใชว้ีดิทศัน์ในการเรียนการ
สอน จากนั้นก็ท าการผลิตส่ือ และตดัต่อภาพและเสียงใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 

3) การน าไปทดสอบใชจ้ริงและการประเมินผล โดยแบ่งห้องเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีใชส่ื้อวีดิทศัน์ใน
การเรียนการสอน และกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชส่ื้อวดิีทศัน์ โดยสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

     3.1) ลกัษณะการน าวดิีทศัน์ไปใชใ้นการเรียนการสอน มีขั้นตอนการน าไปใช ้โดยก่อนการเปิดวดิีทศัน์ 
ผูฝึ้กสอนมีการเปิดเพลงให้เด็กๆ เตน้อยา่งอิสระ จากนั้นผูฝึ้กสอนเปิดวีดีทศัน์การสอนยมินาสติก โดยมีการหยดุภาพ
เพ่ืออธิบายและเปิดซ ้ ามากกว่า 2 รอบ เพ่ือให้เด็กเขา้ใจมากข้ึน และหลงัจากดูวีดิทัศน์แลว้ ผูฝึ้กสอนจะอธิบายท่า
พร้อมให้เด็กๆ ทุกคนปฏิบติัพร้อมๆกนั จากนั้นประเมินผลหลงัการเรียนพบวา่ เด็กมีความเขา้ใจตรงกบัผูส้อนและ
สามารถปฏิบติัท่ายมินาสติกไดท้นัทีหลงัจากรับชมส่ือวดิีทศัน์ 
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     3.2) ความแตกต่างจากการสอนปกติท่ีไม่มีวีดิทัศน์ช่วยสอน ในการสอนยิมนาสติก ปกติจะเป็นการ
สอนแบบไม่มีวดิีทศัน์ช่วยสอน ผูฝึ้กสอนจะเร่ิมตน้อธิบายท่าและสาธิตดว้ยตวัเองและใชเ้ด็กในหอ้งเรียนออกมาเป็น
แบบสาธิต คดัเลือกจากเด็กท่ีมีความสามารถท่ีสุดในกลุ่ม สาธิตให้ดูมากกวา่ 2 รอบ หลงัจากนั้นให้เด็กๆ ทุกคนได้
ลองปฏิบติัทีละคน โดยมีผูฝึ้กสอนช่วยจบัและจดัท่าให้ทีละคน  จากนั้นประเมินผลหลงัการเรียนพบวา่ เด็กไม่เขา้ใจ
เน้ือหาท่ีผูส้อนอธิบายในคร้ังแรก ตอ้งอธิบายซ ้ าหลายรอบและตอ้งให้เด็กท่ีเป็นตวัอยา่งสาธิตให้ดูหลายรอบจึงจะ
เขา้ใจ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเรียนการสอน 
     3.3) ขอ้สังเกตเปรียบเทียบการสอนทั้ง 2 รูปแบบ โดยการสอนแบบไม่มีวีดิทศัน์ มีขอ้เสียคือผูฝึ้กสอน
และเด็กท่ีท าการสาธิตตอ้งปฏิบติัท าซ ้ าหลายรอบ แต่การสอนแบบมีวีดิทัศน์ มีขอ้ดีคือหลงัจากเด็กๆ ไดเ้ตน้อย่าง
อิสระก่อนเรียนแลว้ ท าให้เกิดความสนุก อยากรู้ อยากเรียน และให้ความสนใจในการชมวดิีทศัน์การสอนยมินาสติก 
เม่ือชมวดิีทศัน์เสร็จเด็กสามารถเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ทั้ งยงัช่วยลดความเหน่ือยลา้ของผูส้อนและ
เด็กท่ีท าการสาธิตอีกดว้ย 
     3.4) การประเมินผลจากการทดสอบของผูส้อน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การประเมินทักษะ
ยมินาสติกเด็กเล็ก 8 ทกัษะ ท าการทดสอบทา้ยชัว่โมงเรียนทนัที ในแต่ละคร้ัง คร้ังละ 2 ทกัษะ ผลการทดสอบ พบวา่ 
เด็กกลุ่มท่ีใชส่ื้อวีดิทศัน์ในการเรียนยิมนาสติกสามารถปฏิบติัตามท่าทกัษะยิมนาสติกไดจ้ านวนมากกวา่เด็กกลุ่มท่ี
ไม่ไดดู้ส่ือวดิีทศัน์ ในทุกทกัษะ และจากการทดสอบระยะท่ี 2 การประเมินทกัษะยมินาสติกเด็กเลก็ในสปัดาห์สุดทา้ย 
โดยทดสอบทกัษะทั้งหมดท่ีไดฝึ้กมาจ านวน 8 ทกัษะ  
     ผลการทดสอบหลงัจากท่ีเด็กเล็กได้ฝึกซ้อม และผ่านไป 1 สัปดาห์ พบว่า เด็กกลุ่มท่ีใช้ส่ือวีดิทัศน์
สามารถท าท่าไดเ้พ่ิมข้ึน และเด็กกลุ่มท่ีไม่ใชส่ื้อวีดิทศัน์ ก็สามารถท าท่าไดเ้พ่ิมข้ึนเช่นกนั บางทกัษะท าไดจ้ านวนท่ี
เท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความยดืหยุน่ อ่อนตวั และความแขง็แรงร่างกายในแต่ละบุคคล และความขยนัในการฝึกซอ้มอีก
ดว้ย การทดสอบในระยะท่ี2 แมว้า่เด็กในห้องเรียนท่ีใชส่ื้อวดิีทศัน์จะมีทกัษะความสามารถท าท่ายิมนาสติกไดไ้ม่ต่าง
จากห้องเรียนท่ีไม่ไดใ้ช่ส่ือวดิีทศัน์ แต่การใชส่ื้อในการเรียนการสอนท าใหเ้ด็กเล็กมีความกระตือรือร้น ลดความอ่อน
ลา้ทางร่างกายและเกิดการเรียนรู้ในระยะเวลาอนัสั้น ดงันั้นการใชส่ื้อวีดิทศัน์ในการสอนยิมนาสติกส าหรับกีฬาเชียร์ 
ลีดด้ิงเด็กเล็กอยา่งต่อเน่ืองจึงเป็นประโยชน์ต่อการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพในระยะยาวได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ฐาปนพงศ์ สารรัตน์ และสืบศิริ แซ่ล้ี (2560) ผลการศึกษาบางส่วนระบุว่า หลงัจากท่ีเสนอส่ือแลว้ ควรมีการ
ติดตามผลของผูเ้รียน เช่นเดียวกับงานวิจัยน้ี ท่ีมีการน าไปทดลองใช้ และติดตามผลการสอนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ 
นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองขั้นตอนใชส่ื้อการสอนของ พีชะพะงา นิรัตติมานนท ์(2560) ผลการศึกษาส่วน
หน่ึงระบุวา่ เม่ือไดน้ าส่ือไปใชใ้นการเรียนการสอนแลว้ ขั้นตอนอีกหน่ึงอยา่งท่ีส าคญัคือการน าไปทดสอบวา่ส่ือท่ีท า
มานั้นได้ผลอย่างไร หากไดผ้ลดี ก็ควรพฒันาให้ดียิ่งข้ึน หรือหากยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจก็ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข 
สอดคลอ้งกบัความส าคญัของการใชส่ื้อการเรียนการสอนระยะยาวของ กิดานนัท์ มลิทอง (2550) ท่ีกล่าววา่ส่ือระยะ
ยาวช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหาเพราะสามารถน าส่ือมาใชซ้ ้ าได ้ และอาจให้ผูเ้รียนศึกษา
เน้ือหาจากส่ือไดเ้อง ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน กระตุน้ให้ผูส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและ
ผลผลิตวสัดุและเร่ืองราวใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นส่ือการสอน  ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ  เพื่อให้การเรียนรู้
น่าสนใจยิง่ข้ึน 
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5. ข้อเสนอแนะ 
1) ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาทัว่ไป 
    1.1) ผูฝึ้กสอนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนยิมนาสติกและเชียร์ลีดด้ิง ควรให้การสนับสนุน 

ส่งเสริม และเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป และพฒันาโดยการจดัการอบรมผูฝึ้กสอน
โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การสอนยิมนาสติกพ้ืนฐานท่ีถูกตอ้ง รวมถึงการ
สร้างสรรค์ส่ือวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน น าผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาวงการกีฬา
ยมินาสติกส าหรับกีฬาเชียร์ลีดด้ิงต่อไปในอนาคต 

    1.2) การใชว้ีดิทศัน์ช่วยสอนท าให้ช่วยลดความเหน่ือยลา้ในการสอนสาธิตของผูฝึ้กสอน สามารถหยุด
ภาพ เปิดซ ้ าหลายรอบ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และใชเ้วลาส่ือสารอนัรวดเร็วกบัผูเ้รียน ดงันั้นแต่
ละโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ควรสนับสนุนให้จดัท าส่ือวีดิทศัน์เพ่ือช่วยในการสอน สามารถน าไปประยกุต์ใชใ้น
รายวชิาต่างๆ ส าหรับเด็กเลก็ 

2) ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1) ควรท าการผลิตวีดิทัศน์การสอนยิมนาสติกเพ่ือกีฬาเชียร์ลีดด้ิงในระดับอ่ืนท่ีสูงข้ึน เพ่ือดูผลการ

น าไปทดสอบใชจ้ริง ท าการประเมินผล และน ามาพฒันาวดีีทศัน์ต่อไป 
    2.2) ควรมีการศึกษาวิจยัเร่ืองการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนส าหรับเด็กใหค้วามผอ่นคลาย และ

มีการละลายพฤติกรรมเด็กก่อนเรียนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกและแรงจูงใจท่ีจะเรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาวิจยั วิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรคส่ื์อวีดิทศัน์แบบมี

ปฏิสัมพนัธ์ ในเร่ืองการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง และเพื่อสร้างสรรค์ส่ือวีดิทศัน์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ เพื่อการฝึกสอนเชียร์ 
ลีดด้ิง ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง 16 คน เป็นทีมวทิยาลยั
สยามบริหารธุรกิจ เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ นักกีฬา ผูฝึ้กสอน และนักเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีตอ้งการศึกษาเชียร์ลีดด้ิง น าขอ้มูลมาสร้างสรรคว์ีดิทศัน์ลงยทููบ น ามาทดลองใชก้บันกัเรียน และประเมินผล
การทดสอบ ผลการวจิยั พบวา่ 

องคป์ระกอบส าคญัของการเป็นเชียร์ลีดด้ิง คือมีพ้ืนฐานยิมนาสติก เตน้ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ยืดหยุ่น 
ตั้งใจ ทุ่มเท สมคัรใจ มีทักษะต่อตวั กระโดด เชียร์และตะโกน ตีลงักา และโยน มีวิธีการสอน คือการจดัระเบียบ
ร่างกาย ท่ายมินาสติก เชียร์ประกอบกบัการท าท่าของแขน ต่อตวั การออกแบบการเตน้ โยนตวั ดา้นการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพนัธ์ของนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิง คือตอ้งการเรียนรู้เร่ืองวิธีการฝึก ท่าวอร์ม การต่อตวั การเชียร์ประกอบท่าทาง 
พ้ืนฐานยมินาสติก การเตน้ การกระโดด การเคล่ือนไหวร่างกาย การท างานร่วมกนัเป็นทีม กฎ กติกาการแข่งขนั ดา้น
แรงจูงใจ ใหเ้กิดความสนุกสนาน ทา้ทาย ชอบการแข่งขนั และเป็นการออกก าลงักาย ดา้นความพร้อมในการศึกษา ท า
ร่างกายใหแ้ขง็แรง และยดืหยุน่ สร้างวินยัในตนเอง ศึกษา วธีิฝึกซอ้ม จากผูท่ี้มีความรู้ ศึกษากฎ กติกา และเปิดรับการ
เรียนรู้ใหม่ๆ  

การสร้างสรรค์และเผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านยูทูบ จ านวน 8 เทป ความยาวเทปละ 5-10 นาที ไดแ้ก่ การพูดคุย
และแนะน าการฝึก การต่อตวั ท่าวอร์ม ท่ายิมนาสติกส าหรับการกระโดด การเชียร์ประกอบกบัการท าท่าของแขน 
และการต่อตวัแบบกลุ่ม ในการสร้างสรรค์วีดิทศัน์ มีขั้นการวางแผนเตรียมผลิต คือเขียนบท วางโครงเร่ือง ก าหนด
ประเด็น มุมกลอ้ง และภาพ จากนั้นมีการส ารวจสถานท่ี ติดต่อสถานท่ีถ่ายท า และบุคลากรในการถ่ายท า ขั้นตอน
ต่อไปคือขั้นการผลิต การบนัทึกภาพ และเสียง และขั้นหลงัการผลิต คือการตดัต่อ จากนั้นไดน้ าไปประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยนกัเรียนสามารถปฏิบติัตามท่าเตน้ เขา้ใจเน้ือหาท่ีสอน มีการตอบโตก้ลบัมาเม่ือไดรั้บชมวีดิทศัน์ คือ ชอบ 
เขา้ใจ ชดัเจน ใหป้ระโยชน์ น าไปปฏิบติัตามได ้บางคลิปมีความยาวและเน้ือหามาก อยากใหมี้คลิปการโยน ยกตวัคา้ง
กลางอากาศ มีการน าเทคนิคท่ีไดรั้บจากคลิปไปใชใ้นการฝึกซอ้ม ผลการน าไปทดลองใช ้ปฏิบติัตามท่าเตน้ท่ีสอนได้
ทุกท่า การทดสอบกบัทีมวทิยาลยัสยามบริหารธุรกิจ นกัเรียนไดน้ าทกัษะต่างๆ รวมทั้งน าเทคนิคมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ค าส าคญั: วดิีทศัน์, การฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง, ปฏิสมัพนัธ ์
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ABSTRACT 
This research is aimed at studying and analyzing the key elements used in the production of virtual 

learning materials for teaching Cheerleading. The study was conducted on 16 high school students from Siam 
Business Administration Technological College (SBAC). Data was collected by conducting in-depth interviews 
with expert athletes, trainers, and high school students who want to study Cheerleading. The data was then used to 
produce the videos for the YouTube™ channel, and test it with the students. The results are discussed in this paper. 

The important elements of Cheerleading contains basic gymnastics, dance, practice, proper form, physical 
strengths and fitness, flexibility, dedication. The necessary skills include jumping, cheering, ability to somersault 
and toss, posture, gymnastics, and arm motion. The virtual classroom for Cheerleaders are aimed to teach how to 
practice warm-up exercises, basic gymnastics, dance, jumping, body movement, teamwork, rules of competition, 
generate motivation and excitement, expert views, etc. giving them the opportunity to learn new things. 

The videos are produced and published in 8 clips, each 5-10 minutes long. They included introduction of 
practice exercises, warm-up routine, gymnastics, hand movements, and team coordination. The production process 
consisted of writing a storyboard, figuring the appropriate camera angles, scout and contact the recording venue and 
the participants for the video. Following this are recording the audio, sound production, editing the video, and 
finally evaluating the video. 

From the data, it is seen that the student can follow through the choreographic instructions and understand 
the content taught. The general feedback indicates that the students like the content and are able to understand and 
follow through by themselves. There is also concern that some clips are long and too content rich, as well as a 
request for more clips about tossing and mounting techniques. The sample students were from Siam Business 
Administration Technological College (SBAC), and were successfully able to correctly use the techniques taught 
through the virtual classroom. 
Keywords: media video, cheerleading coaching, interactive 

1. บทน า
กีฬาเชียร์ลีดด้ิง เป็นกิจกรรมท่ีผสมผสานรูปแบบของศิลปะการแสดงท่ีผนวกศาสตร์แห่งการเตน้ร า และ

ยิมนาสติกเขา้ไวด้้วยกันอย่างกลมกลืน เป็นกีฬาท่ีให้ทั้ งความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ เน่ืองจากมีการใช้ดนตรีเขา้มา
ประกอบจงัหวะ มีตน้ก าเนิดมาจากดินแดนทางประเทศตะวนัตกและไดแ้ผ่ขยายเขา้สู่ประเทศไทย อาจไม่มีหลกัฐาน
ปรากฏข้ึนชดัเจน แต่สนันิษฐานวา่เกิดข้ึนพร้อมกบัการแข่งขนัฟตุบอลประเพณีระหวา่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2557, น. 13) ในการแสดงหรือการแข่งขนัเชียร์ลีดด้ิงในไทยมีระบบ
การแบ่งช่วงของการแสดงเป็นส่วนส าคญัๆ คือ ต่อตวั ร้องเชียร์ แสดงยิมนาสติก ท่ีจะมุ่งเนน้ถึงระบบระเบียบในหมู่
คณะของนกัแสดงดว้ยกนั และการเตน้ร า ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีถ่ายทอดอารมณ์ระหวา่งนกัแสดงไปสู่ผูช้ม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ธรากร จนัทนะสาโร, 2555, น. 22) 
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การส่ือสารเรียนรู้เร่ืองเชียร์ลีดด้ิงในอดีต ใช้วิธีการส่ือสารผ่านตัวบุคคลเป็นหลักในการสอน มีการ
เผชิญหน้ากนั มีการพูดคุยกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ในปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงเกิดเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง สามารถรองรับการจดัการส่ือสารเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาศยั
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพ่ือพฒันาผูเ้รียน และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การส่ือสารและโทรคมนาคม
สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยจดัเก็บขอ้มูลและถ่ายทอดเน้ือหา การส่ือสารเรียนรู้ทางไกล ผ่านทางระบบการส่ือสาร
และอินเทอร์เน็ตดว้ย กระบวนการสอนผูส้อนจะออกแบบระบบการส่ือสารเรียนรู้ไวโ้ดยก าหนดกิจกรรมและส่ือ
น าเสนอผ่านเวบ็ไซต์ประจ า ผูเ้รียนจะเขา้สู่เวบ็ไซตแ์ละเรียนไปตามระบบการเรียนท่ีผูส้อนออกแบบไวโ้ดยจ าลอง
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในลกัษณะเป็นหอ้งเรียนเสมือน (นงลกัษณ์ อนัทะเดช, 2554, น. 32)  

ห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ มีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดย
สามารถเลือกเวลาและสถานท่ีท่ีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่ือใหม่หรือส่ือยทููบ ส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงในการจดัห้องการเรียนรู้แบบน้ี คือตอ้งต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเรียน นอกจากนั้นส่ิงท่ีการเรียนในห้องเรียนแบบมีการปฏิสัมพนัธ์หรือ
สงัคมระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั หอ้งเรียนเสมือนจะใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ในการส่ือสาร โดยไม่จ ากดัสถานท่ีและเวลา มีการ
นดัเวลาหรือไม่นดัเวลา การส่ือสารการเรียนรู้จะพร้อมกนัหรือไม่พร้อมกนัก็ได ้มีการใชส่ื้อการสอนทั้งภาพและเสียง 
สามารถท ากิจกรรมไดต้ลอดเวลา ผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (พรทิพย ์กิมสกลุ, 2553, น.45) 

ปัจจุบันการส่ือสารเรียนรู้เร่ืองเชียร์ลีดด้ิง มีการใช้การส่ือสารผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากความ
สะดวกสบายในการส่ือสาร เกิดการนิยมใชส่ื้อใหม่ (New media) ท่ีเอ้ือให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารท าหนา้ท่ีส่งสารและ
รับสารได้พร้อมกันเป็นการส่ือสารสองทาง และส่ือยงัท าหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และ
ขอ้ความไปพร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้ งเดิมผสมเขา้กบัความกา้วหน้าของระบบเทคโนโลยี ท าให้
สามารถส่ือสารไดส้องทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนัส่ือใหม่
พฒันาข้ึนหลากหลาย ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมกนัมากข้ึน (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003, pp. 40-41) 

ส่ือใหม่ประเภทยทููบ เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ป็นผูผ้ลิตเน้ือหาและเผยแพร่เน้ือหานั้น
บนเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยหากมีบัญชีผูใ้ช้งาน (Account) ก็จะสามารถอพัโหลดวีดิทัศน์ข้ึนบนเว็บไซต์และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหาและผูใ้ชค้นอ่ืนๆ บนเวบ็ไซต์ได ้แต่จากงานวจิยับางช้ินพบวา่ ผูใ้ชย้ทููบในประเทศไทยยงัคงมี
พฤติกรรมในการใชเ้วบ็ไซตย์ทููบเช่นเดียวกบัส่ือเก่า คือเป็นเพียงผูรั้บสารมากกวา่จะเป็นผูผ้ลิตหรือเผยแพร่ส่ือดว้ย
ตนเอง และผูใ้ชส่้วนใหญ่ไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการมีผูใ้ชง้านยทููบ (YouTube account) เพ่ือท าการล็อคอินเขา้สู่
ระบบส่วนผูท่ี้มีบญัชีผูใ้ชง้าน ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการอพัโหลดวีดิทศัน์หรือสร้างเครือข่ายบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงเหตุผลในการมี
บญัชีผูใ้ชง้าน อาจเน่ืองมาจากความตอ้งการในการเขา้ชมวีดิทศัน์บางคลิปท่ีจ ากดัอยูใ่นผูใ้ชท่ี้มีบญัชีเท่านั้น (พรทิพย ์
กิมสกุล, 2553, น. 45) ปัจจุบนัสามารถใชง้านยทููบ ผ่านทางโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  สามารถใช้
เป็นส่ือการสอนทางไกลโดยการอพัไฟล์วีดิทศัน์เหล่านั้นไวบ้นเวบ็ไซต์ยูทูบเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึง
สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย เช่น การฝึกเล่นกีตาร์ การฝึกเตน้ เป็นตน้ (วรัชญา บุญก่อเก้ือ, 2555, น. 34) 

จากประสบการณ์ตรงการเป็นนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงทีมมหาวิทยาลยัรังสิต ผูฝึ้กสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิง และแชมป์
โลกการแข่งขนักีฬาเชียร์ลีดด้ิงประเภท Partner Stunts ของผูว้ิจยั พบว่า การสอนโดยใชบุ้คคลเป็นผูส้อนมีผลดีใน
ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กนัทนัทีระหวา่งผูส้อนและนกักีฬา แต่หากเป็นการสอนแบบกลุ่ม ค่อนขา้งใชเ้วลาในการสอน
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และอธิบาย ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู ้สอนเกิดความเหน่ือยล้าได้ แต่หากมีการน าส่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบมี 
ปฏิสัมพนัธ์มาช่วยในการสอน จะช่วยประหยดัเวลา ผูฝึ้กสอนไม่ตอ้งท าการสาธิตซ ้ า โดยสามารถเปิดส่ือยทููบให้ดูได้
หลายคร้ัง จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะท าการวิจยัและสร้างสรรคส่ื์อวีดิทศัน์เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ 
ลีดด้ิง แบบมีปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1) เพื่อศึกษาวจิยั วเิคราะห์องคป์ระกอบส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ ใน
เร่ืองการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง 
 2) เพื่อสร้างสรรคส่ื์อวีดิทศัน์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  
 
3. การด าเนินการวจิยั 

การวจิยัและสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง แบบมีปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ผูว้จิยัไดม้องถึงสภาพปัญหาในการส่ือสารเรียนรู้เร่ืองเชียร์ลีดด้ิงของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ 
การเรียนรู้ไม่วา่จะเป็นการสอนแบบบรรยาย หรือการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ก็ยงัไม่ท าให้นักเรียนเกิดความ
เขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง หรือปฏิบติัตามได ้วธีิหน่ึงท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาตรงน้ีไดคื้อ ท าการผลิตงานสร้างสรรค ์ห้องเรียน
เสมือนบนส่ือใหม่ เน่ืองจากส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีได้เห็นทั้ งภาพ ได้ยินทั้ งเสียง มีความสมจริงสมจัง ภาพมีความ
เคล่ือนไหว และเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีจ านวนมาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 1) ขอ้มูลประเภทเอกสาร 2) ขอ้มูล
ประเภทบุคคล การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) ผูเ้ช่ียวชาญ นักกีฬา อาจารยผ์ูฝึ้กสอน และนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีตอ้งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดด้ิง และเม่ือไดข้อ้มูลประเภทเอกสาร และบุคคล จึงน าไปสู่ 3) การ
สร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์ลงในส่ือยทููบ ผูว้จิยัก าหนดการด าเนินการวจิยั ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) การศึกษาวจิยั วเิคราะห์องคป์ระกอบส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ ใน
เร่ืองการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง วตัถุประสงค์ข้อน้ี ผูว้ิจัยมีการเก็บขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา โดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั โดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ดงัน้ี 

     1.1) ผูเ้ช่ียวชาญและผูช้  านาญการทางด้านทักษะการแสดงเชียร์ลีดด้ิง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
อาจารยผ์ูฝึ้กสอน นักเรียนและนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงในประเทศไทย มีประเด็นค าถามสัมภาษณ์ในเร่ืององค์ประกอบ
ส าคญัในการเป็นเชียร์ลีดด้ิง การเตรียมแผนและการเรียนรู้เก่ียวกบัการเตน้เชียร์ลีดด้ิง การเตรียมความพร้อมเม่ือจะ
เป็นเชียร์ลีดด้ิง ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นเชียร์ลีดด้ิง ท่าเตน้พ้ืนฐานส าหรับการเป็นเชียร์ลีดด้ิง วิธีการสอน
ส าหรับผูท่ี้สนใจเป็นเชียร์ลีดด้ิง การออกแบบการเตน้เชียร์ลีดด้ิง การฝึกซอ้มและการพฒันาทีมเชียร์ลีดด้ิง 

     1.2) นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปลายท่ีตอ้งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดด้ิง มีประเด็นค าถามสัมภาษณ์ใน
เร่ืองความตอ้งการการเรียนรู้เร่ืองเชียร์ลีดด้ิง แรงจูงใจท่ีตอ้งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดด้ิง และความพร้อมในการศึกษา
กีฬาเชียร์ลีดด้ิง 

เม่ือได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการสร้างสรรค์ ส่ือวีดิทัศน์แบบมี
ปฏิสมัพนัธ์ ตามวตัถุประสงค ์
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2) การสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในการสร้างสรรค์วีดิทัศน์จะมีการเผยแพร่ผ่านส่ือยูทูบ จ านวน 8 เทป ความยาวประมาณเทปละ 5 - 10 นาที 
โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์ ดงัน้ี 

  2.1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre - Production) ไดแ้ก่ การเขียนบท โดยการวางโครงเร่ืองคร่าวๆ 
ก าหนดประเด็นท่ีจะน าเสนอ เรียงล าดับขั้นตอนการน าเสนอ ก าหนดมุมกลอ้ง ภาพ ระยะ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
จากนั้นก็ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และแกไ้ขจนไดบ้ทโทรทศัน์ท่ีมีความสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใชใ้นการผลิตลงช่องยทููบ 
ถดัมาคือการเตรียมการผลิต ตอ้งท าการส ารวจสถานท่ี ติดต่อสถานท่ีถ่ายท า และบุคลากรในการถ่ายท า รวมถึงการ
จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  

 2.2) ขั้นการผลิต (Production) ไดแ้ก่ การถ่ายท า บนัทึกภาพ เสียงบุคคล และเสียงดนตรีประกอบ 
 2.3) ขั้นหลงัการผลิต (Post - Production) ได้แก่ การตัดต่อภาพและเสียงให้ได้ตามท่ีต้องการ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ 
จากนั้น เม่ือสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง ผูว้จิยัไดมี้การน าไปทดลอง

ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิง จ านวน 16 คน โดยดูจากการแสดง
ความคิดเห็นหลงัจากการชมวีดิทศัน์บนช่องยูทูบ เก่ียวกบัการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง เช่น สามารถปฏิบติัตามท่าเตน้ท่ี
สอน มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อนผา่นการตอบโตใ้นส่ือยทููบ มีการน าไปใชใ้นการฝึกเชียร์ลีดด้ิง มีการตอบสนองเม่ือไดรั้บ
การฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง เป็นตน้ จากนั้นดูผลการน าไปทดลอง โดยดูจากการน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนวา่สามารถท า
เป็นคลิปวีดิทศัน์ท่ีแสดงให้เห็นวา่สามารถปฏิบติัตามท่าเตน้ท่ีสอน นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินผลยอ่ย / การทดสอบ 
จากการเรียนรู้จ านวนส่ือวดิีทศัน์ 8 เทป โดยทีมจากวทิยาลยัสยามบริหารธุรกิจ สามารถน าเอาทกัษะท่ีสอนทั้งหมดมา
ท ารวมกนัเป็น 1 รูทีน มีผูป้ระเมินคือ ผูอ้  านวยการ อาจารยผ์ูฝึ้กสอน และผูท้  าวจิยั 

4. ผลการวจิยั สรุปผลการวจิยั และอภิปรายผลการวจิยั
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั สรุปผลการวจิยั และอภิปรายผลการวจิยั ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1) การศึกษาวิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค์ส่ือวีดิทศัน์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ ในเร่ือง

การฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง ผลการวจิยั พบองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.1) องค์ประกอบส าคญัของการเป็นเชียร์ลีดด้ิง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูอ้  านวยการโรงเรียน 

อาจารยผ์ูฝึ้กสอน นกัเรียนและนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงในประเทศไทย พบวา่ องคป์ระกอบส าคญัผูเ้ล่นอาจมีพ้ืนฐานดา้น
ยมินาสติก เตน้ มีระบบการจดัการท่ีดี การฝึกซอ้มตอ้งเคารพกฎ กติกา และมารยาทการอยูร่่วมกนั เม่ือเขา้สู่ระดบัการ
แข่งขนัตอ้งมีความเป็นนกักีฬา ตอ้งแสดงความเป็นนักกีฬาตลอดการแข่งขนั และแสดงไปในทางท่ีดี สอดคลอ้งกบั
การศึกษากระบวนการฝึกซอ้มของนกักีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิง ในเร่ืององคป์ระกอบการฝึกซอ้มของนกักีฬา
และผูฝึ้กสอน ของศูนยฝึ์กสอนเชียร์ลีดด้ิง นานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต (2549) ท่ีกล่าวถึง องคป์ระกอบส าคญัของ
การเป็นเชียร์ลีดด้ิงคือตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดี ตอ้งมีการฝึกซอ้มอยา่งถูกตอ้งและเป็นขั้นเป็นตอน เคารพกฎ กติกา 
การอยูร่่วมกนั และสอดคลอ้งในเร่ืองความมีน ้ าใจนกักีฬาท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งปฏิบติัตวัใหเ้ป็นนกักีฬาท่ีตลอดระยะการ
แข่งขนั ใหเ้ป็น ไปตามกฎติกามารยาทท่ีทางผูจ้ดัไดว้างไว ้
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1.2) การเตรียมแผนและการเรียนรู้ พบว่า ต้องเป็นนักกีฬาท่ีเป็นเลิศ และเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ ตอ้งมีการเตรียมแผนการฝึกซอ้ม ตอ้งหารูปแบบ วธีิการหรือแนวทางการฝึกท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งมาใช้
พฒันานักกีฬา ตอ้งมีการแบ่งเวลาท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาบางส่วนของ ออ้มใจ ปาปะพงั (2559) ท่ี
ศึกษาการออกแบบทางการส่ือสารของทีมเชียร์ลีดด้ิงมหาวิทยาลยัรังสิตเพ่ือศึกษาการออกแบบทางการส่ือสารท่ีท าให้
เชียร์ลีดด้ิงทีมไทยแลนดป์ระสบความส าเร็จในการแข่งขนัเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์โลกคร้ังท่ี 8 ท่ีกล่าวถึง โปรแกรมการ
ฝึกซอ้ม วา่ตอ้งปฏิบติัตามโปรแกรมท่ีตั้งไว ้และท าการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง  

1.3) การเตรียมความพร้อมเม่ือจะเป็นเชียร์ลีดด้ิง ตอ้งมีการเตรียมทางดา้นร่างกาย  คือแข็งแรง 
สมบูรณ์ ยืดหยุน่ ดา้นจิตใจ คือ ตั้งใจ มีใจทุ่มเท และสมคัรใจเล่นดว้ยตนเอง มีความอดทน มีการฝึกซอ้มท่ีมีระเบียบ
วนิัยชดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการฝึกซอ้มของนกักีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิง ในเร่ืองการ
ประเมินความสามารถของนักกีฬา ของศูนยฝึ์กสอนเชียร์ลีดด้ิง มหาวิทยาลยัรังสิต (2549) ท่ีกล่าววา่ ผูฝึ้กสอนตอ้ง
ระมดัระวงัและประเมินดว้ยสายตาในเบ้ืองตน้วา่ นกักีฬาคนนั้นมีร่างกายท่ีแขง็แรง มีความยดืหยุน่ อยากท่ีจะเล่นดว้ย
ความสมคัรใจ และพร้อมทุ่มเทในการฝึกและการแข่งขนั 

1.4) ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นเชียร์ลีดด้ิง ควรมีทกัษะการต่อตวักระโดด การวางแขน เชียร์
และตะโกน ตีลงักา และการโยน รวมถึงทกัษะดา้นการส่ือสาร นอกจากนั้น ยงัมีทกัษะรอง เช่น ชุด เส้ือผา้ รองเทา้ 
การแต่งหนา้ท าผม เพลง สอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบัเชียร์ลีดเดอร์ ในเร่ืององค์ประกอบและหนา้ท่ีของเชียร์ลีด
เดอร์ของ สืบสาย บุญวีรบุตร (2557) ท่ีกล่าววา่ หน้าท่ีของเชียร์ลีดเดอร์คือการน าเชียร์สร้างความสนุกสนาน สร้าง
อารมณ์ร่วมให้กับคนดูในการเชียร์กีฬา ควรมีทักษะในการเตน้ การตะโกน การต่อตวั การร่วมกลุ่มในการสร้าง
กิจกรรมของการเชียร์กีฬา ตอ้งท างานร่วมกบักองเชียร์จึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร ในการส่งก าลงัใจ และ
เสียงเชียร์ใหก้บัการแข่งขนั  

1.5) ท่าเตน้พ้ืนฐานส าหรับการเป็นเชียร์ลีดด้ิง ในการแข่งขนัจะมีท่าเตน้มาตรฐานท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
ไดแ้ก่ การเร่ิมตน้ กระโดดแยกขา เตะปลายเทา้ ท่ายมินาสติก เตน้ แปรแถว โยนตวัข้ึนกลางอากาศ ต่อตวัสองชั้นคร่ึง 
การโชวค์วามแข็งแรงของร่างกาย การจบท้าย สอดคลอ้งกับประเภทเชียร์ลีดเดอร์ในไทย ของชานนท์ ประดิษฐ 
(2549) ท่ีกล่าววา่ การแข่งขนัมีท่าเตน้มาตรฐาน ท่ีเรียกวา่ ประเภทเชียร์ลีดด้ิงมิกซ์เป็นการใชผู้เ้ล่น ชายและหญิงผสม
กนั มีการโยนและต่อตวัเตน้ ยมินาสติกและมีความแขง็แรงมากกวา่ทุกประเภท และประเภทกรุ๊ปสตัน๊ตมิ์กซ์ ท่ีจะเป็น
การต่อตวัแบบกลุ่ม และมีท่าโยนตวั 

1.6) วธีิการสอนส าหรับผูท่ี้สนใจเป็นเชียร์ลีดด้ิง เร่ิมตน้ตั้งแต่การแนะน าวธีิการฝึก การจดัระเบียบ
ของร่างกาย ทกัษะพ้ืนฐานของการกระโดด ท่ายิมนาสติก การฝึกกระโดด การเชียร์ประกอบกบัท่า Arm motion และ
การต่อตวัท่าพ้ืนฐานแบบกลุ่ม รวมถึงสอนเทคนิคในการท าโชว ์การใส่ความคิดสร้างสรรค ์จงัหวะความคล่องตวั การ
อบอุ่นร่างกาย การเตน้ บลัเล่ต ์แจ๊ส ฮิพฮอพ การหมุน เทคนิคความหลากหลายในการต่อตวั การผสมผสานท่าเตน้ให้
ลงตวั และปลอดภยัดว้ยจงัหวะความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง วิธีควบคุมการออกเสียง ร้องเพลงเชียร์ การเสริมสร้างความ
มัน่ใจ และการสร้างสปิริต สอดคลอ้งกบัคู่มือการแข่งขนัเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 22 ประจ าปี 2560 
ของสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย (2560) ในเร่ืองการฝึกซอ้มส าหรับกีฬาเชียร์ลีดด้ิง ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้สนใจเป็นเชียร์
ลีดด้ิง ตอ้งรู้ถึงร่างกายของตวัเอง ผูฝึ้กสอนตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมและปฏิบัติเร่ืองโปรแกรมความปลอดภยัทุกคร้ัง 
นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัชานนท ์ประดิษฐ (2549) ท่ีกล่าววา่ การสอนจะเร่ิมตั้งแต่การแนะน าวธีิการฝึก จากนั้นก็สอน
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ท่าพ้ืนฐาน การอบอุ่นร่างกาย เตน้ กระโดด เชียร์ วางแขน ขา ต่อตวั เทคนิคการท าโชว ์การใส่ความคิดสร้างสรรค ์
เป็นตน้ 
  1.7) การออกแบบการเตน้เชียร์ลีดด้ิงจะมีการโยนตวั ต่อตวัแบบพีระมิด ร้องตะโกนถอ้ยค าต่างๆ 
ท่ียกยอ่งสถาบนัและสร้างขวญัก าลงัใจให้ทีม ชุดท่ีใชเ้ป็นกระโปรงสั้น เนน้ความกระฉับกระเฉง คล่องตวัเหมาะแก่
การแสดงผาดโผน ในการออกแบบท่าเตน้สามารถน าการเตน้ในทุกแนวน ามาใชเ้ป็นทกัษะเพ่ือเรียกคะแนนได ้เวลา
ท าตอ้งท าพร้อมกนัทั้งทีม ตอ้งพยายามดึงความสามารถของทุกคนในทีมออกมาให้ได ้และตอ้งท าให้ผูช้มส่งพลงัไป
กบัการเชียร์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย (2560) ท่ีกล่าววา่ ในการออกแบบท่าเชียร์จะน าการ
เตน้ทุกๆ แนวมาผสมผสานกนั มีทั้งการกระโดด โยนตวั ต่อตวั หมุนตวั เตะขา ร้องตะโกน โดยทุกคนในทีมจะตอ้งมี
การฝึกซอ้มเพ่ือความพร้อมเพรียงกนั 
 

 2) การสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวจิยั พบประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
  2.1) ความตอ้งการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตอ้งการเรียนรู้เร่ืองวิธีการ
ฝึก การอบอุ่นร่างกาย การต่อตวั การเชียร์ประกอบท่าทาง พ้ืนฐานยิมนาสติก การเตน้ พ้ืนฐานการกระโดด การ
เคล่ือนไหวร่างกาย การท างานร่วมกันเป็นทีม และกฎ กติกาการแข่งขนั โดยในการสร้างสรรค์ส่ือวีดิทัศน์แบบมี
ปฏิสมัพนัธ์ เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง พบวา่ มีการสร้างสรรคว์ดิีทศัน์ 8 เทป ไดแ้ก่  การพูดคุยและแนะน าวธีิการฝึก 
การต่อตวั การอบอุ่นร่างกาย ท่ายิมนาสติกส าหรับการกระโดด การเชียร์ประกอบกบัการท าท่าของแขน และการต่อ
ตวัแบบกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  
  2.2) แรงจูงใจท่ีตอ้งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดด้ิง พบว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีแรงจูงคือ
ตอ้งการใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดความสนุกสนาน ทา้ทาย เส่ียงภยั และชอบการแข่งขนั และเพ่ือเป็นการออกก าลงักาย  
  2.3) ความพร้อมในการศึกษากีฬาเชียร์ลีดด้ิง พบวา่ ในเบ้ืองตน้นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมี
ความพร้อม โดยท าร่างกายให้แขง็แรง และยืดหยุน่ สร้างวินยัในตนเอง รวมถึงมีการศึกษา วธีิฝึกซอ้ม จากผูท่ี้มีความรู้ 
ศึกษากฎ กติกา และเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูล ทุกรูปแบบ 
 ผลการศึกษาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัความหมายการเรียนรู้เสมือน ของ Kowch and Schwier (1997) ท่ีกล่าววา่ 
ชุมชนการเรียนรู้เสมือน คือการรวมตวัของกลุ่มบุคคลท่ีมีความตอ้งการและความคิดร่วมกัน และไม่ไดข้ึ้นอยู่กับ
สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยการพ่ึงพาเทคโนโลยี ผูเ้รียนจึงสามารถรวมตวักันได้ถึงแมจ้ะอยู่กันคนละสถานท่ี 
สอดคลอ้งกบั Augar, Raitman, and Zho (2004) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัในสภาพแวดลอ้มแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้ไดรั้บความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยผูเ้รียนแต่ละคน อาจสร้างความรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคน
อ่ืนๆ กบัผูส้อนและทรัพยากรเรียนรู้ต่างๆ และสอดคลอ้งกบั Kilpatrick, Barrett and Jones (n.d.) กล่าวถึงชุมชนการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 วา่เป็นหน่วยงานทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั กลุ่มคน
เหล่าน้ีท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือดึงดูดความสามารถของแต่ละบุคคลออกมา มีความเคารพในทัศนคติท่ีหลากหลาย
ด าเนินการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี จะเห็นว่านักเรียนท่ีตอ้งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดด้ิง มีความ
ตอ้งการการเรียนรู้ มีแรงจูงใจ มีความพร้อมในการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั แสดงว่าทุกคนอยูใ่นชุมชนเสมือน 
ชุมชนการเรียนรู้เดียวกนั คือ ตอ้งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดด้ิง 
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เม่ือไดข้อ้มูลขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการสร้างสรรคส่ื์อวีดิทศัน์ โดยเผยแพร่ผา่นทางยทููบของผูว้จิยั 
ในช่ือ Cheerleading Totorials มีขั้นตอนการสร้างสรรคว์ดิีทศัน์ ดงัน้ี 

2.4) ขั้นตอนการสร้างสรรคว์ดิีทศัน์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
(1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre - Production) คือการเขียนบท เป็นการก าหนดเน้ือเร่ืองคร่าวๆ 

ในแต่ละเทป สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการผลิตส่ือใหม่ของ ปิยะพร เขตบรรณพต (2553) ท่ีกล่าววา่รูปแบบเน้ือหา
แบบดิจิทลัในปัจจุบนั มีแนวโนม้วา่จะมีบทบาทส าคญัมากยิ่งข้ึนในอนาคต โดยส่ือใหม่ หน่ึงในนั้นคือเวบ็ไซต ์ซ่ึงยู
ทูบก็ถือเป็นส่ือใหม่ชนิดหน่ึงเช่นกนั โดยในการผลิตส่ิงท่ีตอ้งค านึงในล าดบัแรกก็คือขั้นตอนของการผลิต คือการ
เขียนบท เป็นการวางโครงเร่ืองคร่าวๆ ก าหนดประเด็นท่ีจะน าเสนอและการเตรียมการผลิต โดยมีการส ารวจสถานท่ี 
และติดต่อสถานท่ีถ่ายท า โดยใชส้ถานท่ีภายในบริเวณมหาวทิยาลยัรังสิต รวมทั้งการนดัหมายบุคลากร ไดแ้ก่ ชานนท ์
ประดิษฐ ผูฝึ้กสอนนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงประจ าประเทศไทย และผูฝึ้กสอนนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิง มหาวิทยาลยัรังสิต ท า
หน้าท่ีเป็นพิธีกร คอยบรรยายและสอนเทคนิค และทีมตัวอย่างท่ีจะคอยสาธิตท่าทาง ได้แก่ ชมรมเชียร์ลีดด้ิง 
มหาวทิยาลยัรังสิต และการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ กลอ้งวดีิโอ และอุปกรณ์บนัทึกเสียง สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาบางส่วนของประภาภร ดลกิจ (2557) โดยส่วนหน่ึงของการศึกษาระบุวา่ ขั้นตอนในการสร้างสรรคส่ื์อ
ทุกชนิด ขั้นตอนแรกคือการเตรียมการผลิต ควรมีการส ารวจสถานท่ี ติดต่อนดัหมายล่วงหนา้ก่อนวนัถ่ายท า รวมถึง
นดัหมายบุคคลท่ีร่วมในการถ่ายท า ทั้งตากลอ้ง พิธีกร และบุคลากรอ่ืนๆ 

(2) ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนของการถ่ายท า การบันทึกภาพ บันทึกเสียง
บุคคล และเสียงดนตรีประกอบ จากนั้นก็ตดัต่อภาพและเสียงให้ไดต้ามท่ีตอ้งการ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 
สมบูรณ์ โดยแต่ละเทป มีความยาว 3 - 10 นาที มีรายละเอียดขั้นตอนการผลิตแต่ละเทป ดงัน้ี เทปท่ี 1 การพูดคุยและ
แนะน าวิธีการฝึก กล่าวถึงกีฬาเชียร์ลีดด้ิงในประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญกีฬาเชียร์ลีดด้ิง เทคนิคต่างๆ ท่ีได้มาจาก
ประสบการณ์การอบรมในระดบันานาชาติ และประสบการณ์การเป็นโคช้เทปท่ี 2 แบบฝึกการต่อตวั 1 เก่ียวกบัการ
สอนท่าพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การยกหนา้ขาสู่การยกระดบัอก การกระโดดขาคู่ในการต่อตวักลุ่ม ท่าเตรียมพร้อมสู่การยกติด
อกและการลงตรงจากต่อตวักลุ่มดว้ยการลงลิฟตเ์ทปท่ี 3 แบบฝึกการต่อตวั 2 เก่ียวกบัการสอนท่าพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การ
จดัระเบียบร่างกายของต าแหน่งยอด และ Extension การยกระดบัสุดมือ ซ่ึงมีการฝึก 3 อยา่ง คือ จากติดอก ไปสู่สุดมือ 
การฝึกท่าเช่ือมต่อดว้ยท่าและจากการกระโดดขาคู่ สู่การรีโหลดเทปท่ี 4 แบบฝึกการต่อตวั 3 เก่ียวกบัแบบฝึกการต่อ
ตวัติดอก การยกสุดมือ การบินข้ึนมาอยูสุ่ดมือ และกลบัมาอยูใ่นท่าของการเตรียมความพร้อม การฝึกจากการกระโดด
ขาคู่จากท่ารีโหลด และการใชท้ักษะจากการบินมาในส่วนของการยกติดอก และการยกสุดมือ ให้อยู่ในขั้นเตรียม
ความพร้อม และวธีิการตกจากการต่อตวัอยา่งถูกวธีิเทปท่ี 5 ท่าวอร์มและทกัษะพ้ืนฐานของการกระโดด ไดแ้ก่ การยืด
กลา้มเน้ือและการ Exercise ส าหรับการกระโดด เทปท่ี 6 ท่ายมินาสติกส าหรับการกระโดดและการฝึกกระโดดในท่า
ระดบัยาก มีเน้ือหา ได้แก่ การน าท่ายิมนาสติกมาเช่ือมต่อกับการกระโดด การใชท่้าโททัส และท าการแบ๊คแฮนด์
สปริง อยา่งต่อเน่ือง การกระโดดในการน าท่าตีลงักาเขา้มา การกระโดด 2 คร้ัง ติดต่อกนั การพบัตวัและการกดตวัลง
ส าหรับการกระโดด และการใช ้Spotter ในการฝึกกระโดด เทปท่ี 7 แบบฝึกการเชียร์ประกอบกบัท่า การท าท่าของ
แขนเก่ียวกบัวดีีโอฝึกสอน ท่าพ้ืนฐานของการท าท่าของแขน และ Basic Cheer and Chants การแข่งขนัพ้ืนฐานทกัษะ
การเคล่ือนไหวมือ การเชียร์และการร้องตะโกน เทปท่ี 8 แบบฝึกการต่อตวัท่าพ้ืนฐานแบบกลุ่ม และการสอน Stunt 
Basic over Age 12 ผลการวิจัยบางส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของ เคนท์  เวอร์ทาม และเอียน เฟนวิกค์ (Kent 
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Wertime and Ian Fenwick) ในเร่ืองความมีอิสระของส่ือใหม่จากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ ไม่จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบ หรือ
ลกัษณะท่ีตายตวั เช่น ไฟลว์ิดีโอท่ีถูกอพัลงยทููบ จะมีความยาวก่ีวินาที หรือมีความละเอียดของไฟลเ์ป็นเท่าไหร่ก็ได ้
เป็นตน้ เช่นเดียวกบัการผลิต วีดิทศัน์ในงานวิจยัน้ี ท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาแต่ละเทปชดัเจน ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ี
น าเสนอในแต่ละเทป นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยับางส่วนของ ประภาภร ดลกิจ (2557) โดยส่วนหน่ึงของ
การวจิยัมีระบุวา่ ขั้นตอนในการสร้างสรรคส่ื์อยทููบ ขั้นตอนหน่ึงคือการถ่ายท า เป็นการบนัทึกภาพ บนัทึกเสียงบุคคล 
และเสียงดนตรีประกอบ 

(3) ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post - Production) เป็นขั้นตอนการตดัต่อภาพและเสียงให้ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมตดัต่อ Sony Vegus Pro 11 เป็นขั้นตอนการน าภาพและเสียงมารวมกนั พร้อมตรวจสอบ
ความเรียบร้อย สมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยับางส่วนของ ประภาภร ดลกิจ (2557) โดยส่วนหน่ึงของการวจิยัระบุ
วา่ เม่ือถ่ายท าแลว้ ขั้นตอนต่ไปในการสร้างสรรคส่ื์อคือขั้นตอนหลงัการถ่ายท า ก็คือขั้นตอนก็คือการตดัต่อภาพและ
เสียงใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 

จากนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือวีดิทศัน์ท่ีสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผ่านส่ือยูทูบ ไปทดลองใช ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี
รับชมวดิีทศัน์เป็นนกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง จ านวน 16 พบประเด็นในการแสดงความคิดเห็นคือ นกัเรียนส่วน
ใหญ่ สามารถปฏิบัติตามท่าเตน้ รวมถึงเข้าใจในเน้ือหาท่ีสอนเม่ือได้รับชมในคร้ังแรก มีบางคนท่ีตอ้งการดูซ ้ า 
เน่ืองจากการดูในคร้ังแรก เป็นการดูภาพรวม ไม่ไดเ้ก็บรายละเอียดต่างๆ ในคลิป ดา้นการประเมินผลการเรียนการ
สอนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ และการตอบโต ้นักเรียนทั้งหมดมีการตอบโตก้ลบัมาเม่ือไดรั้บชมวีดิทศัน์โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงบวกคือ ชอบ การสอนเขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจน ใหป้ระโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบติัตามได ้เชิง
ลบคือ บางคลิปมีความยาวและมีเน้ือหามากเกินไป ควรมีการแบ่งออกเป็นคลิปยอ่ยๆ การแสดงความคิดเห็นในการให้
ขอ้เสนอแนะ คืออยากให้มีคลิปท่ีสอนเก่ียวกบัการโยน การยกตวัคา้งกลางอากาศ การคิดท่าทางประกอบให้มีความ
ต่อเน่ือง และนักเรียนทั้งหมด มีการน าเทคนิคท่ีไดรั้บจากคลิปไปใชใ้นการฝึกซ้อม เช่น การจดัระเบียบของร่างกาย 
การอบอุ่นร่างกาย การกระโดด การฝึกการต่อตวั การลงตรงจากการต่อตวั และวธีิการตกท่ีช่วยป้องกนัอาการบาดเจ็บ 
เป็นตน้  

นอกจากน้ี พบวา่ นกัเรียนมีการน าไปใช ้และสามารถปฏิบติัตามท่าเตน้ท่ีสอนไดทุ้กท่า สามารถท าการต่อ
ตวั กระโดด เชียร์ประกอบกบัท่า Arm motion ไดถู้กตอ้ง นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การประเมินผลการทดสอบ โดยดูว่า
นกัเรียน สามารถปฏิบติัตามท่าเตน้ท่ีสอน จากการเรียนรู้จ านวน 8 เทป ซ่ึงเป็นทีมวทิยาลยัสยามบริหารธุรกิจ โดยเป็น
การน าเอาทกัษะท่ีสอนทั้งหมดมาท ารวมกนัเป็น 1 รูทีน พบวา่ นกัเรียนไดน้ าทกัษะต่างๆ รวมทั้งเทคนิคท่ีไดจ้ากการ
ชมคลิป ไดแ้ก่ วิธีการฝึก ท่าวอร์ม การยกหน้าขาสู่ยกระดบัอก การกระโดดขาคู่ในการต่อตวักลุ่ม ท่าเตรียมพร้อมสู่
การยกติดอก และการลงตรงจากต่อตวักลุ่มดว้ยการลงลิฟต ์การจดัระเบียบร่างกายของต าแหน่งยอด การยกระดบัสุด
มือ การต่อตวัติดอก วิธีการตกจากการต่อตวั ท่ายิมนาสติก การเชียร์ประกอบกบัท่าการท าท่าของแขนและการต่อตวั
ท่าพ้ืนฐานแบบกลุ่ม มาท าเป็น 1 รูทีน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

จากการท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ไดมี้การเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนเสมือนดา้นกีฬาเชียร์ลีดด้ิง โดยมีการตอบสนองทั้ง
ในดา้นการแสดงความคิดเห็น และการน าไปใช ้สามารถปฏิบติัตามได ้แสดงใหเ้ห็นวา่ ชุมชนเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
มีการเรียนรู้ร่วมกนั นักเรียนท่ีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เสมือนดา้นกีฬาเชียร์ลีดด้ิงน้ี มีความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บอยา่ง
ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ประภาภร ดลกิจ (2557) ท่ีกล่าววา่ นกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนโดยใชชุ้มชนการเรียนรู้
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เสมือน มีความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บหลงัเรียนมาก เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของงานวจิยัน้ี ท่ีนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชนเสมือน มีความรู้และทักษะในกีฬาเชียร์ลีดด้ิง และสามารถปฏิบัติตามไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ี
สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ของ สมใจ ปราบพล (2554) อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง 
(2555) สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พร สีมา (2556) ซาร่า โทมสั (Sarah Thomas, 2015) เจีย เชน และคณะ (Jia 
Shen, et. al., 2004) ท่ีกล่าวโดยสรุปวา่การเรียนรู้แบบมีมีปฏิสัมพนัธ์เป็นการให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็น ตดัสินใจเลือกบทเรียนท่ีตอ้งการ เรียนรู้การท ากิจกรรมกลุ่ม การฝึกฝนทกัษะ การแสวงหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ฝึกการแกไ้ขปัญหาและเรียนรู้จากผูอ่ื้น 

5. ข้อเสนอแนะ
1) ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา

1.1) ควรศึกษาแนวทางการพฒันาคอนเทนต์ของส่ือยทููบอย่างละเอียด เพื่อน ามาปรับใชใ้นการผลิตส่ือ
วดิีทศัน์ใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  1.2) ควรมีการวจิยัการใชชุ้มชนการเรียนรู้แบบมีมีปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนการสอนระดบัมธัยมปลาย 
    1.3) ครูผูส้อนกีฬาเชียร์ลีดด้ิง นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง ควรน าทกัษะและเทคนิคการสอนเชียร์ลีดด้ิงไปปรับใช ้

เพ่ือใหก้ารสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    1.4) ควรมีส ารวจความตอ้งการ ปัญหาและอุปสรรค การเรียนรู้แบบมีมีปฏิสมัพนัธ์บนส่ือยทููบ เพื่อน ามา

พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2) ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป

2.1) ควรมีการวิจยัการใช้ชุมชนการเรียนรู้แบบมีมีปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้ และ
ทกัษะในสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ 

    2.2) การน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง ในงานวจิยัน้ีเก็บขอ้มูลโดยดูการแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางยูทูบ งานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลวิธีอ่ืนร่วมด้วย เช่น การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม 
หรือการสมัภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้ 

    2.3) การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัและสร้างสรรคส่ื์อวดิีทศัน์เพ่ือการฝึกสอนเชียร์ลีดด้ิง แบบมีปฏิสมัพนัธ์
ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นการสอนท่าพ้ืนฐานในการเป็นนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิง ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป ควรมีการสอนท่าในระดบัท่ียากข้ึนไป 

    2.4) การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรน าไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่น นกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น บุคคลทัว่ไป เป็นตน้  

    2.5) การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะนักเรียนท่ีได้รับชมคลิปวีดิทัศน์ผ่านชุมชนเรียนรู้บนส่ือยูทูบ ใน
การศึกษาคร้ังต่อไป อาจมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้ชุมชนการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสมัพนัธ์ดา้นกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเป็นแหล่งเรียนรู้กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิปกติ
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บทคัดย่อ 

การวิจยัและการสร้างสรรคน้ี์มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือให้เขา้ใจถึงเน้ือหาและองค์ประกอบภาพเพ่ือการสร้าง

ความหมายงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ และ 2) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ ท่ีสามารถ

ใชเ้ป็นส่ือเพ่ือการเผยแพร่แนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของปารีฮทั รีสอร์ท เกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัไดน้ํา

แนวคิดการวิเคราะห์ภาพ The Good Eye  แนวคิด Minimalism แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา และแบบจาํลอง

การส่ือสารของ Jakobson เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพชุดแฟชัน่ท่ีสร้างสรรค์ดว้ยแนวคิด วะบิ – ซะบิ จาํนวน 5 

ชุดภาพ ท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ โดยปรากฏผลการวิจยั และการสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

เน้ือหาและองคป์ระกอบภาพเพ่ือการสร้างความหมายงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ ประกอบดว้ย 1.1) 

เน้ือหาเชิงนามธรรม ไดแ้ก่ ความสง่าบนความเรียบง่าย  การเนน้ความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ  ความพร่าสลวั  ความไม่

สมบรูณ์แบบ 1.2) เน้ือหาเชิงรูปธรรม ไดแ้ก่  ภาพธรรมชาติ ลวดลายพ้ืนผิวของผา้  สถานท่ีย่านเมืองเก่า 2) มิติดา้นสี 

สีของภาพถ่ายแฟชัน่ทั้งหมดเป็นโทนสีเทา และสีนํ้ าตาลของเปลือกไม ้ซ่ึงเป็นโทนสีของไม ้และดิน อนัเป็นนัยยะ

เช่ือมโยงของโทนสีค่ากลางซ่ึงเป็นอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความสงบและความสง่างามบนความเรียบง่าย 3) มิติดา้นการจดั

องคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ การเนน้โดยใชรู้ปคน  การใชท่้าทางการเคล่ือนไหว  การทาํให้ขดัแยง้กนั  การสร้างส่วน

เด่นและส่วนรองมาใชเ้ป็นเทคนิคในการเนน้จุดเด่น 4) มิติดา้นแสง เน้นแสงนุ่ม เพ่ือการส่ือความหมายถึงความสงบ 

5) มิติด้านการแสดงออกของอารมณ์ภาพ เป็นอารมณ์ท่ีส่ือถึงความสงบ และความเรียบง่าย  ในส่วนของการ

สร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ ชุด  “WABI SABI Lifestyle”  เป็นภาพชุดแฟชัน่จาํนวน 10 ภาพ ท่ี

ถูกกาํหนดแนวคิดจากรีสอร์ท ท่ีเนน้สถาปัตยกรรมท่ีมีความกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณหน้าผาริมทะเล

ของเกาะสีชงั  

คาํสําคญั: วะบิ - ซะบิ, ภาพถ่ายแฟชัน่, การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ABSTRACT 

This research aimed to 1) understand the photographic content and composition to create the meanings 

of Wabi-Sabi fashion photography, and 2) create Wabi-Sabi fashion photographic works which were used to 

communicate the environmental conservation concept by Paree Hut Resort, Koh Sichang in Chon Buri province.  

The author applied photographic analysis methods including The Good Eye, Minimalism, Semiology, and 

Jakobson’s Communication  Model to analyze five sets of online Wabi-Sabi fashion photographic works. The 

results of the study revealed that: 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2012 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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1) the meanings of Wabi-Sabi fashion photographic work creation consisted of 1.1) the abstract

content i.e. the magnificence of simplicity, the emphasis of nature connection, dimness, incompleteness, and 1.2) 

the concrete content i.e. nature photography, fabric texture, old town locations; 2) color dimension, the colors of 

fashion photography were totally in a gray tone, a wooden brown tone, and an earth tone which implicitly 

connected to neutral color tones, showing the feelings of peace and the magnificence of simplicity; 3) spatial 

organization including the emphasis of human photography use, movement and gestures, contrast, photography 

dominance VS minor; 4) light; the soft light was emphasized to show the feelings of peace; and 5) expressive 

content which showed the feelings of peace and simplicity. In short, by applying Wabi-Sabi fashion photographic 

works for the creation of “WABI SABI Lifestyle”, the set of ten photographs showed the resort concept on 

architecture which was compatible with the environment of the sea cliff beach locations at Koh Sichang.  

Keywords:  WABI - SABI , FASHION PHOTOGRAPHY , ENVIRONMENTAL CONSERVATION 

1. บทนํา

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคจํานวนไม่น้อย เร่ิมหันมาสนใจเคร่ืองแต่งกายท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายท่ีผลิตจากเส้นใย

ธรรมชาติ  แต่กระบวนการออกแบบแฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีความเหมาะสมกับการใช้ในวิ ถี

ชีวิตประจาํวนัซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับแนวความคิดทางสุนทรียศาสตร์ของญ่ีปุ่นตามหลกัปรัชญาเซนผ่านศิลปะ

รูปแบบต่างๆ  โดยมุ่งเนน้หลกัดาํเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัสัจจะของธรรมชาติ มีความเรียบง่าย ความไม่สมบูรณ์แบบ 

ความไม่เท่ียงแทถ้าวรของสรรพส่ิง และการเส่ือมสลาย เพ่ือนาํมาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความหมาย

ให้กบัตราสินคา้ และออกแบบเคร่ืองแต่งกาย   

การออกแบบเส้ือผา้ในลกัษณะของความเรียบง่าย ” (Minimalism) สอดคลอ้งกบัแนวคิดการออกแบบแฟชัน่ 

วะบิ-ซะบิดงัท่ีเลนนาร์ด  โคเรน  ( แปลโดยกรินทร์  กล่ินขจร, 2546)  ไดก้ล่าวไวว้่า วะบิ-ซะบิคือคุณลกัษณะเฉพาะ

อนัโดดเด่นและเป็นท่ีตอ้งตาท่ีสุดของส่ิงท่ีเป็นความงามแบบประเพณีญ่ีปุ่น วะบิ-ซะบิคือความงามอย่างหน่ึงซ่ึงมี

คุณลกัษณะเฉพาะตวั คาํภาษาองักฤษท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัวะบิ-ซะบิ ท่ีสุดนั้นน่าจะเป็นคาํว่า  “rustic” (หยาบ

และเรียบง่ายแบบชนบท)  เป็นความเรียบง่าย ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนดว้ยพ้ืนผิวท่ีไม่เรียบหรือไม่ไดเ้สริมแต่ง  

แมว้่า  “rustic” จะแสดงให้เห็นถึงมิติอนัจาํกดัเพียงดา้นหน่ึงของสุนทรียภาพวะบิ-ซะบิ  แต่ก็คือความประทบัใจของ

ผูค้นจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนโดยฉบัพลนัเม่ือพวกเขาไดเ้ห็นการแสดงออกอยา่งวะบิ-ซะบิ  

 แฟชัน่วะบิ-ซะบิ เป็นการลดปัจจยัท่ีทาํให้ชีวิตวุ่นวาย และทาํให้การใชชี้วิตประจาํวนัเป็นไปอย่างเรียบง่าย 

แฟชัน่วะบิ-ซะบิเป็นหน่ึงในวิธีการท่ีสวยงาม จดัสรรทุกส่ิงทุกอย่างเขา้ไปในชีวิตประจาํวนั แต่ยงัมีความหลงเหลือ

ความดั้งเดิมและเก็บส่ิงต่างๆท่ีสะอาดบริสุทธ์ิไว ้ความเรียบง่ายของหลกั Minimalism มีลกัษณะความสงบ และมี

ความเรียบง่ายในความงาม มีความหรูหรา การออกแบบเส้ือผา้แฟชัน่วะบิ-ซะบิ จึงเลือกโทนสีเทา สีเขียว และสีขาว 

เป็นแบบดั้งเดิมของวะบิ-ซะบิ ซ่ึงก่อให้เกิดการแสดงออกถึงความเงียบสงบอย่างสวยงาม ดงันั้นการออกแบบเส้ือผา้

แฟชัน่วะบิ-ซะบิ จึงใชว้สัดุและพ้ืนผิวธรรมชาติ ไดแ้ก่ ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ผา้ลินิน และ ผา้ฝ้ายในโทนสีธรรมชาติ

เช่นกนักบัไวแ้ปรรูป ถว้ยชามดินเผา เป็นตน้   

แนวคิดวะบิ - ซะบิ ถือเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ีเน้นถึงความใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม หลกัแนวคิดน้ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2013 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ได้รับความสนใจในวงกวา้งขยายสู่งานออกแบบหลากหลายประเภทรวมทั้งการออกแบบอาคารท่ีพกั โรงแรมท่ี

สอดคลอ้งกบักระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หลักการออกแบบท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สถานท่ีหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ ปารีฮทัรีสอร์ท ตั้งอยูบ่นเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีลกัษณะอาคารเป็นกระท่อมริมหนา้ผา

ติดทะเล เป็นอาคารท่ีไดรั้บการออกแบบโปร่งโล่ง ทรงสูง เพ่ือให้การถ่ายเทอากาศไดง่้าย สอดคลอ้งกบัทิศทางลม ทาํ

ให้ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เป็นสถานประกอบการท่ีไดรั้บรางวลัดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มดีเด่น โดย

ไดรั้บรางวลั กินรีทองคาํ ในปี พ.ศ. 2560          

 ในการวิจยัและสร้างสรรค์งานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ - ซะบิ คร้ังน้ีเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสาร

แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความเรียบง่ายแบบ  Minimalism  และความสอดคลอ้งกับ

ธรรมชาติ ภูมิทศัน์ของปารีฮัทรีสอร์ท ท่ีออกแบบการปลูกสร้างดว้ยไมไ้ผ่ และวสัดุหญ้าแห้งมุงหลังคา อนัเป็น

แนวทางหน่ึงของการประชาสมัพนัธเ์ร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของปารีฮทัรีสอร์ท  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือให้เขา้ใจถึงเน้ือหาและองคป์ระกอบภาพเพ่ือการสร้างความหมายงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ และ

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแฟชั่นแนววะบิ-ซะบิ ท่ีสามารถใช้เป็นส่ือเพ่ือการเผยแพร่แนวคิดการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของปารีฮทั รีสอร์ท เกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี    
 

3. การดําเนินการวจิัยและการสร้างสรรค์ 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) ภาพถ่ายแฟชั่นจากส่ือ

ออนไลน์โดยใชค้าํสืบคน้คือ “Wabi Sabi Fashion” และ “Minimalism Fashion” ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ผลจาก

การสืบคน้ทาํให้ไดภ้าพท่ีตรงตามแนวคิดทางการสร้างสรรค์และการประยุกตใ์ชสู่้การสร้างสรรค์งาน จาํนวน 5 ชุด 

ภาพแฟชัน่ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ภาพ The Good Eye เสนอโดย Gillian Rose (2001) 

แนวคิด Minimalism แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวทิยา แบบจาํลองการส่ือสารของ Jakobson (1987) เป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์ภาพชุดแฟชัน่ เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นเน้ือหาและองคป์ระกอบภาพเพ่ือการสร้างความหมายงานภาพถ่าย

แฟชั่น จากนั้ นนําผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายแฟชั่นชุด “WABI SABI 

Lifestyle” ของผูว้ิจยั โดยถ่ายท่ีปารีฮทัรีสอร์ท เกาะสีชงั จ.ชลบุรี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  

หลงัจากการสร้างสรรค์งาน ผูว้ิจยัไดน้าํงานสร้างสรรค์ดงักล่าวไปขอทศันะในเชิงวิจารณ์จากนักวิชาการ

ดา้นนิเทศศาสตร์ นกัวิชาชีพในธุรกิจโฆษณา และช่างภาพแฟชัน่ ผูป้ระกอบการปารีฮทัรีสอร์ท รวมจาํนวน 4 คน เพ่ือ

ประเมินคุณค่าของผลงานสร้างสรรคด์งักล่าว  เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดดอ้ย และแนวทางการพฒันางานต่อไป 

 

4. สรุปผลการวจิัย  

  ผลการวิเคราะห์เน้ือหาและองค์ประกอบภาพเพ่ือการสร้างความหมายงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ 

พบว่ามีองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ในมิติของเน้ือหา สี การจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนท่ี แสง อารมณ์ภาพ ดงั

ปรากฏผลการวิเคราะห์รายประเด็นดงัน้ี 

4.1 มิติด้านเนื้อหา (content) การวิเคราะห์ภาพในมิติด้านเน้ือหา ผูว้ิจัยพบว่าเน้ือหาหลักของภาพท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัแนวคิด วะบิ - ซะบิ สามารถจาํแนกได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
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   4.1.1 เนือ้หาเชิงนามธรรม เน้ือหาเชิงนามธรรมเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเรียบง่ายและความ

กลมกลืนกบัธรรมชาติบนพ้ืนฐานของแนวคิด วะบิ – ซะบิประกอบดว้ยประเด็นเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

     1)  ความสง่าบนความเรียบง่าย โทนภาพถ่ายแฟชัน่แนว วะบิ - ซะบิ ลว้นสะทอ้นการ

เนน้ความสง่างามบนความเรียบง่าย เน้ือหาไม่มีความซับซ้อน การกาํหนดสีเน้นสีเอกรงค ์การจดัองค์ประกอบเน้น

ความไม่ซบัซอ้นของรายละเอียดภาพ  

    2) การเน้นรายละเอียดพ้ืนผิวของวสัดุ วสัดุท่ีใชใ้นงานภาพถ่ายเน้นรายละเอียดจนถึง

ระดบัพ้ืนผิวของวสัดุท่ีโดดเด่นได้แก่ วงปีของตน้ไม ้รอยแตกของพ้ืนผนัง ลายผา้ท่ีมีความพล้ิวไหวไปตามร้ิวผา้ 

องคป์ระกอบเหล่าน้ีลว้นเนน้ถึงความใส่ใจรายละเอียดในระดบัพ้ืนผวิของลวดลายต่าง ๆ ท่ีนาํเขา้มาเป็นองค์ประกอบ

ของภาพ  

      3) การเน้นความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ เน้นการใชว้สัดุท่ีทาํจากธรรมชาติ รวมทั้งการ

เนน้รายละเอียดของพ้ืนผวิธรรมชาติ ไดแ้ก่ ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ผา้ลินิน และ ผา้ฝ้ายในโทนสีธรรมชาติ เช่นเดียวกบัไม้

แปรรูป ถว้ยชามดินเผาทาํมือ อญัมณีสีเทาและสีครีม และการจดัดอกไมแ้บบเรียบง่าย 

     4) ความพร่าสลวั นาํเสนอภาพแนวพร่าไหว ( Blur Motion) ซ่ึงเกิดจากการใชค้วามเร็ว

ชตัเตอร์ตํ่าในขณะท่ีประธานภาพมีความเคล่ือนไหวรวมทั้งการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย หลกัการนาํเสนอภาพ

ดงักล่าวน้ีเป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางจินตนาการให้กบัผูดู้ภาพให้ไดเ้ติมเต็มสีสันและความเคล่ือนไหวในจงัหวะลีลาชีวิตท่ี

สวยงาม  

    5)  ความไม่สมบรูณ์แบบ ภาพถ่ายนาํเสนอการไม่ปฏิบติัตามความมาตรฐานดา้นความ

งามขององคป์ระกอบภาพเช่น ความไม่สมบรูณ์แบบในการจดัวางท่า (Posing) ของตวัแบบ ความไม่สมบูรณ์แบบของ

การใชสี้ท่ีขาดเอกภาพโดยปรากฏทั้งภาพสีและภาพขาวดาํท่ีขาดความกลมกลืนของเร่ืองราว ความไม่สมบูรณ์แบบ

ของการวางองคป์ระกอบภาพท่ีขาดสาระสาํคญัของประธานภาพ เช่นการไม่เห็นดวงตาของตวัแบบ 

     6)  การผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ลกัษณะ

ของเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย สะทอ้นการผสมผสานองค์ประกอบท่ีมีความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกและ

วฒันธรรมตะวนัออก เช่น การใชเ้ส้ือสูทท่ีมีโครงสร้างการออกแบบแนวตะวนัตก แต่มีรายละเอียดของคอเส้ือแบบจีน

และแบบอินเดีย  

      7) สรรพส่ิงยอ่มมีวาระตามกาล มีแนวคิดท่ีแฝงถึงสัจธรรมในเร่ืองการดาํรงอยู ่ และการ

เส่ือมถอย มกัปรากฏผา่นสถานท่ีถ่ายภาพท่ีมีความเก่าแก่ และการใชฉ้ากหลงัของงานภาพถ่ายท่ีมีความเก่าแก่และมี

ความเรียบง่าย เช่น ฉากหลงัของผนงัท่ีเป็นกาํแพงหิน พ้ืนผวิของหินปถูนนท่ีบ่งช้ีถึงร่องรอยของกาลเวลา 

   4.1.2. เนื้อหาเชิงรูปธรรม เป็นเน้ือหาท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากเน้ือหาภายในท่ีถูกแปลงความหมาย

ของภาพหรือแนวเร่ืองให้ออกมาในลกัษณะของรูปทรงหรือวัตถุท่ีสามารถรับรู้ได้ด้วยผสัสะทางการมองเห็น 

ผลการวิจยัพบว่าเน้ือหาภายนอกของงานภาพถ่ายปรากฏรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1) รูปธรรมของธรรมชาติ ภาพท่ีส่ือความเป็นธรรมชาติท่ีพบในงานแฟชัน่ไดแ้ก่ ไมท่ี้มี

วงปีท่ีบ่งช้ีถึงความเก่าแก่ ถ้วยเซรามิคท่ีมีขา้ว และเมล็ดพืชเป็นตวัให้ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาค

เกษตรกรรม ภาพรอยแตกของพ้ืนผนงัท่ีใชเ้ป็นฉากหลงั การจดัดอกไมท่ี้เนน้ความเรียบง่าย โดยอาจมีก่ิงไมแ้ห้งแซม

ประกอบส่ือถึงร่องรอยกาลเวลา 
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2) ลวดลายพ้ืนผวิของผา้ ลายผา้ท่ีมีความพล้ิวไหวไปตามร้ิวผา้ ส่ือความหมายถึงวสัดุท่ี

นาํมาจากธรรมชาติ การใชผ้า้ลินิน ผา้ฝ้าย ลว้นเป็นวสัดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ขณะเดียวกันการพล้ิวไหวของ

ลวดลายผา้ เป็นการส่ือถึงการเคล่ือนไปอยา่งมีชีวิตชีวา  

3) การแต่งหน้าและทรงผมท่ีสอดคลอ้งกับธรรมชาติ เป็นระบบสัญลักษณ์ภาพท่ี

ช้ีให้เห็นถึงการดาํรงตนท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีของธรรมชาติ การเนน้ความเรียบง่าย 

4) สถานท่ีย่านเมืองเก่า ส่ือถึงความผุพงั ความเส่ือมตามกาลเวลา ทั้งน้ีความเรียบง่าย

และความเก่าแก่เป็นหัวใจสาํคญัของแนวคิด วะบิ - ซะบิ 

5) การไม่ประสานสายตาของตวัแบบกบักลอ้ง การใชส้ายตาของตวัแบบไม่มีการมอง

กลอ้งแต่อยา่งใด ทาํให้ใบหนา้ของตวัแบบถกูลดความสาํคญัลง ขณะเดียวกนัทาํให้เส้ือผา้และฉากหลงัซ่ึงเป็นแนวคิด

สาํคญัของเส้ือผา้มีความโดดเด่น  

4.2 มติด้ิานสี (color) สีของภาพถ่ายแฟชัน่ทั้งหมดเป็นโทนสีเทา และสีนํ้ าตาลของเปลือกไม ้ซ่ึงเป็นโทนสี

ของไม ้และดิน อนัเป็นนยัยะเช่ือมโยงของโทนสีค่ากลางซ่ึงเป็นอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความสงบ   

4.3 มิติด้านการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ (spatial organization) ผูว้ิจัยได้นําแนวคิดหลักการจัด

องคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ีของ สมชาย พรหมสุวรรณ (2548:220-227)  มาเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชห้ลกัการสร้างจุด

สนใจของภาพ เป็นแนวทางการวิเคราะห์โดยไดพ้บว่ามีแนวทางท่ีสําคญัไดแ้ก่ ก) การใช้รูปคน ประกอบดว้ยรูป

บุคคลท่ีมีความชดัเจนและรูปบุคคลท่ีมีความพร่ามวั โดยมกัเป็นภาพบุคคลท่ีมีการแสดงออกของท่าทางท่ีสอดคลอ้ง

กบัส่ิงแวดล้อม ข) การแสดงท่าทางความเคล่ือนไหวของตัวแบบท่ีโดดเด่นประกอบด้วย การแสดงออกถึงความ

เคล่ือนไหวท่ีพร่ามวั เป็นภาพน่ิงท่ีมีชีวิตตามแนวทางการสร้างสรรคภ์าพแบบพร่าสลวั ( Blur Motion)  เพ่ือเน้นให้

เห็นความเคล่ือนไหวถึงอารมณ์และเร่ืองราว   และการใชท่้าทางท่ีหยุดการเคล่ือนไหว  ค) การทาํให้ขดัแยง้กนั เป็น

การนาํเสนอภาพโดยมีอารมณ์ภาพท่ีขดัแยง้กนัระหว่างองคป์ระกอบภาพท่ีมีสีสันเด่นท่ามกลางพ้ืนภาพท่ีใชสี้ค่ากลาง

เช่นสีเทา ง) การตกแต่งบริเวณท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ จ) การสร้างส่วนเด่นและส่วนรองมาใชเ้ป็นเทคนิคในการเนน้

จุดเด่น   

4.4 มติด้ิานแสง (light) ลกัษณะการจดัแสงของการถ่ายภาพแนว วะบิ - ซะบิ เป็นลกัษณะแสงนุ่ม เป็นการ

ส่ือความหมายถึงความอ่อนโยน ความสงบ ซ่ึงพบว่ามีการใชแ้สงใน 3 ลกัษณะคือ 1) แสงท่ีเน้นจุดเด่นเฉพาะจุด เช่น 

แสงท่ีเน้นรายละเอียดความพล้ิวไหวของลวดลายผา้ 2) แสงท่ีเน้นเงาตามแบบธรรมชาติ 3) แสงท่ีเน้นใบหน้าของ

บุคคลประกอบดว้ยการใชแ้สงหลกัและแสงลบเงาเพ่ือเพ่ือส่ือให้เห็นอารมณ์และรายละเอียดใบหนา้ของบุคคล 

4.5 มติด้ิานการแสดงออกของอารมณ์ภาพ (expressive content) เป็นอารมณ์ท่ีส่ือถึงความสงบ และความ

ปีติสุข อันเป็นผลสืบเน่ืองจากเน้ือหาเชิงนามธรรมท่ีเน้นความเช่ือมโยงกับธรรมชาติ ความพร่าสลัว เม่ือรวม

องคป์ระกอบของเน้ือหาเชิงนามธรรมอาจประมวลไดว้่า เป็นการส่ือสะทอ้นอารมณ์ภาพของความสงบ ความปีติสุข 

อนัเกิดจากการดาํรงวิถีชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีแห่งธรรมชาติ  

5. อภปิรายผลการวจิัย

จากการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ - ซะบิ ผูว้ิจยัพบว่าการส่ือความหมายเก่ียวกบั

ความเรียบง่ายและความเก่าแก่ตามแนวคิดวะบิ – ซะบินั้น มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดแบบจาํลองการส่ือสารของ
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แบบจาํลองการส่ือสารของ Jakobson (1987) โดย มีความสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีทางการส่ือสารของตวัสารคือหน้าท่ีใน

เชิงความงาม (Poetic function) เป็นหนา้ท่ีเก่ียวกบัความงดงามในการส่ือความหมาย กล่าวคือเป็นความสัมพนัธ์ภายใน

ของตวัสารเอง เป็นส่ิงท่ีรับสัมผสัไดด้ว้ยความสละสลวยของตวัสัญญะท่ีใชป้ระกอบสร้างความหมาย มีความลึกซ้ึงยิ่ง

กว่าความเป็นคู่สัมพันธ์ระหว่างสัญญะกับส่ิงท่ีหมายถึง ซ่ึงประสบการณ์ของผูรั้บสารมีบทบาทสําคัญในการ

ตีความหมายในเชิงคุณค่าความงามของงานภาพถ่ายแฟชัน่แนว วะบิ – ซะบิ นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของกฤษณีกร เจริญกุศล (2553) ในการนาํวิธีการวิเคราะห์ภาพ “The Good Eye”  วิเคราะห์งานภาพถ่ายแฟชัน่ใน

นิตยสารท่องเท่ียวไทย โดยภาพถ่ายแฟชัน่จะตอ้งมีองค์ประกอบดา้นเน้ือหาเชิงนามธรรมผ่านสัญลกัษณ์รูปธรรมท่ี

เป็นสถานท่ีบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เช่น เอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม เอกลกัษณ์ทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้  

6. ผลงานสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแฟช่ันชุด “WABI SABI Lifestyle”

ผลงานภาพถ่ายแฟชัน่ภาพชุด “WABI SABI Lifestyle”  เป็นชุดภาพถ่ายท่ีสร้างสรรค์ข้ึน โดยมีบริบทท่ีเน้น

ถึงความเรียบง่าย ความสงบ เพ่ือแสดงลกัษณะความเป็นธรรมชาติ เส้ือผา้ท่ีทาํมาจากผา้ฝ้าย ลินินธรรมชาติ เป็นการ

ส่ือความหมายถึงวสัดุท่ีนาํมาจากธรรมชาติ การใชส่ิ้งท่ีธรรมชาติสร้างมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนท่ีจะใชว้สัดุท่ี

เป็นมลภาวะทาํให้เห็นถึงความงามท่ีเรียบง่าย ลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีถ่ายทาํคาํนึงถึงความเป็นธรรมชาติ มีหน้าผา ทะเล 

โขดหิน ลอ้มรอบ ความเป็นส่วนหน่ึงท่ีไร้ซ่ึงการปรุงแต่ง เพ่ือแสดงลกัษณะธรรมดาท่ีเรียบง่าย และ ความสงบ 

เทคนิควิธีการถ่ายภาพชุดแฟชัน่ “WABI SABI Lifestyle”  มีการจดัแสงใน 2 ลกัษณะคือ 1) แสงตามสภาพ

โดยใชแ้ผน่สะทอ้นแสงเปิดเงาท่ีตวัแบบเพ่ือเนน้ความเด่นของเส้ือผา้ 2) แสงตามธรรมชาติโดยตรง จากรูปชุดภาพน้ี

จะมีการใช้แสงตอน เช้า และ ตอนเย็น หลังจากการถ่ายภาพแล้วได้นําชุดภาพดังกล่าวปรับแต่งด้วยโปรแกรม 

Photoshop เพ่ือปรับสี เพ่ิมแสง และ ตดัองคป์ระกอบท่ีไม่จาํเป็นของภาพออก  

สถานท่ีสําหรับการถ่ายทาํคือ ปารีฮทัรีสอร์ท อาํเภอเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี โดยมีนายแบบคือ ณัฐวิญญ ์

วฒันกิติพฒัน์ ซ่ึงเป็นนายแบบอาชีพและเป็นนักแสดงละครวิทยุโทรทศัน์ เป็นผูท่ี้มีภาพลกัษณ์ของคนรักสุขภาพทาํ

ให้สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใชชี้วิตท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยปรากฏผลงานดัง

ตวัอยา่งภาพชุดแฟชัน่ 
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ภาพชุดแฟชัน่ WABI-SABI lifestyle  

 

                
 

 

  
 

จากผลงานสร้างสรรคด์งักล่าว เม่ือใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ภาพ The Good Eye วิเคราะห์ภาพ ผูส้ร้างสรรค์

พบว่ามีองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ในมิติของเน้ือหา สี การจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนท่ี แสง อารมณ์ภาพ ดัง

ปรากฏผลการวิเคราะห์รายประเด็นดงัน้ี  

6.1  มติด้ิานเนือ้หา  เน้ือหาเชิงนามธรรมประกอบดว้ยความเรียบง่าย การเน้นความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ 

เน้ือหาทางรูปธรรมประกอบดว้ย การแสดงให้เห็นถึง เส้ือผา้จากธรรมชาติท่ีทาํมาจากผา้ฝ้าย การใชผ้า้ฝ้ายเป็นวสัดุท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ มีความเหมาะสมสําหรับการใช้ในชีวิตประจาํวนั 

รองเทา้ผกัตบชวาย ํ้าถึงวิธีการใชชี้วติท่ีเรียบง่าย เป็นการใชส่ิ้งท่ีธรรมชาติสร้างมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภาพภูมิทศัน์

ปารีฮัทรีสอร์ท เป็นการเข้าถึงธรรมชาติของหน้าผา ทะเล โขดหิน ลอ้มรอบ ซ่ึงเต็มไปด้วยพลงัจากความเป็น

ธรรมชาติ  
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6.2 มติด้ิานสี ชุดภาพน้ีเนน้โทนสีธรรมชาติ  และสีเอิร์ทโทน ผา่นเคร่ืองแต่งกายของนายแบบ อนัเป็นนัยยะ

ของอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความสงบ การใชโ้ทนสีไปในแนวทางเดียวกนักบัสถานท่ีธรรมชาติ เม่ือพิจารณาโทนสีของตวั

นายแบบท่ีอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั้ น ทาํให้ส่ือความหมายถึงความเรียบง่ายและความสงบ การเข้าถึงธรรมชาติ

 6.3 มติด้ิานการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ หลกัการสร้างจุดสนใจของภาพเป็นการเน้นภาพตวัแบบ เน้นถึง

รายละเอียดของบุคลิกของนายแบบท่ีมีความโดดเด่น โดยเฉพาะรูปภาพท่ีมีการเล่นโยคะ ลกัษณะการแสดงออกของ

ใบหนา้ของตวัแบบมีความอ่อนโยน การจดัวางท่า (posing) เนน้โครงสร้างภาพแนวตั้ง เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นให้กบั

ตวัแบบ และเส้ือผา้ท่ีสวมใส่  

6.4 มติด้ิานแสง เป็นลกัษณะแสงนุ่ม ส่ือความหมายถึงความสงบ อ่อนโยน อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจาก

ทิศทางแสงจะพบว่ามีการใช้แสงใน 2 ลกัษณะคือ 1) แสงตามสภาพโดยใช้แผ่นสะทอ้นแสงเปิดเงา 2) แสงตาม

ธรรมชาติตอนเชา้และเยน็          

6.5 มิติด้านการแสดงออกของอารมณ์ภาพ เป็นอารมณ์ท่ีส่ือถึงความสงบและความเรียบง่าย ความมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั การเขา้ถึงธรรมชาติ ทาํให้เห็นถึงความงามท่ีเรียบง่าย  

จากผลงานภาพดงักล่าว ผูส้ร้างสรรค์ไดท้าํการสัมภาษณ์ทศันะเชิงวิจารณ์จากนักวิชาการ นักวิชาชีพ และ

ผูป้ระกอบการปารีฮทัรีสอร์ท ทาํให้ไดข้อ้สรุปทศันะเชิงวิจารณ์ 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ภาพแฟชัน่นาํเสนอแง่มุมและ

แนวคิดออกมาได้เหมาะสมกบัช่วงเวลาปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง 2) ภาพชุดแฟชัน่ส่ือแนวคิดท่ีเขา้ใจไดง่้าย 3) ภาพชุด

แฟชัน่สามารถส่งผลต่อจิตใจใหอ่้อนนอ้มอ่อนโยนต่อธรรมชาติ 4) ภาพถ่ายมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการออกแบบ

ของปารีฮทัรีสอร์ท 5) การถ่ายทอดอารมณ์ภาพของตวัแบบสอดคลอ้งกบัสถานท่ี อย่างไรก็ตามผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะประการหน่ึงคือ ชุดของตวัแบบควรมีความแตกต่างหลากหลายเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับชุดภาพ

แฟชัน่มากยิง่ข้ึน  

 

7. บทสรุป 

การวิจยัและการสร้างสรรค์น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เขา้ใจถึงเน้ือหาและองค์ประกอบภาพเพ่ือการสร้าง

ความหมายงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ และ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ ท่ีสามารถใช้

เป็นส่ือเพ่ือการเผยแพร่แนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของปารีฮัทรีสอร์ท เกาะสีชัง จังหวดัชลบุรี เน้ือหาและ

องคป์ระกอบภาพเพ่ือการสร้างความหมายงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ ประกอบดว้ย ความสง่าบนความเรียบ

ง่าย  การเนน้ความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ  มิติดา้นสีเป็นโทนสีเทา และสีนํ้ าตาลของเปลือกไม ้ซ่ึงเป็นโทนสีของไม ้

และดิน มิติดา้นการจดัองคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ การเนน้โดยใชรู้ปคน  การใชท่้าทางการเคล่ือนไหว  มิติดา้นแสง 

เนน้แสงนุ่ม เพ่ือการส่ือความหมายถึงความสงบ มิติดา้นการแสดงออกของอารมณ์ภาพ เป็นอารมณ์ท่ีส่ือถึงความสงบ 

และความเรียบง่าย  ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแฟชัน่แนววะบิ-ซะบิ ชุด  “WABI SABI Lifestyle “ 

เป็นภาพชุดแฟชั่นจาํนวน 10 ภาพ ท่ีถูกกําหนดแนวคิดจากรีสอร์ทท่ีเน้นสถาปัตยกรรมท่ีมีความกลมกลืนกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ผาริมทะเล  
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8. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาและการผลิตงานสร้างสรรค์สามารถนําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับนักวิชาชีพทางการ

ส่ือสารดงัน้ี 

1) แนวคิดการถ่ายภาพแบบวะบิ - ซะบิสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการสร้างสรรคง์านส่ือสารดว้ยภาพท่ี

เนน้แนวคิดดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งน้ีวิธีการท่ีเหมาะสมคือการเนน้การจดัองคป์ระกอบท่ีเรียบง่าย การใชโ้ทน

สีท่ีกลมกลืนกบัธรรมชาติ เช่นสีเขียวของตน้ไม ้ สีเอิร์ทโทนของพ้ืนดินและเปลือกไมจ้นถึงโทนสีนํ้าตาลของกอ้นหิน 

เป็นตน้  

2) งานส่ือสารดว้ยภาพท่ีถ่ายทอดความหมายผ่านแนวคิดวะบิ - ซะบิ ผูส้ร้างสรรค์ควรสอดแทรกประเด็น

เน้ือหาเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัปรัชญาความคิดแนววะบิ - ซะบิ เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจเก่ียวกบัสุนทรียภาพแบบวะบิ-ซะบิ

ให้กบัผูรั้บสาร 

3) ในการสร้างสรรค์งานถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเน้นแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ผูส้ร้างสรรคค์วรเนน้การจดัองคป์ระกอบแบบเรียบง่าย เน้นองค์ประกอบภาพท่ีเป็นธรรมชาติ หลีกเล่ียง

ส่ิงสังเคราะห์ท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม เนน้แสงธรรมชาติ เน้นความมีชีวิตชีวาของตวัแบบหรือพืชพนัธุ์ 

สัตว ์ท่ีสะทอ้นถึงวิถีในการใชชี้วิตอยา่งมีความสุขในสถานท่ีอนัเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การสะทอ้นสังคมไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยร่วมสมยัรางวลัสุพรรณหงส์ พ.ศ. 2550-

2559” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่า ภาพยนตร์ไทยร่วมสมยัรางวลัสุพรรณหงส์ ปี 2550-2559 มีการสะทอ้นสังคมไทย

ในดา้นต่างๆ อยา่งไรบา้ง  โดยศึกษาวิเคราะห์ผา่นกลวิธีการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์  สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคดัเลือกภาพยนตร์ไทยร่วมสมยัรางวลัสุพรรณหงส์ ปี 2550-2559 มาศึกษา

จาํนวนทั้งส้ิน 9 เร่ือง  

 ผลจากการศึกษาพบว่า  ภาพยนตร์ทั้ง 9 เร่ือง  มีการสะทอ้นสังคมไทยใน 3 ประเด็นหลกั คือ (1) ประเด็น

ดา้นสังคม  ได้แก่ ประเด็นปัญหาครอบครัว  ประเด็นปัญหาทางศีลธรรม ประเด็น ปัญหาค่านิยมของคนชนบท 

ประเด็นปัญหาความเบ่ียงเบนทางเพศ  ประเด็นปัญหาการแบ่งชนชั้น   ประเด็นปัญหาแรงงานไทยและการแข่งขนัการ

ทาํงานของคนไทย  ประเด็นปัญหาสุขภาพอนามยัและโรคภยัไขเ้จ็บ รวมถึงการสะทอ้นภาพอิทธิพลของศาสนาพุทธ

ท่ีมีต่อสังคมไทย     (2) ประเด็นทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การสะทอ้นภาพชีวิตคนไทยท่ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม และลทัธิบริโภคนิยม   (3) ประเด็นทางการเมือง  ไดแ้ก่ การสะทอ้นให้เห็นประวติัศาสตร์ทางการเมืองไทย 

ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในอดีต และการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงทางการเมืองไทยในยคุร่วมสมยั 

สาํหรับการศึกษาถึงกลวิธีการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์นั้น ผลการศึกษาบ่งช้ีว่าภาพยนตร์ไทยร่วมสมยัรางวลั

สุพรรณหงส์ ปี 2550-2559   มีการดาํเนินเร่ืองแบ่งเป็น 2 แบบคือ การเล่าเร่ืองตามลาํดบัเวลา  และแบบไม่ลาํดบัเวลา    

การจบเร่ืองส่วนใหญ่  ตวัละครมกัจะประสบความโศกเศร้า  และมกัจบเร่ืองโดยไม่มีขอ้ยติุท่ีชดัเจน ส่วนแนวคิดหลกั

ท่ีภาพยนตร์ตอ้งการจะส่ือสารไปยงัผูช้ม  ส่วนใหญ่เสนอแก่นเร่ืองเก่ียวกบัมิติความรัก และความสัมพนัธ์ของมนุษย ์

ในดา้นท่ีเก่ียวกบัสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง   ส่วนดา้นลกัษณะของตวัละครนั้น ภาพยนตร์ท่ีนาํมาศึกษามี

การนําเสนอตัวละครใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะตัวละครท่ีมีรูปแบบตายตวั และตัวละครท่ีมองเห็นได้รอบด้าน 

ทางดา้นฉากของภาพยนตร์นั้น ส่วนใหญ่เป็นฉากธรรมชาติและฉากประดิษฐ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกับยุคสมยัของ

เร่ืองราวในภาพยนตร์  สําหรับมุมมองในการเล่าเร่ือง  พบว่า ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์ 2550-

2559 มกัมีมุมมองในการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น  และมกัเล่าเร่ืองจากจุดยนืบุคคลท่ีหน่ึงมากท่ีสุด 

คาํสําคญั:  สังคมไทย, การเล่าเร่ือง, ภาพยนตร์รางวลัสุพรรณหงส์ 
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ABSTRACT 

The study on the topic of “Reflection on Thai Society Presented in Contemporary Thai Films of 

Suphannahong National Film Awards of the Year 2007-2016” aimed to study how the contemporary Thai films of 

Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016 reflected Thai society by analyzing the narrative 

strategies of the films. This study is a qualitative research by choosing nine contemporary Thai films of 

Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016. 

The study results, it was found that nine contemporary Thai films reflected Thai society in three main 

issues as follows; (1) social issues, such as family, morality, values of the rural people, sexual deviance, social 

stratification, Thai labor and competition at work of Thai people, health, sanitation and disease, as well as the 

reflection on the influence of Buddhism on Thai society; (2) economic issues, such as the reflection of the lives of 

Thai people affected by a capitalist economy and consumerism; (3) political issues, such as the reflection of Thai 

political history in terms of political change in the past and the movement of change in Thai politics in the 

contemporary era. 

For the study on narrative strategies of the films, the study results indicated that the contemporary Thai 

films of Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016 had a continuity of story which can be divided 

into two types, which were chronology and  non- narrative chronology. For most of the endings, the characters 

often suffered sadness and the story usually ended without a clear resolution. In addition, the  themes that the films 

aimed to communicate to the audience mostly represented the theme of dimensions of love and human relationships 

regarding social, economic and political aspects. Moreover, for the character traits, the studied films presented the 

characters in two types, which were typed characters and well-rounded characters. Furthermore, most of the scenes 

in the films were in natural environments and scenes in artificial setting were designed according to the period of 

the story in the film. For the point of view in storytelling, it was found that the films that won the Best Film Award 

of Suphannahong National Film Awards of the year 2007-2016 usually had an omniscient point of view and mostly 

told the story from the first person point of view. 

Keywords:   Thai society, narrative, films of Suphannahong National Film Awards 

1. บทนํา

ภาพยนตร์เปรียบเสมือนตวัสารอนัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการส่ือสาร ฉะนั้นบุคคลตอ้งทาํความเขา้ใจกบั

ตวัสารเป็นสาํคญั ซ่ึงความเขา้ใจนั้นจะครอบคลุมไปถึงลกัษณะโครงสร้างภายในของตวัสาร วิธีการทาํความเขา้ใจ

เช่นน้ีทาํให้เกิดความหมายและความสาํคญัระหว่างตวัสารกบัวฒันธรรมในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม ดงัเช่น อนุสรณ์ ศรี

แก้ว (2534) ไดอ้ธิบายไว้ว่า ถึงแม้เราจะเน้นการวิเคราะห์ตัวสารในภาพยนตร์เฉกเช่นเดียวกับกระบวนการ

ส่ือสารมวลชน แต่ตวัสารน้ีย่อมสามารถนาํมาใชเ้พ่ือก่อให้เกิดความรู้เก่ียวกบัสังคม โดยนาํเน้ือหา และ ตวับทของ

ภาพยนตร์ มาวิเคราะห์อยา่งละเอียด เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต หรือปรากฏการณ์ทาง

สังคมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ 
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ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีน่าสนใจและมีความสําคญัประการหน่ึงท่ีนักวิชาการทางสังคมวิทยาและองค์กร

ภาครัฐให้ความสนใจ คือ ปัญหาสังคม ซ่ึงสังคมไทยก็เป็นเช่นเดียวกบัสังคมอ่ืนๆ ทัว่โลกท่ีมีปัญหา เพราะทุกสังคมมี

การเปล่ียนแปลง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัพ้ืนฐานทาํใหเ้กิดปัญหาสังคมได ้ปัญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและส่งผล

กระทบต่อสังคมในระดับและขอบเขตท่ีแตกต่างกัน เช่น ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และระดบัโลก เป็นตน้ โดย

ปัญหาสังคมนั้น มีนกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายไวห้ลากหลายประการดว้ยเช่นกนั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

Horton and Leslie (1976) ไดอ้ธิบายว่า ปรากฏการณ์ทางสังคมอาจกล่าวไดอี้กนัยว่า คือ ปัญหาสังคม อนั

หมายถึง ภาวะอยา่งหน่ึงท่ีกระทบกระเทือนต่อบุคคลจาํนวนมากพอสมควร เป็นภาวะท่ีไม่พึงปรารถนาของสังคม 

และมีความรู้สึกว่าควรมีการแกไ้ขดว้ยการกระทาํร่วมกนับางอย่าง นอกจากน้ี Horton and Leslie (1976) ยงัไดแ้บ่ง

องคป์ระกอบ ของปัญหาสังคมออกเป็น 4 ประการ คือ 1) สถานการณ์นั้นจะตอ้งกระทบกระเทือนบุคคลจาํนวนมาก 

2) สถานการณ์นั้นไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาของคนหมู่มาก 3) บุคคลจาํนวนหน่ึงมีความเห็นร่วมกนัว่าควรมีการแกไ้ข

หรือเปล่ียนแปลง 4) จะตอ้งมีการกระทาํร่วมกนัจากหลายฝ่ายเพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ 

ซ่ึงปรากฏการณ์ทางสังคมดงักล่าว ทาํให้ผูส้ร้างภาพยนตร์เล็งเห็นความสาํคญัในการนาํภาพยนตร์มาเป็นตวั

สารเพ่ือส่ือความหมายไปยงัผูรั้บสาร ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ารแบ่งประเภทของภาพยนตร์ สามารถจาํแนกตามตระกูลของ

ภาพยนตร์ (Film genre) โดยพิจารณาจากลกัษณะและเน้ือหาของภาพยนตร์เป็นหลกั ดงัเช่น กฤษดา เกิดดี (2541) ได้

อธิบาย ตระกลูของภาพยนตร์ ไวว้่า เป็นการจาํแนกประเภทภาพยนตร์โดยยึดถือส่วนประกอบของเน้ือหาเป็นหลกั 

อนัประกอบดว้ย ลกัษณะตวัละคร ความขดัแยง้ ฉากเหตุการณ์ แบบแผนของโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง ซ่ึงภาพยนตร์ท่ี

อยูใ่นตระกลูเดียวกนัยอ่มมีลกัษณะร่วมกนัในส่วนประกอบต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมา 

ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัให้ความสนใจเก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีมีหน้าท่ีสะทอ้นสังคมในดา้นต่างๆ โดยหยิบยก

สังคมท่ีถูกกล่าวถึงในช่วงระยะเวลานั้นๆ มาถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวในภาพยนตร์ โดยในงานวิจยัของ ดิสนีย ์อิทธิหิรัญ

วงศ์ (2553) ไดอ้ธิบายไวว้่า ภาพยนตร์สะทอ้นสังคมมีลกัษณะอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง เป็นการแสดงให้เห็น

ปัญหาในสังคมเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการแกปั้ญหาและเปล่ียนแปลงทศันคติหรือแมก้ระทัง่สังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีดี

ข้ึน รวมถึงช่วยเสริมสร้างจิตสาํนึกท่ีดีให้แก่ผูช้ม และมกัสร้างจากเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม เช่นเดียวกบั อนุสรณ์ ศรี

แกว้ (2534) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า ภาพยนตร์แนวสะทอ้นปัญหาสังคม คือ ความบนัเทิงแบบ “มีเน้ือหาสาระ” และอิง

พ้ืนฐานอยูก่บัการสะทอ้นความเป็นจริง โดยหวงัว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมในทิศทางท่ีดีข้ึน จากการตีแผ่ให้

เห็นปัญหาและความเลวร้ายในสังคมนัน่เอง อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสาํนึกท่ีดีให้แก่ผูช้ม 

ดงันั้น ภาพยนตร์สะทอ้นสังคมจึงมี “หน้าท่ี” สะทอ้นความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยภาพยนตร์ไทย

ยงัคงทาํหนา้ท่ีน้ีไดดี้มาตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต หากแต่ในปัจจุบนัวิธีการส่ือสารในการสะทอ้นภาพอาจจะปรากฏให้เห็น

เด่นชดัและดูรุนแรงมากข้ึน ตามความเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทยและไม่ว่าจะอย่างไรภาพยนตร์ไทยก็ทาํหน้าท่ี

สะทอ้นภาพปัญหา หรือเป็นตวัแทนในการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวออกมาอย่างสมํ่าเสมอ

ไม่ว่าจะปรากฏอยูใ่นรูปแบบของภาพยนตร์แนวใดก็ตาม และก็จะถือไดว้่าเป็นหน่ึงในส่ือท่ีใชส้ะทอ้นบริบทท่ีเกิดข้ึน

จริงของสังคมไทยในยคุนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อนัเป็นหัวใจหลกัของภาพยนตร์ประเภทน้ีนัน่เอง  

แต่กระนั้น ภาพยนตร์ไม่สามารถช้ีนาํ หรือสะทอ้นความคิดของผูช้มไดท้ั้งหมด เน่ืองจากแต่ละบุคคลย่อมมี

ความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่เหมือนกนั ภาพยนตร์ถือมีส่วนช่วยให้คนไดคิ้ดมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัพ้ืนฐานภายในจิตใจและ

วิจารณญาณของบุคคลนั้นๆ ส่ิงท่ีภาพยนตร์ถ่ายทอดอาจกลายเป็นวิถี ท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจหรือสร้างจิตสํานึกให้
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บุคคลไดเ้ก็บนาํไปคิดและวิเคราะห์ จากช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา มีภาพยนตร์ไทยออกฉายสู่สายตาผูช้มจาํนวน

มาก ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ลว้นสอดแทรกเน้ือหาท่ีสะทอ้นสังคมไทยแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงหากนาํภาพยนตร์เหล่านั้น

มาทาํการวิเคราะห์ ก็จะสามารถทาํให้ทราบและเขา้ใจในปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นตามท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือ

ความหมาย อนัจะมีคุณค่าต่อการศึกษาประเด็นของการสะทอ้นสังคมผา่นภาพยนตร์ไทย 

 ในการศึกษาการสะทอ้นสังคมไทยในภาพยนตร์คร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดเลือกภาพยนตร์ท่ีมีความร่วมสมยั 

รางวลัสุพรรณหงส์ ปี 2550-2559 จาํนวน 9 เร่ือง คือ รักแห่งสยาม (2550) Wonderful Town (2551) October Sonata 

รักท่ีรอคอย (2552) ชัว่ฟ้าดินสลาย (2553) ลดัดาแลนด์ (2554)  Home ความรัก ความสุข ความทรงจาํ (2555) ตั้งวง 

(2556) ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพกั ห้ามรักหมอ (2558) และดาวคะนอง (2559) ซ่ึงเหตุผลหลกัในการเลือกภาพยนตร์

รางวลัสุพรรณหงส์ เน่ืองจากรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ หรือ รางวลัภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นรางวลัท่ีมอบ

ให้แก่บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยท่ีมีผลงานดีเด่นท่ีสุดในสาขาต่างๆ ในแต่ละปี อีกทั้ง เป็นภาพยนตร์ท่ีไดอ้อกฉาย

ในโรงภาพยนตร์ เป็นท่ีรู้จกัของผูช้มเป็นอยา่งดี 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

เพ่ือวิเคราะห์การสะทอ้นสังคมไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยร่วมสมยัรางวลัสุพรรณหงส์ ปี 2550-2559 

3. การดําเนินการวจิัย

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชก้ารวิเคราะห์แนวทางหรือ

กลวิธีการเล่าเร่ืองตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ือง 5 ประการ คือ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ฉาก และมุมมองการเล่า

เร่ือง รวมทั้งนาํขอ้มูลประเภทเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารทั้งในส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์อนัเก่ียวเน่ืองกบัภาพยนตร์ 

เร่ืองยอ่และรายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์ บทความ บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ รวมถึงบทวิจารณ์ภาพยนตร์ 

เพ่ือศึกษาหาภาพสะทอ้นของเร่ืองเล่าท่ีสะทอ้นสังคมไทย ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลกั คือ  

1) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ค่านิยม วิถีชีวิต ความเช่ือ หรือภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ี

คนในสังคมจาํนวนมากรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อคุณค่าของตน 

2) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีคนในสังคมจาํนวนมากรู้สึกว่าถูกกระทบคุณค่าของตน

3) ดา้นการเมือง ไดแ้ก่ ภาวการณ์ทางการเมือง ท่ีคนในสังคมจาํนวนมากรู้สึกว่าถูกกระทบคุณค่าของตน 

4. ผลการวจิัย

การวิเคราะห์การสะทอ้นสังคมไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยร่วมสมยั รางวลัสุพรรณหงส์ ปี 2550-2559

สามารถอธิบายตามประเด็น ดงัน้ี 

1. แนวทางหรือกลวธิีการเล่าเร่ือง จากการวิเคราะห์การสะทอ้นสังคมไทยในภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอด

เยี่ยมสุพรรณหงส์ 2550-2559 โดยวิเคราะห์แนวทางหรือกลวิธีการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ พบว่า ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บ

รางวลัสุพรรณหงส์ แต่ละปีมีกลวิธีการเล่าเร่ืองตามองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองภาพยนตร์ มีการเร่ิมต้นเร่ืองท่ี

แตกต่างกันออกไปทั้งการเร่ิมเร่ืองตามลําดับเหตุการณ์(chronological order) และไม่ลําดับเหตุการณ์ (Non 

Chronological Order) รวมถึงมีการจบเร่ืองท่ีตวัละครประสบความสุข (Happy Ending) ความโศกเศร้า (Unhappy 

Ending) และจบเร่ืองโดยไม่มีขอ้ยุติชดัเจน (Intermediate Ending) อนัเป็นเสน่ห์ของการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ ส่วน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2024 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แนวคิดหลกัหรือแก่นเร่ืองท่ีผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการจะส่ือไปยงัผูช้ม ส่วนใหญ่สะทอ้นสังคมไทยในรูปแบบความรัก และ

ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์โดยมีการสะทอ้นสังคมไทยในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง  

สาํหรับตวัละครในการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์ 2550-2559 ประกอบไป

ดว้ย ตวัละครท่ีมีลกัษณะแบบตายตวั (Typed Character) เป็นตวัละครท่ีมองเห็นไดเ้พียงดา้นเดียว และตวัละครท่ี

มองเห็นไดร้อบดา้น (Well-Rounded Character) ท่ีมีความคลา้ยคนจริง มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียในตนเอง ส่วนฉาก 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นฉากท่ีดาํเนินชีวิตประจาํวนัของตวัละคร เน่ืองจาก ภาพยนตร์ส่วนใหญ่สะทอ้นให้เห็นรูปแบบ

ความรัก ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ซ่ึงฉากท่ีดาํเนินชีวิตประจาํวนัจะทาํให้คนดูเช่ือในส่ิงท่ีภาพยนตร์ตอ้งการจะส่ือ

ความหมาย นอกจากน้ี ยงัพบฉากฉากท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มเชิงนามธรรม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นความเช่ือ หรือความคิดของ

คน รวมถึงฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ฉากท่ีเป็นช่วงเวลาหรือยคุสมยั และฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์ทั้งหมดลว้นแต่ถ่ายทอดให้

ผูช้มไดจิ้นตนาการและเช่ือในสารท่ีภาพยนตร์ตอ้งการส่ือสารนัน่เอง และองคป์ระกอบสุดทา้ย คือ มุมมองในการเล่า

เร่ือง พบว่า ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์ 2550-2559 มีมุมมองในการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น(The 

Omniscient Narrator) และจากจุดยนืบุคคลท่ีหน่ึง (The First-Person Narrator) มากท่ีสุด รองลงมาเป็นมุมมองการเล่า

เร่ืองจากจุดยืนท่ีเป็นกลาง (The Objective Narrator) และมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีสาม (The Third-Person 

Narrator) 

2. การสะท้อนสังคมไทยทีป่รากฏในภาพยนตร์ไทยร่วมสมยัรางวลัสุพรรณหงส์ปี 2550-2559

ก. ประเด็นดา้นสังคม ไดแ้ก่ ค่านิยม วิถีชีวิต ความเช่ือ หรือภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลท่ีคนในสังคมจาํนวนมากรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อคุณค่าของตน โดยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวลัสุพรรณหงส์ ช่วง

ปี พ.ศ.2550 – 2559 มีการสะทอ้นสังคมไทยในประเด็นทางสังคมมากท่ีสุด สามารถตามประเด็นยอ่ย ดงัน้ี  

1) ปัญหาครอบครัว การสะทอ้นสังคมไทยเก่ียวกบัปัญหาครอบครัว พบในภาพยนตร์เร่ืองรักแห่ง

สยาม และลดัดาแลนด ์สะทอ้นให้เห็นโครงสร้างทางครอบครัวในสังคมไทยไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวทาํให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา รวมถึงนาํเสนอให้เห็นถึงผลกระทบของสมาชิกในครอบครัวท่ีไดรั้บ

จากความไม่มัน่คงทางอารมณ์ของผูน้าํครอบครัว 2 รูปแบบ คือ หากใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา จะทาํให้ปัญหา

นั้ นลุกลามใหญ่โตส่งผลให้ชีวิตคอบครัวล่มสลายต่างจาก ครอบครัวท่ีไม่มีการใช้ความรุนแรงและใช้วิธีการ

ประนีประนอม อยา่งเช่น เม่ือเกิดการทะเลาะกนัสังเกตไดจ้ากตวัละครใดตวัละครหน่ึงซ่ึงเป็นภรรยาหรือสามีจะเงียบ 

นัน่ถือเป็นการประนีประนอมทางออ้ม เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาลุกลาม 

2) ปัญหาทางศีลธรรม วฒันธรรมและจิตใจ เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งดา้นเศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองเป็นหลกั ทาํให้วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ ไดแ้ก่ ค่านิยม อุดมการณ์ ศีลธรรมและจิตใจ เปล่ียนแปลง

ไม่ทนัเกิดการลา้หลงัทางวฒันธรรมทาํให้เกิดปัญหาตามมา (อนุสร ศรีแกว้, 2534) ทั้งน้ี พบการสะทอ้นสังคมไทย

ดา้นน้ี ในภาพยนตร์ 2 เร่ือง คือ เร่ืองชัว่ฟ้าดินสลายและเร่ืองตั้งวง โดยเร่ืองชัว่ฟ้าดินสลายสะทอ้นให้เห็นความรัก 

และความสัมพนัธ์ท่ีผดิจริยธรรมในสังคมไทย ไม่ถูกตอ้งตามค่านิยมเร่ืองการยึดหลกัจริยธรรมและคุณธรรมคาํสอน

ตามแนวปรัชญาของพระพุทธศาสนา ทั้งยงัส่ือให้เห็นอีกว่า คาํสอนของพุทธศาสนาในแง่หน่ึง คือ หลกัธรรมชาติ 

กล่าวคือ ธรรมชาติของมนุษยท่ี์ตอ้งการอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ สําหรับเร่ืองตั้งวง สะทอ้นให้เห็นว่า วิถี

ชีวิตและวฒันธรรมท่ีเป็นเสมือนรากเหง้าของคนไทย ตวัละครหลักของเร่ืองทั้ง 4 คนเป็นตัวแทนของเด็กไทย

สมยัใหม่ท่ีอยูใ่นยคุของความเปล่ียนแปลงทางสังคม การกราบไหว ้บนบานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นความเช่ือแบบเช่ือคร่ึงไม่
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เช่ือคร่ึง การตอ้งรําแกบ้นของเด็กทั้ง 4 เป็นส่ิงท่ีฝืนความรู้สึก เพราะเด็กทั้ง 4 มีความยอ้นแยง้ทางความคิดว่า การรํา

ไทยเป็นกรากระทาํท่ีแปลกประหลาด ไม่คุน้ชินในสายตาพวกเขา 

    3) ค่านิยมคนชนบท ในท่ีน้ีเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตร่วมกบัธรรมชาติ หรืออาศยัธรรมชาติ พบใน

ภาพยนตร์เร่ือง Wonderful Town โดยสะทอ้นสภาพความเป็นเมืองท่ีอาศยัร่วมกบัธรรมชาติ ถูกทาํลายโดยธรรมชาติ 

คือ สึนามิ แต่ความเป็นเมืองท่ีว่านั้นไม่ใช่ความเป็นเมืองทางรูปธรรม แต่สะทอ้นความรู้สึกของคนในเมืองท่ีออกมา

เป็นการกระทาํของความรัก ความสัมพนัธ์ของตวัละครหลกั รวมถึงแก่นเร่ืองเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนชนบทและคนใน

เมืองกรุง ท่ีเปรียบเทียบให้เห็นว่า คนในเมืองมกันาํความเปล่ียนแปลงท่ีคิดว่าดีเขา้มาในกรอบทางสังคมของคนชนบท 

อยา่งเช่น การสร้างโรงแรมมากมายซ่ึงการสร้างโรงแรมนั้นเป็นการทาํลายธรรมชาติท่ีคนชนบทคุน้เคย 

    4)  การรักร่วมเพศหรือความเบ่ียงเบนทางเพศ ถือเป็นความผิดปกติในคน ท่ีมีความรู้สึกทางเพศ 

ทศันคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีแสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม มกัมีสาเหตุจาก

สภาพจิตใจท่ีผดิปกติทาํให้เขาไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้ในการวิเคราะห์การสะทอ้นสังคมไทยในงานวิจยัช้ินน้ี พบ

ในภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม สะทอ้นให้เห็นว่า พ่อไม่สามารถปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มท่ี ทาํให้แม่

จะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งสองฝ่ายซ่ึงอาจไม่มีเวลาดูแลลูกไดไ้ม่เต็มท่ี ขาดการเติมเต็มในการเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ีเร่ือง

เพศตนเองตามสถานภาพและบทบาทท่ีพึงกระทาํ ทาํให้เกิดปัญหาในความรู้สึกทางเพศ 

     5) ปัญหาการแบ่งชนชั้น พบในภาพยนตร์เร่ือง October Sonata รักท่ีรอคอย สะทอ้นให้เห็นความ

ไม่เสมอภาคกนัของผูค้นในสังคมไทย ไดแ้ก่ ชนชั้นผูป้กครองกบัชนชั้นผูถู้กปกครอง จะเห็นไดจ้ากนายจา้งของแสง

จนัทร์ โดยแสงจนัทร์เปรียบเสมือนชนชั้นผูถู้กปกครอง ท่ีถูกชนชั้นผูป้กครองอยา่งนายจา้งเอารัดเอาเปรียบไม่จ่าย

ค่าแรง เม่ือแสงจนัทร์เรียกร้องให้เห็นถึงความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์ทว่า นายจา้งปฏิเสธ แลว้บอกว่า ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่า ในสังคมไทยยงัมีระบบศกัดินาหรือระบบการแบ่งชนชั้นวรรณะของผูค้นในสังคมแฝงอยูใ่นรูปแบบของวิถีชีวิต

มนุษย ์

    6) ค่านิยมเร่ืองศาสนาเป็นท่ีพ่ึงทางใจ คนไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ ประชาชนเกือบ

ทั้งหมดของประเทศนับถือศาสนาพุทธ จึงกล่าวได้ว่า ศาสนามีอิทธิพลอยา่งมากทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

ดาํรงชีวิตของบุคคล  ในการวิเคราะห์การสะทอ้นสังคมไทยในภาพยนตร์คร้ังน้ี พบค่านิยมเร่ืองศาสนาเป็นท่ีพ่ึงทางใจ

ในภาพยนตร์เร่ืองตั้งวง สะทอ้นให้เห็นว่า ตวัละครหลกัของเร่ืองทั้ง 4 คนเป็นตวัแทนของเด็กไทยสมยัใหม่ท่ีมีความ

เช่ือความศรัทธาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่สามารถมองเห็นแบบเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง การตอ้งรําแกบ้นของเด็กทั้ง 4 เป็นส่ิงท่ี

ฝืนความรู้สึก แต่อีกความรู้สึก คือ เม่ือตอ้งการสมหวงัในส่ิงท่ีตอ้งการ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิกลบัเป็นท่ีพ่ึงทางใจ 

    7)  ค่านิยมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี หมายถึง การให้

ความสาํคญักบัความสัมพนัธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ระดบัในครอบครัวไปถึงระดบัสังคมใหญ่ โดยพบใน

ภาพยนตร์เร่ือง Home ความรัก ความสุข ความทรงจาํ ท่ีสะทอ้นถึงเร่ืองราวความรัก และความสัมพนัธ์ของคนใน 3 

ช่วงวยั โดยเร่ืองราวเป็นเสมือนความทรงจาํ และความทรงจาํถูกเปรียบเป็นดงับา้น ในท่ีน้ีไม่ใช่ในลกัษณะเคหสถาน 

แต่เป็นแง่มุมทางด้านจิตใจ เป็นท่ียึดเหน่ียว และอบอุ่น ท่ีมีความทรงจาํคร้ังสวยงาม แก่นเร่ืองสะท้อนสภาพ

สังคมไทยดา้นค่านิยมเก่ียวกบัค่านิยมเร่ืองเพศ และค่านิยมเร่ืองครอบครัว อนัเป็นเร่ืองราวความรัก และความสัมพนัธ์

ของมนุษย ์
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8) ค่านิยมต้องทาํงานแข่งกับเวลา สังคมไทยทุกวนัน้ีคนลน้งาน จึงตอ้งรู้จักกาํหนดเวลา การ

แบ่งแยกเวลาในการทาํงาน การเดินทางและการพกัผ่อนให้ชดัเจน ในภาพยนตร์เร่ือง ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพกั 

ห้ามรักหมอ เป็นการเสียดสีอาชีพอิสระ ท่ีเรียกว่า ฟรีแลนซ์  โดยสะทอ้นภาพผา่นตวัละครหลกัท่ีทาํอาชีพตดัแต่งภาพ 

ซ่ึงทาํงานอยา่งหนกัโดยไม่มีเวลาพกัผอ่นเพราะตอ้งรักษามาตรฐานการทาํงานของตนเอง ทั้งๆ ท่ีร่างกายและจิตใจไม่

สัมพนัธ์กนั จิตใจอาจสั่งให้ร่างกายทาํงาน แต่ร่างกายอาจรับไม่ไหวกบัการทาํงานอย่างหนัก จึงส่งผลต่อสุขภาพ

ร่างกาย 

9) ปัญหาสุขภาพอนามยัและโรคภัยไขเ้จ็บ ในท่ีน้ี คือ เร่ืองสวสัดิการการรักษาพยาบาล โดย

สะทอ้นให้เห็นว่า สวสัดิการรักษาพยาบาลพ้ืนฐานของคนไทย ยงัมีความเล่ือมลํ้ าระหว่างผูท่ี้มีรายได้น้อยและผูท่ี้

รายไดม้าก โดยผูท่ี้มีรายไดน้้อยไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลท่ีมีค่ารักษาสูงได ้แต่โรงพยาบาลท่ีมีค่าใชจ่้ายในการ

รักษาสูงส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน เม่ือค่าใชจ่้ายสูงทาํให้ผูท่ี้ไปรับการรักษานอ้ย ซ่ึงผลดี คือ การไม่ตอ้งรอคิว

ในการรักษานาน เป็นการประหยดัเวลา แต่ในความเป็นจริงแลว้ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยยงัตอ้งต่ืนแต่เชา้เพ่ือไปรอรับบตัรคิว

ท่ีโรงพยาบาลรัฐ การรักษาค่อนขา้งใชเ้วลานานกว่าจะไดเ้ขา้ตรวจ 

ข. ประเด็นทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีคนในสังคมจาํนวนมากรู้สึกว่าถูกกระทบคุณค่า

ของตน โดยภาพยนตร์ยอดเยีย่มรางวลัสุพรรณหงส์ ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2559 มีการสะทอ้นสังคมไทยในประเด็นทาง

เศรษฐกิจ จาํนวน 1 เร่ือง คือ  ภาพยนตร์เร่ืองลดัดาแลนด ์สะทอ้นผ่านรูปแบบชีวิตคนในยุคสมยัทุนนิยมและบริโภค

นิยม ทุกส่ิงท่ี ธีย ์ซ้ือหามาเป็นเพราะตอ้งการซ้ือหนา้ตาให้ตนเองและครอบครัว นัน่อาจมาจากความกดดนัทางค่านิยม

ของสังคมไทย ท่ีมกัมองว่า ผูท่ี้มีบา้นหลงัใหญ่โต รถคนใหญ่ ตอ้งเป็นผูท่ี้ประสบความสําเร็จในชีวิต มีเงินทอง เม่ือ

เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันผูเ้ป็นหัวหน้าครอบครัวเกิดตกงานและว่างงาน จึงทาํให้ค่าใช้จ่ายดา้นวตัถุท่ีเกิดข้ึนไม่

เพียงพอ เกิดภาวะเครียดส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัว คนท่ีอยูใ่นวยัทาํงานและเพ่ิงเร่ิมสร้างครอบครัว ดู

แลว้รู้สึกสะทอ้นให้เห็นว่าชีวิตคนเราย่อมมีความซับซ้อน ตอ้งพบเจออุปสรรคในบางช่วงของชีวิต แต่เราก็สามารถ

ดาํเนินชีวิตต่อไปได ้ความสุขในชีวิตสาํคญัมากกว่าวตัถุภายนอก 

ค. ประเด็นทางเมือง ในการศึกษาคร้ังน้ี สะทอ้นให้เห็นประวติัศาสตร์การเมืองไทย ในมิติการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยช่วงเดือนตุลาคม โดยพบในภาพยนตร์เร่ืองดาวคะนองและ เร่ือง October 

Sonata รักท่ีรอคอย โดยเร่ืองดาวคะนอง สะทอ้นประเด็นทางการเมืองในช่วงสมยัตุลาคม พ.ศ. 2519 อนัเป็นยุคมืด

ทางการเมืองของสังคมไทยมาเล่าเร่ือง โดยไม่ไดเ้ป็นการเล่าเร่ืองราวโดยตรงหากแต่เป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีสะทอ้นให้

เห็นเร่ืองราวทางการเมืองในยุคนั้นในรูปแบบภาวะความทรงจาํของคนร่วมสมยัและเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงหรือ

เร่ืองราวในภาพยนตร์ ซ่ึงเราอาจเรียกไดว้่า เป็นหนงัท่ีซอ้นหนงั ทั้งน้ี แนวคิดในการนาํเสนอของภาพยนตร์เร่ืองน้ี คือ 

การกระตุน้ความทรงจาํ และความคิดของผูช้มเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในยคุสมยัตุลาคม พ.ศ. 2519 อีกนยันึง 

คือ แมส้ังคมไทยจะกา้วผ่านมิติของเวลามา ณ ปัจจุบนัการต่อสู้ทางการเมืองไทยก็ยงัมีให้พบเห็นอยู่ สําหรับเร่ือง 

October Sonata รักท่ีรอคอย สอดแทรกนยัยะของมิติทางการเมืองในสังคมไทยสมยัตุลาคมเช่นกนั ถูกสอดแทรกส่ือ

ความหมายตั้งแต่เร่ิมเร่ือง เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเดือนตุลาคมมีความหมายต่อการดาํรงชีวิตของตวั

ละครหลกั โดยเฉพาะเหตุการณ์สําคญัทางการเมือง ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเร่ืองชนชั้นทางสังคมในสังคมไทยยุค

นั้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือของแสงจนัทร์ท่ีมีการต่อสู้เก่ียวกบัการเท่าเทียมกนัของคนในสังคม ซ่ึงเป็นการ

เคล่ือนไหวต่อสู้ทางการเมืองแบบเงียบๆ ไม่ไดแ้สดงออกดว้ยการออกมาเดินขวนหรือใชค้วามรุนแรง หรือนายจา้ง
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ของแสงจนัทร์ ท่ีดูถูกความเป็นมนุษยข์องแสงจนัทร์ โดยเปรียบตวัเองว่ามีชนชั้นท่ีสูงกว่าแสงจนัทร์จึงไม่จาํเป็นตอ้ง

จ่ายค่าแรงให้แสงจนัทร์ก็ได ้

5. การอภปิรายผล

จากการวิเคราะห์การสะทอ้นสังคมไทยในภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์ 2550-2559 ทั้ง 9

เร่ือง พบว่า ภาพยนตร์มีการสะทอ้นสังคมไทยในหลากหลายแง่มุมตามช่วงเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบนั โดยสะทอ้น

สังคมไทยดา้นสังคมมากท่ีสุด ความสัมพนัธ์ของครอบครัวถูกหยิบยกมาส่ือความหมายของสภาวะสังคมไทยใน

บริบทท่ีแตกต่างกนัออกไปตามระยะเวลา และยคุสมยั ภาพยนตร์ส่วนใหญ่สะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัในการดาํรง

อยูข่องครอบครัว ถ่ายทอดในแง่มุมความสัมพนัธ์ของพ่อแม่ลูก พ่ีน้อง และสามีภรรยา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า สังคมไทย

ให้คุณค่ากับครอบครัวอนัสัมพนัธ์กับค่านิยมประการหน่ึงของสังคมไทย ในงานวิจยัของ พชัราภา เอ้ืออมรวนิช 

(2556) คือ ค่านิยมเร่ืองความกตญั�ู (Grateful Relationship Orientation) ค่านิยมดงักล่าวน้ีเป็นลกัษณะพิเศษของคน

ไทย โดยคนไทยถือว่าความกตญั�ูทาํให้คนมีคุณค่า อีกนยัหน่ึง คนไทยไดก้าํหนดค่านิยมเร่ืองความกตญั�ูว่าเป็น

กระบวนการท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั 

การสะทอ้นสังคมไทยเก่ียวกบัสถาบนัครอบครัวในภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์ 2550-

2559 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและการกระทาํของตวัละครอนัมีพ้ืนฐานมาจากสถาบนัครอบครัว อย่างเช่น การ

สะทอ้นให้เห็นความหลากหลายทางเพศ หรือการเบ่ียงเบนทางเพศของเด็กและเยาวชน ส่วนหน่ึงมาจากครอบครัว 

และถือว่าเป็นปัญหาสังคมประการหน่ึงซ่ึงสอดคล้องกับ การแบ่งประเภทปัญหาสังคมของ สัญญา สัญญาวิวฒัน์ 

(2526) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาความผดิปกติทางจิตและรักร่วมเพศ เป็นปัญหาทางสังคม อนัหมายถึงภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีคนในสังคมจาํนวนมากรู้สึกว่าคุกคามต่อคุณค่าของตน จนตอ้งการท่ีจะแกไ้ข 

รองลงมา คือ การสะทอ้นสงัคมไทยดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงมีการสะทอ้นในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

โดยดา้นเศรษฐกิจภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึง สภาพความลม้เหลวของเศรษฐกิจไทยในบริบทท่ีแตกต่าง และตามยุค

สมยัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงประเด็นการสะทอ้นสังคมไทยดา้นเศรษฐกิจส่งผลให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงทางค่านิยมทาง

สังคมของคนไทย โดยปัจจัยเร่ืองการทาํงาน และรายได้เป็นปัจจัยหลักท่ีแสดงให้เห็นว่า คนในสังคมไทยให้

ความสําคญักบัวตัถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ หรือสามารถกล่าวไดว้่า สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นยุคของทุนนิยมและ

บริโภคนิยมนัน่เอง ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า สังคมไทยมีปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีทุกคนในสังคมควรคาํนึงถึงอยู่เสมอ อนั

สอดคลอ้งกบั ประเภทปัญหาสังคมตามสถาบนัหลกัของสังคม ท่ีสัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2526) ไดอ้ธิบายไวว้่า ปัญหา

ทางเศรษฐกิจ คือ ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีคนในสังคมจาํนวนมากรู้สึกว่าถูกคุกคามคุณค่าของตน และตอ้งการแกไ้ข

ให้ดีข้ึน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ กชกร บุษปะบุตร(2553) ท่ีมีผลการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะของภาพยนตร์

ไทยท่ีไดรั้บรางวลัภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2548 ว่าแก่นเร่ืองมกัจะเน้นไปท่ีการวิพากษ์เก่ียวกบั

สภาวะความเป็นมนุษยแ์ละสภาพสังคมไทย 

สาํหรับประเด็นทางการเมือง ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงประวติัศาสตร์ทางการเมืองของสังคมไทยท่ีมีการ

ต่อสู้ ขดัแยง้ระหว่างชนชั้นปกครองและชนชั้นกลางกบัชนชั้นล่าง วนซํ้ าตามมิติของเวลา ซ่ึงจะเห็นว่าปัจจุบนัการ

ประทว้งต่อสู้กบัการเมืองไทยยงัมีให้พบเห็นอยู่ อีกทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปไกลเท่าไหร่ มนุษย์

ลว้นตอ้งการอิสรภาพ สิทธิ เสรีภาพ มีสิทธ์ิแห่งความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนัทั้งนั้น อนัสอดคลอ้งกบั บทบาท

ของภาพยนตร์ไทยต่อสังคมไทยยุคปัจจุบนัท่ี ประกายกาวิล ศรีจินดา (2555) ได้สรุปไวว้่า ภาพยนตร์ไทยมทกั
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สอดแทรกภาพลกัษณ์ในเชิงอุดมคติเพ่ือสะทอ้นอุดมการณ์กระแสหลักในบา้นเมืองในขณะนั้ น หากพิจารณาถึง

ทิศทางของการนําเสนอเร่ืองการเมืองในภาพยนตร์ไทยแลว้จะพบว่าไดถู้กนาํเสนอออกมาตั้ งแต่ภาพยนตร์ยุค 14 

ตุลาคม 2516 ซ่ึงมีผูก้าํกบัภาพยนตร์ท่ีมีแนวคิดสมยัใหม่หลายคนท่ีมีความคิดแบบกลา้นําเสนอภาพยนตร์สะทอ้น

สังคมเพ่ือสะทอ้นการเมือง 

นอกจากน้ี การสะทอ้นสังคมไทยในภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มสุพรรณหงส์ 2550-2559 ดงัท่ีกล่าว

มาในบทท่ี 4 และ 5 สามารถอธิบายไดว้่า หนา้ท่ีของภาพยนตร์ไทยถือเป็นหน่ึงในประเภทของส่ือมวลชนแขนงหน่ึง

สามารถทาํหนา้ท่ีสะทอ้นความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนในสังคม ไดดี้มาตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต ทว่า แต่ในปัจจุบนัวิธีการส่ือสาร

ในการสะทอ้นภาพอาจจะปรากฏให้เห็นเด่นชดัมากข้ึนตามความเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทยและถือไดว้่าเป็นหน่ึง

ในส่ือท่ีใชส้ะทอ้นบริบทท่ีเกิดข้ึนจริงของสังคมไทยในยุคนั้นๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อนัสอดคล้อง Wright (1986) ซ่ึง

อธิบาย ภารกิจของส่ือมวลชนแขนงภาพยนตร์ หมายถึง การให้ข่าวสาร การให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์และการตีความ 

เพ่ือให้ข่าวสารท่ีกระจายออกเป็นส่วนต่างๆ มีความหมายเป็นรูปธรรมมากข้ึน และยงัให้เกิดความเห็นพอ้งต่อกนั การ

แสดงออกของคุณค่าทางวฒันธรรมและสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของเอกลักษณ์และความต่อเน่ืองของสังคม 

เช่นเดียวกบั ศิริชยั ศิริกายะ และ กาญจนา แกว้เทพ (2531) ซ่ึงอธิบายจุดมุ่งหมายของส่ือท่ีมีต่อสังคมไว ้5 ประการ คือ 

1) การให้สารสนเทศ  2) การตีความ 3) การแสดงออกทางวฒันธรรม และทาํให้เกิดความต่อเน่ือง  4) ความบนัเทิง

และ 5) การผลกัดนัให้เกิดการเคล่ือนไหวภายในสังคม 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์การสะทอ้นสังคมไทยในภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์ 2550-2559 โดย

วิเคราะห์แนวทางหรือกลวธีิการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ พบว่า ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัสุพรรณหงส์ แต่ละปีมีกลวิธีการ

เล่าเร่ืองตามองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองภาพยนตร์ มีการเร่ิมตน้เร่ืองท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งการเร่ิมเร่ืองตามลาํดบั

เหตุการณ์(chronological order) และไม่ลาํดบัเหตุการณ์ (Non Chronological Order) รวมถึงมีการจบเร่ืองท่ีตวัละคร

ประสบความสุข (Happy Ending) ความโศกเศร้า (Unhappy Ending) และจบเร่ืองโดยไม่มีขอ้ยติุชดัเจน (Intermediate 

Ending) อนัเป็นเสน่ห์ของการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ ส่วนแนวคิดหลกัหรือแก่นเร่ืองท่ีผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการจะส่ือไปยงัผูช้ม

ส่วนใหญ่สะทอ้นสังคมไทยในรูปแบบความรัก และความสัมพนัธ์ของมนุษย ์โดยมีการสะทอ้นสังคมไทยในดา้น

ต่างๆ ทั้งดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง  

ฉากส่วนใหญ่เป็นฉากท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัของเน้ือหาภาพยนตร์ และองคป์ระกอบสุดทา้ย คือ มุมมองใน

การเล่าเร่ือง พบว่า ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มสุพรรณหงส์ 2550-2559 มีมุมมองในการเล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น

และจากจุดยนืบุคคลท่ีหน่ึงมากท่ีสุด ในประเด็นการสะทอ้นสังคมไทย 3 ประเด็นหลกั คือ (1) ประเด็นดา้นสังคม พบ

มากท่ีสุดในการสะทอ้นสังคมไทย ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางศีลธรรม ค่านิยมคนชนบท การรักร่วมเพศหรือ

ความเบ่ียงเบนทางเพศ ปัญหาการแบ่งชนชั้น ค่านิยมเร่ืองศาสนาเป็นท่ีพ่ึงทางใจ ค่านิยมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ

บุคคลและกลุ่มบุคคล ค่านิยมตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา และปัญหาสุขภาพอนามยัและโรคภยัไขเ้จ็บ (2) ประเด็นทาง

เศรษฐกิจ สะทอ้นผา่นรูปแบบชีวิตคนในยุคสมยัทุนนิยมและบริโภคนิยม (3) ประเด็นทางการเมือง สะทอ้นให้เห็น

ประวติัศาสตร์การเมืองไทย ในมิติการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยช่วงเดือนตุลาคม 
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ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยในอนาคต 

1) การศึกษาการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในสังคมไทย  สามารถวิเคราะห์เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการส่ือความหมายผ่าน

การใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆไดอี้กมาก  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมองคค์วามรู้เก่ียวกบัการส่ือสารในภาพยนตร์ไทยให้มีมากยิง่ข้ึน 

2) ภาพยนตร์ถือเป็นส่ือมวลชนอีกแขนงหน่ึงท่ีมีพฒันาการไม่หยุดน่ิง  ดงันั้นประเด็นการวิจยัท่ีเก่ียวกับ

การศึกษาพฒันาการดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีาํหรับผลิตภาพยนตร์ก็จะเป็นประเด็นศึกษาอีกชนิดหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ีประสบความสําเร็จลุล่วงไปไดด้้วยความกรุณาช่วยเหลือและแนะนําจาก

บุคคลหลายท่านเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลยช์ลมารค อาจารยท่ี์

ปรึกษาวิจยันิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาให้คาํแนะนาํ และตรวจทาน พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ผูว้ิจยัตลอดการทาํวิจยันิพนธ์

ฉบบัน้ี และขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประศาสตร์วิชา  ขอบพระคุณครอบครัวเติมชยัธน

โชติ ท่ีเป็นกาํลงัใจสําคญัและคอยสนับสนุนการศึกษาของผูว้ิจยั ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ มหาวิทยาลยัรังสิตทุก

ท่าน ท่ีคอยช่วยเหลืออยูเ่สมอ จนทาํให้ผูว้ิจยัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนสาํเร็จสมบรูณ์ 

เอกสารอ้างองิ

กฤษดา เกิดดี. (2541). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสาํคัญ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์

หสน.ห้องภา. 

กชกร บุษปะบุตรการ.(2551). วิเคราะห์ลักษณะของภาพยนตร์ไทยท่ีได้รับรางวัลยอดเย่ียม ในช่วงปี พ.ศ.2533-

2546. (การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรังสิต 

อนุสรณ์ ศรีแกว้. (2534). ปัญหาสังคมในภาพยนตร์ของ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยคุล (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, 

   สาขานิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั). 

ดิสนีย ์อิทธิหิรัญวงศ.์ (2553). การรับรู้ ทศันคติ และความตระหนกัเร่ืองปัญหาสังคมของผูช้มภาพยนตร์เพ่ือสังคม. 

 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. คณะนิเทศศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั).  

ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2554). ภาพสะทอ้นจากหน่ึงทศวรรษหลงัการขา้มผา่นสหัสวรรษของภาพยนตร์ไทย. 

 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 18 (2),   

ศิริชยั ศิริกายะ และ กาญจนา แกว้เทพ. (2531). ทฤษฎีการส่ือสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พชัราภา  เอ้ืออมรวนิช. (2556). การปรับตัวของนักศึกษาจีนท่ีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

 (ดุษฎีนิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรังสิต).  

สัญญา สัญญาวิวฒัน์. (2544). สังคมวิทยาองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Wright, Chsrles R. (1986). Mass Communication: A Sociological Perspective. 3rd. ed. New York: Random 

 House. 

Horton, Paul B. and Leslie, Gerald R. (1976). The sociology of Social Problems. New York: Appleton-Century-

Crofts, Inc. 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2030 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์

สัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์า และเขา้ใจถึงการรับรู้และการตีความของผูรั้บสารท่ีเกิดจากการอุปมาอุปไมยเชิง

ภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์าขององค์การกองทุนสัตวป่์า โดยใชแ้นวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา และภาษา

ภาพเชิงเทคนิค แนวคิดเร่ืองการอุปมาอุปไมย แนวคิดเร่ืองนิเวศสํานึก และแนวคิดเร่ืองการร้ือสร้าง เป็นแนวทางใน

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์าจาํนวน 10 ช้ิน ร่วมกบัการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกนกัวิชาชีพและผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส้ินจาํนวน 12 คน 

ผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์าขององค์การกองทุนสัตว์

ป่า (1) การใชร้ะบบสัญลักษณ์ภาพ ได้แก่ ภาพสัญลักษณ์เด็กอุปมาถึงความไร้เดียงสา ความบริสุทธ์ิ อนาคตของ

ส่ิงมีชีวิต ภาพสัญลกัษณ์มนุษยอุ์ปมาถึงส่ิงมีชีวิตท่ีทรงปัญญา มีความซับซ้อนทางความคิด ภาพสัญลกัษณ์อาวุธอุปมา

ถึงความรุนแรง การล่า การช่วงชิง และภาพสัญลกัษณ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอุปมาถึงระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ 

สภาพแวดลอ้มของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่บนโลก (2) ระบบความหมายแฝง ไดแ้ก่ โทนสีของภาพ การจดัแสง มุมกลอ้ง 

และการจดัวางองคป์ระกอบภาพ การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ เป็นการอุปมาอุปไมยแบบภาพเปรียบเทียบ ในส่วนของการ

รับรู้และการตีความของผูรั้บสาร สามารถจาํแนกได ้6 ประเด็นไดแ้ก่ (1) การตระหนักถึงการสูญพนัธุ์ของสัตวป่์า (2) 

การตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโลก (3) การปลูกฝังสํานึกเร่ืองการอนุรักษ์สัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้ม (4) การ

ถวิลหาอดีต (5) สัมพนัธบท และ (6) ภาพลกัษณ์ขององคก์รอนุรักษส์ัตวป่์า 

คาํสําคญั: การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ, การรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์า, องคก์ารกองทุนสัตวป่์า 

Abstract 

The purpose of this research is to understand the use of pictorial metaphor for wildlife conservation of 

World Wide Fund For Nature and to understand the perception and interpretation that receivers have through the use 

of pictorial metaphor for wildlife conservation of World Wide Fund For Nature. This research uses Semiology, 

Technical Visual Language, Concept of Metaphor, Concept of Ecological Conscience and Concept of 

Deconstruction as the study guidelines. The research conducts an analysis of 10 wildlife conservation images and in-

depth interview with professionals and target receivers comprising 12 people. 
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The results found that the characteristics found in pictorial metaphor for wildlife conservation of World 

Wide Fund For Nature are (1) using symbolic picture system to make comparison, for example, the image of 

children, wildlife and fertile environment are referred to innocent and the future of ecosystem (2) using weapon 

symbols to refer to violence, hunting, pillaging, wildlife hunting is used as a metaphor for the destruction of the 

future of the world (3) creating significance for wildlife conservation campaign which consists of (a) using pictorial 

simile (b) using connotation through picture, such as the use of color, light, camera angle and picture composition 

and (c) using deconstruction by piecing together a story. On the other hand, the perception and interpretation of 

receivers can be classified into 6 points which are (1) to create endangered species awareness (2) to create 

environmental impact awareness (3) to create awareness of wildlife and environment conservation (4) to create the 

yearning for the past (5) to create intertextuality with other stories and (6) to create a positive image for wildlife 

conservation organizations. 

Keyword:   Pictorial Metaphor, Wildlife Conservation Campaign, World Wide Fund For Nature 

1. บทนํา

ในอดีตท่ีผา่นมาโลกของเราไดส้ร้างธรรมชาติและสัตวป่์าอนัก่อให้เกิดความอุดมสมบรูณ์ข้ึนบนโลก สัตวป่์า

นอ้ยใหญ่ในธรรมชาติ รวมไปถึงตน้ไมเ้ล็กและใหญ่ในธรรมชาติ ไดมี้การพ่ึงพาอาศยักนั โดยท่ีไม่สามารถขาดกนัไป

ได ้แต่เม่ือโลกไดมี้การถือกาํเนิดของมนุษยข้ึ์น มนุษยซ่ึ์งมีลกัษณะทางกายภาพท่ีธรรมชาติสร้างมาให้อ่อนแอกว่าสัตว์

ชนิดอ่ืนบนโลก และมีการวิวฒันาการทางร่างกายท่ีน้อยกว่า แต่ธรรมชาติก็ไดส้ร้างให้มนุษยมี์มนัสมองท่ีชาญฉลาด

กว่าสัตว์อ่ืนบนโลกใบน้ี แต่ด้วยความชาญฉลาดของมนุษยท่ี์ไร้ขีดจาํกัด จึงทาํให้มนุษยส์ร้างความเสียหายให้แก่

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทุกๆวนั นับตั้งแต่อดีตเป็นตน้มา มนุษยไ์ดส้ร้างความเสียหายให้แก่โลกไปมาก โดยไม่

คาํนึงถึงผลเสียหรือผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

จริยศาสตร์สภาวะแวดลอ้มมองโลกธรรมชาติเป็นองค์รวม (Holistic view) มิไดม้องโลกธรรมชาติแยกย่อย 

และไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ แต่ตอ้งมีการอิงอาศยัพ่ึงพาซ่ึงกันและกนั เป็นการเน้นเอกภาพท่ามกลางความ

หลากหลาย ซ่ึงความสัมพนัธ์แบบอิงอาศยัของทุกกลุ่มในโลกชีวะ และการเปล่ียนแปลงในระบบของโลกชีวะมิใช่เพียง

การเปล่ียนแปลงในระดบัปัจเจกเท่านั้น แต่เป็นการเปล่ียนแปลงเครือข่ายของความสัมพนัธ์ต่างๆ ทั้งหมดในระบบของ

โลกชีวะ และการมองโลกธรรมชาติเป็นองคร์วมเช่นน้ีเป็นรากฐานสําคญัในการขยายมโนทศัน์ของสังคมศีลธรรมใน

ครอบคลุมโลกชีวะทั้งหมด (เน่ืองน้อย บุณยเนตร, 2537) World Wide Fund for Nature มีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการให้

มนุษยห์นัมามองการกระทาํของตนท่ีมีการบ่อนทาํลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงมนุษยทุ์ก

ผูทุ้กคนนั้นอาจทาํร้ายธรรมชาติโดยท่ีตนไม่รู้ตวั อาทิ การซ้ือกระเป๋ายี่ห้อดงัท่ีทาํจากหนังสัตวแ์ท ้หรือแมก้ระทัง่การ

ใชส่ิ้งของประจาํวนัท่ีตอ้งมีการทาํลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือนาํมาสร้างส่ิงเหล่านั้ น ซ่ึงองค์การมีนโยบายท่ี

ตอ้งการรณรงคใ์ห้มีการลดการทาํลายธรรมชาติให้นอ้ยลง อญัชลี พิเชษฐพนัธ์ (2554) กล่าวว่า ภาพมีพลงัอาํนาจอย่าง

มากในการสร้างการรับรู้แก่ผูรั้บสาร และสามารถกาํหนดวิธีคิดให้แก่ผูค้น เพราะในอดีตนั้นภาพเคยถูกเช่ือว่าเป็น

เคร่ืองมือท่ีสามารถสะทอ้นความจริงท่ีเกิดข้ึนตามท่ีดวงตาของเราเห็น แต่ในทุกวนัน้ีกลบักลายเป็นว่าภาพท่ีตาของเรา

เห็นนั้นคือความจริงท่ีเกิดจากการประกอบสร้างและมีการประดิดประดอยผา่นเทคนิคของการสร้างภาพแบบต่างๆ เพ่ือ

ช้ีนําให้ผูรั้บสารเกิดการรับรู้ไปในทิศทางนั้นๆ เพราะในงานรณรงค์ ภาพเหล่าน้ีคือรูปแบบหน่ึงในการส่ือสารใน
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ลกัษณะของการส่ือแทนความหมายจากการใชอ้งค์ประกอบต่างๆท่ีไดป้ระกอบสร้างข้ึน วตัถุหรือส่ิงมีชีวิตในภาพจึง

กลายเป็นสัญญะท่ีสามารถส่ือความหมายได้มากมาย นอกเหนือจากความหมายเดิมตามเน้ือแทท้างกายภาพของส่ิง

เหล่านั้น โดยอาจเป็นความหมายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัภาพจริงท่ีแสดงให้เห็น แต่เป็นความหมายอ่ืนท่ีส่ือผา่นสัญญะนั้นๆ 

การอุปมาอุปไมยดว้ยภาพ (Pictorial Metaphor) นั้นเป็นการนาํส่ิงสองส่ิงหรือส่ิงมีชีวิตสองแบบท่ีมีความ

แตกต่างกนัโดยส้ินเชิงแต่อาจมีความเก่ียวขอ้งทางใดทางหน่ึงมาไวใ้นภาพภาพเดียว เพ่ือทาํให้เกิดการเปรียบเทียบใน

มุมมองของผูรั้บสาร โดยการวิธีการออกแบบภาพเพ่ือการอุปมาอุปไมยนั้ นจะเป็นวิธีการท่ีอยู่เหนือจากการสร้าง

ความหมายหรือการส่ือความหมายดว้ยภาพไปอีกขั้นหน่ึง โดยจะสามารถเพ่ิมจินตนาการและการเรียนรู้ของผูรั้บสาร

ให้เพ่ิมมากยิง่ข้ึน สามารถขยายขอบเขตของทศันคติในดา้นต่างๆของผูรั้บสารไดม้ากข้ึน ซ่ึงการอุปมาอุปไมยดว้ยภาพ

ส่วนใหญ่นั้นมกัจะใชใ้นงานภาพเพ่ือการรณรงค ์เน่ืองจากสามารถทาํให้ผูรั้บสารสามารถเห็นถึงส่ิงสองส่ิงท่ีขดัแยง้กนั

ท่ีเกิดข้ึนแต่สามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัได ้อาทิ ภาพเพ่ือการรณรงค์ลดการฆ่าสัตว ์จะเป็นการนาํศีรษะของมนุษยม์า

ประกอบสร้างรวมกบัลกัษณะเด่นของสัตว ์เพ่ือเป็นการอุปมาอุปไมยให้เกิดความรู้สึกถึงการเปรียบเทียบว่า สัตวก์็มี

ชีวิตเช่นเดียวกบัมนุษย ์

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าวิธีการใชภ้าพอุปมาอุปไมย มีความน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีเนน้พลงัอาํนาจของภาพ

ในการสร้างการรับรู้ และสามารถกาํหนดวิธีคิดของผูค้น ซ่ึงการออกแบบสร้างสรรค์และตกแต่งทุกองค์ประกอบใน

ภาพจะสามารถกระทบกบัความรู้สึกของผูรั้บสารในการส่ือสารความหมาย ในการวิเคราะห์การส่ือความหมาย (Visual 

signification) ของภาพเพ่ือการรณรงค์ในงานวิจยัน้ี จะศึกษาในเชิงการทาํงานของระบบสัญญะ (Sign system) ผนวก

เขา้กบัแนวคิดดา้นการใชภ้าพอุปมาอุปไมย (Pictorial Metaphor) เพ่ือดึงเอาความหมายในรูปแบบใหม่ๆ และวิธีการ

ออกแบบใหม่มาใชใ้นงานภาพเพ่ือการรณรงค ์ 

2. วตัถุประสงค์

1. เพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ตัวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์า

2. เพ่ือให้เข้าใจถึงการรับรู้และการตีความของผูรั้บสารท่ีเกิดจากการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงค์

อนุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์า 

3. ระเบียบวธิีวจิัย

3.1 แหล่งขอ้มลูและการเก็บรวบรวมขอ้มลู

แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกได ้2 แหล่ง คือ 

3.1.1 ช้ินงานของงานเพ่ือการรณรงคจ์ากเวบ็ไซต ์www.google.com 

ศึกษางานเพ่ือการรณรงคผ์ูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูช้ินงานเพ่ือการการรณรงค ์โดยการสืบคน้ 

และดาวน์โหลดผา่น www.google.com เพ่ือหาขอ้มลูภาพรณรงคท่ี์มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการ

รณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององการกองทุนสัตวป่์า 

3.1.2 ขอ้มลูประเภทบุคคล 

ศึกษาการรับรู้และการตีความของผูใ้ห้ขอ้มลูท่ีไดรั้บชมภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององการกองทุน

สัตว์ป่า โดยกาํหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลจาํนวน 12 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Puepusive 

Sampling) จากวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีมีการใชสิ้นคา้แบรนด์เนม เน่ืองจากผูท่ี้ใชสิ้นคา้แบรนด์เนมมีโอกาสใชสิ้นคา้ท่ีมี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2033 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

http://www.google.com/
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การผลิตท่ีมาจากสัตวป่์า และมีโอกาสเขา้ถึงส่ือการรณรงค์เพ่ืออนุรักษ์สัตวป่์า โดยแบ่งออกเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีทาํงาน

ธุรกิจ จาํนวน 3 คน ผูใ้ห้ขอ้มลูท่ีทาํงานสายการบิน จาํนวน 3 คน ผูใ้ห้ขอ้มลูท่ีเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนจาํนวน 

3 คน และผูใ้ห้ขอ้มลูท่ีเป็นนกัออกแบบงานโฆษณาจาํนวน 3 คน 

3.2 การวิเคราะห์ขอ้มลู

3.2.1 การวิเคราะห์ภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์า โดยวิเคราะห์การ

อุปมาอุปไมยจากองคป์ระกอบท่ีอยูภ่ายในภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์า ซ่ึงมีส่วนประกอบในเร่ืองของการ ตดั

ทอน ดดัแปลง การร้ือสร้าง เพ่ือส่ือความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพเพ่ือการรณรงค์ โดยใชแ้นวทางการศึกษาเชิงสัญญะ

วิทยา แนวคิดเร่ืองการอุปมาอุปไมย แนวคิดนิเวศสํานึก และแนวคิดเร่ืองการร้ือสร้าง เข้ามาเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์ 

รูปท่ี 1 ภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสตัวป่์า 

ชุด “Imagine this is yours : Tiger” 

ท่ีมา: https://www.boredpanda.com/32-most-creative-wwf-ads/ 

3.2.2 วิเคราะห์การรับรู้และการตีความของผูรั้บสารท่ีเกิดจากการอุปมาอุปไมยท่ีเกิดจากภาพเพ่ือ

การรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์าขององค์การกองทุนสัตวป่์า ผ่านรูปแบบของการพรรณนา (Description analysis) เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงคาํตอบทางการวิจยัตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวโ้ดยการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ถึงลกัษณะการอุปมาอุปไมยเชิง

ภาพเพ่ือการรณรงคเ์พ่ือแยกประเด็นคาํถามตามแบบสัมภาษณ์ ตามกลุ่มแหล่งขอ้มลูท่ีศึกษา มุ่งเก็บขอ้มลูเชิงลึก โดยนาํ

ขอ้มลูมาเปรียบเทียบแลว้เช่ือมโยงขอ้มลูพ้ืนฐาน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินการเก็บรายละเอียดเพ่ิมเติมในดา้นอ่ืนๆ  

4. สรุปและอภปิรายผลการวจิัย

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้าํแนกขอ้คน้พบออกเป็น 2 ประเด็นตามปัญหานาํการวิจยัดงัน้ี 

ก.) ลกัษณะการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์า ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง

ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1.1) เน้ือหาภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์า 

เน้ือหาภายนอกหรือเน้ือหาทางรูปธรรม เน้ือหาของภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษ์สัตวป่์าขององคก์ารกองทุน

สัตวป่์า สามารถจาํแนกประเด็นเน้ือหาทางรูปธรรมไดด้งัน้ี 1) ภาพสัตวป่์าท่ีอาศยัอยู่ในธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ท่ี

เป็นสัตว์ท่ีมีจ ํานวนน้อยลงในปัจจุบันและสัตว์ท่ีเป็นใกล้สูญพันธุ์ 2) ภาพส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นอีก

ส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการร่วมส่ือความหมายให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ ธรรมชาติของสัตวป่์าแต่ละประเภท 3) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2034 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ภาพอาวุธท่ีถูกนาํมาใชใ้นการนาํเสนอในภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์า 4) ภาพของมนุษยห์รือการกระทาํของ

มนุษยใ์นรูปแบบของการล่า การช่วงชิงของมนุษยท่ี์มีการนาํเอาอาวุธมาใชใ้นการล่าสัตวป่์าชนิดต่างๆ  

การนาํภาพของส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง หรือสัตวป่์าท่ีมีชีวิตอยูจ่ริงบนโลกมาปรากฏในภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์

ป่า โดยเม่ือผูรั้บสารพบเห็นจะสามารถเข้าใจได้ในทนัทีว่าภาพนั้ นคือภาพของส่ิงใด หรือตัวอะไร ได้ในทนัที 

สอดคลอ้งกบัท่ี Peirce (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ : 2545)  ไดก้ล่าวไวว้่า รูปสัญญะท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีคลา้ยหรือ

เหมือนกับวตัถุท่ีมีจริงอย่างมากท่ีสุด เช่น ภาพของบุคคล รูปป้ันของบุคคล เม่ือเห็นก็ “ถอดรหัส” หรือเข้าใจ

ความหมายไดท้นัที ว่าภาพท่ีเห็นเป็นใครหรือหมายถึงส่ิงใด 

เน้ือหาภายในหรือเน้ือหาทางนามธรรม เน้ือหาของภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์าขององค์การกองทุน

สัตวป่์า สามารถจาํแนกประเด็นเน้ือหาทางนามธรรมไดด้งัน้ี 1) การล่าลูกของสัตวป่์ากเ็ปรียบเสมือนการฆ่าลูกของใคร

บางคน 2) การล่าสัตวป่์าก็เปรียบเสมือนการทาํลายสมดุลทางธรรมชาติลง 3) การนาํอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของสัตว์

ป่ามาก็เปรียบเสมือนการตดัอวยัวะท่ีสาํคญัของมนุษยเ์ช่นกนั 4) ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากสัตวป่์าก็เปรียบเสมือนการช่วงชิง

ชีวิตทั้งชีวิตของสัตวป่์าเหล่านั้น 

1.2) วิธีการสร้างความหมายภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารสัตวป่์า 

วิธีการสร้างความหมายประกอบดว้ยระบบสัญลกัษณ์ภาพ ระบบความหมายแฝงของภาษาภาพและวิธีการส่ือ

ความหมายของภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์า มีดงัน้ี  

1.2.1) การใชร้ะบบสัญลกัษณ์ภาพ 

 ระบบสัญลกัษณ์ภาพท่ีใช้ในการส่ือความหมายถึงการล่าสัตวป่์าของภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์

สัตวป่์าขององค์การกองทุนสัตวป่์า ประมวลไดด้งัต่อไปน้ี 1) เด็ก มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์เป็นภาพแทนความไม่

เดียงสา ไม่ประสีประสา บริสุทธ์ิ ซ่ือ ไม่ทนัคน และเด็กยงัเป็นสัญลกัษณ์ถึงความหวงั การเติบโตและอนาคตของมวล

มนุษยชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Peirce (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2545) ไดก้ล่าวไวว้า่ สัญญะท่ีอา้งอิงไปถึงส่ิงต่างๆ

ไดจ้ากการถอดความหมายโดยใชก้ฎท่ีกาํหนดข้ึน หรือการเช่ือมโยงท่ีเป็นวิถีปฏิบติัประจาํ (Habitual connection) 

เน่ืองจากสัญลกัษณ์ (Symbol) นั้น เป็นการตกลงร่วมกนัของมนุษยใ์นการกาํหนดความหมาย  2) ชุดหรือส่วนประกอบ

บางส่วนของสัตว ์มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์เป็นภาพแทนความหมายถึงสัตวป่์า สัตวท์ะเล ท่ีอาศยัอยู่ในระบบนิเวศน์

ในธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์ 3) มนุษย ์มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึง ส่ิงมีชีวิตทรงภูมิปัญญา มีความเฉลียวฉลาด แต่มี

ร่างกายท่ีอ่อนแอ 4) อาวุธของมนุษย ์ไดแ้ก่ ปืน มีด ธนู ส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์ไดถึ้งความรุนแรง การคร่าชีวิต 

และการช่วงชิง 5) ตน้ไม ้ใบหญา้ และพ้ืนดิน มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความบริบูรณ์ดว้ยส่ิง

ต่างๆมากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง 6) สีเขียว เพ่ือให้เกิดการส่ือความหมายถึงธรรมชาติท่ีอยู่ภายในป่าไม้

อนัอุดมสมบรูณ์ ไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ้ใบหญา้ ผนืดิน 7) สีเหลือง เพ่ือให้เกิดการส่ือความหมายถึงธรรมชาติท่ีอยู่ในเขต

ร้อน มีตน้ไมใ้บหญ้าข้ึนแต่ไม่มาก 8) สีขาว เพ่ือให้เกิดการส่ือความหมายถึงธรรมชาติท่ีอยู่ในเขตขั้ วโลก ซ่ึงเป็น

สถานท่ีท่ีไม่มีตน้ไม ้ใบหญา้ข้ึน 9) สีฟ้า เพ่ือให้เกิดการส่ือความหมายถึงธรรมขาติอนัอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล ท่ีมี

เหล่าสัตวท์ะเลอาศยัอยูม่ากมาย 

การสะทอ้นภาพให้เห็นถึงส่ิงหรือการกระทาํของมนุษยท่ี์เคยเกิดข้ึนอดีต รวมถึงเกิดข้ึนในปัจจุบนั

อาทิ การเบียดเบียน ช่วงชิง บุกรุก เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง โดยมิคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ซ่ึงมนุษย์

มองว่าตนเองเป็นเจา้ของทุกส่ิงอยา่งบนโลกน้ี แต่ก็ยงัมีมนุษยอี์กหลากหลายกลุ่มท่ีมองวา่ธรรมชาติของเรานั้นเป็นองค์

รวม โดยทุกชีวิต ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาตินั้นลว้นมีคุณประโยชน์ในตวัของมนั สอดคลอ้งกบัท่ี เน่ืองน้อย บุณย
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เนตร (2537) ไดก้ล่าวไวว้่า การมองแบบองคร์วมเป็นการมองโลกธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นระบบของการประสานงาน

และพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหว่างส่วนต่างๆ ไม่ว่าส่วนนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่โตมากขนาดใด  

   1.2.2) ระบบความหมายแฝงของภาษาภาพ  

    ระบบความหมายแฝงของภาษาภาพเป็นลกัษณะของความหมายทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อความรู้สึก

ของผูรั้บสาร ดงัน้ี 1) การใชโ้ทนสีในภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์าขององค์การกองทุนสัตวป่์ามีการใชโ้ทนสีท่ี

ตอ้งการบ่งบอกถึงบรรยากาศท่ีส่ือให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติท่ีมีอยูจ่ริง จึงไม่จาํเป็นจะตอ้งใชสี้ท่ีฉูดฉาด เพ่ือดึงดูด

สายตาของผูรั้บสาร 2) การจดัแสงของภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์าขององค์การกองทุนสัตวป่์าพบการจดัแสง

เพียงลกัษณะเดียวคือ การใชแ้สงโดยรอบจะมีการใชแ้สงโทนมืด (Low key) ซ่ึงมีความหมายแฝงถึงความลึกลบั น่า

กลวั และการใชแ้สงในโทนสว่าง (High key) ซ่ึงมีความหมายถึงการเปิดเผย ความจริงใจ 3) การใชมุ้มกลอ้งของภาพ

เพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์ามีการใชมุ้มกลอ้งโดยมากเป็นมุมกลอ้งปกติ (Medium Short) 

แต่จะมีการใชมุ้มกลอ้งท่ีแตกต่างออกไปมุมกลอ้งแบบมุมสูง (Bird’s eye view) เพ่ือตอ้งการให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดภาษาภาพเชิงเทคนิค 4) การจดัองค์ประกอบภาพเพ่ือเน้นความเด่นท่ีสําคญัไดแ้ก่ การจดัสมดุล

แบบสมมาตร (Symmetrical Balance) และการวางจุดสนใจเอาไวต้รงกลางภาพเพ่ือให้เกิดจุดสนใจเพียงจุดเดียวคือตรง

กลางของภาพ (Point of view) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดภาษาภาพเชิงเทคนิคการจดัองค์ประกอบภาพเพ่ือให้เกิดจุด

สนใจแก่ผูรั้บสาร ผูรั้งสรรคภ์าพมีการนาํภาพมาจดัวางองคป์ระกอบเพ่ือให้เกิดจุดสนใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นจุดแรกท่ี

ผูรั้บสารจะเห็นหรือจอ้งมอง ซ่ึงเป็นการนาํเอาภาพของสัตวป่์าท่ีอยู่ในธรรมชาติมาไวด้า้นหน้าของภาพ แลว้จดัวาง

องคป์ระกอบอ่ืนๆให้ส่วนประกอบ จึงทาํให้ภาพของสัตวป่์าเหล่าน้ีมีความโดดเด่น และเป็นจุดสนใจแรกท่ีผูรั้บสารจะ

จอ้งมอง สอดคลอ้งกบัท่ี ประวิทย ์แต่งอกัษร (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัองค์ประกอบภาพให้เกิดจุดเด่นของภาพ 

(Dominance Contrast) หรือจุดแรกท่ีเรียกร้องความสนใจของผูช้มให้จอ้งมอง 3) การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ ในงานภาพ

เพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์าทั้ง 10 ภาพ พบว่ามีการใชก้ารอุปมาอุปไมยในประเภทท่ี 3 

คือ การอุปมาอุปไมยแบบภาพเปรียบเทียบ (Pictorial Simile) โดยมีการใชว้ตัถุหรือภาพประเภท สัตว ์และมนุษยน์าํมา

ประกอบสร้างเป็นภาพเพ่ือให้เกิดความหมายเชิงอุปมาอุปไมย ซ่ึงการอุปมาแบบ PM1 และ PM2 จะแตกต่างจาก 

MP1s, MP2s และ Ps ซ่ึงทั้ง 3 แบบแรกในภาพของ Subject ท่ี 1 และ Subject ท่ี 2 จะปรากฏให้เห็นในภาพรณรงค ์

แต่วจันะภาพอุปมาอุปไมยน้ีส่วนหน่ึงเป็น ขอ้ความ (Text) หรือภาษา (Verbal) อีกส่วนหน่ึงเป็นภาพ (Pictorial) ส่วนท่ี

เป็นขอ้ความมกัจะเป็นการใชส้ํานวนเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรยส่ิงของหรือส่ิงมีชีวิตกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งในเชิง

ส่งเสริมกนัหรือในเชิงตรงกนัขา้มกนั (Paradox) สอดคลอ้งกบัท่ี Charles Forceville (1996 อา้งถึง ใน ณฐัพงษ ์หริรักษา

พิทกัษ์,2540) ไดก้ล่าวไวว้่า การแยกว่าภาพใดเป็น Primary และ Secondary Subject นั้น ไม่มีความสําคญัเท่ากบัการ

อุปมาแบบ MP1s และ MP2s ดว้ยเหตุท่ีภาพทั้งสองไดถู้กนาํมาเสนอและถูกประกบคู่ให้เห็นในภาพรณรงคพ์ร้อมกนั 

โดยเรียกว่า Pictorial Metaphor 1 (PM1) และ Pictorial Metaphor 2 (PM2) โดยมาก PM1 มกัจะเป็นภาพส่ิงของหรือ

สัตว์ ส่วน PM2 จะเป็นภาพท่ีถูกเปรียบหรืออุปมาถึง ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีส่ือให้เห็นถึงคุณลักษณะ (Feature) หรือ

อรรถประโยชน์ (Proposition Benefits) ของส่ิงของหรือสัตวไ์ดว้่า ส่ิงของหรือส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นภาพรณรงคอ์ยูน่ั้นส่ือถึง 

“สาร” อะไร หรือเป็นการส่ือถึง “สารหลกั” (Key Message) ของภาพรณรงค์ช้ินนั้นๆ 4) การร้ือสร้าง ภาพเพ่ือการ

รณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์าทั้ง 10 ภาพ พบว่า มีเพียง 3 ภาพท่ีมีการนาํแนวคิดการร้ือสร้างมาใช้

ในช้ินงานซ่ึงเป็นการนําภาพแต่ละช้ินแยกช้ินส่วนออกมาจากภาพเดิมท่ีมีอยู่แล้วจึงนําส่วนต่างๆของส่ิงนั้ นๆมา

ประกอบกนัใหม่เพ่ือให้เกิดภาพในรูปแบบใหม่ ความหมายใหม่ มีความแปลกตา สามารถสร้างแรงดึงดูดให้ผูรั้บสาร
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เกิดความสนใจในเน้ือหาของสารมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสามารถการเสริมสร้างจินตนาการให้แก่ผูรั้บสารไดอี้กดว้ย 

สอดคลอ้งกบัท่ี ธีระยทุธ เฉยทิม (2548) กล่าวไวว้่า การร้ือสร้างเป็นการนาํส่วนต่างๆมาใส่ไวใ้นภาพหน่ึงภาพ นาํมา

แยกช้ินส่วนต่างๆออกจากกนั แลว้นาํมาประกอบกบัส่ิงอ่ืนเพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ ท่ีมีความแปลกตา และสามารถดึงความ

สนใจจากผูท่ี้ไดรั้บชมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข.) การรับรู้และการตีความของผูรั้บสารท่ีเกิดจากการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สัตวป่์า

ขององค์การกองทุนสัตวป่์า ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้และการตีความของผูรั้บสารสามารถแบ่งออกเป็น 6 

ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1) การตระหนกัถึงการสูญพนัธุ์ของสัตวป่์า

การตระหนกัถึงการสูญพนัธุข์องสตัวป่์าเป็นปัญหาท่ีสาํคญัมากปัญหาหน่ึง ท่ีมนุษยทุ์กคนจาํเป็นจะตอ้งรับรู้ 

เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของมนุษยท่ี์มีต่อสัตวป่์า  เพียงเพ่ือความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยกนั ไม่ว่าจะ

เป็นความบนัเทิง ปัจจยัดา้นการคา้ การทาํธุรกิจ หรือการล่าเพ่ือความอยู่รอด ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ี

ส่งผลทาํให้สัตวป่์าหลายชนิดตอ้งสูญพนัธุ์ไปจากโลกใบน้ี ทาํให้คนรุ่นหลงัไม่รู้จกัและไม่ไดเ้รียนรู้สัตวเ์หล่าน้ีไดอี้ก

ต่อไป 

2) การตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโลก

การตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมีความสําคญัอย่างมาก ซ่ึงถา้หากมนุษยต์ระหนักถึงผลกระทบท่ี

ตามมา จะทาํให้มนุษยคิ์ด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง การกระทาํของตนเองว่า ถา้หากตนล่าสัตวป่์าหรือทาํลายธรรมชาติจะ

ส่งผลอยา่งไรต่อส่ิงแวดลอ้มและจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษยใ์นภายภาคหน้า และจะทาํให้มนุษยเ์กิดการย ั้งคิด

ก่อนท่ีจะทาํลายส่ิงแวดลอ้มโลกไปมากกว่าน้ี 

3) การปลูกฝังสาํนึกเร่ืองการอนุรักษส์ัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้ม

การปลูกฝังสาํนึกเร่ืองการอนุรักษส์ัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้มของคนในปัจจุบนัจะแบ่งออกเป็น 2 ความคิดเห็น 

คือ คนท่ีมองว่าการปลูกฝังเร่ืองการอนุรักษส์ัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนตามรายวิชาก็เพียงพอแลว้ในการท่ี

จะทาํให้คนรุ่นใหม่หันมาอนุรักษส์ัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน กบัคนท่ีมองว่าการปลูกฝังเร่ืองการอนุรักษ์สัตวป่์า

และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่หันมาอนุรักษ์ แต่จะตอ้งมีการทศันะศึกษา 

หรือการท่ีให้คนรุ่นใหม่ไดส้ัมผสัถึงบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติของจริง เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกและเขา้ใจถึง

ความสาํคญัของสัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้ม 

4) การถวิลหาอดีต

ประสบการณ์หรือการนึกคิด นึกถึงอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนกบัตนเอง สามารถเป็นตวับ่งบอกถึงการปลูกฝังการ

อนุรักษส์ัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้มไดใ้นระดบัหน่ึง เน่ืองจากการประสบกบัเหตุการณ์นั้นๆมาดว้ยตนเอง จะทาํให้ตนเอง

ตระหนกัและรับรู้ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัธรรมชาติ และคิดไปถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษยท่ี์สามารถพบเห็น

ได้ในการใช้ชีวิตประจาํวนั หรือในบางคนอาจนึกถึงในสมยัเรียนในโรงเรียนท่ีมีการสอนเร่ืองสัตว์ป่าสงวนว่ามี

อะไรบา้ง ก็ช่วยทาํให้ร้ือฟ้ืนความทรงจาํและช่วยให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษส์ัตวป่์าและธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 

5) สัมพนัธบท

ภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์า มีการประกอบสร้างภาพให้ภาพมีความคลา้ยกบัภาพยนตร์เร่ือง สงคราม

กรุง Troy เพ่ือให้คนท่ีไดรั้บชมภาพน้ีเกิดความคิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และภาพดงักล่าวยงัไดท้าํให้คนท่ีพบเห็นนึกถึง

เหตุการณ์ข่าวท่ีเกิดข้ึน คือการฆ่าเสือดาํ จากเหตุการณ์ท่ีผ่านมาทาํให้ทราบไดว้่า การเช่ือมโยงระหว่างภาพเพ่ือการ
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รณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์ากบัเหตุการณ์ท่ีเกิดในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญั เน่ืองจากสามารถเป็นการย ํ้าเตือนให้คนรุ่นใหม่ได้

ทราบว่าในโลกน้ียงัมีสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธุ์อยู่อีกหลายชนิด และมนัจะหมดไปถา้หาเราไม่ช่วยกนัอนุรักษ์พนัธุ์สัตวป่์า

เหล่าน้ีเอาไว ้

 6) ภาพลกัษณ์ขององคก์รอนุรักษส์ัตวป่์า 

 ภาพลกัษณ์ขององคก์ร World Wide Fund For Nature มีภาพลกัษณ์ท่ีดี คนท่ีรู้จกัองค์กรจะมีความเห็นว่าเป็น

องค์กรท่ีจัดตั้ งมาเพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ป่าและส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจัง และยงัคงรณรงค์อยู่เร่ือยๆในปัจจุบนั เม่ือมี

เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัสัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรจะเคล่ือนไหวและจะรณรงค์เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ในดา้นของ

คนท่ีไม่รู้จกักบัองค์กรมาก่อน จะมองว่าเป็นองค์กรท่ีรณรงค์เพ่ือให้คนหันมาอนุรักษ์สัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่

ทราบว่ามีการเคล่ือนไหวอยา่งไร ถึงอยา่งไรก็ตามภาพลกัษณ์ขององคก์รก็เป็นส่วนสาํคญัอยา่งหน่ึงในการเผยแพร่ การ

รณรงคเ์พ่ือให้เกิดการอนุรักษพ์นัธุ์สัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ลกัษณะการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าขององคก์ารกองทุนสัตวป่์าประกอบไปดว้ย 

(1) การใชร้ะบบสัญลกัษณ์ภาพ (2) ระบบความหมายแฝง และการรับรู้และการตีความของผูรั้บสาร สามารถจาํแนกได ้

6 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การตระหนักถึงการสูญพนัธุ์ของสัตวป่์า (2) การตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโลก (3) 

การปลูกฝังสาํนึกเร่ืองการอนุรักษส์ัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้ม (4) การถวิลหาอดีต (5) สัมพนัธบท และ (6) ภาพลกัษณ์ของ

องคก์รอนุรักษส์ัตวป่์า 

 การอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าในปัจจุบนั ผูว้ิจยัพบว่า นอกจากการอุปมาอุปไมยเชิง

ภาพเพ่ือการรณรงคอ์นุรักษส์ัตวป่์าแลว้ยงัมีภาพท่ีเป็นการนาํวิธีการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มอีกมากมาย ดงันั้นผูท่ี้สนใจสามารถคาํเอาหลกัการดงักล่าวเพ่ือนาํไปวิเคราะห์ร่วมกนัการอุปมาอุปไมย

ประเภทอ่ืนๆได ้เพ่ือให้ไดค้าํตอบทางการวิจยัท่ีหลากหลายและแตกต่างไปจากเดิม และ ผูท่ี้สนใจสามารถนาํเอา

หลักการดังกล่าวไปวิเคราะห์ร่วมกับส่ือประเภทอ่ืนได้ด้วย เช่น การอุปมาอุปไมยผ่านส่ือภาพยนตร์ หรือการ

อุปมาอุปไมยผา่นส่ือวิทยโุทรทศัน์ 

การอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพ่ือการรณรงคผ์ูส้ร้างสรรคช้ิ์นงานควรคาํนึงถึงหลกัสาํคญัอยู่ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) 

เน้ือหาภายนอกหรือเน้ือหาทางรูปธรรม ควรคาํนึงถึงส่วนประกอบแต่ละส่วนภายในภาพ เลือกสรรภาพท่ีผูรั้บสาร

สามารถรู้จกั เขา้ใจในภาพๆนั้นไดใ้นทนัที ว่าเป็นภาพของส่ิงใด โดยภาพจะตอ้งมีความคมชดัและสามารถทาํให้ผูท่ี้รับ

สารท่ีมีประสบการณ์ไม่เท่ากนั ต่างเช้ือชาติ ต่างเผ่าพนัธุ์ เขา้ใจไดต้รงกนัว่าภาพนั้นคือส่ิงใด (2) เน้ือหาภายในหรือ

เน้ือหาทางนามธรรม การเลือกสรรภาพจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงว่า ภาพนั้นๆสามารถส่ือไดถึ้งส่ิงใด และภาพนั้นๆ สามารถ

เป็นตวัแทนของส่ิงอ่ืนได ้โดยท่ีจะตอ้งเป็นภาพท่ีสามารถทาํให้ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัว่า ภาพนั้นหมายถึงส่ิง

ใด (3) การจดัวางองคป์ระกอบภาพ ในการสร้างสรรค์ภาพจาํเป็นจะตอ้งมีการนาํส่วนประกอบของภาพทั้งหมดมาจดั

วาง โดยจาํเป็นจะต้องคาํนึงถึงความหมายของแต่ละจุดในการวางภาพ เพ่ือให้เกิดความหมายทางภาพท่ีสามารถ

ส่งเสริมให้ความหมายของภาพนั้ นๆสมบูรณ์และเขา้ใจไดต้รงกนั (4) การใชร้ะบบสัญลักษณ์ภาพ เพ่ือให้การส่ือ

ความหมายของช้ินงานสามารถเขา้ถึงผูรั้บสารและสามารถทาํให้เกิดความเขา้ใจไดต้รงกนั ซ่ึงสัญลกัษณ์ต่างๆ สามารถ

ช่วยให้ผูรั้บสารเกิดความเข้าใจในเน้ือหาสารมากยิ่งข้ึน (5) การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงส่วนสําคญัท่ี
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สามารถทาํให้การตีความของผูรั้บสารเปิดกวา้งและมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน สร้างความเพลิดเพลินในการตีความ

เน้ือหาสารของผูส้ร้างสรรค ์โดยการนาํเอาส่ิงหน่ึงมาเปรียบเทียบกบัอีกส่ิงหน่ึงเพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจกบัผูรั้บสาร 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “ภาพลกัษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวดู” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ของ

ประเทศไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวดูว่ามีลกัษณะท่ีขดัและไม่ขดัต่อกฏหมายไทยเป็นอย่างไร งานวิจยัช้ินน้ีเป็น

การวิจยัเชิงคุณภาพประเภทการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) โดยภาพยนตร์ท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ฮอลลี

วดูท่ีเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทย  จาํนวน 10 เร่ือง ท่ีเขา้ฉายในระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2016  สาํหรับ แนวคิดท่ีนาํมาใช้

เป็นกรอบในการศึกษา ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ (Image) แนวคิดเร่ืองสัญวิทยา (Semiology) และแนวคิดเร่ืองการ

เล่าเร่ือง (Narration)  ในภาพยนตร์  

ผลการศึกษา พบว่า ภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทยมีการนาํเสนอภาพลกัษณ์ประเทศไทย

ในภาพยนตร์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ 1) ภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทย และ 2) ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ขดัต่อกฏหมายไทย

ภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทยปรากฏในภาพยนตร์ 5 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง The Beach (2000), Bangkok Dangerous 

(2008), The Hangover part 2 (2011), Only God Forgives (2013) และ Skin Trade (2014) โดยมีประเด็นในการ

นาํเสนอภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อต่อกฏหมายไทย แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งยาเสพติด 2) ประเทศ

ไทยเป็นเมืองแห่งการค้าประเวณี 3) ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการคอร์รัปชั่น 4) ประเทศไทยเป็นเมืองแห่ง

อาชญากรรม ส่วนภาพลกัษณ์ท่ีไม่ขดัต่อกฏหมายไทย ปรากฏในภาพยนตร์ 5 เร่ือง ไดแ้ก่ Rambo 4(2008), Bitter 

Sweet (2010), The Impossible (2012) Railway Man (2013) และThe Asian Connection (2016) โดยประเด็นในการ

นาํเสนอภาพยนตร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม  2) 

ชาวไทยเป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจ 3)ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีงดงาม 4) ประเทศไทยมีความผกูพนัลึกซ้ึงกบัพระพุทธศาสนา 

คาํสําคญั : ภาพลกัษณ์, ภาพยนตร์ฮอลลีวดู 

Abstract 

The research on “The Image of Thailand in Hollywood Films” is aimed at learning about the image 

appearing of Thailand’s in Hollywood films and if it is contrary to the laws of Thailand or not. The qualitative 

research was based on textual analysis of ten studied Hollywood films that were shot in Thailand and released 

between 2000 and 2016. The conceptual framework for data analysis included Image, Construction,Semiology and 

Film Narration. 
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The results of the research found that there were two aspects of image construction in Hollywood films 

shot in Thailand, which were 1) image contrary to the laws of Thailand and 2) image not contrary to the laws of 

Thailand. 

Image contrary to the laws of Thailand was found in 5 films including The Beach (2000), Bangkok 

Dangerous (2008), The Hangover Part 2 (2011), Only God Forgives (2013) and Skin Trade (2014). Four significant 

points that made the image contrary to the laws of Thailand were: 1) Thailand was a city of drugs; 2) Thailand was a 

country of prostitution; 3) Thailand was a country of corruption; and 4) Thailand was a country of crime. 

Five films whose image was not contrary to the laws of Thailand were Rambo 4 (2008), Bitter Sweet 

(2010), The Impossible (2012), Railway Man (2013) and The Asian Connection (2016). Four significant points that 

made the image not contrary to the laws of Thailand were: 1) Thailand had beautiful scenery; 2) Thai people were 

generous; 3) Thailand had a graceful culture; and 4) Thailand was profoundly tied to Buddhism. 

Keywords: Image, Hollywood Films 

1. บทนํา

ภาพยนตร์ (films) เป็นศิลปะเพ่ือความบนัเทิงชนิดหน่ึงท่ีแพร่หลายทัว่ไปในทุกชาติทุกภาษา นอกจากจะเป็น

ศิลปะแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมของชนชาตินั้นๆ และยงัถือเป็นส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อ

สังคมโดยทัว่ไป เน่ืองจากภาพยนตร์มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนแต่ละยุคสมยั ทั้ง

สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม (สุวิมล วงศรั์ก, 2547)  ฉลองรัฐ เฌอมาลยช์ลมารค (2558) ไดก้ล่าวถึง

ภาพยนตร์ว่า ภาพยนตร์เป็นศิลปะสําหรับมวลชนเพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชนเขา้ถึงโดยง่าย นอกจากน้ีภาพยนตร์ยงัมี

บทบาทให้ความบนัเทิง ช่วยบนัทึกเร่ืองราวแห่งยุคสมยั และสามารถส่งสารเผยแพร่อุดมการณ์หรือปลูกฝังรสนิยม

ให้กับมวลชนโดยง่าย เหตุน้ีเองภาพยนตร์จึงได้รับการตระหนักว่ามีความสําคัญและมีบทบาทต่อสังคมโดยรวม 

ภาพยนตร์จึงนบัว่าเป็นหน่ึงในสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เน่ืองจากในการนาํเสนอเร่ืองราวนั้นมีการ

ถ่ายทอดและนาํเสนอเน้ือหาท่ีครอบคลุมถึงสภาพสังคม ศิลปวฒันธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี เหตุการณ์ต่างๆท่ี

เกิดข้ึน การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวิถีชีวติของคนในสังคมนั้นๆดว้ย จึงถือไดว้่าภาพยนตร์เป็นการบนัทึกเร่ืองราวและ

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบส่ือชนิดหน่ึง และเอกสิทธ์ิ พนัธุ์พูล (2554) ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีพลังทาง

วฒันธรรมอยา่งมาก และมีอิทธิพลสูงในการเปล่ียนแปลงสังคมอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากภาพยนตร์ “เป็นภาษาสากล” 

ท่ีสามารถเขา้ถึงไดท้ั้งคนท่ีไม่รู้หนงัสือและคนท่ีมีการศึกษารวมทั้งภาพยนตร์ยงัมีภาษาและไวยากรณ์เป็นของตวัเอง 

เป็นศิลปะร่วมสมยัท่ีผสมผสานมิติของภาพ เสียง ดนตรี การแสดง ภาพยนตร์เป็นการนาํภาพแต่ละภาพมาเรียบเรียง

พร้อมทั้งให้เสียงประสานจนภาพเหล่านั้นต่อเขา้ดว้ยกนัเสร็จสมบรูณ์ และมีความหมายเป็นการสร้างภาพความเป็นจริง

ในภาพมายา  

การเติบโตของภาพยนตร์มีวิวฒันาการท่ียาวนานจนกระทัง่ถึงการเติบโตของเทคนิคการถ่ายทาํภาพยนตร์จาก

มุมเดียว เช่น การถ่ายภาพการแสดงละคร การเล่าเร่ืองดว้ยภาพ การใชภ้าพใกล ้- ไกล การจดัองค์ประกอบของภาพ ท่ี

เรียกว่า miss - en - scence และการตดัต่อภาพ จากภาพท่ีไม่เก่ียวกนัมาผสมกนัเพ่ือส่ือความหมายดงัท่ีเรียกว่า  Soviet 
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Mongtage ท่ีทาํให้ภาพยนตร์ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นศิลปะแขนงท่ีเจ็ด เพราะมองว่าภาพยนตร์เป็นศาสตร์แขนง

หน่ึงท่ีไม่ต่างจากศิลปะทั้งหกด้าน ได้แก่ นาฏกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ดนตรี และวรรณกรรม โดย

ภาพยนตร์จึงถือว่าเป็นศิลปะแขนงใหม่ท่ีใชศิ้ลปะแห่งภาพและเสียงรังสรรค์โลกแห่งจินตนาการเป็นภาพความจริง

และเสมือนจริงผ่านทางสายตาของผู ้ชม อีกทั้ งย ังผสานศิลปะทั้ งหกเข้ามารวมกันจนเกิดเ ป็นภาพยนตร์                      

(กาํจร หลุยยะพงศ,์ 2557) ส่งผลให้การเล่าเร่ืองสามารถตีความหมายไปสู่ภาพยนตร์ในฐานะปฏิบติัการทางสังคม      

อนัหมายถึงภาพยนตร์จะมีความเก่ียวพนักนัทางสังคมทั้งในดา้นของผูผ้ลิต (sender) ท่ีจะผลิตเน้ือหา (message) ท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีการแฝงความหมายบางประการ โดยผ่านช่อง

ทางการส่ือสาร (chanel) หลากหลายและหลายคร้ัง จนกระทัง่ถึงการรับชมและการพิจารณาจากผูช้ม (receiver) จนถึง

กระบวนการรับรู้และเกิดการตีความหมาย  

ภาพลักษณ์ประเทศไทยท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทศันคติ (Affective Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจาก 

ความรู้สึกท่ีถูกประเมินหลงัจากนักท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ หรือเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการไดย้นิ รวมถึงการรับภาพยนตร์เช่นกนั ทาํให้นกัท่องเท่ียวเกิด

ทศันคติหรือมีความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อสถานท่ีเหล่านั้น ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสถานท่ีโดยรวม (Overall / Global Image) 

เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้เก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัการประเมิน

ความรู้สึกต่อคุณลกัษณะต่างๆของสถานท่ีนั้น (Affective Image) เกิดเป็นองค์รวมหรือภาพรวมสะทอ้นถึงความรู้สึก

นึกคิดของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ใหญ่ของสถานท่ีนั้นๆ กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ตามคุณลกัษณะต่างๆ ของสถานท่ี 

เช่น ทิวทศัน์ภูมิประเทศ อากาศ สถาปัตยกรรม วฒันธรรม และส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว เป็นตน้ และ

ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อคุณลกัษณะต่างๆ นั้น เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของจงัหวดัหรือภาพลกัษณ์ของ

ประเทศหน่ึงๆ (จิรายทุธ์ สนดา ,2557)  โดยภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตา

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่ว่าจะมาจากส่ือใดๆก็ตาม เช่น ผลการวิจยัของ อารยา วรรณประเสริฐ (2542) ได้

ทาํการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวประเทศไทยในสายตาของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไดเ้ขา้มา

เท่ียวในประเทศไทย ไดผ้ลวิจยัว่าในการท่ีชาวต่างชาติเลือกท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย เพราะประเทศไทย

มีความสวยงามทางธรรมชาติ  และความเป็นมิตรของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงมีความเด่นในดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

ส่วนด้านความคุ้มค่าของเงินในการท่องเท่ียว คือ มีแหล่งขายสินคา้ท่ีถูก (Fascinating Cheap Shopping) อาหาร

หลากหลาย (Exotic Food) แหล่งประวติัศาสตร์ท่ีเป็นมิตร (Friendliness Historical Sites)   ชานเมืองท่ีไม่ถูกทาํลาย 

(Tropical Unspoiled Countryside) และมีทิวทศัน์สวยงาม (Beautiful Scenery) นอกจากน้ีประเทศไทย ยงัมีภาพลกัษณ์

ท่ีเด่นในด้านคุณค่าท่ีก่อให้เกิดความรู้ (Epistemic Value) ได้แก่ การมีประสบการณ์ในวัฒนธรรม ท่ีแตกต่าง 

(Difference Culture Experience) การมีประสบการณ์กบัอากาศท่ีแตกต่าง (Different Climate Experience) เช่น แหล่ง

ประวติัศาสตร์ ทะเล ชนบทท่ีไม่ถูกทาํลาย ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และความรู้สึกถึงการได้พกัผ่อน สอดคล้องกับผล

การศึกษาโครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยในสายตานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกล่าวว่า 

ภาพยนตร์มีอิทธิพลจากการสะทอ้นภาพลกัษณ์จากชมภาพยนตร์ท่ีนาํเสนอดา้นภาพลกัษณ์ประเทศไทยท่ีนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติใช้เป็นส่ิงท่ีประกอบการตัดสินใจเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให้การ

ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการพฒันาและเติบโตข้ึนได ้(จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และคณะ, 2555) ทาํให้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2042 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ต่างประเทศเร่ิมให้ความสนใจและเลือกประเทศไทยเป็นเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์มากข้ึน ดว้ยสถานท่ีท่ีสวยงาม

เหมาะกบับทภาพยนตร์ทั้งท่ีใชส้ถานท่ีถ่ายทาํและนาํเสนอในภาพยนตร์ว่าเป็นประเทศไทยจริง และเป็นการสมมติ

เมืองหรือประเทศข้ึนก็ตาม โดยภาพยนตร์จากฮอลลีวดูมีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเขา้มาใชป้ระเทศไทยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํอย่าง

ต่อเน่ืองหลงัจากภาพยนตร์สารคดีเร่ืองแรกของฮฮลลีวดูท่ีเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทยเร่ือง “ชา้ง” ในปี พ.ศ.2463 และ

ภาพยนตร์เต็มเร่ือง เร่ือง “The beach” ท่ีถือไดว้่าเป็นภาพยนตร์สร้างช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

ให้กบัประเทศไทยเป็นอยา่งมากตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2543 

แต่ในขณะเดียวกนั การรับรู้ขอ้มลูในการตดัสินใจเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ก็ยงัมีภาพลกัษณ์ในเชิงลบ

เช่นกนั เพราะการเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยของชาวต่างชาติต่างก็รับประสบการณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัในทั้งใน

พ้ืนท่ีแต่ละภูมิภาค สภาพอากาศ ชุมชน และผูค้นในทอ้งท่ีนั้นซ่ึงมีผลต่อทศันคติท่ีนักท่องเท่ียวไดรั้บมีความแตกต่าง

กนั จากผลการวิจยัของอารยา วรรณประเสริฐ (2542) กล่าวว่านักท่องเท่ียวมองเห็นประเทศไทยเต็มไปดว้ยมลพิษ มี

การเอาเปรียบจากพ่อคา้แม่คา้ ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการคา้ยาเสพติดและมีโสเภณีเด็ก ซ่ึงภาพลกัษณ์ดงักล่าวมี

ผลทางดา้นภาพลกัษณ์เชิงลบต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัอยา่งไม่ขาดสายและมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรงมากข้ึนส่งผลกระทบ

เชิงภาพลกัษณ์ต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทยรวมถึงเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนการนาํเสนอภาพยนตร์ของฮอลลีวูดท่ีมีการกล่าวถึงประเทศไทยในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี

การถ่ายทาํ บทพดูท่ีกล่าวถึงประเทศไทย นกัแสดง การนาํเสนอดว้ยภาพ ดนตรีประกอบ ตลอดจนการสร้างความหมาย

ท่ีมีการส่ือถึงประเทศไทยจากภาพยนตร์ท่ีใชเ้ป็นตวัอย่างในการศึกษา จะมีการสะทอ้นความหมายในดา้นภาพลกัษณ์

ของประเทศไทยท่ีมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบท่ีปรากฏในภาพยนตร์ซ่ึงมีทั้งขดัต่อกฏหมายไทย และไม่ขดัต่อกฏหมายไทย

เน่ืองจากการขออนุญาตเข้ามาถ่ายทาํภาพยนตร์ในประเทศไทยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากกองกิจการ

ภาพยนตร์ กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬาก่อน ซ่ึงในการศึกษาผูว้ิจยักาํหนดผลการศึกษาโดย

ภาพรวมของการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีมีการถ่ายทาํในประเทศไทยจากแนวคิด

เก่ียวกับการนําเสนอเก่ียวกับการผลิตซํ้ าทางวัฒนธรรมของ Walter Benjamin ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ใช้ค ําว่า                      

“ Re – Presentation” ท่ีกล่าวถึงกระบวนการผลิตซํ้ า และการเผยแพร่ทางวฒันธรรมโดยผ่านงานทางดา้นเทคโนโลยี

ต่างๆในเชิงบวก แต่ในคําว่า“ Re –Presentation”ย ังมีการนําเสนอในแง่มุมของการ “นําเสนอใหม่” และ 

“การเป็นตวัแทน”  นั่นคือการนาํเสนอ “ภาพแทน” (Representation) ซ่ึงเป็นเพียงแค่ความหมายนัยยะหน่ึงของคาํท่ี

ซบัซอ้น Hall Stuart  ไดนิ้ยามคาํว่า “ Representation” ว่าเป็นการผลิตสร้างความหมายโดยใชร้ะบบสัญญาณ เป็นการ

พยายามท่ีจะเสนอแนวความคิดเช่ือมโยงกบัระบบสัญญาณเขา้ดว้ยกนั หรือเป็นการนาํเสนอผ่านระบบสัญญาณนั่นเอง 

Hall พิจารณาว่า ระบบการนาํเสนอภาพแทนนั้นเกิดข้ึนจากสองระดบัดว้ยกนั คือ 1) ในระดบัของการนาํเสนอภาพ

แทนในใจ (Mental Representation) เป็นการพยายามตีความจริงรอบตวัมนุษยซ่ึ์งเป็นกระบวนการกลัน่กรองท่ีเกิดข้ึน

รอบตวับุคคลให้เป็นความรู้หรือความคิดหน่ึงๆท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 2) ในระดบัของการนาํเสนอภาพแทนภายนอก 

เป็นการส่ือสารความคิดหรือความรู้ท่ีอยู่ในหัวสมองออกมาให้ผูอ่ื้นรับทราบโดยระบบสัญญาณหน่ึงๆ เช่น ภาษา    

เป็นตน้ ดงันั้ นจะเห็นได้ว่า การนาํเสนอภาพแทนนั้นมีขั้นตอนในการกลัน่กรอง “ ความจริง” อย่างน้อยสองระดับ 

คือการกลัน่กรองและจดัการเรียบเรียงความรู้ความคิดในหัวสมองมนุษย ์และกลัน่กรองและจดัการเรียบเรียงความรู้

ความคิดภายนอกโดยผา่นระบบสัญญาณนั่นคือ ภาษา ทาํให้ Hall เสนอวิธีการศึกษาการนาํเสนอภาพแทนในเชิงการ 
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“สร้าง” ความหมาย (Construction Approach) ซ่ึงตั้งอยู่บนความเช่ือพ้ืนฐานท่ีว่า การนาํเสนอภาพแทนนั้นไม่ใช่เป็น

กระบวนการนําเสนอท่ีโปร่งใส หรือเป็นเพียงการถ่ายทอดส่ิงรอบขา้งโดยตรงโดยไม่มีการบิดเบือน หากแต่เป็น

กระบวนการท่ีแอบแฝงการผลิตความหมาย กล่าวคือ ในขณะท่ีส่ิงรอบขา้งไม่ไดมี้ความหมายในตวัของมนัเอง หากแต่

นักเขียนหรือผูน้าํเสนอภาพแทนนั้ นใส่ “ความหมาย” ลงไปในกระบวนการนําเสนอจากแง่มุมดงักล่าว ผูเ้ขียนบท

ภาพยนตร์หรือ ผูน้าํเสนอนบัว่ามีความสาํคญัอยา่งมากในกระบวนการสร้างความหมาย เน่ืองจากเป็นผูก้าํหนดกรอบ

และให้ความหมายกบัส่ิงรอบขา้งท่ีไม่ไดมี้ความหมายในตวัของมนัเอง เช่นเดียวกนักบัการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของ

ประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีมีการใชก้ลวิธีในการสร้างความหมายผ่านกระบวนการเล่าเร่ืองและถ่ายทอดลงสู่

ภาพยนตร์ (สรพงษ ์วงศธีรธรณ์, 2556) 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงกาํหนดความหมายถึงมโนทศัน์เร่ืองภาพลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีปรากฏอยู่

ในภาพยนตร์ฮอลลีวดูท่ีเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์ถึงความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และ

ความหมายโดยนยั (Cognative Meaning) ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยดว้ย

การปรับภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึนในสายตานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ตลอดจนการพฒันาดา้น

อุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยผ่านการประกอบสร้างของภาพยนตร์ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ภาพยนตร์ดา้นการใช้

ภาษาทางภาพยนตร์และองค์ประกอบในการสร้างความหมายท่ีสะทอ้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยและปรากฏใน

ภาพยนตร์ ทั้งน้ีผลของการวิจยัสามารถนาํไปประกอบการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในระดบันานาชาติ

ตลอดจนระดับโลกได้ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการส่งเสริมกลยุทธ์และปรับปรุงแกไ้ขแผนพฒันาทางด้านการ

ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ตลอดจนการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย  

2. วตัถุประสงค์ในการวจิัย

เพ่ือให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮออลลีวูดท่ีขดัและไม่ขดัต่อกฏหมายไทย

ในการนาํเสนอภาพยนตร์ฮอลลีวดู 

3. การดําเนินงานวจิัย

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ ตวับท (Texual analysis) เน้ือหาของภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่ีใชเ้ป็น

ตวัอยา่งในการศึกษา รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มลู เช่น เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ข่าว 

บทความ บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในมุมมอง ทศันคติ 

รวมถึงรูปแบบการนาํเสนอต่างๆ มาประกอบกบัการวิเคราะห์ตวับทในภาพยนตร์เพ่ือให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีแม่นยาํ 

ชดัเจนและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน ซ่ึงภาพยนตร์ท่ีใชใ้นการศึกษานั้นพิจารณาและคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีผลิตและจดั

จาํหน่ายภายใตลิ้ขลิทธ์ิของฮอลลีวดูท่ีมีการเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทยและเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย

จาํนวน 10 เร่ืองโดยเขา้ฉายในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2559 (ค.ศ. 2000-2016) ซ่ึงการวิเคราะห์ภาพยนตร์ท่ี

ใชใ้นการวิจยัจะวิเคราะห์ภายใตก้ฏหมายเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทยตามพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวิดิ

ทศัน์ พ.ศ. 2551 เพราะภาพยนตร์ทั้งหมดไดถู้กถ่ายทาํภายในประเทศไทย ซ่ึงภาพยนตร์ท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ 
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ตาราง 1 รายช่ือภาพยนตร์ทีค่ดัเลอืกและนํามาใช้ในการศึกษาวจิัย 

ลาํดับ เร่ือง ประเภท ปีทีเ่ข้าฉายในไทย 

1 The beach Thriller/ Drama 2000 

2 Bangkok dangerous Thriller/Action 2008 

3 Rambo 4 Thriller/Action 2008 

4 Bitter sweet Romantic/Comedy 2010 

5 The hangover part 2 Farce 2011 

6 The impossible  Thriller/ Drama 2012 

7 Only god forgive Drama/Thriller 2013 

8 Railway man Drama/ Biography 2013 

9 Skin trade Drama/Crime 2014 

10 The Asian connection Action 2016 

4. ผลการวจิัย

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ภาพยนตร์ทั้งหมดในดา้นภาพลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลี

วูดท่ีขัดและไม่ขัดต่อกฏหมายไทยในการนําเสนอภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบหลักของ

ภาพยนตร์ประกอบกบัแนวคิดการเล่าเร่ือง ไดแ้ก่ 1) ภาพ:  คือ ภาพท่ีปรากฏเป็นสถานท่ีถ่ายทาํในมุมต่างๆ ท่ีแสดงให้

เห็นว่าเป็นประเทศไทยโดยท่ีไม่ต้องมีบทพูดหรือการแนะนําว่าท่ีน่ีเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทย เช่น ภาพวัด 

พวงมาลยั พานบายศรี ทอ้งทะเล เรือ ธงชาติไทย  2) เสียง: คือ เสียงบทพูด การสนทนาและ/หรือการบรรยายของตวั

ละคร ท่ีใชใ้นการส่ือสารกนั เสียงบรรยายประกอบในแต่ละฉากหรือแสดงแทนความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร รวมถึง

เพลงและดนตรีประกอบในแต่ละฉาก เช่น เพลงท่ีมีเสียงร้องเป็นภาษาไทยทั้งท่ีเป็นทั้งภาษากลางหรือท้องถ่ิน 

(ภาษาเหนือ/อีสาน) และเสียงเคร่ืองดนตรีไทย 3) เน้ือหาและแก่นเร่ือง คือ โครงเร่ืองของภาพยนตร์ท่ีถูกสร้างและ

ถ่ายทอดออกมา โดยมีการกาํหนดว่าตอ้งมีประเทศไทยเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี สถานการณ์ เหตุการณ์ และ

บุคคลซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีสาํคญัแบ่งไดเ้ป็นประเด็นหลกั คือ 

 ภาพยนตร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทย ปรากฏในภาพยนตร์ 5 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง The beach (2000), 

Bangkok dangerous (2008), The hangover part 2 (2011), Only god forgives (2013) และ Skin trade (2014) โดย

ประเด็นในการนาํเสนอภาพยนตร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยเป็นเมือง

แห่ง      ยาเสพติด 2) ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการคา้ประเวณี 3) ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการคอร์รัปชัน่

4)ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งอาชญากรรม  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีมีการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของ

ประเทศไทยในภาพยนตร์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทย สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

1) ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งยาเสพติด โดยภาพยนตร์ นาํเสนอว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถหายา

เสพติดไดง่้าย ไดแ้ก่ ภาพยนตร์เร่ือง The beach และ Only God forgives  และThe Hangover part 2 ทั้ง 3 เร่ืองน้ี มีการ

กล่าวถึงว่าประเทศไทยสามารถหายาเสพติดไดง่้ายมาก เช่น กญัชา ซ่ึงสามารถหาไดใ้นสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในเมือง
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ใหญ่ ไนท์คลับ หรือสถานท่ีอโคจรท่ีเป็นท่ีรู้จักในกันในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในขณะท่ี เร่ือง Bangkok 

dangerous แมภ้าพท่ีนําเสนอไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงว่ายาเสพติดหาง่าย แต่ก็กล่าวถึงว่ามียาเสพติดพวัพนัในกลุ่ม

อาชญากรรมเพ่ือใชใ้นการประกอบการอ่ืนๆ  

2) ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการคา้ประเวณี ท่ีแทรกซึมอยู่ทัว่ทุกมุมของประเทศไทย และเป็นท่ีกล่าวถึง

อย่างกวา้งขวางในหมู่นักท่องเท่ียวว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการคา้ประเวณี ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยาม

กลางคืน เช่น ไนทค์ลบั หรือแมก้ระทัง่การเก่ียวโยงเร่ืองอาชญากรรมการค้าประเวณี เช่น การซ้ือขายเด็กสาวจาก

ต่างจงัหวดัเพ่ือการคา้ประเวณี พบในภาพยนตร์เร่ือง Bangkok dangerous และ เร่ือง Skin trade ส่วนในภาพยนตร์เร่ือง 

The beach ในภาพยนตร์นาํเสนอเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงในจงัหวดักระบ่ีท่ีเสนอภาพว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวยามราตรีและ

มีภาพท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินไปกบัผูห้ญิงไทยท่ีมีลกัษณะการแต่งกายดว้ยผา้น้อยช้ินตามถนน ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าเป็นเมืองแห่งการคา้ประเวณีอย่างโจ๋งคร่ึม แต่ในภาพยนตร์เร่ือง Only god forgives และBangkok dangerous 

นาํเสนอภาพอโคจรสถาน คือ บาร์ และไนทค์ลบัท่ีซ่ึงสามารถไปหาผูห้ญิงบริการไดโ้ดยง่าย ซ่ึงหมายรวมถึงการคา้

และเสพยาเสพติดภายในสถานแห่งนั้นดว้ยเช่นกนั 

3) ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการคอร์รัปชัน่ พบในภาพยนตร์ เร่ือง Bangkok dangerous โดยภาพยนตร์   

จะกล่าวถึงบุคคลท่ีตกเป็นเป้าหมายในการถูกสังหาร ซ่ึงทุกคนลว้นเป็นบุคคลท่ีถูกบ่งช้ีว่าเป็นบุคคลท่ีมีการกระทาํ

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนบงัหนา้ดว้ยความโปร่งใส แต่ความเป็นจริงแลว้เป็นเพียงฉากบงัหน้าเพ่ือการกระทาํทุจริต

ดว้ยกลโกง อาํนาจมืด และอิทธิพลทอ้งถ่ิน 

4) ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งอาชญากรรม เป็นอํานาจมืดและอิทธิพลท้องถ่ิน ท่ีปกคลุมใน

กรุงเทพมหานครเป็นหลกั นกัการเมืองทุจริตมีกลโกงท่ีมีภาพความโปร่งใสช่วยเหลือประชาชนบงัหน้า โดยส่วนใหญ่

จะมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีความพวัพนักบัอาชญากรรม เช่น บาร์ ไนทค์ลบัท่ีมีผูห้ญิงใส่ชุดนอ้ยช้ินออกมาเต้น

กลางคลบัท่ีมีเสาอยูก่ลางเวที และมีอีกส่วนหน่ึงท่ีกาํลงันัง่กบัแขก ส่ือให้เห็นว่าเป็นหญิงผูข้ายบริการ พบในภาพยนตร์

เร่ือง Only god forgives เแก่นของเร่ืองถูกเช่ือมโยงมาจากการท่ีน้องชายของพระเอกของเร่ือง พลั้งมือฆ่าโสเภณีไทย

ตาย ฉากน้ีเปรียบเสมือนการหาแหล่งคา้ประเวณีเป็นเร่ืองปกติและหาไดง่้ายมากของประเทศไทย รวมไปถึงการพวัพนั

กบัยาเสพติด ส่วนภาพยนตร์เร่ืองBangkok dangerous กล่าวถึงบุคคลท่ีตกเป็นเป้าหมายสังหารลว้นเป็นบุคคลท่ีถูกบ่งช้ี

ว่าเป็นบุคคลท่ีไม่ดี จึงถูกว่าจา้งให้ลอบสังหาร เช่น การมีความพนัพนักบัการคา้ประเวณี เช่น ตามชนบทโดยการหลอก

หรือซ้ือเด็กสาวจากพ่อแม่ท่ีติดหน้ีจาํนวนมากแต่ไม่สามารถใชห้น้ีไดจึ้งต้องขายลูกสาวมาให้กบันายทุนเพ่ือนาํไป

คา้ประเวณี ซ่ึงนายทุนนั้นอาจจะเป็นทั้งนายทุนและนักการเมืองทั้งไทยและต่างชาติ เช่นเดียวกนักบัภาพยนตร์เร่ือง 

Skin trade ท่ีกล่าวถึงเ ร่ืองอาชญากรรมท่ีเ ก่ียวพันกับการค้าประเวณี อ ํานาจมืด และอิทธิพลท่ีปกคลุมใน

กรุงเทพมหานคร แต่ภาพยนตร์ไม่ไดเ้จาะจงเร่ืองของปลายทางหรือต้นตอของอิทธิพลด้านมืดดังว่ามีความเป็นมา

อยา่งไร และทั้งสองเร่ืองน้ีเก่ียวโยงไปถึงเร่ืองยาเสพติด และการคา้ประเวณีดว้ยเช่นกนั  

ส่วนภาพยนตร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ขดัต่อกฏหมายไทย ปรากฏในภาพยนตร์ 5 เร่ือง ไดแ้ก่ Rambo 4 (2008), 

Bitter sweet (2010), The impossible (2012), Railway man (2013) และThe Asian connection (2016) โดยประเด็นใน

การนาํเสนอภาพยนตร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ขดัต่อกฏหมายไทยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยมีภูมิทศัน์ท่ี

สวยงาม 2) ชาวไทยเป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจ 3) ประเทศไทยมีประเพณีและวฒันธรรมท่ีงดงาม 4) ประเทศไทยมีความผกูพนั
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ลึกซ้ึงกบัพระพุทธศาสนา โดยประเด็นท่ีมีการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีไม่ขดัต่อกฏหมายไทย สามารถ

อธิบายไดด้งัน้ี  

1) ประเทศไทยมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะมีการนําเสนอความสวยงามและ3 9ความอุดม

สมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เช่น39 ทะเล ท่ีจงัหวดักระบ่ี พงังา ภูเก็ต นาํเสนอชายหาด และนํ้ าทะเลท่ีสวยงาม สระ

มรกต เป็นการนาํเสนอเชิงการท่องเท่ียวเพราะประเทศไทยไดช่ื้อว่ามีทะเลและหมู่เกาะท่ีสวยงามมากไม่แพป้ระเทศอ่ืน 

เป็นประเทศท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจท่ีจะใช้เ ป็นท่ีพักผ่อน  ภาพยนตร์ท่ีมีการนําเสนอภาพเชิงการการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวได้แก่  The impossible, Bitter sweet ส่วนเร่ือง Railway man เป็นการนาํเสนอการ

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ เช่น พิพิธภณัฑ ์วดั และสถานท่ีท่ีมีอยูจ่ริงในภาพยนตร์ คือ สะพานขา้มแม่นํ้ าแคว (จงัหวดั

กาญจนบุรี นาํเสนอภาพความสวยงามของสะพานขา้มแม่นํ้ าซ่ึงเป็นจุดท่องเท่ียวริมแม่นํ้ าแคว 3 9และความอุดมสมบูรณ์

ทางทรัพยากรธรรมชาติ39 ส่วนเร่ือง Rambo 4 ถึงแมแ้ก่นเร่ืองในการนาํเสนอจะมีความรุนแรงเพราะ3 9มีเคา้โครงมาจาก

เร่ืองจริง เป็นสงครามกลางเมืองท่ีถือว่านานท่ีสุดในเขตชายแดนไทยพม่าซ่ึงเป็นความขดัแยง้ของพม่าและชนเผ่า

กะเหร่ียง  แมว้่าการถ่ายทาํจะใชส้ถานท่ีในประเทศไทยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่จาํลองเป็นในประเทศ

พม่าและเขตชายแดนพม่า ซ่ึงใชส้ถานท่ีถ่ายทาํใน อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่ในส่วนท่ีกล่าวถึงประเทศไทยคือ

อาํเภอแม่สา จงัหวดัเชียงใหม่เป็นฟาร์มงูแม่สา (แต่ในเร่ืองกล่าวว่าเป็น อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก) ภาพท่ีปรากฏ3 9ใน

ภาพยนตร์เป็นรูปแบบของชุมชนในต่างจงัหวดั วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย การ3 9นาํเสนอในภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงชุมชน

เล็กๆ ในประเทศไทยนั้นมีความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของ

ประเทศไทย การใชชี้วิตของคนในชุมชน อาชีพ และวิถีชีวิตของคนชุมชน3 9คงความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนของชุมชน

ในชนบทในประเทศไทย ส่วนภาพยนตร์เร่ือง The Asian connection นาํเสนอความสวยงามในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี    

เป็นอตัลกัษณ์ของประเทศไทยอีกท่ีหน่ึง คือ วดัเขาชีจรรย ์จงัหวดัชลบุรี, วิวแม่นํ้ าเจา้พระยาและพระปรางค์วดัอรุณ

ราชวรารามท่ีนางเอกนัง่เรือหางยาวออกมาในฉากตอบจบของเร่ือง แมภ้าพไม่ไดต้ั้งใจในการนาํเสนอเชิงการท่องเท่ียว

แต่ก็สามารถช่วยเผยแพร่มุมมองของประเทศไทยในอีกมุมหน่ึงไดบ้า้งเช่นกนั รวมถึงฉากการส่งมอบเงินท่ีวดั ก็ใช้

สถานท่ีถ่ายทาํท่ีโรงถ่ายภาพยนตร์ของกนัตนา (Kantana Movie town) ในจงัหวดันครปฐม ท่ีแสดงให้เห็นว่า ประเทศ

ไทยก็มีโรงถ่ายภาพยนตร์ท่ีถูกสร้างข้ึนอย่างสวยงามเช่นกนั และภาพยนตร์ เร่ือง Bitter sweet  ถ่ายทาํและนาํเสนอ

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดักระบ่ีเกือบทั้งหมด เช่น ทะเลแหวก วดัถํ้าเสือ และสระมรกต ซ่ึงสถานท่ีถ่ายทาํทั้งหมดนั้น

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหน่ึงในประเทศท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดเ้ป็น

อยา่งดี และในบางสถานท่ีนั้น ก็เป็น Unseen Thailand ดว้ย 

2) ชาวไทยเป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจ ภาพยนตร์ท่ีนาํเสนอเก่ียวกบันํ้ าใจและความช่วยเหลือของคนไทย ท่ีพบในเร่ือง 

The impossible ตลอดทั้งเร่ือง คือ หลงัจากการเกิดภยัธรรมชาติอยา่งไม่คาดฝันการสร้างตวัละครเป็นจุดเช่ือมระหว่าง

เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีตอ้งพบกบัคนในพ้ืนท่ี นัน่คือคนไทยในชุมชนท่ีเป็นผูค้น้พบและตามหา รวมไปถึงผูท่ี้เขา้

มาช่วยเหลือ สถานพยาบาล ตลอดจนตาํรวจ แก่นเร่ืองนอกจากจะนาํเสนอความหายนะของภยัธรรมชาติ แต่ในการ

เดินเร่ืองก็มีการนาํเสนอเร่ืองความมีนํ้ าใจของคนไทยท่ีแสดงความช่วยเหลือดว้ยรอยยิ้มและแสดงความเต็มใจท่ีจะ

ช่วยเหลือแมว้่าการส่ือสารจะค่อนขา้งลาํบากเน่ืองจากมีความแตกต่างของภาษา แต่ภาพยนตร์ก็แสดงให้เห็นถึงความมี

นํ้ าใจและเต็มใจท่ีจะช่วยเหลืออยา่งมากท่ีสุด  
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3) ประเทศไทยมีประเพณีและวฒันธรรมท่ีงดงาม ภาพยนตร์เร่ือง  Bitter sweet มีการนําเสนอภาพท่ีแฝง

เก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรมไทยท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของคนไทย ในภาพยนตร์นัน่คือการ “ไหว”้ ภาพยนตร์เร่ือง Bitter 

sweet  นาํเสนอวฒันธรรมการถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้น ในฉากท่ีไบรอนัมาพบพ่อ-แม่ของทิชาท่ีจงัหวดักระบ่ี และถาม

เพ่ือนท่ีช่ือเวิร์นเนอร์ว่า นัน่กาํลงัทาํอะไร ก็คือการถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้น,การนาํเสนอรูปแบบของประเพณีวนัลอย

กระทง และ การชกมวยไทยซ่ึงถือเป็นศิลปะการป้องกันตัวของไทยอีกแขนงหน่ึง ท่ีเป็นความน่าสนใจ จาก

ชาวต่างชาติเป็นจาํนวนมากเช่นกนั ซ่ึงภาพยนตร์ทั้ง 5 เร่ืองน้ี ถือไดว้่าเป็นภาพยนตร์ท่ีเผยแพร่วฒันธรรมไทยสู่สายตา

ชาวต่างชาติ ให้ไดเ้ห็นวฒันธรรมและประเพณีท่ีสวยงามของประเทศไทยให้ไดรู้้จกัมากข้ึน 

4) ประเทศไทยมีความผกูพนัลึกซ้ึงกบัพระพุทธศาสนา พบในภาพยนตร์เร่ือง Bitter sweet เช่น การเจิมรถ 

การแขวนพวงมาลยัหรือพระท่ีกระจกในรถ  หรือการมดัผา้แพรหลากสีท่ีตน้ไมใ้หญ่หรือศาลพระภูมิแสดงให้เห็นว่า

นัน่คิการสักการะบชูา และในฉากท่ีทิชาไหวศ้าลพระภูมิท่ีบา้นท่ีบชูาดว้ยดอกไม ้พวงมาลยัและไหวด้ว้ยธูป เพราะคน

ไทยมีความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพบชูาสามารถปกปักษรั์กษาคุม้ครองเราได ้ 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ท่ีขัดและไม่ขดัต่อกฏหมายไทย ผูว้ิจยัพิจารณา 

ศึกษาและวิเคราะห์ประกอบกบัแนวคิดการเล่าเร่ือง แนวคิดเร่ืองสัญวิทยา ในการพิจารณาการสร้างความหมายของ

ภาพลกัษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวูด พบว่า ภาพยนตร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทย มี 5 เร่ือง และ

ภาพยนตร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ขดัต่อกฏหมายไทย มี 5 เร่ืองโดยการสร้างความหมายนั้นเป็นการสร้างและเสนอภาพ

แทนในใจของทีมผูผ้ลิตในกระบวนการผลิตจนกระทัง่ออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง

การประกอบสร้างความหมายท่ีกล่าวว่า เป็นการพยายามเสนอภาพแทนในใจโดยผูผ้ลิตท่ีตีความจริงรอบตวัมนุษยซ่ึ์ง

เป็นกระบวนการกลัน่กรองส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัให้เป็นความรู้หรือความคิดหน่ึงๆท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจและเป็นการ

นาํเสนอภาพแทนภายนอก เป็นการส่ือสารความคิดหรือความรู้ท่ีอยู่ในหัวสมองออกมาให้ผูอ่ื้นรับทราบโดยระบบ

สัญญาณหน่ึงๆ เช่น ภาษา เป็นตน้ (สรพงษ์ วงศธีรธรณ์ , 2556)  ซ่ึงในเร่ืองท่ีมีผลการวิเคราะห์ว่าภาพยนตร์ท่ีขดัต่อ

กฏหมายไทย สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเด็น คือ เร่ืองยาเสพติด การคา้ประเวณี การคอร์รัปชัน่ และการอาชญกรรม 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมีความเก่ียวขอ้ง พวัพนั และเช่ือมโยงกนั ข้ึนอยู่กบัว่าภาพยนตร์จะเน้นการนาํเสนอใน

ประเด็นใดเป็นหลกั เช่น ภาพยนตร์เร่ือง The beach  ท่ีเน้นการนาํเสนอเร่ืองเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นหลกั และเร่ืองการ

ค้าประเวณีนําเสนอเป็นเร่ืองรอง ถึงแมจ้ะกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยในส่วนคร่ึงหลังของภาพยนตร์ แต่ภาพแสดง

ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏก็คือสถานบนัเทิงและการคา้ประเวณี และการคา้ประเวณี ส่วนใหญ่จะนาํเสนอเป็น

บาร์ ผบั ไนท์คลับ และมีการค้าประเวณีร่วมด้วยทั้งผูห้ญิงและสาวประเภทสอง ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของอารยา วรรณประเสริฐ (2542) ท่ีกล่าวว่า ประเทศไทยเต็มไปดว้ยมลพิษ การท่ีพ่อคา้แม่คา้เอาเปรียบ

นกัท่องเท่ียว ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการคา้ยาเสพติด โสเภณีเด็ก และมีผลทางดา้นภาพลกัษณ์ต่อเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบนัอยา่งไม่ขาดสายและมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงมากข้ึนส่งผลกระทบเชิงภาพลกัษณ์ต่อการท่องเท่ียวของประเทศ

ไทยรวมถึงเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง   
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ส่วนภาพยนตร์ไม่ขดัต่อกฏหมายไทย ส่วนใหญ่จะนําเสนอเชิงการท่องเท่ียวดว้ยภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สวยงาม เช่น ชายหาด ทะเล ในจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดักระบ่ี ,ทุ่งนา  ภูเขา หมู่บา้นในชนบทท่ีมีความเงียบสงบ วิถี

ชีวิตท่ีเรียบง่าย เช่น ในจังหวดัเชียงใหม่ และเขาชีจรรย ์ท่ีจ.ชลบุรี สะพานแม่นํ้ าแคว ท่ี.กาญจนบุรี สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ อารยา วรรณประเสริฐ (2542) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวประเทศไทยใน

สายตาของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีได้เขา้มาเท่ียวในประเทศไทย ท่ีได้ผลวิจัยว่าในการท่ีชาวต่างชาติเลือกท่ีจะ

เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีความสวยงามทางธรรมชาติ ส่วนภาพในกรุงเทพมหานครท่ี

นาํเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัๆ ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  เช่น พระปรางค์วดัอรุณราชวราราม 

การล่องเรือในแม่นํ้ าเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นการนําเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือเป็นตวัเลือกในการเลือกเขา้มาพกัผ่อนให้

ชาวต่างชาติดว้ยการคงความชดัเจนไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของประเทศไทย รวมถึงการนาํเสนอประเพณีและวฒันธรรมของ

ประเทศไทยท่ีสวยงาม เช่น การไหว ้การถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้น เป็นวฒันธรรมปฏิบติัของคนไทย, ความสวยงาม

และความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง  ความมีนํ้ าใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการยิ้มของคนไทย ก็มีส่วน

เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการนาํเสนอความเป็นไทยดว้ยเช่นกนั 

จาการสรุปผลของการวิเคราะห์ขอ้มลู จะเห็นไดว้่าประเทศไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีขดัต่อกฏหมายไทยในเร่ืองของ

ยาเสพติดและการคา้ประเวณีท่ียงัคงเป็นปัญหาเก่ียวพนักบัอาชญากรรมอนัดับตน้ๆของประเทศ ท่ีไม่เพียงแต่มีการ

กระทาํการคา้ภายในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศไทยยงัเป็นแหล่งเช่ือมโยงในการคา้มนุษยก์บัต่างประเทศแถบเอเชีย

ตะวนัตกเฉียงใตอี้กดว้ย เช่น การซ้ือขายเด็กผูห้ญิงจากพ่อแม่ในชนบทของประเทศไทยเพ่ือส่งขายให้กบัต่างชาติใน

การค้าประเวณี เรียกว่าการค้ามนุษยข์้ามชาตินั่นเองซ่ีงทั้ งหมดนั้ นก็มีความเก่ียวโยงกบักลโกงการคอร์รัปชั่น              

ดว้ยเช่นกนั และหากพิจารณาอยา่งลึกซ้ึงจะสังเกตเห็นว่าทุกประเด็นจากการวิเคราะห์มีความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยง

กนัดว้ย แต่ข้ึนอยูก่บัว่ายนตร์เร่ืองใดจะยกประเด็นในเร่ืองใดมาเป็นแก่นเร่ืองหลกัในการนาํเสนอในภาพยนตร์เร่ืองนั้น 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ถึงแมว้่าผูว้ิจยัจะทาํการวเิคราะห์เน้ือหาจากภาพยนตร์เพียง 10 เร่ือง แต่ก็เป็นภาพยนตร์ท่ีไดรั้บความนิยมและ

ผา่นการพิจารณาถึงเน้ือหาของภาพยนตร์ซ่ึงกล่าวถึงประเทศไทยท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เหล่านั้นแลว้ว่าเป็นมุมมอง

เก่ียวกบัประเทศไทยท่ีสะทอ้นออกมาจากทีมผูผ้ลิตภาพยนตร์จากฮออลีวดูโดยปรากฏออกมาผา่นส่ือภาพยนตร์ รวมถึง

แนวความคิด และความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศไทยในดา้นต่างๆ เช่น ภาษา สังคม และวฒันธรรม รวมเป็นการนาํเสนอ

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวูด ซ่ึงในบางคร้ังประเทศไทยและคนไทยท่ีเป็นผูส้ร้าง

ภาพลกัษณ์เหล่านั้นให้กบัชาวต่างชาติเสียเองซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีกลวิธีในการปรับปรุงและแกไ้ข แต่ผลจากการวิเคราะห์

ภาพยนตร์ในส่วนท่ีไม่ขัดต่อกฏหมายไทยสามารถนําไปเป็นข้อมูลประกอบในการพฒันากลวิธีในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติตลอดจนระดับโลกได้ รวมไปถึงการพฒันากระบวนการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาติให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือส่งเสริมและผลกัดนัทางดา้นการท่องเท่ียวและ

เศรษฐกิจของไทยในอนาคต  
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ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั มีดงัน้ี 

1.  นกัผลิตภาพยนตร์และนกัวิจยั ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในแง่มุมอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 

และพฒันากระบวนการผลิตภาพยนตร์โดยการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล เช่น งบประมาณในการผลิตภาพยนตร์

เพ่ือตอบสนองหรือรองรับการประชาสัมพนัธ์เชิงการท่องเท่ียวให้กบัประเทศไทยและเป็นการพฒันาของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์สู่สายตาโลก เพราะปัจจุบนัยงัมีกองถ่ายทาํภาพยนตร์จากต่างประเทศเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทยกนัเป็น

จาํนวนมากและยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง เช่น ประเทศจีนหรือประเทศญ่ีปุ่น ถึงแมจ้ะเป็นทวีปเดียวกนัแต่การนาํเสนอ

ภาพลกัษณ์ในประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติท่ีแตกต่างอาจจะพบมุมมองและทศันคติท่ีแตกต่างจากการไดไ้ป

ซ่ึงขอ้มูลในกระบวนการผลิต ซ่ึงการศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองดงักล่าวเป็นการต่อยอดและก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในภาพยนตร์ของต่างชาติเพ่ิมข้ึน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ

ระบบเศรษฐกิจต่อไป 

2. กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬาควรปรับและ/หรือ เพ่ิมกลยุทธ์ในการแก้ไข

ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในเชิงลบหรือท่ีขดัต่อกฏหมายไทยให้ครอบคลุมและชดัเจนมากข้ึน โดยอาจเป็นการ

ร่วมมือกบักระทรวง หน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะภาพลกัษณ์การของประเทศไทยมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

ซ่ึงในปัจจุบนัจะมีภาพลกัษณ์เชิงลบมากกว่า โดยเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีห้ทนัสมยัมากข้ึน การเขา้ถึง

ท่ีง่ายข้ึน รวมถึงพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีผูใ้ชบ้างกลุ่มยงัไม่มีวุฒิภาวะในการพิจารณาและไตร่ตรองการรับส่ือ

และเผยแพร่ส่ือออกไปโดยขาดการตระหนักรู้และไม่พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของ

ประเทศไทย และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจระดบัโลกในอนาคต 

3. ตามกฏหมายการอนุญาติถ่ายทาํภาพยนตร์ตามพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวิดิทศัน์ มาตรา 23 ไดก้ล่าว

ว่า “ผูส้ร้างภาพยนตร์ตอ้งดาํเนินการสร้างภาพยนตร์ในลกัษณะท่ีไม่เป็นการบ่อนทาํลาย ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย ผูส้ร้าง

ภาพยนตร์ผูใ้ดสงสัยว่าการสร้างภาพยนตร์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามวรรคหน่ึง อาจขอให้คณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์พิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้นก่อนดาํเนินการสร้างได้ ในกรณีน้ีคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์จะตอ้งให้ความเห็นและแจ้งให้ผูซ่ึ้งขอความเห็นทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ให้ความเห็นชอบแลว้” (www.tourium.go.th.) แต่ในกระบวนการขอ

อนุญาตเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทยจะไดรั้บการพิจารณาผ่านกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทศัน์ต่างประเทศ กรมการ

ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา ซ่ึงพิจารณาจากบทภาพยนตร์ฉบบัย่อจากผูผ้ลิตก่อนเพียงเบ้ืองต้น

เท่านั้นในการพิจารณาอนุญาตเพ่ือให้เขา้มาถ่ายทาํ ซ่ึงอาจจะมีความเป็นไปไดใ้นการปรับเปล่ียน,เพ่ิมบทภาพยนตร์ 

หรือมีการเปล่ียนแปลงการถ่ายทาํต่างๆ นอกเหนือจากบทภาพยนตร์ฉบับย่อท่ีกองกิจการภาพยนตร์ได้รับเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาอนุญาต เพ่ือให้เขา้กบัสถานการณ์ในช่วงเวลาท่ีผูผ้ลิตเขา้มาถ่ายทาํตามบริบทในสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึง

เน้ือหา ภาพ และการส่ือความหมายอาจถูกปรับเปล่ียน และ/หรือ เปล่ียนแปลงไปจากความหมายเดิมท่ีนาํเสนอต่อกอง

กิจการภาพยนตร์ ดงันั้น กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา ควรเพ่ิมเติม

ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั กฏหมาย และเง่ือนไขในการขออนุญาตให้รัดกุมและชดัเจนมากข้ึนตามบริบทของสถานท่ีการ 
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ขอเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทย สาํหรับหน่วยงานเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์ของต่างประเทศ หมายรวมถึงการถ่ายทาํ

ประเภทสารคดีหรือรายการประเภทต่างๆ ท่ีเขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทย ตลอดจนการเพ่ิมกฏระเบียบการควบคุมใน

กระบวนการถ่ายทาํโดยกาํหนด เข้มงวด และเคร่งครัดต่อกระบวนการถ่ายทาํเพ่ือให้การนาํเสนอภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยท่ีไม่ขัดต่อกฏหมายไทย และก่อนท่ีผูผ้ลิตจะทาํการฉายภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ กองกิจการ

ภาพยนตร์ควรตรวจสอบเน้ือหาอีกคร้ัง เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอนัดีงามเก่ียวกบัประเทศไทยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การรับรู้ผา่นการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์เวทีการ

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ศึกษาการรับรู้ของผูติ้ดตามเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ศึกษาการส่ือสารทาง

การตลาดของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และศึกษาภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารของเวทีการ

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ประชากรไทยท่ีถูกใจเฟซบุก๊เพจมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

และติดตามการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดผ์า่เฟซบุก๊เพจมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์จาํนวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ 

t-test สถิติ F-test สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา

สูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001- 20,000 บาท และ

มีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณาการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการรับรู้โดย

ภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ การรับรู้ดา้นการกระจายผลิตภณัฑ ์การรับรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาด และการรับรู้ดา้นราคา ตามลาํดบั 

โดยการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นในงานวิจยัฉบบัน้ีมากท่ีสุด คือ รูปแบบการจดัการประกวดของมิสแกรนด์ไทย

แลนดมี์เอกลกัษณ์เฉพาะ ทาํให้เกิดการจดจาํของบุคคลในการชมการประกวดรอบต่างๆ เช่น การจดัการประกวดรอบ

ชุดประจาํชาติ หรือ การจดัการประกวดรอบชุดว่ายนํ้ า เป็นตน้ 

จากการวิเคราะห์การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์

ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด นัน่คือ การรับรู้ถึงว่ามิสแกรนดไ์ทยแลนดมี์เอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีโดดเด่น น่าประทบัใจ ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะตวัแทนของผูช้นะในแต่ละปี ท่ีมีความสวย ความสามารถแตกต่างกนัไป เช่น การไดรั้บโอกาสเป็นนกัแสดง

สังกดัช่อง 7 และมีผลงานดา้นวงการบนัเทิง จนเป็นท่ีจดจาํของผูช้ม จุดเด่นน้ีทาํให้เกิดมุมมองใหม่ให้กบัผูช้มว่า เม่ือ

มาประกวดท่ีมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์อาจมีโอกาสไดเ้ขา้วงการบนัเทิง 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า 

ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การส่ือสารการตลาดด้านการโฆษณา การส่ือสารการตลาดด้าน
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ประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารดา้นการตลาดแบบไวรัล และการส่ือสารการตลาดดา้นการใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ มีผลต่อ

ภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์โดยจุดเด่นท่ีทาํให้คนจาํจด และนึกถึงมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์คือ การ

เป็นเวทีการประกวดนางงามท่ีมีการกล่าวถึงเร่ืองการแนะนาํตวัมากท่ีสุด 

คาํสําคญั:  การรับรู้, การส่ือสารการตลาด, ภาพลกัษณ์ 

ABSTRACT 

This research titled “Perception on Marketing Communication Affecting Image of Miss Grand Thailand 

Beauty Pageant”. The method used in the study was quantitative research that collected the data from the sample of 

population in survey by online questionnaires. The objectives of the study were to study the demographic that 

affecting image of Miss Grand Thailand beauty pageant, study perception of follower of Miss Grand Thailand, 

marketing communication of Miss Grand Thailand and communication of Miss Grand Thailand affecting image. 

The sample size for this study is 400 participants who are like of Miss Grand Thailand Facebook page and follow 

Miss Grand Thailand Beauty pageant on Facebook page Miss Grand Thailand. The statistical analysis used for this 

study were percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test, One-way ANOVA, Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient and multiple regression analysis.  

The results showed that demographic characteristics of the respondents were males who have 21-30 years 

old and be single in marital status with bachelor’s degree. Most of them works as employee in private companies 

and earned average monthly incomes of 10,001-20,000 THB. In addition, almost of all stay in Bangkok.  

The perception about Miss Grand Thailand and the marketing communication that affecting image of 

Miss Grand Thailand on overall with a level of awareness is the middle. When considering each aspect, it found the 

perception about product was at the highest average, followed by product distribution, marketing promotion and 

price. The most outstanding of the perception about product in this research is the pattern/operation/event of miss 

grand Thailand beauty pageant. There is a unique in each round that made people recognize by watching, for 

example national costume competition or swimsuit competition. 

The marketing communication that affecting image of Miss Grand Thailand on overall with a level of 

awareness is the middle. When considering each aspect, it found the merchandising was at the highest average is 

the perception that Miss Grand Thailand has a unique identity that impresses. This may be because the 

representatives of the winners each year have different beauty and abilities. For example, being given the 

opportunity to be an actor under Channel 7 and the entertainment industry that audience will remembered. This 

featured a new perspective on the audience. When you come to participate with Miss Grand Thailand. May have the 

opportunity to enter the entertainment industry. 

And the perception about Miss Grand Thailand on product side, advertising, public relation, viral 

marketing and merchandising had relationship with image of Miss Grand Thailand. The highlight that people 

recognize and thinking about Miss Grand Thailand is the beauty pageant is the most talked about introduction. 

Keywords:  Perception, Marketing Communication, Image  
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1. บทนํา

ความสวยกบัผูห้ญิงเป็นของคู่กนั โดยบทบาทของผูห้ญิงไทยถูกให้ความสําคญัมากข้ึน เม่ือเกิดการจดัเวที

การประกวดนางงาม ซ่ึงแต่ละเวทีกไ็ดมี้การพฒันารูปแบบการจดัการประกวดให้เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของผูห้ญิง

ยคุใหม่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนเกณฑ์การตดัสินท่ีไม่ใช่เป็นแค่การประเมินจากรูปร่างหน้าตาความ

สวยงาม หรือบุคลิกภาพโดดเด่นเท่านั้น แต่จะดูถึงไหวพริบ ปฏิภาณ รวมไปถึงการวดัระดบั IQ และ EQ ของผูเ้ขา้

ประกวด นอกจากนั้ น ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ก็เป็นอีกหน่ึงเกณฑ์หลักท่ีใช้พิจารณาการตัดสินของ

คณะกรรมการอีกดว้ย โดยเวทีระดบัประเทศท่ีไดรั้บกระแสนิยมมากท่ีสุด เป็นเวทีหลกั มีอยู ่3 เวทีคือ มิสยนิูเวิร์สไทย

แลนด ์มิสไทยแลนดเ์วลิด ์และ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดย 2 เวทีแรกนั้น เป็นการจดัการประกวดท่ีไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิมา

จากต่างประเทศ ซ่ึงมีการจดัการประกวดมายาวนาน ทาํให้เกิดค่านิยมและความผกูพนัในการรับชมการประกวดท่ีดี

อยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเวทีน้องใหม่ท่ีก่อตั้งโดยคนไทย และยงัไม่สามรถสร้างความนิยมได้

เทียบเท่า 2 เวทีเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวไป 

สาํหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ.2556 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือคน้หาสาว

งามสัญชาติไทยท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีพร้อม ทั้งความสวย ความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความประพฤติดี เป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีในสังคมไทย อีกทั้ง ยงัเล็งถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวในประเทศไทย จึงจดัให้มีการทาํกิจกรรมเก็บตวัผูเ้ขา้

ประกวดนางงามในแต่ละจงัหวดั โดยให้ผูเ้ขา้ประกวดมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีไดมี้การ

ทาํกิจกรรมเก็บตวัให้เห็นเป็นรูปธรรม และใน ปีพ.ศ.2558 ไดเ้กิดแนวความคิด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 77 จงัหวดัข้ึน 

เพ่ือหาตวัแทนสาวงามแต่ละจงัหวดั เขา้มาประกวดเพ่ือควา้มงกุฎมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

ภาพลักษณ์ขององค์กรการประกวดถือเป็นส่ิงสําคัญอย่างมาก ท่ีจะทาํให้ผูจ้ ัดการประกวดประสบ

ความสาํเร็จ ซ่ึงความสาํเร็จนั้นลว้นมากจากกระแสความนิยมไดจ้าก ตั้งแต่การเร่ิมแถลงข่าวเปิดรับสมคัร การคดัเลือก

ผูเ้ขา้ประกวด ตลอดจนการทาํกิจกรรมเก็บตวัของนางงามท่ีผ่านการเขา้รอบ และเพ่ือเป็นการตอกย ํ้าถึงกระแสความ

นิยมผูจ้ดัการประกวดจึงตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ของเวทีให้คนติดตามอยู่เสมอ ๆ ดงันั้น กระแสความนิยมของเวทีการ

ประกวดนางงามท่ีตกเป็นจุดสนใจของสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั คือ เวทีการประกวดมิสยนิูเวิร์สไทยแลนด์ อนั

เป็นเวทีเก่าแก่ท่ีไดก้ระแสตอบรับท่ีดีมาก เห็นไดจ้ากการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือส่งกาํลงัใจ

ให้กบัตวัแทนสาวไทยในการประกวดมิสยนิูเวิร์ส (Miss Universe) ทุกปี ขณะท่ีเวทีการประกวดท่ีก่อตั้งโดยคนไทย 

กลบัถูกในความสนใจนอ้ยกว่า อยา่งเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์แต่วิธีการส่ือสารการตลาดของมิสแกรนด์

ไทยแลนดท์าํให้กระแสตอบรับของเวทีดีข้ึน ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากภาพลกัษณ์องคก์รไดรั้บความไวใ้นการ

ผูช้ม สํารวจไดจ้ากกระแสตอบรับตั้งแต่การเร่ิมแถลงข่าวเปิดรับสมคัร การคดัเลือกผูเ้ขา้ประกวด ตลอดจนการทาํ

กิจกรรมเก็บตวัของนางงามท่ีผา่นการเขา้รอบ และเพ่ือเป็นการตอกย ํ้าถึงกระแสความนิยมสํารวจไดจ้าก จาํนวนผูค้น

ท่ีซ้ือบตัรเขา้มาชมการประกวดในรอบตดัสินเพ่ิมข้ึนทุกปี สาํหรับดา้นผูรั้บชมจากทางบา้น ก็ไดรั้บความนิยมเช่นกนั 

โดยสาํรวจไดจ้ากจาํนวนเรตต้ิง ท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนทุก ๆ ปี ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาว่า จากการรับรู้ผ่านการส่ือสาร

การตลาดส่งผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดอ์ยา่งไร เพ่ือนาํไปปรับกลยุทธ์ในการพฒันาและ

การจดัการประกวดให้ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุด  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1  เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งต่อผลภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 

2.2  เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผูติ้ดตามเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 

2.3  เพ่ือศึกษาการส่ือสารทางการตลาดของเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

2.4  เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารของเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรไทยท่ีถูกใจเฟซบุก๊เพจมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และติดตามการประกวด

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ผ่านเฟซบุ๊กมิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยใชสู้ตรของ Yamane ในการหากลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยั

ยอมให้เกิดความคาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน ± 5% โดยเลือกค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการเลือกสํารวจกลุ่มตวัอย่างโดยการเก็บตวัอย่างจากแบบสอบถาม

ออนไลน์ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยเลือกวิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก โดยเลือกเก็บเฉพาะผูท่ี้ให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจยัน้ี 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สถิติ t-test (Independent Sample T-test) สถิติ F-test (One-way ANOVA) สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

4. ผลการวจิัย 

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ

ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท และถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

 2.  การรับรู้เก่ียวกับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีผลต่อภาพลักษณ์ของเวทีการประกวด 

มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ผลการวิจยัพบว่าระดบัการการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่าระดบัการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การ

ทราบเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์บนเวทีใหญ่ เช่น มีการจดัการประกวดรอบชุดประจาํ

ชาติ การจดัการประกวดรอบชุดว่ายนํ้ า เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

 ดา้นราคา พบว่า ระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การ

ทราบราคาบตัรเขา้ชมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ในรอบต่างๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

 ดา้นการกระจายผลิตภณัฑ ์พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า การทราบสถานท่ีจดังานของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์ในรอบตดัสินในระดบัประเทศมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า การทราบการประชาสัมพนัธ์ภารกิจมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ผา่นส่ือ Social Media มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

3. การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ผลการวิจยัพบว่า โดย

ภาพรวมการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดา้นการโฆษณา พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า การไดรั้บรู้การโฆษณาผา่นส่ือ Social Media ต่าง ๆ เช่น เฟซบุก๊แฟนเพจ หรือ Instagram เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า การทราบขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบักองประกวดบนเวบ็ไซต ์และส่ือ Social Media ของกองประกวดมิสแกรนด์

ไทยแลนด ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า การทราบรางวลัการร่วมสนุกจากการทายผลผูท่ี้ไดรั้บตาํแหน่งมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดา้นเครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การรับรู้และไดเ้ห็นภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกองประกวด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดา้นการตลาดแบบไวรัล พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า มีการส่ือสารโตต้อบ และมี Feedback ในทางบวก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดา้นการตลาดทางตรง พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า การรับรู้ถึงการติดต่อทางเฟซบุก๊มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดา้นการใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ พบว่าระดบัการรับรู้โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า การรับรู้ถึงว่ามิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีโดดเด่น น่าประทบัใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

4. ภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมการเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์เป็นเวทีการประกวดท่ีมีการกล่าวถึงเร่ืองการแนะนาํตวัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

5. สมมติฐานงานวิจยั

                สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้เก่ียวกับเวทีการประกวดมิส 

แกรนดไ์ทยแลนด ์แตกต่างกนั 

                       สมมติฐานท่ี 1.1 ประชากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทย

แลนด ์ แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่าระหว่างประชากรเพศชายกบัเพศหญิงโดยภาพรวมและรายดา้น การรับรู้เก่ียวกบั

เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือเพศท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 1.1 

สมมติฐานท่ี 1.2 ประชากรท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทย

แลนด์ แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่าระหว่างประชากรท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่าการรับรู้

เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ
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สมมติฐานท่ี 1.2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ไม่มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.3  ประชากรท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวด 

มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างประชากรท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั โดยภาพรวม

และรายดา้น พบว่าการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 กล่าว คือสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกับเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์

แตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.3 

สมมติฐานท่ี 1.4 ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกับเวทีการ

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่าการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ดงันั้ นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.4 และเม่ือพิจารณารายเป็นด้านพบว่า การรับรู้เก่ียวกับเวทีการ

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.5 ประชากรท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิส 

แกรนดไ์ทยแลนด ์แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างประชากรท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่า

การรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 1.5 

สมมติฐานท่ี 1.6 ประชากรท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์

ไทยแลนด ์แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างประชากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาภาพรวม

พบว่า การรับรู้เก่ียวกับเวทีการประกวดมิสแกรน์ไทยแลนด์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้ นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.6 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการรับรู้เก่ียวกับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทย

แลนดท่ี์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือดา้นราคา และการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวด

มิสแกรนดไ์ทยแลนด์ท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

สมมติฐานท่ี 1.7 ประชากรท่ีมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิส 

แกรนดไ์ทยแลนด ์แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างประชากรท่ีมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาภาพรวม

พบว่าการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 1.7 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ีมี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และการรับรู้

เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้น

ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

             สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการส่ือสารการตลาด

แตกต่างกนั ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และการส่ือสารการตลาดมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด ์

มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารการตลาด ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 โดยเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
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รับรู้ เก่ียวกับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และการส่ือสารการตลาดจําแนกตามรายด้าน พบว่ามี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกดา้น 

               สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการ

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีผล

ต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ภาพลกัษณ์

เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีผลจากดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ยกเวน้ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายเท่านั้น ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

                สมมติฐานท่ี 4 การส่ือสารการตลาดท่ีต่างกนั ส่งผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์

แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่าการส่ือสารการตลาดจาก การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดแบบไวรัล (Viral 

Marketing) และการใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ มีผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ดงันั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 4 

               สมมติฐานท่ี 5 การรับรู้เก่ียวกับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และการส่ือสารการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัภาพลักษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ดา้นผลิตภัณฑ์ การ

โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) และการใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือมีความสัมพนัธ์ต่อ

ภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

 

5. การอภปิรายผล 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จากการสํารวจขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ 

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท มีถ่ินท่ีอยู่อาศยั

ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อทิตา ภูวิสทธิธาดา (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ลาซาด้าของผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชันวาย ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของของผูต้อบ

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-

30,000 บาท และอาศยัอยูใ่นภาคกลาง 

การรับรู้เก่ียวกับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในงานวิจยัฉบบัน้ี เป็นการรับรู้เก่ียวกับเวทีการ

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ ในมิติของการกลายเป็นสินคา้ ผ่านส่วนประสมการตลาด จาํแนกเป็น 4 ดา้น คือ (1) 

การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) การรับรู้ดา้นราคา (3) การรับรู้ดา้นการกระจายผลิตภณัฑ์ (4) การรับรู้ดา้นการส่งเสริม

การตลาด สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 32) กล่าวว่า ธุรกิจท่ีให้บริการจะใช่ส่วนประสม

การตลาดเช่นเดียวกบัสินคา้ โดยผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า

ระดบัการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้นการกระจายผลิตภณัฑ ์

การรับรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาด และการรับรู้ดา้นราคา ตามลาํดบั  

การส่ือสารการตลาด ในงานวิจยัฉบบัน้ี การส่ือสารการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ีกองประกวด 

มิสแกรนด์ไทยแลนด ์ใชทุ้กรูปแบบให้เหมาะสมกบักลุ่มผูช้ม/ผูติ้ดตาม ให้เกิดการรับรู้ เขา้ใจ และสามารถเปิดรับ

ขอ้มลูข่าวสารนั้นไดท้นัที สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยงยุทธ ฟูพงศ ์- ศิริพนัธ์ (2551, หน้า 60) กล่าวว่า การส่ือสาร
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การตลาดเป็นการส่ือสารขอ้มลูสินคา้ บริการให้แก่ผูบ้ริโภครับรู้ เขา้ใจ และตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยเคร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดท่ีผูว้ิจยันาํมาใชป้ระกอบไปดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน

ขาย เครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) การตลาดทางตรง การจดักิจกรรม

พิเศษ และการใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารการตลาดโดยภาพรวมการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การรับรู้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ ส่วนการรับรู้ท่ีอยู่ในระดบั

ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการตลาดแบบไวรัล ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้น

การโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง  

ภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์ในงานวิจยัน้ีหมายถึง การรับรู้ ภาพจาํจดท่ีดี หรือความ

ประทบัใจ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการกล่าวถึง เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของคน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยเก่ียวกบัภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์โดยภาพรวมการเห็น

ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นลินี พานสายตา (2555, หนา้ 72) ศึกษา การรับรู้ภาพลกัษณ์ คุณภาพ

บณัฑิต หลกัสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีมีต่อสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาท่ี

กาํลงัจะศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐมีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์เป็นเวทีการประกวดท่ีมีการกล่าวถึงเร่ืองการแนะนาํ

ตวัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากความสัมพนัธ์ของการรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และ การส่ือสารการตลาด มี

ผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์

ไทยแลนด ์และ การส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2542) กล่าวไวว้่า 

ภาพลักษณ์ไม่ใช่เร่ืองของขอ้เทจ็จริงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ท่ีมนุษยเ์อาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไป

ปะปนอยู่ในข้อในข้อเท็จจริงนั้ นดว้ย กรณีเช่น การรับรู้ผ่านการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์เวทีการ

ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ผลการวิจยัพบว่าการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ การส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณา การ

ส่ือสารการตลาดดา้นประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารด้านการตลาดแบบไวรัล และการส่ือสารการตลาดดา้นการใช้

ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ มีผลต่อภาพลกัษณ์เวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ดงัผลวิจยัท่ีปรากฏ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั

1. การรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองการรับทราบเก่ียวกบัผูเ้ข้า

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ ในแต่ละจงัหวดัมีค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้น้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้

การพิจารณาให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการวางแผนการส่ือสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กบัผูช้มหรือผูติ้ดตามมากยิง่ข้ึน 

2. การรับรู้เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ดา้นราคา เร่ืองการรับรู้ราคาสินคา้ของพรีเมียม

จากมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีค่าเฉล่ียระดบัการรู้นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้การพิจารณาให้ความสาํคญั

เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ หรือจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

3. การส่ือสารการตลาด ดา้นการตลาดทางตรง เร่ืองช่องทางการติดต่อส่ือสารกบักองประกวดมิสแกรนด์

ไทยแลนด ์เช่น การติดต่อทาง E-mail Facebook Instagram หรือ Line มีการรับรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย ดงันั้น ผู ้

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้การพิจารณาเร่ืองของการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ เพ่ือเพ่ิมระกบัการรับรู้ให้มากข้ึน 
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4. ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้จะพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัการทาํโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทย

แลนด ์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้การพิจารณาให้ความสําคญัเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์

เพ่ือสังคมให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมระดบัการรับรู้ดา้นภาพลกัษณ์ของเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ให้มากยิง่ข้ึน 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทศันคติ และความพึงพอใจท่ีมีต่อเวทีการประกวด

มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

2. ควรทาํศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการทางการตลาดของเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

3. ควรศึกษาวิจยัเร่ือง กลยทุธการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการติดตามเวทีการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
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เอกสารอ้างองิ 

ยงยทุธ ฟพูงศศิ์ริพนัธ.์ (2551).  การจัดการตลาด. (พิมพค์ร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพร์ามคาํแหง. 

นลินี พานสายตา. (2555). การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีมีต่อ

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.  (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยุกต์), คณะสถิติประยุกต ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์). 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  (2546).  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

เสรี วงษม์ณฑา. (2540 ). ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารตลาด.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

เสรี วงษม์ณฑา. (2540 ). การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย.  กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์. 

อทิตา ภูวิสทธิธาดา.  (2560).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านเวบ็ไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคกลุ่ม 

เจนเนอเรชันวาย.  (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีปทุม). 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2060 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลยุทธ์การบริหารและการปรับตัวของคลื่นวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 

MANAGEMENT STRATEGIES AND ADAPTATION OF RADIO BROADCASTING 

FM 90 LUKTUNGRAKTHAI 

พลอยไพลิน แก้วประดับจิตร์1 ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ2 และ ดร.มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย3 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบนัเทิงและการผลิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 

ploypailin.kpd@gmail.com 
2อาจารยท์ี่ปรึกษา หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบนัเทิงและการผลิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 

tanyatorn.p@bu.ac.th 
3
อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบนัเทิงและการผลิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 

dr.montira.t@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การบริหารและการปรับตวัของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย” มี

วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารและการปรับตวัของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย และ    

2) เพ่ือศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการพฒันาธุรกิจบนัเทิงของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ผูว้ิจยั

ไดท้าํการศึกษาขอ้มลูในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

กบับุคคลท่ีเป็นแหล่งขอ้มลูหลกั (Key Informants) จาํนวน 5 ท่าน 

ผลการวิจยัพบว่า คล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ใชก้ลยทุธ์ระดบัธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์ความ

เป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) โดยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้สามารถทาํงานไดห้ลายหนา้ท่ี เพ่ือให้การ

บริหารและการจดัทรัพยากรต่างๆ ในการดาํเนินการขององคก์รเป็นไปอยา่งประหยดัและเกิดประสิทธิภาพ และ       

2) กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดยเป็นคล่ืนวิทยกุระจายเสียงท่ีเปิดเพลงลูกทุ่ง 100 เปอร์เซ็นต ์ตลอด

24 ชัว่โมง เพ่ือสร้างความเป็นคล่ืนวิทยกุระจายเสียงเพลงลูกทุ่งอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี มีการปรับตวัดว้ยการหลอม

รวมส่ือในทุกช่องทางการส่ือสาร เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับฟังผา่นทางส่ือดิจิทลัให้กบัผูฟั้ง และรับมือกบัความเส่ียง

โดยใชก้ลยทุธ์ในการลดความเส่ียง ดว้ยการนาํเอาลกูทุ่งคอนเทนตไ์ปผสมกบัธุรกิจอ่ืนๆ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ เช่น 

การทาํธุรกิจทวัร์ “ลูกทุ่งฮอลิเดย”์ ท่ีพาผูฟั้งและแฟนคลบัไปเท่ียว เป็นตน้ สาํหรับการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ 

1) เฟซบุก๊แฟนเพจลูกทุ่งไทย ๙๐ 2) เวบ็ไซตw์ww.90rakthai.com รวมทั้งวิทยอุอนไลน์สตรีมม่ิง และ 3) แอปพลิเคชนั

ชา้งไท ช่องทางเหล่าน้ีทาํให้เกิดช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมกิจกรรมของคล่ืน การปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูฟั้งได ้อยา่งรวดเร็ว เป็นการส่ือสารแบบสองทางและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้นัที รวมถึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี

ดีของคล่ืนและของผูด้าํเนินรายการ 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การบริหาร, การปรับตวั, คล่ืนวิทยกุระจายเสียง, FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 
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ABSTRACT 

 The research had two objectives: 1) to examine the management strategies and adaptation of radio 

broadcasting FM 90 Luktungrakthai, and 2) to investigate using social media to develop entertainment business for 

Radio Broadcasting FM 90 Luktungrakthai.  The researcher used qualitative research with in-depth interviews with 

five key informants from Radio Broadcasting FM 90 Luktungrakthai.  

 The results showed that the station applied business strategies to develop the organization 1) cost 

leadership strategy which helped develop the ability of personnel that could perform multi-functions so 

management and resource management of the organization operation was economical and efficient, and 2) 

differentiation strategy which broadcast Thai country songs 24 hours to promote the station uniquely.  Besides, the 

station adjusted itself by converging in various channels by adding digital media for audiences. The station dealt 

with risk by applying risk reduction strategy which introduced Thai country content to build other new businesses 

such as “Luktung Holiday” Tours with audiences or Fan club.  As for social media usage, the station employed 

Facebook, www.90rakthai.com, and online radio streaming, and application Changthai.  These channels assisted in 

public relations and promoting the station’s activities for the fast interaction with audiences.   Moreover, social 

media could generate two-way communication and reach target audience instantly.  Social media created good 

images for the station and radio hosts.  

Keywords:  Management Strategy, Adaptation, Radio Station, FM 90 Luktungrakthai 

 

1. บทนํา 

ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายด้วยการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม จากเม่ือก่อนการพูดคุยกันใน

ประเด็นท่ีน่าสนใจในเร่ืองเดียวกันนั้นเกิดข้ึนไดช้้าหรือต้องรอให้ส่ือหลักนําเสนอก่อน แต่ในปัจจุบนัส่ือสังคม

ออนไลน์ทาํใหก้ารแพร่กระจายของประเด็นนั้นทาํไดง่้ายข้ึน โดยการแบ่งปันเน้ือหา (Content Sharing) ในเครือข่าย

สังคมออนไลน์อยา่งเช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นตน้ ส่ือสังคมออนไลน์ยงัเป็นส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือเดิม 

คือจากท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-to-many) ก็กลายเป็นแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผูเ้ข้าร่วมได้

หลายๆ คน (Many-to-many) อีกทั้งยงัเป็นส่ือท่ีเปล่ียนจากผูรั้บสารเพียงอยา่งเดียวให้กลายเป็นผูท่ี้สามารถผลิตเน้ือหา

และกระจายไปยงัผูรั้บสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2553) ในดา้นของธุรกิจ ส่ือสังคมออนไลน์ยงัถือว่าเป็น

ช่องทางในการขยายโอกาสและขยายฐานลูกคา้ให้กบัธุรกิจไปสู่การตลาดโลกอีกดว้ย (ปิยะ วราบุญทวีสุข, 2553) 

นอกจากน้ีปัจจยัทางด้านการเมือง ปัจจยัทางเทคโนโลยี ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กรก็ยงัช่วยส่งผลให้มีการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 

(Dewing & Michael, 2012 อา้งใน แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556) อย่างเช่น ในปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่ยุคไทย

แลนด ์4.0 ทาํให้มีการพฒันาดา้นของเทคโนโลยอีย่างเห็นไดช้ดั ส่ือหลกัอย่างส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์จึงตอ้งมีการปรับตวัและรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจนั้นดาํเนินกิจการต่อไปได้อย่าง

ราบร่ืน (วิกฤตส่ือไทยยคุ 4.0, 2559) ส่ือใหม่อยา่งเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลในการทาํ

การตลาดและการโฆษณาอยา่งมาก เพราะสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติของผูค้นในการรับชมและรับฟังส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป
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จากอดีต ในยคุดิจิทลัน้ีส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทสาํคญัในสงัคมเป็นอยา่งมาก สาํหรับในส่ือวิทยกุระจายเสียง

นั้นเป็นส่ือท่ีมีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองและยงัไดรั้บความนิยมอยา่งยาวนาน ส่ือวิทยกุระจายเสียงจึงตอ้งมีการพฒันา

คล่ืนวิทยกุระจายเสียงของตนเอง และปรับเปล่ียนให้มีการบริการกบัผูฟั้งผา่นทางส่ือออนไลน์ เพ่ือให้ตอบสนองและ

ครอบคลุมช่องทางในการรับฟังของผูฟั้งมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัสะทอ้นให้เห็นว่าผูฟั้งในยุคดิจิทลัยงัคงฟังเพลงหรือ

รายการวิทยุ เพียงเปล่ียนช่องทางในการรับฟัง คือจากเคร่ืองรับวิทยุมาเป็นรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชนับนเว็บไซต์

และสมาร์ตโฟน (รัตติยา องักุลานนท,์ 2560) ทาํให้นักการตลาดหันมาให้ความสนใจและใชง้านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์มากข้ึน เพราะสามารถใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารการตลาด และสร้างรายไดใ้หม่ๆ 

ให้กบัคล่ืนวิทยกุระจายเสียง ไม่ใช่เพียงการขายโฆษณาสปอตในรูปแบบเดิม แต่ยงัสามารถจดัอีเวนต์และขายโฆษณา

ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ของคล่ืนวิทยุกระจายเสียงไดอี้กดว้ย โดยผลสํารวจเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความ

นิยมจากนกัการตลาดทัว่โลกของ Hanapin Marketing เผยว่า เฟซบุก๊เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ียงัคง

ได้รับความนิยมจากนักการตลาดทัว่โลก ซ่ึงผลสํารวจน้ีเป็นการเก็บข้อมูลจากนักการตลาดจาก 164 แบรนด์ท่ีมี

งบประมาณการทาํตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย 93% เลือกใชง้านเฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการทาํการตลาด

และซ้ือโฆษณา รองลงมาคือ ลิงค์อิน 57%, ทวิตเตอร์ 51%, พินเทอเรส 28%และสแนปแชท 19% (“เฟซบุ๊ก 

(Facebook) ยงัเป็น”, 2560) การใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ยงัสามารถนาํเอาเน้ือหารายการท่ีเคยออกอากาศไป

แลว้มาให้บริการรับฟังยอ้นหลงัผา่นทางเวบ็ไซตข์องตนเองหรือทางช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย ความกา้วหน้า

ของเทคโนโลยแีละความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยคุดิจิทลัทาํให้ส่ือหลกัต่างๆ มีการปรับตวั พฒันาและหลอม

รวมกันมากข้ึน โดยสามารถเผยแพร่เน้ือหาของตนเองให้ออกอากาศพร้อมกันได้ทั้งในส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือ

โทรทัศน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองไปด้วย เช่น Facebook Live หรือ Youtube Live เป็นต้น 

การท่ีคล่ืนวิทยุกระจายเสียงนาํเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุก๊เขา้มาใชง้านนั้นถือไดว้่าเป็นขอ้ดี

อยา่งมาก เพราะสามารถ แบ่งปันขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ และแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว กวา้งขวาง 

อีกทั้งสามารถสร้างชุมชนออนไลน์หรือเพจ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร รับฟังความคิดเห็น และมี

ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนักบัผูท่ี้ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีเป็นกลุ่มผูฝั้งไดอี้กดว้ย คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 

90 ลูกทุ่งรักไทย มีการการใช้งานเฟซบุ๊ก เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูฟั้งและความเปล่ียนแปลงไปของ

เทคโนโลยใีนยคุดิจิทลั มีการเปิดใชง้านเฟซบุก๊แฟนเพจช่ือ “ลูกทุ่งรักไทย ๙๐” เพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการเขา้ถึงผูฟั้งและ

เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของทางองคก์ร รวมทั้งช่วยให้การทาํการตลาดขององคก์รนั้นเป็นท่ี

น่าสนใจมากข้ึน นอกจากคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย จะมีการส่งสญัญาณกระจายเสียงครอบคลุมใน

เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลแลว้ ผูฟั้งยงัสามารถเลือกช่องทางในการรับฟังไดอี้กดว้ย โดยสามารถเลือก

รับฟังได ้4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1) ทางวิทยุกระจายเสียง FM 90.0 MHz   2) เว็บไซต์ www.90 rakthai.com และระบบ

อินเตอร์เน็ต Online Radio Streaming ทางเว็บไซต์ www.radio.siamha.com, www.onlinethailand.net และ 

www.radio.siamza.com  3) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัชา้งไท (Chang Thai) ไดท้ั้งในระบบ IOS และ Android และ      

4) เฟซบุก๊แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย 90  ดว้ยความสะดวก ครอบคลุม เขา้ถึง และตอบสนองกบัผูฟั้งในยุคดิจิทลั ทาํให้

คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ท่ีเร่ิมออกอากาศเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั ไดรั้บ

ความนิยมและเป็นท่ีน่าจบัตามองในวงการวิทยเุพลงลูกทุ่งดว้ยกนัเองอีกดว้ย 
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จากการจัดอนัดับคล่ืนวิทยุกระจายเสียงเพลงลูกทุ่งท่ีมีผูฟั้งมากท่ีสุด ผลการสํารวจจากบริษัท นีลเส็น 

(ประเทศไทย) จาํกดั พบว่า คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ติด 1 ใน 5 อนัดบัท่ีมีผูฟั้งมากท่ีสุด (ชา้งไท 

เอ็นเทอร์เทนเมนต,์ 2561) นอกจากการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชง้านแลว้ คล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ก็

ตอ้งมีการปรับตวัขององค์กร ทั้งในดา้นของการบริหารงาน ดา้นกิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีสนใจ 

รวมทั้ง ยงัตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย จึงตอ้ง

ปรับตวัให้อยู่รอดในยุคดิจิทลั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง “กลยุทธ์การบริหารและการปรับตวัของคล่ืน

วิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย” โดยจะนาํผลวิจยัท่ีไดรั้บมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตวัขององคก์ร การ

วางกลยุทธ์ทางการตลาด การเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารกับผูฟั้ง และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคล่ืน

วิทยกุระจายเสียงในอนาคต    

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การบริหารและการปรับตวัของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย

2. เพ่ือศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการพฒันาธุรกิจบนัเทิงของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย

3. การดําเนินการวจิัย

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาํการศึกษา “กลยุทธ์การบริหารและการ

ปรับตวัของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย” ผูว้ิจัยไดท้าํการเก็บขอ้มลูโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) บนเน้ือหาของเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพจลูกทุ่งรักไทย 90 เพ่ือนาํมากาํหนดเป็น

โครงคาํถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้คาํถาม

สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่าย

ขาย และผูด้าํเนินรายการ จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 1) นายเดชาธร สุวินิจจิต, ผูบ้ริหาร 2) นายภานุวฒัน์ สุวินิจจิต, ผูจ้ดัการ

ฝ่ายขาย 3) นางศุภวรรณ คาํบุตร, ผูด้าํเนินรายการ 4) นายพศิน ชมภูนาค, ผูด้าํเนินรายการ และ 5) นางสาวชงโค 

วงศใ์หญ่, ผูด้าํเนินรายการ  

4. ผลการวจิัย

ส่วนท่ี 1 สรุปผลการวิจยัเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารและการปรับตวัของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่ง

รักไทย ดงัน้ี 

กลยทุธ์หลกัๆ ในการบริหารงานของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 

คือ 1) การเป็นคล่ืนวิทยท่ีุเปิดเพลงลูกทุ่ง 100 เปอร์เซ็นต ์ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมองว่าจะใชส่ื้ออะไรในการเขา้หาคน

กลุ่มท่ีชอบฟังเพลงลูกทุ่ง และ 2) การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้ทาํงานไดห้ลายหนา้ท่ี เพ่ือเป็นการปรับตวัให้เขา้

กบัสังคมปัจจุบนั และประหยดัค่าใชจ่้าย รวมถึงการทาํให้องคก์รอยูร่อดได ้ 

คล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีวิสัยทศัน์ (Vision) คือ การเป็นอนัดบัหน่ึงทั้งในดา้นของเร

ตต้ิงและในดา้นของคนฟัง ไดใ้จคนฟังเพลงลูกทุ่ง  

ดา้นพนัธกิจ (Mission) ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย คือ 1) การเป็นอนัดบัหน่ึงในใจของ

คนฟังเพลงลูกทุ่ง และทาํให้คนฟังรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนักบัคล่ืน 2) เป็นคล่ืนวิทยท่ีุสืบสานและส่งเสริมบทเพลง
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ลูกทุ่งซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทยให้อยูอ่ยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ และ 3) การพฒันาให้

รูปแบบของรายการของคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทยให้มีความทนัสมยั  

ดา้นวตัถุประสงค ์(Objective) ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มี 3 ประการ คือ  1) การทาํ

ให้ธุรกิจมีความมัน่คงอยูไ่ดใ้นระยะยาว 2) สามารถต่อยอดธุรกิจไดห้ลายรูปแบบ เช่น การทาํกิจกรรมคอนเสิร์ต 

รายการโทรทศัน์ เป็นตน้ และ 3) เพ่ือทาํให้คล่ืนมีฐานแฟนคลบั และขายโฆษณาไดง่้ายข้ึน  

ดา้นเป้าหมาย (Goal) ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย คือ 1) การเป็นอนัดบัหน่ึงของคนท่ีฟัง

เพลงลูกทุ่ง และ 2) การทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) โดยให้ความร่วมมือกบัหลายๆ หน่วยงานท่ีไม่หวงัผลทางธุรกิจ  

ขั้นตอนในการบริหารกลยทุธ์ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร มีการตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้มภายใน ทาํโดยการประชุมบุคลากรภายในองคก์รทุกเดือน เพ่ือหาขอ้มลูมาปรับปรุงภายในองคก์ร และ

การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยการวิเคราะห์จากผลวิจยัของหน่วยงานท่ีเป็นกลาง [ผลวิจยัจาก Nielsen] 

เพ่ือจะดูว่าผูฟั้งชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพ่ือนาํไปพฒันาองคก์ร โดยปรับตวัเขา้หาผูฟั้งมากยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบและทาํให้การขายโฆษณามีประสิทธิภาพ  

 ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันาคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลกูทุ่งรักไทย โดยแบ่ง

กลยทุธ์ออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

   ระดบัท่ี 1 กลยทุธ์ระดบับริษทัหรือองคก์ร มีการกาํหนดใชก้ลยทุธ์การเติบโต (Growth 

Strategy) ในการบริหารงาน เน่ืองจากคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย อยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษทั ชา้ง

ไท เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั ท่ีมีประสบการณ์ในดา้นวงการเพลงลูกทุ่งมากว่า 20 ปี ทาํใหอ้งคก์รมีความเป็น

ศนูยก์ลางและความเช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัลูกทุ่ง มีพนัธมิตรในวงการเพลงลูกทุ่ง สามารถติดต่อประสานงาน

หรือขอความช่วยเหลือไดง่้าย และองคก์รพร้อมท่ีจะพฒันาคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ไปกบั

เทคโนโลยท่ีีพฒันาไปตามยคุสมยั รวมถึงมีการลงทุนร่วมกนัระหว่างสปอนเซอร์กบัคล่ืน 

  ระดบัท่ี 2 กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ ผูบ้ริหารองคก์รกาํหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจไว ้  2 ระดบั 

คือ กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) คล่ืนวทิยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ใชก้ลยทุธ์สร้างความ

แตกต่าง โดยจะเป็นคล่ืนท่ีเปิดเพลงลูกทุ่ง 100 เปอร์เซ็นต ์ไม่ใช่เพลงลูกผสม หรือปนกบัเพลงประเภทต่างๆ รวมถึง

นกัจดัรายการเพลงลูกทุ่งตอ้งมีประสบการณ์ ภาษา การพดู การคดัเลือกเพลง ท่ีเป็นลูกทุ่งตามท่ีคล่ืนวิทยกุระจายเสียง 

FM 90 ลกูทุ่งรักไทย กาํหนดไว ้และกลยทุธ์ความเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) ในท่ีน้ีผูบ้ริหารของคล่ืนวิทยุ

น้ีมองว่าเป็นการใชง้บประมาณนอ้ย และใชบุ้คลากรท่ีมีประสบการณ์หลายปี มีศกัยภาพ จึงถือเป็นการลดตน้ทุนของ

การบริหารองคก์ร ทาํให้ค่าใชจ่้ายและการบริหารงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ระดบัท่ี 3 กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี มีการวางหนา้ท่ีให้บุคลากรในองคก์รสามารถทาํงานได้

หลายหนา้ท่ี และช่วยเหลือกนัได ้เป็นการเพ่ิมงาน เพ่ิมความสามารถ และรายไดพิ้เศษให้กบับุคลากร  

 ขั้นตอนท่ี 3 การนาํกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวไ้ปปฏิบติั ในการทาํงานขององคก์รน้ีผูบ้ริหารมองวา่กล

ยทุธ์ท่ีจะนาํไปปฏิบติั คือ บุคลากรตอ้งมีความชอบเร่ืองความบนัเทิง และตอ้งการผลกัดนัให้บุคลากรมีความเป็นผูน้าํ

ในตวัเอง และทาํงานร่วมกนัเหมือนครอบครัวเดียวกนั คอยช่วยเหลือกนั    
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ขั้นตอนท่ี 4 การควบคุมและประเมินผล การควบคุมของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรัก

ไทย หมายถึงการทาํงานของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เขา้ไปกา้วก่ายในเร่ืองของความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคลากร ส่วนการประเมินผล พบว่า มีการประเมินผลทุกๆ เดือน โดยวิ เคราะห์จากความนิยมของคล่ืน

วิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ซ่ึงในปัจจุบนัคล่ืนติดอนัดบั 1 ใน 5 จาก 40 สถานีในกรุงเทพมหานคร และมี

การประเมินผลในแต่ละกิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึน เพ่ือให้ทราบจาํนวนของคนท่ีมาร่วมในกิจกรรมนั้นๆ  

การรับมือกบัความเส่ียงในการปรับตวัของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลกูทุ่งรักไทย และกลยทุธ์ในการ

จดัการความเส่ียงเม่ือมีส่ือดิจิทลัเขา้มา คือ มีการเพ่ิมช่องทางในการรับฟังผา่นทางส่ือดิจิทลัและมีการปรับตวัให้เขา้กบั

ยคุดิจิทลัเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมช่องทางท่ีผูฟั้งสามารถติดตามไดต้ามท่ีสะดวก และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีทาํให้ผูฟั้งเห็นภาพ

ของการจดัรายการหรือภาพผูด้าํเนินรายการผา่นทาง Facebook Live ผูฟั้งสามารถรับฟังไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และมี

ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที ส่วนการรับมือกบัความเส่ียงของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ผูบ้ริหารใช้

การลดความเส่ียง โดยการนาํเอาลูกทุ่งคอนเทนตไ์ปผสมกบัธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1) การทาํบริษทัทวัร์ โดยเป็นการพา

แฟนคลบัของคล่ืนไปเท่ียวกบัผูด้าํเนินรายการ 2) การทาํรายการทางโทรทศัน์ร่วมกบับริษทัใหญ่ๆ อยา่งเช่น เวร์ิค

พอยท ์เป็นตน้ และ 3) การร่วมกนัส่งเสริมศิลปินและบทเพลงของค่ายเพลงต่างๆ (Co-partner) โดยทางคล่ืน FM 90 

ลูกทุ่งรักไทย สามารถนาํศิลปินเหล่านั้นมาร่วมไดใ้นกิจกรรมท่ีคล่ืนจดัข้ึน  

การวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาด (SWOT) ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย แบ่งออกเป็น จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดงัน้ี 

จุดแข็ง (Strength) คือ 1) มีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และมีช่ือเสียงในวงการลูกทุ่งมายาวนาน

มากกว่า 20 ปี เช่น ทาํคอนเสิร์ตเวทีไทยมาหลายปี เป็นตน้ 2) มีพรรคพวกในวงการลูกทุ่ง 3) เป็นส่ือท่ีดีท่ีสร้างสรรค์

ในวงการลูกทุ่งมาตลอด และ 4) เป็นคล่ืนท่ีเปิดเพลงลูกทุ่งตลอด 24 ชัว่โมง คือ เปิดแต่เพลงลูกทุ่ง ไม่เปิดเพลงหมอลาํ

หรือสตริงร่วมดว้ย 

จุดอ่อน (Weakness) คือ 1) เร่ืองของการดูแลระบบฮาร์ดแวร์ เน่ืองจากเป็นคล่ืนของทหารบก ทาํ

ให้มีงบประมาณในการดูแลนอ้ย ตอ้งคอยดูแลกนัเอง ระบบอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และ 2) เวลาในการ

ออกอากาศของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย นอ้ยกว่าคล่ืนอ่ืน เพราะจะมีโปรแกรมในการออกอากาศ

ของทหารบกค่อนขา้งมาก จึงทาํให้เวลาของคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีนอ้ยกว่าคล่ืนอ่ืน 

โอกาส (Opportunity) คือ 1) มีพรรคพวก (Connection) 2) มีหุ้นส่วน (Partner) ทางธุรกิจในวงการ

ลูกทุ่ง และ 3) โอกาสในการขายโฆษณา ทางคล่ืนสามารถปรับลดราคาไดเ้พ่ือให้ตอบโจทยก์บัตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้อยูก่บัคล่ืนไดน้านข้ึน ส่ือเฟซบุก๊ยงัช่วยเพ่ิมช่องทางรายไดแ้ละช่องทางการส่ือสารกบัผูฟั้งมากข้ึน 

อุปสรรค (Threat) คือ 1) การหาผูส้นบัสนุนทางการเงินยากพอสมควร เพราะคนท่ีทาํการตลาด

ของผูส้นบัสนุนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจในความเป็นลูกทุ่งหรือพฤติกรรมของคนลูกทุ่ง ทาํให้ตอ้งใชเ้วลาในการพดูคุยกบั

ผูส้นบัสนุนมากพอสมควร และ 2) ฝ่ายขายโฆษณาขององคก์รยงัไม่มีประสบการณ์มากพอในการทาํงาน 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเชิงธุรกิจ (PEST) ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลกูทุ่งรักไทย แบ่งออกเป็น 

4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
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ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) ปัจจยัน้ีไม่มีผลกระทบต่อคล่ืนวิทยกุระจายเสียง 

FM 90 ลกูทุ่งรักไทย เพราะเป็นรายการบนัเทิง แต่ถา้การเมืองยิง่มีการแข่งขนักนัก็จะยิง่ดี เพราะเศรษฐกิจก็จะมีการ

หมุนเวียน มีการใชง้บในการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน เป็นผลดีต่อการขายโฆษณาของคล่ืน FM 90 ลกูทุ่งรักไทย 

ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) มีผลกระทบโดยรวมต่อทุกส่ือและทุกธุรกิจ 

สาํหรับคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ก็โดนผลกระทบดา้นเศรษฐกิจเช่นกนั แต่ในวงการของส่ือ

โฆษณา เม่ือเศรษฐกิจของประเทศถดถอยลง ทุกธุรกิจกย็งัตอ้งมีการโฆษณา เพียงแต่มีงบในการโฆษณานั้นนอ้ยลง 

คล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการรับมือเม่ือเศรษฐกิจถดถอยลงโดยการพยายามทาํให้เรตต้ิงของคล่ืนติดอยูใ่น 5 อนัดบั

ท่ีดีท่ีสุด และตอ้งมีการรักษามาตรฐานความเป็นคล่ืนลูกทุ่งไวอ้ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้สปอนเซอร์เลือกท่ีจะลงโฆษณากบั

คล่ืนก่อน รวมทั้งมีการพฒันาคล่ืนให้น่าสนใจอยา่งสมํา่เสมอ  

ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัทางสังคม (Social Factor) ปัจจยัน้ีส่งผลกระทบท่ีดีต่อคล่ืนคล่ืนวิทยกุระจายเสียง 

FM 90 ลกูทุ่งรักไทย เพราะวิถีชีวิตของคนไทยชอบความบนัเทิง มีสิทธิเสรีภาพในการรับฟัง คนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อ

เพลงลูกทุ่ง สังคมในกรุงเทพส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาทาํงานถึง 70 เปอร์เซ็นต ์คนเหล่าน้ีชอบฟังเพลง

ลูกทุ่ง ทาํให้วงการลูกทุ่งหรือเพลงลูกทุ่งยงัคงไดรั้บความนิยมอยูเ่สมอ และทาํให้การขายโฆษณาสามารถส่ือสารกบั

ลูกคา้ให้เห็นภาพของวงการลูกทุ่งมากข้ึน 

ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Factor) โดยรวมมีผลดีต่อคล่ืนวิทยกุระจายเสียง 

FM 90 ลกูทุ่งรักไทย คือ เป็นโอกาสท่ีดีท่ีทาํให้ผูฟั้งของคล่ืนไดฟั้งทั้งเสียงและเห็นภาพของผูด้าํเนินรายการ เป็นการ

เขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ ช่วยให้เพ่ิมช่องทางในการส่ือสาร และทาํให้ส่ือสารไดร้วดเร็วข้ึน ในส่วนท่ีกระทบก็คือ การ

ขายโฆษณา เพราะผูส้นบัสนุนบางรายอาจจะคิดว่าโลกกาํลงัเปล่ียนไป จึงไปซ้ือโฆษณาในเฟซบุก๊ ซ่ึงอาจจะไม่ไดผ้ล

ในการโฆษณามากนกั เพราะสามารถกดขา้มไม่รับชมโฆษณาได ้ต่างจากการโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียง ทาํให้ใน

การขายโฆษณาตอ้งทาํความเขา้ใจกบัผูส้นบัสนุนมากข้ึน 

การทาํให้องคก์รของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย อยูร่อด คือ 1) ตอ้งมีความรอบรู้ดา้นลูกทุ่ง

อยา่งแตกฉาน มีคิดสร้างสรรคแ์ละแตกต่างจากคล่ืนวทิยลุูกทุ่งอ่ืนๆ ซ่ึงนาํไปสู่การเป็นแนวหนา้ของวงการลูกทุ่ง 2) 

การทาํงานของบุคลากรมีการทาํงานเป็นทีมท่ีดีและมีการปรับตวัตามสถานการณ์ [การจดัรายการผา่นส่ือออนไลน์] 

และ 3) การใชต้น้ทุนตํ่าในการดาํเนินงาน เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในองคก์ร  

การวางแผนในการพฒันาต่อไปในอนาคตของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย แบ่งออกเป็น

แผนระยะสั้น คือ การทาํให้คล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว 

โดยมีเฟซบุก๊เพจ แอปพลิเคชนัชา้งไท วิทยสุตรีมม่ิง ท่ีเป็นส่ือออนไลน์ และมีกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้คนมา

รู้จกัคล่ืนมากข้ึน และแผนระยะยาว คือ ผูบ้ริหารมองว่าส่ิงท่ีจะทาํข้ึนใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆ ก็จะมาจากความชอบ

ของคนลูกทุ่งเป็นหลกัในการนาํมาพฒันาหรือต่อยอดเป็นกิจกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ  

การหลอมรวมส่ือของคล่ืนวทิยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย เป็นการหลอมรวมของช่องทางในการ

ส่ือสารทุกส่ือ ท่ีจะเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์ม โดยมีทั้งใน 1) วิทยกุระจายเสียง 2) เฟซบุก๊เพจลูกทุ่งรักไทย ๙๐ ซ่ึง

สามารถท่ีส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและโตต้อบกนัไดท้นัที 3) แอปพลิเคชนัชา้งไท 4) วิทยอุอนไลน์สตรีมม่ิง และ   5) 

รายการโทรทศัน์ โดยผูบ้ริหารมองวา่นอกจากจะตอ้งหลอมรวมส่ือเขา้ดว้ยกนัแลว้นั้น จะตอ้งทาํให้ตวัของคล่ืน FM 
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90 ลูกทุ่งรักไทย กลายเป็นแบรนดท่ี์แข็งแรงดว้ยความเป็นลูกทุ่งคอนเทนตอี์กดว้ย เพ่ือให้การต่อยอดไปยงัช่องทาง

ต่างๆ มีความน่าเช่ือถือ 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการพฒันาธุรกิจบนัเทิงของคล่ืน

วิทยกุระจายเสียง FM 90 ลกูทุ่งรักไทย ดงัน้ี 

การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการใชง้านส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ 1) เฟซบุก๊แฟนเพจ ลูกทุ่งไทย ๙๐ 2) เวบ็ไซต ์www.90rakthai.com รวมทั้งวิทยอุอนไลน์สตรีมม่ิง และ 

3) แอปพลิเคชนัชา้งไท เหตุผลท่ีมีการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ส่วนน้ี คือ เลือกจากความคุน้เคยของผูฟั้งเพลง

ลูกทุ่งของคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย  

วตัถุประสงคห์ลกัในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลกูทุ่งรักไทยเน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ีในการส่งสัญญาณกระจายเสียงของวทิย ุเป้าหมายหลกัในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ของคล่ืน

วิทยกุระจายเสียง FM 90 ลกูทุ่งรักไทย คือ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับฟังให้กบัผูฟั้ง การส่ือสารกบัแฟนคลบั และ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มลู รวมถึงสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของคล่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ขอ้ดีในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย คือ 1) สร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 2) ช่วยในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ทั้งผูด้าํเนิน

รายการ กิจกรรมท่ีคล่ืนจดัข้ึน ศิลปิน เพลง องคก์ร และตวัคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 3) สามารถสร้างปฏิสัมพนัธแ์ละ

ความรู้สึกร่วมกบัแฟนคลบัได ้4) เป็นส่ือท่ีรวดเร็ว สามารถรับฟังไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ทัว่โลก และ 5) ทาํให้ขยายฐานคน

ฟังไปยงัคนท่ีมีอายนุอ้ยลง  

ในประเด็นน้ีขอ้ดีของส่ือสังคมออนไลน์สามารถส่งผลในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูด้าํเนิน

รายการกบัแฟนคลบั โดยแฟนคลบัสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เกิดความช่ืนชอบในตวัผูด้าํเนินรายการ ส่งผลให้เกิดความ

เป็นผูฟั้งท่ีเหนียวแน่นต่อคล่ืน FM 90 ลกูทุ่งรักไทย  

การซ้ือส่ือโฆษณาของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย บนเฟซบุก๊เพจลูกทุ่งรักไทย 90 จาก

ขอ้มลูของผูบ้ริหารคล่ืน การวางแผนในการซ้ือส่ือโฆษณา คือ ปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ มีการใชง้บประมาณใน

การซ้ือโฆษณาของเฟซบุก๊ (บสูตโ์พสต)์ นอ้ยมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งการให้เฟซบุก๊เพจมีความเป็นจริงมากท่ีสุด 

จะซ้ือก็ต่อเม่ือตอ้งการให้โพสตเ์ป็นท่ีสนใจ เพ่ือให้มีคนสนใจมากข้ึน  

การประชาสัมพนัธ์เพ่ิมการรับรู้ของผูติ้ดตามเฟซบุก๊เพจลูกทุ่งรักไทย 90 มีการโพสตข์อ้มลูและกิจกรรม

ของคล่ืนทุกๆ 1-2 ชัว่โมง เพ่ือให้ผูติ้ดตามรู้สึกว่าเพจลูกทุ่งรักไทยมีการเคล่ือนไหวและการติดต่อส่ือสารกนัตลอด

ระหว่างคล่ืนกบัผูติ้ดตาม ทาํให้ผูติ้ดตามรู้สึกผกูพนัเหมือนเพ่ือนท่ีคอยติดต่อหากนัตลอด 

การประชาสัมพนัธ์ช่วยโปรโมทให้คนมาติดตามเฟซบุ๊กเพจลูกทุ่งรักไทย 90 จากกิจกรรมของคล่ืนท่ีมีการ

แชร์ต่อๆ กนัไปยงัเฟซบุก๊ส่วนตวัของแฟนคลบัก็อาจจะทาํให้เพ่ือนๆ ของแฟนคลบัสามารถมองเห็นกิจกรรมนั้นๆ 

ของคล่ืน หรือจากการติดตามเฟซบุก๊ส่วนตวัของศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ ก็ทาํให้กลายมาเป็นผูติ้ดตาม เฟซบุก๊เพจ

ลูกทุ่งรักไทย 90 ของคล่ืน  

การประชาสัมพนัธ์เพ่ิมผลลพัธ์หรือยอดขายให้กบัคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ทางคล่ืนมี

การโพสตเ์ชิญชวนให้คนมาโหลดแอปพลิเคชนัชา้งไท เช่น ในกรณีท่ีไม่สามารถรับฟังทางวิทยุได ้ก็สามารถดาวน์
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โหลดแอปพลิเคชนัไปฟังท่ีต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศได ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีเจา้ของสินคา้บางตวั ทกัเขา้มาทาง

อินบอ็กซ์เฟซบุก๊เพจลูกทุ่งรักไทย 90 เพ่ือสอบถามการเป็นสปอนเซอร์หรือราคาในการลงโฆษณา 

การเพ่ิมข้ึนของเรตต้ิงจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 

ผูบ้ริหารคิดว่าการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์มีส่วนช่วยให้เรตต้ิงเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเพ่ิมข้ึน

เท่าไหร่ เน่ืองจากยงัไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลในจุดน้ี อาจจะมีเพ่ิมข้ึน 10-20 เปอร์เซ็นต์ เพราะผูบ้ริหารมองว่า ณ ปัจจุบนั 

คล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์ไปยงัผูฟั้งหรือแฟนคลบั ในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน

อาจจะเป็นคนกลุ่มใหม่ท่ียงัไม่รู้จกัหรือไม่เคยฟังคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มาก่อน ในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ก็

อาจจะไปทาํให้คนกลุ่มน้ีรู้จกัคล่ืนมากข้ึน   

คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีผูด้าํเนินรายการของคล่ืนใช้เฟซบุก๊ส่วนตัวในการโพสต์

สถานะ ขอ้ความ รูปภาพ หรือ Live เก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัทัว่ไป รวมทั้งแชร์โพสตจ์ากเพจลูกทุ่งรักไทย 90 ดว้ย เป็น

การสร้างตวัตนและอตัลกัษณ์ของแต่ละคน ท่ีมีความน่าสนใจ ไม่เหมือนกนั ทาํให้ผูติ้ดตามอยากท่ีจะเป็นเพ่ือนในเฟ

ซบุก๊ส่วนตวัของผูด้าํเนินรายการดว้ย จากเฟซบุก๊เพจลูกทุ่งรักไทย ๙๐ ของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรัก

ไทย ส่งผลต่อยอดผูติ้ดตามของผูด้าํเนินรายการ คือ ทาํให้มีคนติดตามมาท่ีเฟซบุก๊ส่วนตวัของผูด้าํเนินรายการมากข้ึน 

และผูด้าํเนินรายการเองก็จะมีการแชร์โพสต์หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเพจหลกัมาท่ีหน้าเฟซบุ๊กของตวัเอง ทาํให้แฟนๆ 

สามารถมากดติดตามได ้อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นว่าเม่ือส่งผลดีต่อผูด้าํเนินรายการ ก็ย่อมส่งผลดีต่อเพจลูกทุ่งรักไทย 

90 และคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย เพราะเป็นบุคลากรและเป็นหนา้ตาของคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 

การวางแผนการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในอนาคตของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 

คือ 1) สร้างการรับรู้ ตระหนกัรู้ และประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทยโดยผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์

มากข้ึน 2) เพ่ิมยอดผูติ้ดตามและการมีส่วนร่วมของผูฟั้งกบัคล่ืน FM 90 ลูกทุ่งรักไทย 3) ใชป้ระโยชน์เฟซบุ๊กเพจให้

เป็นแพลตฟอร์มท่ีโปรโมทขอ้มูลข่าวสารของเพลงและศิลปินลูกทุ่งให้มากข้ึน และน่าสนใจมากข้ึน อย่างเช่น เพจ 

“ข่าวลูกทุ่ง” ท่ีมีคนติดตามเป็นจาํนวนกว่าแสนคน โดยจะเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัวงการลูกทุ่งทั้งหมด และ 4) มีการใชง้าน

ส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Line@ เป็นตน้ ทั้งน้ีการจะใชง้านส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ตอ้งข้ึนอยูก่บัความคุน้เคยของ

คนลูกทุ่งเป็นหลกัดว้ย 

5. การอภปิรายผล

1. ผลการศึกษาดา้นกลยุทธ์การบริหารและการปรับตัวของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย

พบว่า คล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย เป็นคล่ืนท่ีมีความแตกต่างจากคล่ืนวิทยุกระจายเสียงเพลงลูกทุ่ง

ทัว่ไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั คือ เป็นคล่ืนวิทยุกระจายเสียงท่ีเปิดเพลงลูกทุ่ง 100 

เปอร์เซ็นต์ ตลอด 24 ชัว่โมง โดยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้สามารถทาํงานไดห้ลายหน้าท่ี เพ่ือลดค่าใช้จ่าย

ภายในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารกลยทุธ์ของ สุดใจ ดิลกฑรรศนนท ์(2558) และ อิศราวดี 

ชาํนาญกิจ (2555) ในประเด็นเก่ียวกบัระดบัของกลยทุธ์ คือ กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ ในประเภทของ 1) กลยุทธ์ความเป็น

ผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) เพ่ือให้การบริหารและการจดัทรัพยากรต่างๆ ในการดาํเนินการขององค์กรเป็นไป

อยา่งประหยดัและเกิดประสิทธิภาพ และ 2) กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบใน

การเป็นคล่ืนวิทยกุระจายเสียงลูกทุ่งอยา่งชดัเจน โดยไม่มีแนวเพลงอ่ืนๆ เช่น สตริง หมอลาํ เพ่ือชีวิต มาเก่ียวขอ้ง 
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คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการปรับตวัด้วยการเพ่ิมช่องทางในการรับฟังผ่านทางส่ือ

ดิจิทลั ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวัของส่ือของกุลวฒัน์ ทศพะรินทร์ และ จิรภทัร กิตติวรากูล (2560) ท่ี

กล่าวว่า ส่ือวิทยุกระจายเสียงจําเป็นต้องปรับตัวและหลอมรวมเข้ากับส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ส่ือ

วิทยกุระจายเสียงอยูร่อดและเขา้กบัยคุดิจิทลั  

การรับมือกับความเส่ียงมีการใช้กลยุทธ์ในการลดความเส่ียง โดยการนาํเอาลูกทุ่งคอนเทนต์ไปผสมกับ

ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การทาํบริษัททวัร์ โดยพาแฟนคลับของคล่ืนไปเท่ียวกับผูด้าํเนินรายการ และการทาํรายการทาง

โทรทศัน์ร่วมกบับริษทัใหญ่ๆ อย่างเช่น เวิร์คพอยท ์เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง

ของ เผชิญ อุปนนัท ์(2560) และ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2560) ในประเด็นเก่ียวกบักลยทุธ์การจดัการความเส่ียง ซ่ึง

ตรงกบั การลดความเส่ียงในการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการในการทาํงาน เพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบและโอกาสท่ี

จะก่อให้เกิดความเสียหาย  

การหลอมรวมส่ือของคล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการหลอมรวมของช่องทางในการ

ส่ือสารทุกส่ือ ท่ีเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์ม โดยมีทั้งใน 1) วิทยุกระจายเสียง 2) เฟซบุ๊กเพจลูกทุ่งรักไทย 90 ซ่ึง

สามารถท่ีส่ือสารไดอ้ย่างรวดเร็วและโตต้อบกนัไดท้นัที 3) แอปพลิเคชนัชา้งไท 4) วิทยุออนไลน์สตรีมม่ิง และ 5) 

รายการโทรทศัน์ ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวัของส่ือของ ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา (2556), พนิดา สาย

ประดิษฐ ์(2549) และ สุดจิตต ์ตรีวิจิตรศิลป์ (2554) ในประเด็นเก่ียวกบัลกัษณะของการหลอมรวมส่ือของช่องทางการ

ส่ือสารขอ้มลู (Convergence of transmission channels) ไดแ้ก่ เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายวทิยแุละโทรทศัน์ และ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. ผลการศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการพฒันาธุรกิจบนัเทิงของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่ง

รักไทย พบว่า คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ คือ 1) เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

ลูกทุ่งไทย 90 2) เวบ็ไซต ์www.90rakthai.com รวมทั้งวิทยอุอนไลน์สตรีมม่ิง และ 3) แอปพลิเคชนัชา้งไท ทาํให้เกิด

ช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของคล่ืน การปฏิสัมพนัธ์กบัผูฟั้งไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็นการส่ือสารแบบ

สองทาง และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้นัที รวมถึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของคล่ืนและของผูด้าํเนินรายการไปสู่

ผูฟั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดขอ้ดีของการเลือกใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของ Armstrong & Kotler (2015), กวิสรา ธิสาคร

(2559) และ ณฐัพล ใยไพโรจน์ (2560) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรัญญา รัตนจงกล (2554) ท่ีพบว่า กลยุทธ์การ 

ตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Network Marketing) เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละเพ่ือให้

เกิดการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีภาพลกัษณ์

ท่ีดูทนัสมยั โดยผูด้าํเนินรายการมีการใช ้Facebook Live ในการดาํเนินรายการ ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะอีกดา้นหน่ึง

ของการจดัรายการ นอกจากน้ี คล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจลูกทุ่งไทย 90 

เพ่ือการประชาสัมพนัธ์แลว้ ยงัส่งผลให้ผูด้าํเนินรายการของคล่ืนมีเฟซบุก๊ส่วนตวัเพ่ือส่ือสารกบัผูติ้ดตาม ซ่ึงส่งผลให้

ผูติ้ดตามตามไปรับฟังคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย อยา่งต่อเน่ือง เพราะช่ืนชอบในตวัผูด้าํเนินรายการ

ท่ีไดโ้พสตเ์ร่ืองการดาํเนินรายการในวนัเวลาท่ีจะจดัรายการ 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

1.1  หน่วยงานอ่ืนหรือสถานีวิทยุ อ่ืนๆ สามารถนํากลยุทธ์ในการบริหารงานของคล่ืน

วิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ไปปรับใชแ้ละนาํไปเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์กรตนเองได ้ 

1.2 องค์กรควรมีการอบรมเก่ียวกบัการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ให้กบับุคลากรทุกๆ 3-6 เดือน 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ มีทกัษะ และมีความชาํนาญในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ทาํให้ส่ือสังคม

ออนไลน์ของคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการพฒันาท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 องคก์รควรมีการอบรมเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังานฝ่ายขาย ทั้งในดา้นของขอ้มูล

องค์กร ขอ้มูลการเอกสารการขายงาน บุคลิกภาพ และทกัษะในการพูดคุย เพ่ือให้การหาสปอนเซอร์เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีองคก์รกาํหนด 

1.4 ควรมีการตรวจสอบเรตต้ิงจากการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์อย่างชดัเจน เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าใช้

ในการพฒันาการดาํเนินงานของคล่ืนวิทยตุ่อไปในอนาคต 

1.5 ควรมีการหาผูฟั้งท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ แลว้สาํรวจความตอ้งการของผูฟั้ง เช่น แนวเพลงท่ี

ตอ้งการฟัง ผูด้าํเนินรายการ เป็นตน้ เพ่ือนาํไปต่อยอดให้คล่ืนวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มีการพฒันา

ต่อไปและสามารถปรับตวัในยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งมัน่คง 

1.6 ควรมีการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ อย่างเช่น Line@ เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้

อยา่งรวดเร็ว และใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ให้ดียิง่ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป

2.1 ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับฟังและความตอ้งการของผูฟั้งท่ีมีต่อคล่ืนวิทยกุระจายเสียง FM 

90 ลูกทุ่งรักไทย เพ่ือไดรู้้ว่าคล่ืนควรมีการปรับปรุงหรือพฒันาไปในทิศทางใด 

2.2 ในอนาคต ควรมีการศึกษาคล่ืนวิทยเุพลงลูกทุ่งอ่ืนๆ ท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เช่น อินสตาแกรม 

Line@ เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมการจดัรายการและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของคล่ืน และสร้างผูติ้ดตามคล่ืนและใช้

ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 ศึกษาวิธีการปรับตวัของคล่ืนวิทยตุ่างๆ ใหท้นักบักระแสการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้คล่ืน

และการจดัรายการวิทยคุงอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือวิจัย และสร้างสรรค์กระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวาน       

ชนิดท่ี 2 ท่ีสามารถมีอาการดีข้ึนไดจ้ากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจยั         

เชิงปริมาณ และคุณภาพ การดาํเนินการแบ่งการดาํเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การวางแผนและออกแบบ 

การปฏิบติังาน และการประเมินผล กลุ่มตวัอย่างคือ ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 จาํนวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า 

ขั้นตอนการวางแผน และออกแบบควรเร่ิมจากการให้ความรู้ผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นาํความรู้ไปดูแล

ตนเอง ผูว้ิจยัออกแบบการจดัอบรม 2 คร้ัง โดยบุคลากรทางการแพทย ์2 คน เน้ือหาเก่ียวกบัการไหลเวียนเลือด 

ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน และอาหารแลกเปล่ียน จดัเป็น 5 กิจกรรม ในเวลา 1 ชัว่โมง ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างให ้   

ความสนใจดี มีความกระตือรือร้น สนทนาโต้ตอบกับวิทยากร เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และความพึงพอใจ

บรรยากาศการอบรม เน้ือหา และส่ือประกอบการบรรยาย ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 5 กิจกรรมอยู่ในระดบัสูง

ท่ีค่าเฉล่ีย 4.48 

คาํสําคญั:  กระบวนการส่ือสาร, การส่ือสารสุขภาพ, ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2  

ABSTRACT 

This study aimed to research and invent the health communication process for Type 2 Diabetes patients 

who were able to get better from the disease after the behavioral change.  Both qualitative and quantitative research 

methods were applied to the study which were divided to 3 processes; planning and design, operation, and 

evaluation. The research samples were 38 Types 2 Diabetes patients. The results were found that the process of 

planning and design should start to acknowledge the patients effectively as to know how to look after themselves. 

The researcher then designed the workshops for two times which each operated by the two medical staffs. The 

contents were about blood circulation, complications of Diabetes and exchange food. There were five activities 

together within one hour. The samples paid so much attention on the activities. They were enthusiastic and kept 

responses to the lecturers. These environment led to the learning exchange as well as satisfaction toward the 

workshop, the content and lecture media. Also, the satisfaction evaluation of 5 activities were in high level at the 

average of 4.48.   

Keywords:  Communication process, Health Communication, Type 2 Diabetes Patient  
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1. บทนํา 

แมว้่า วิวฒันาการทางการแพทยจ์ะเจริญกา้วหนา้ไปมาก แต่โรคเบาหวานนั้นยงัไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด 

นบัเป็นปัญหาสาํคญัไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงัเป็นปัญหาระดบัโลก ซ่ึงในปีพ.ศ. 2558 มีผูป่้วยเบาหวาน

ทั้งส้ิน 415 ลา้นคน และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2583 จะมีจาํนวนผูป่้วยเบาหวานทั้งส้ิน 

642 ลา้นคน หรือประชากร 10 คน มีผูป่้วยโรคเบาหวาน 1 คน โดยมีประชากรท่ีไม่ทราบว่า ตนเองเป็นโรคเบาหวาน

คิดเป็นร้อยละ 46 ของผูป่้วยเบาหวานทั้งหมด และทุกๆ 6 วินาที จะมีผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคเบาหวานประมาณ 5 ลา้นคน 

(International Diabetes Federation, 2015) โรคเบาหวานสามารถแบ่งได ้4 ชนิดตามสาเหตุการเกิดโรค แต่ชนิดท่ีพบ

มากท่ีสุดคือ โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ซ่ึงยงัไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่สามารถทาํให้อาการดีข้ึนไดโ้ดยการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานไม่เพียงแค่รักษาโรคเท่านั้น แต่ยงัตอ้งดูแลแบบองค์รวม 

เพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม หากปล่อยให้ระดบันํ้ าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน 

ก่อให้เกิดภาวะแทรกซอ้นต่างๆตามมา เป็นการสร้างภาระต่องบประมาณดา้นการดูแลสุขภาพของประเทศอย่างมาก 

โดยผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 3 โรคข้ึนไปมีค่าใชจ่้ายสูงกว่าผูท่ี้ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 18.5 เท่า (ชชัลิต 

รัตรสาร, ม.ป.ป.) ทั้งน้ีควรเร่ิมจากการให้ความรู้ผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า “สร้าง นํา 

ซ่อม” คือ การสร้างเสริมให้มีสุขภาพท่ีดี ไม่ใช่ปล่อยให้เสียแลว้ค่อยซ่อม เนน้ให้บุคลากรทางการแพทยท์าํงานเชิงรุก

สร้างสุขภาพท่ีดี (Good Health) ไม่ใช่ตั้งรับสุขภาพเสีย (Ill Health) เพ่ือให้ผูป่้วยมีสุขภาวะท่ีดีทั้งทางกาย ทางใจ ทาง

สังคม และทางปัญญา (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) ดงันั้น การกระตุน้ใหผู้ป่้วยเกิดความต่ืนตวั เกิดความตระหนักในการ

สร้างค่านิยม และปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ควรเร่ิมตน้จากการรับรู้ขอ้มลูสุขภาพท่ีถูกตอ้งจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาวิจยั และสร้างสรรคก์ระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิจยั และสร้างสรรคก์ระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2” ผูว้ิจยั

ได้เลือกใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix-Method) มีขั้ นตอนการดาํเนินการ 3 ขั้นตอนคือ ขั้ นวางแผน และ

ออกแบบ (Plan and Design) ขั้นการปฏิบติังาน (Operation) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) ใชก้ารวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) คือ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป และแบบสอบถามเก่ียวกับช่องการส่ือสาร เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกจาํนวน 38 คน และแหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการ

ทดสอบกระบวนการแบบเจาะจง คือ บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หน้าท่ีท่ีดูแล ให้คาํปรึกษาผูป่้วยเบาหวาน 

จาํนวน 7 คน ทั้งยงัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การศึกษาหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลประเภท

เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) บุคลากรทางการแพทย/์นักส่ือสาร

สุขภาพท่ีมีประสบการณ์ในการดูแล และให้ความรู้ผูป่้วยเบาหวาน จาํนวน 13 คน แลว้นําขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบ

เน้ือหา และกระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเหมาะสม หลงัจากนั้ นทาํการทดสอบ

กระบวนการส่ือสารท่ีสร้างข้ึนโดยแหล่งขอ้มูลท่ีคัดเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 7 คน ในเร่ืองความเหมาะสมของ

กิจกรรม ความถูกตอ้งของเน้ือหาว่า สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ แลว้นาํขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
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มาปรับให้เหมาะสมก่อนนําไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 38 คน แลว้เก็บขอ้มลูโดยสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

ร่วมกบัใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ ดงัรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 แผนผงัแสดงขั้นตอนการทาํงาน (Flowchart) 

4. ผลการวจิัย

ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัจากขั้นตอนการดาํเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนได ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้ันวางแผน และออกแบบ (Plan and Design) ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม แจกแบบสอบถาม และ

สัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย/์นกัส่ือสารสุขภาพ พบว่า โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง พบในผูท่ี้มีนํ้ าตาลใน

เลือดมากผิดปกติ แมจ้ะมีปัจจัยท่ีทาํให้เกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ไดห้ลายประการ แต่ผูป่้วยสามารถแก้ไข และ

ป้องกนัได ้โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อาทิเช่น ควบคุมนํ้ าหนกัให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และจาํกดัการรับประทาน

อาหารในแต่ละวนั แต่ตอ้งรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ร่วมกบัการออกกาํลงักาย ควรเร่ิมตน้จากการรับรู้ขอ้มูล

สุขภาพท่ีถูกตอ้งจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยมี์น้อย แต่ผูป่้วยท่ีมารับบริการมีจาํนวนมาก 

ทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลา ส่งผลให้การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรทางการแพทยไ์ม่สามารถให้
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คาํแนะนาํไดเ้ต็มท่ี ทาํให้ผูป่้วยไม่เขา้ใจ หรือเขา้ใจไม่ชดัเจน (วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ และณปิติยา บรรจงจิตร์, 2552) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัญหาเร่ืองระดบันํ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานส่วนใหญ่ มกัมีสาเหตุมาจาก

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงปัญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม แต่พฤติกรรมการบริโภค

อาหารนั้ นเป็นเร่ืองท่ีปรับยาก จึงควรสร้างแรงกระตุ้นให้ผูป่้วยอยากปรับเปล่ียนพฤติกรรม หาเร่ืองท่ีแปลกใหม่ 

ไม่เนน้เน้ือหาวิชาการมาก เนน้การนาํไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง แลว้แสดงให้เห็นภาพชดัเจนว่า โรคเบาหวานทาํให้เกิด

การเปล่ียนแปลงต่อร่างกายไดอ้ยา่งไร แลว้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายบา้ง อาจใชส่ื้อท่ีแปลกใหม่ เพ่ือกระตุน้ให้

ผูป่้วยสนใจ เกิดความรู้ความเขา้ใจ เป็นกิจกรรมท่ีผูป่้วยไดมี้ส่วนร่วม ช่วยสร้างความตระหนัก ทาํให้เห็นคุณค่าใน

ตนเอง แลว้สามารถนาํความรู้ท่ีได้มาใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้และจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า 

นอกจากบุคลากรทางการแพทย์แล้ว กลุ่มตัวอย่างยงัให้ความสนใจเก่ียวกับการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

โรคเบาหวานอีกดว้ย 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยได้ออกแบบกระบวนการส่ือสารสุขภาพในรูปแบบของการจัดอบรม 

โดยคดัเลือกวิทยากรคือ บุคลากรทางการแพทยจ์าํนวน 2 คน และกาํหนดขอบเขตเน้ือหาเก่ียวกบัโรคเบาหวาน คือ   

ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด, ภาวะแทรกซอ้น, อาหารแลกเปล่ียนในหมวดขา้ว 

แป้ง และผลไม ้ซ่ึงจัดภายในห้องประชุมกลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิ และองค์รวม โรงพยาบาลท่าใหม่ จงัหวดั

จนัทบุรี มีขนาดประมาณ 4×7 เมตร โดยจดัท่ีนั่งแบบคร่ึงวงกลม (U-Shape) เพ่ือให้วิทยากรมีความใกลชิ้ดกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง สามารถเดินเขา้ไปหากลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งทัว่ถึง พดูคุยสอบถามไดส้ะดวก เกิดการแลกเปล่ียนความคิด และ

เกิดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปกิจกรรมในกระบวนการส่ือสารสุขภาพ 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธิีการ ประเภทของส่ือ เวลา 

1. กิจกรรม

ละลาย

พฤติกรรม 

1) สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

วิทยากรกบักลุ่มตวัอยา่ง 

2) กลุ่มตวัอยา่งไดมี้ส่วนร่วม

เกิดความสนใจ เปิดรับความรู้

เก่ียวกบัการเกิดภาวะแทรกซอ้น

ข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของ

หลอดเลือดและการไหลเวียน

เลือดในผูป่้วยเบาหวาน 

1) ใชก้ารพุดคุย ถาม-ตอบ

2) สอดแทรกความรู้เร่ือง

ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือเป็นโรคเบาหวานจาก

การเปล่ียนแปลงของหลอด

เลือด และการไหลเวียนเลือด

ในผูป่้วยเบาหวาน 

1) ส่ือบุคคล

2) เพาเวอร์พอ้ย

10 นาที 

2. การทดลอง

เร่ืองหลอด

เลือด และการ

ไหลเวียนเลือด

ในผูป่้วย

เบาหวาน 

1) กลุ่มตวัอยา่งเกิดความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ของหลอดเลือด เม่ือเป็น

โรคเบาหวาน และ

ภาวะแทรกซอ้นท่ีจะเกิดข้ึน 

1) สร้างส่ือจาํลองการไหล

ของเลือดในคนปกติกบั

ผูป่้วยเบาหวาน โดยใชส้าย

ยาง แทน หลอดเลือด, 

นํ้ าหวาน แทน เลือด และไซ

ริงคฉี์ดยา แทน หัวใจ  

2) ทดลองแก่กลุ่มตวัอยา่ง

1) ส่ือบุคคล

2) ส่ือ

ประกอบการ

บรรยาย 

8 นาที 
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กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธิีการ ประเภทของส่ือ เวลา 

3. จาํลอง

สถานการณ์ 

การสูญเสีย

อวยัวะ ‘เม่ือถึง

วนัท่ีมนั

หายไป’ 

1) กลุ่มตวัอยา่งไดป้ระสบการณ์

ในการเป็นผูท่ี้สูญเสียอวยัวะ 

เขา้ใจความรู้สึกของผูท่ี้สูญเสีย 

อวยัวะ และไดคิ้ดว่า หากสูญเสีย

อวยัวะไป จะใชชี้วิตประจาํวนั

อยา่งไร 

1) แบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 

กลุ่ม แลว้ให้เดินไปนัง่ท่ีเกา้อ้ี

โดยจาํลองว่า 

        - กลุ่มท่ี 1 “ตาบอด” ใช้

ผา้ปิดตา 

        - กลุ่มท่ี 2 “ขาขาด” ใช้

การพบัเข่าข้ึน ใชเ้คร่ืองช่วย

เดิน 4 ขา (Walker)  

1) ส่ือบุคคล 

2) สถานการณ์

จาํลอง 

12 นาที 

4. ให้ความรู้

เร่ืองอาหาร 

1) กลุ่มตวัอยา่งสามารถ

เปรียบเทียบปริมาณอาหาร

หมวดขา้วแป้ง และหมวดผลไม้

ได ้แลว้นาํควรรู้ท่ีไดไ้ปปรับใช้

ในชีวิตประจาํวนั 

1) ใชก้ารบรรยาย ร่วมกบั

สอบถามความคิดเห็น เพ่ือ

เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1) ส่ือบุคคล 

2) เพาเวอร์พอ้ย 

20 นาที 

5. การ

ประเมินผล 

1) เพ่ือวดัความรู้ ความเขา้ใจของ

กลุ่มตวัอยา่ง 

1) กลุ่มตวัอยา่งเลือกผลไมท่ี้

จะทาน ซ่ึงก่อนทานตอ้ง

เปรียบเทียบปริมาณผลไมใ้น

จานว่าเทียบไดก้บัขา้ว

ปริมาณก่ีทพัพี 

1) ส่ือบุคคล 

2) ผลไม ้

10 นาที 

  

 กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการ 1 ชัว่โมง แลว้นาํมาทดสอบกระบวนการกบับุคลากรทางการแพทย์

จาํนวน 7 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม ความถูกตอ้งของเน้ือหาว่า สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

หรือไม่ ตลอดจนขอคาํแนะนาํ เพ่ือนาํมาปรับแกไ้ข ให้เหมาะสมก่อนนาํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 ข้ันการปฏิบัติงาน (Operation) หลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้ปรับแก้ไขกิจกรรมต่างๆในกระบวนการส่ือสาร

สุขภาพท่ีสร้างข้ึนให้เหมาะสมแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 38 คน จดักิจกรรมในวนัท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

นดัพบแพทย ์ซ่ึงจดัในช่วงรอผลการตรวจเลือดก่อนเขา้พบแพทย ์แบ่งเป็น 2 คร้ังคือ วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ จาํนวน 20 คน 

และ 16 กุมภาพนัธ์ จาํนวน 18 คน   

 ผูว้ิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในระหว่างการดาํเนินกิจกรรม พบว่า ค่อนข้างประสบ

ความสําเร็จ และเป็นไปไดด้ว้ยดี สังเกตไดจ้ากสีหน้า ท่าทาง ปฏิกิริยา คาํชมเชย และความสนใจของกลุ่มตวัอย่าง   

เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า 

 กิจกรรมท่ี 1 “กิจกรรมละลายพฤติกรรม” พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสนทนาโตต้อบกบัวิทยากรอย่างเป็นกนัเอง 

มีการเปิดรับ ไม่มีการพดูคุยกนัเองในระหว่างให้ความรู้ รับฟัง มีการพยกัหน้าตอบรับ สีหน้าแววตาดี มีความสนใจ 

อยากรู้ กระตือรือร้น เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการคิดตามตลอด  
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กิจกรรมท่ี 2 “การทดลองเร่ืองหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือดในผูป่้วยเบาหวาน” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

มีความกระตือรือร้นให้การตอบรับ และให้ความสนใจดี ต่ืนเตน้เม่ือเห็นบอร์ดให้ความรู้ อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างมี

ความสงสัย อยากรู้ อยากทาํความเขา้ใจในเร่ืองน้ีให้มากข้ึน  

                 กิจกรรมท่ี 3 “จาํลองสถานการณ์ การสูญเสียอวยัวะ ‘เม่ือถึงวนัท่ีมนัหายไป’” พบว่า เม่ือมีกิจกรรมท่ีได้

เคล่ือนไหวร่างกาย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจ สนุก และความร่วมมือดี  สังเกตไดจ้ากในระหว่างการดาํเนินกิจกรรม

น้ี มีเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มเกิดข้ึนตลอด ทั้งยงัไดรั้บประสบการณ์ในการสูญเสียอวยัวะอีกดว้ย เห็นไดว้่า หากจดั

กิจกรรมท่ีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บประสบการณ์จริง จะทาํให้ผูป่้วยเขา้ใจคุณค่าของชีวิตมากยิง่ข้ึน 

                 กิจกรรมท่ี 4 “ให้ความรู้เร่ืองอาหาร” พบว่า บรรยากาศภายในห้องเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน เป็นกนัเอง 

กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสนใจเพ่ิมข้ึน เม่ือได้รับความรู้เร่ืองผลไมท่ี้ตนเองชอบ หรือทานเป็นประจาํ เห็นได้ว่า 

กลุ่มตวัอยา่งทานผลไมใ้นระหว่างวนัเป็นประจาํ แต่ไม่ทราบปริมาณพลงังานในผลไมแ้ต่ละชนิด ทั้งยงัตอ้งการเรียนรู้ 

และนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีผ่านมาของตนเอง เม่ือไดเ้รียนรู้ก็เกิด

ความรู้ความเขา้ใจ และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงอาจนาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในอนาคต 

                 กิจกรรมท่ี 5 “การประเมินผล” พบว่า  มีกลุ่มตวัอย่าง 4 คนท่ีเลือกรับประทานอาหารใน 1 ม้ือมากเกิน

ปริมาณท่ีกาํหนด โดย 3 คนเลือกรับประมาณผลไม ้4 ส่วน เทียบไดก้บัขา้ว 4 ทพัพี เน่ืองจากจาํไม่ไดว้่า ผลไมแ้ต่ละ

ชนิดเทียบไดก้บัขา้วก่ีทพัพี และอีก 1 คนรับประทานผลไม ้6 ส่วน ซ่ึงเทียบไดก้บัขา้ว 6 ทพัพี เน่ืองจากตอ้งการบอก

เล่าเร่ืองราวการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีทานผลไมแ้ทนอาหารหมวดขา้วแป้ง แต่ไม่รู้ว่าผลไมก้็ให้พลงังานสูงเช่นกนั 

สะทอ้นให้เห็นว่า ผูป่้วยยงัขาดความรู้ในการดูแลตนเอง แมจ้ะสนใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ข้ันการประเมนิผล (Evaluation) จากการประเมินระดบัความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

พึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.48 ทั้งยงัมีการให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า กิจกรรมน้ีเป็น

กิจกรรมท่ีดีมาก เพราะไดค้วามรู้เพ่ิมเติม เน้ือหาเขา้ใจง่าย สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้และอยากให้ผูป่้วย

เบาหวานไดรั้บการอบรมแบบน้ีทุกคน จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบรายละเอียดท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1) วิทยากรทั้ง 2 คน มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง มีความรู้จริงในเร่ืองท่ีตอ้งการให้ความรู้ 

ในขณะท่ีถ่ายทอดความรู้ วิทยากรจะสังเกตพฤติกรรม และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่าง สร้างบรรยากาศให ้           

กลุ่มตวัอย่างได้มีส่วนร่วม และกระตุน้ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจในเน้ือหาของทุกกิจกรรม สามารถแก้ไข

สถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ก่ง ทั้งยงัมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่าย มีการลาํดบัความสาํคญัของขอ้มลู  

2) กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ และเปิดรับขอ้มูลสุขภาพ สนุกไปกับทุกกิจกรรม กลา้แสดงความคิดเห็น

เม่ือเกิดขอ้สงสัยก็จะซกัถาม จากการถอดบทเรียน และความรู้สึกท่ีไดรั้บหลงัจบกิจกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดรั้บ

ความรู้เร่ืองอาหารในหมวดขา้วแป้ง และผลไม ้รวมถึงโรคแทรกซอ้นในผูป่้วยเบาหวาน ไดรั้บประสบการณ์ตรง และ

เกิดความตระหนกัมากข้ึน เพราะกระบวนการส่ือสารน้ีทาํให้เห็นผลในเชิงประจกัษ ์

3) ส่ือท่ีใช้ให้ความรู้ในกระบวนการส่ือสารน้ีค่อนข้างหลากหลาย ประกอบไปด้วย เพาเวอร์พ้อย

(PowerPoint), ส่ือประกอบการบรรยายในการทดลองเร่ือง การเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด

ในผูป่้วยเบาหวาน, อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการสูญเสียอวยัวะ คือ ผา้ปิดตา และเคร่ืองช่วยเดิน 4 ขา (Walker)  

รวมทั้งผลไมท่ี้ใชใ้นกิจกรรมการประเมินผล จากการสังเกต พบว่า กลุ่มตวัอย่างสนใจส่ือประกอบการบรรยายใน  

การทดลองเร่ือง การเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือดในผูป่้วยเบาหวานมากท่ีสุด เน่ืองจากมี 
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ความแปลกใหม่ ทั้งยงัช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพของการให้ความรู้เร่ืองการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด และ     

การไหลเวียนเลือดในผูป่้วยเบาหวาน กล่าวไดว้่า ส่ือน้ีช่วยแสดงให้เห็นผลในเชิงประจกัษ ์รองลงมาคือ เพาเวอร์พอ้ย 

(PowerPoint) ประกอบการบรรยายเร่ืองการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือดในผูป่้วยเบาหวาน 

และเร่ืองอาหารแลกเปล่ียน เน่ืองจากส่ือน้ีมีเน้ือหาท่ีแปลกใหม่ เข้าใจง่าย สีสันสวยงาม และเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ี

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจ มีการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใน

ระหว่างให้ความรู้ ต่อมาคือ ส่ือประกอบกิจกรรมการสูญเสียอวยัวะ ในกิจกรรมน้ีกลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือดี มี

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั กลุ่มตวัอย่างมีสีหน้า แววตาท่ีสดใส ต่ืนเตน้ สนุกสนาน จากท่ีกล่าวมาขา้งต้น เห็นไดว้่า 

กระบวนการส่ือสารน้ีทาํให้เกิดผลในเชิงประจกัษ์ เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจ สามารถเลือกทานไดถู้กตอ้ง 

เกิดความรู้สึกเชิงบวกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

4) บรรยากาศของการอบรมเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน เป็นกนัเอง กลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือดี และ

มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม กระบวนการส่ือสารน้ีไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี จากการสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

อยากให้จดักระบวนการแบบน้ีข้ึนมาอีก และอยากให้ผูป่้วยโรคเบาหวานคนอ่ืนไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการส่ือสารน้ี 

เพราะมีเน้ือหาเขา้ใจง่าย สนุก ทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารมากข้ึน 

โดยเฉพาะเร่ืองผลไมซ่ึ้งเป็นอาหารท่ีหลายคนช่ืนชอบ และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

5) กระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 น้ี ออกแบบโดยใชก้ระบวนการคิดแบบองค์รวม

ตามหลักทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยตามแนวคิดท่ีว่า เม่ือมีเหตุจึงเกิดผล ทาํให ้       

กลุ่มตวัอยา่งเกิดการเช่ือมโยงทางความคิด เพราะไดรั้บความรู้อย่างเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจากการให้ความรู้เก่ียวกบั 

การเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือดในผูป่้วยเบาหวานท่ีส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ     

ความพิการ ทุพลภาพ และเสียชีวิตข้ึนได ้แลว้แนะแนวทางในการดูแลตนเอง ทาํให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ

เลือกรับประทานอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในปริมาณท่ีเหมาะสม และนาํความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ทั้งยงั

ไดรั้บประสบการณ์จากการสูญเสียอวยัวะ เกิดความตระหนกัมากข้ึน อาจนาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในอนาคต 

จากการบูรณาการผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือนํามาสร้างสรรค์กระบวนการส่ือสารใน  

ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ตอ้งการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 51-60 ปี อยูใ่นวยัทาํงาน และดูแลเร่ืองอาหารสาํหรับคนในครอบครัวซ่ึงส่วนใหญ่ป่วยเป็น

โรคเบาหวานเหมือนกนั เห็นไดว้่า นอกจากผูป่้วยสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชดู้แลตนเองแลว้ ยงัสามารถนาํไปใช้

ดูแลคนในครอบครัวได้อีกด้วย  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับสูง 

โดยมีค่าเฉล่ีย 4.48 และจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า วิทยากรทั้ง 2 คน มีความสามารถในหัวข้อท่ี

บรรยาย มีความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูล ทาํให้กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจเปิดรับขอ้มูลสุขภาพแบบเป็นลาํดบั

ขั้ นตอน สนุกไปกับทุกกิจกรรม ผ่านส่ือท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่ โดยมีเ น้ือหาเข้าใจ ง่าย สนุก 

ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดการเช่ือมโยงทางความคิด มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการเลือกรับประทานอาหาร 

เพ่ือชะลอ และป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น ทั้งยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 แผนผงัแสดงการสรุปผลการสร้างสรรคก์ระบวนการส่ือสารสุขภาพ (Flowchart) 

5. การอภปิรายผล

การวิจยั และสร้างสรรคก์ระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 เป็นการสร้างองค์ความรู้

ดา้นการส่ือสารเชิงประยกุตก์บังานสุขภาพในการดูแลผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ป

ใชดู้แลสุขภาพตนเอง ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซอ้น เพ่ือลดภาระต่องบประมาณดา้นการดูแลสุขภาพของประเทศลง 

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ในการดูแลสุขภาพนั้น เกิดจากการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนจากโรคเบาหวาน

ในระยะยาว ทั้งท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แต่พบว่าร้อยละ 60 ของผูป่้วย
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โรคเบาหวานท่ีได้รับการรักษานั้ นไม่บรรลุเป้าหมายการรักษา เน่ืองจากมีปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อจาํกัด             

หลายประการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลการ ทรงศรี (2550) ท่ีกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการให้ความรู้แก่

ผูป่้วยเบาหวานคือ ผูป่้วยมีจาํนวนมากเกินไป และไม่ให้ความสาํคญั เร่ืองการควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือด ไม่ปฏิบติั

ตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ี ส่วนบุคลากรทางการแพทยน์ั้นมีจาํนวนจาํกดั ขาดทกัษะ และรูปแบบในการให้ความรู้ 

ผูว้ิจยัเห็นว่า ผูป่้วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน เช่น เร่ืองอาหาร อาการจากภาวะนํ้ าตาลใน

เลือดตํ่า ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นตน้ แต่ยงัขาดความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

พจนารถ เวชชสัสถ ์(2552) ท่ีกล่าวว่า ผูป่้วยเบาหวานมีความรู้เร่ืองอาหารสําหรับผูป่้วยเบาหวานมากกว่าคนท่ีไม่ได้

เป็น แต่ระดับความรู้ไม่มีผลต่อการลดลงของระดับนํ้ าตาลในเลือด ซ่ึงส่ิงท่ีส่งผลต่อระดับนํ้ าตาลในเลือดคือ 

พฤติกรรม แมว้่าผูป่้วยส่วนใหญ่จะรู้ว่าควรปฏิบติัตนอยา่งไร รู้ว่าโรคเบาหวานทาํให้เกิดภาวะแทรกซอ้นข้ึนได ้แต่ไม่

รู้ว่าส่ิงท่ีทุกคนพยายามบอกนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไร ผูป่้วยไม่เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย ทาํให้ขาดความ

ตระหนกั และไม่ค่อยระวงัเร่ืองการดูแลสุขภาพ  

จากการศึกษาพบว่า ผูป่้วยสนใจไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานจากบุคลากรทางการแพทย ์เน่ืองจาก

เป็นแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือได ้มีความเช่ียวชาญ และมีความรู้จริง รองลงมาคือ การอบรม ผูว้ิจยัเห็นว่า การให้ความรู้ผา่น

การอบรมโดยบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นส่ิงท่ีดี สามารถให้ความรู้ผูป่้วยไดใ้นปริมาณมาก ทั้งน้ีควรเลือกบุคลากร

ทางการแพทยท่ี์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เพราะผูส่้งสารมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บสารอย่างมาก 

หากผูส่้งสารขาดความรู้ หรือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ จะทาํให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม 

ไม่เกิดประโยชน์ ผูรั้บสารเกิดความสงสัย และไม่เกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ควรวางแผนการดาํเนินงาน และกาํหนด

ขอบเขตของเน้ือหาท่ีต้องการให้ความรู้อย่างชดัเจน เช่น เร่ืองภาวะแทรกซ้อน และอาหารแลกเปล่ียนผ่านส่ือท่ีมี

ประสิทธิภาพ และคาํนึงถึงการจดักระบวนการส่ือสารในกลุ่มใหญ่เพ่ือสอนผูป่้วย เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ

ส่ือสารของเบอร์โล่ แสดงแนวคิดพ้ืนฐานการส่ือสารคือ S M C R และคุณสมบติั 5 ประการคือ 1) ทกัษะในการ

ส่ือสาร, 2) ทศันคติ, 3) ความรู้, 4) ระบบสังคม และ5) ระบบวฒันธรรม ท่ีทาํให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผล และงานวิจยั

ของวารุณี ศรีตะวนั (2555) ท่ีกล่าวว่า การนาํความรู้เร่ืองอาหารแลกเปล่ียนมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทาํให้สามารถ

ควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น หน่วยบริการสุขภาพของกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานควรนาํเร่ืองน้ี    

มาใช ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผูป่้วย 

การสร้างสรรค์กระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ควรใช้กระบวนการคิดแบบ       

องค์รวมตามหลักทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เ ป็นแนวทางให้การออกแบบ 

เพ่ือให้เห็นว่าทุกส่ิงมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั (กรรณิกา ปัญญาวงค์ และพนัส พฤกษ์สุนันท,์ 2555) ในขั้นแรกนั้น 

ควรเน้นให้ผู ้ป่วยเกิดตระหนัก แล้วช้ีให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดีกว่าการให้ความรู้                     

ในปริมาณมาก เร่ิมจากการวางแผนท่ีดี ใชเ้น้ือหาเขา้ใจง่าย มีการลาํดบัความสาํคญั ทาํให้เกิดการคิดตามอย่างมีระบบ 

ร่วมกบัสอดแทรกความรู้ผา่นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า ควรสร้างประสบการณ์เร่ืองภาวะแทรกซ้อน และ

การสูญเสียอวยัวะแก่ผูป่้วย ทาํให้ผูป่้วยเกิดความตระหนัก มองเห็นปัญหา เพ่ือนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

สอดคล้องกบังานวิจัยของสมควร ชาํนิงาน (2552) ท่ีกล่าวว่า แนวทางการพฒันาโปรแกรมการให้ความรู้เร่ือง         

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมควรเร่ิมตน้จากการวางแผนให้คาํแนะนาํอยา่งชดัเจน เลือกใชส่ื้อ

ท่ีเข้าใจง่าย มีการฝึกทักษะท่ีจาํเป็น จัดกิจกรรมกลุ่มให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการกระตุน้ติดตามให้ก ําลังใจ           
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อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความสําคญัของการดูแลตนเอง โดยนาํเร่ืองใกลต้วัมานาํเสนอ อาทิเช่น 

ประเภทของอาหารท่ีมีผลทาํให้ระดับนํ้ าตาลในเลือดสูงข้ึน ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด และ              

การไหลเวียนเลือดในร่างกาย ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา ซ่ึงเป็นการแสดงให้ผูป่้วยเห็นผลในเชิง

ประจกัษ์จากกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับงานวิจัยของลกัษณา คลา้ยแกว้ (2556) ท่ีพบว่า 

กระบวนการส่ือสารในกลุ่มท่ีให้ความสําคัญกับองค์ประกอบการส่ือสารครบวงจร ทาํให้ผูเ้ข้าร่วมเห็นผลใน             

เชิงประจกัษ ์เห็นไดจ้ากหลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจมาก และจะบอกต่อกบั   

ผูท่ี้มีความสนใจ   

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นได้ว่า การสร้างสรรค์กระบวนการส่ือสารสุขภาพเป็นหน่ึงในกระบวนการ

ส่ือสารท่ีใช้กลยุทธ์ด้านการส่ือสารในงานสุขภาพสอดคล้องกับคํานิยามของวาสนา จันทร์สว่าง (2550) 

ผา่นกระบวนการ “สร้าง นาํ ซ่อม” (สถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย และสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 2541, น. 10,13) 

ให้เหมาะกบัการส่ือสารกบัผูป่้วยโรคเร้ือรัง (ชิษณุ พนัธุ์เจริญ และจรุงจิตร์ งามไพบูลย,์ 2552) เพ่ือให้ความรู้ใน     

ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 นั้ นเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กล่าวคือ 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เร่ิมตน้จากการรับรู้ขอ้มูลสุขภาพท่ีถูกตอ้งจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ใชห้ลกัเหตุผล 

ลาํดบัความสําคญัให้เกิดการเช่ือมโยงทางความคิด มีเน้ือหาเขา้ใจง่าย นาํเสนอผ่านกิจกรรม และกระบวนการกลุ่ม  

ทั้งยงัเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีผูป่้วยสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความตระหนัก 

ยอมตนเอง ยอมรับโรค และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ความพิการ ทุพลภาพ การสูญเสียอวยัวะ 

และการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร รวมถึงช่วยลดภาระต่องบประมาณดา้นการดแูลสุขภาพของประเทศลงอีกดว้ย 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์กระบวนการส่ือสารสุขภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 นั้ น เป็นการสร้างองค์ความรู้         

ดา้นการส่ือสารเชิงประยกุตก์บังานสุขภาพในการดูแลผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กล่าวคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเร่ิมตน้จากการรับรู้ขอ้มูลสุขภาพท่ีถูกตอ้งจาก

แหล่งท่ีเช่ือถือได  ้โดยทาํให้ผูรั้บสารทราบถึงปัญหา เกิดการยอมรับ และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ใช้หลักเหตุผล 

ลาํดบัความสาํคญัให้เกิดการเช่ือมโยงทางความคิด มีเน้ือหาเขา้ใจง่าย และเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีผูป่้วยสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความตระหนกั ยอมตนเอง ยอมรับโรค และสามารถป้องกนัไม่ให้

เกิดภาวะแทรกซอ้น พิการ ทุพลภาพ การสูญเสียอวยัวะ รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร หากจะทาํการศึกษาในคร้ัง

ต่อไป ผูว้ิจยัเสนอว่า ควรศึกษา และพฒันากระบวนการส่ือสารใหด้าํเนินต่อไปไดแ้บบย ัง่ยืน ผลิตส่ือท่ีผูป่้วยสามารถ

รับขอ้มลูไดด้ว้ยตนเองเน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยมี์จาํนวนจาํกดั เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในวงกวา้งเก่ียวกบั

โรคเบาหวาน หรือสร้างสรรค์กระบวนการส่ือสาร ผ่านส่ืออ่ืนๆ เช่น ให้ความรู้ผ่านแอพพลิเคชัน (Application) 

ทางมือถือ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ ให้ผูป่้วยเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพไดง่้าย  และเกิดประโยชน์สําหรับ  

ผูป่้วยเบาหวานต่อไป  

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมอบทุนการศึกษาแก่ผูว้ิจยั และโรงพยาบาลท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการเก็บขอ้มลูวิจยัในคร้ังน้ี 
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การด ารงอยู่ของสัญรูปแห่งนาคบนงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย 

THE EXISTING OF NAGA ICON ON THAI MURAL PAINTINGS 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เขา้ใจถึงการประกอบสร้างโลกทศัน์ความจริงและการมีอยูเ่ก่ียวกบัสัญรูป

นาคตามแนวอุดมคตินิยมท่ีสะทอ้นผ่านการเล่าเร่ืองบนส่ือจิตรกรรมฝาผนังไทยแนวจารีตประเพณี ซ่ึงมีบทบาท
ส าคญัในการด ารงอยูข่องสัญรูปนาคในสังคมไทย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ตวับทงานภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัไทยแนวประเพณี จ านวน 7 แห่ง จาก 5 จงัหวดั แนวคิดท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพ
ประกอบด้วย โลกทศัน์เก่ียวกบัการมีอยู่ วรรณกรรมเน่ืองในพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบันาค ภาษาภาพจิตรกรรมไทย 
แนวคิดการผลิตซ ้ าเพือ่สืบทอดทางวฒันธรรม ทั้งน้ีผลการวิจยั มีดงัน้ี 

1. การประกอบสร้างโลกทศัน์ความจริงเก่ียวกบัสัญรูปนาคบนงานภาพจิตรกรรมฝาผนงัไทยแนวประเพณี
ประกอบดว้ยวิธีการส าคญัไดแ้ก่ ก) การใชส้ัญลกัษณ์องคป์ระกอบเร่ืองลายเส้นและการเคล่ือนไหวของรูปทรง ข) 
การใชสี้กายเพื่อส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์และเชิงจิตวิทยา ค) การใชเ้ส้นสินเทาเพื่อแบ่งแยกมิติระหว่างโลกมนุษย์
กบัพิภพแห่งนาคในโลกอุดมคติ และ ง) การแสดงสญัรูปของนาคท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ 

2. การด ารงอยูข่องสัญรูปแห่งนาคในงานจิตรกรรมฝาผนงัไทยมีคุณลกัษณะส าคญั 5 ประการไดแ้ก่  ก) การ
ด ารงอยู่ในฐานะงานต้นแบบของการผลิตซ ้ าในงานจิตรกรรมสมัยใหม่ ข) การด ารงอยู่ในฐานะสัมพันธบท 
(Intertextuality) ของงานส่ือสมยัใหม่ ค) การด ารงอยูใ่นฐานะทุนทางวฒันธรรมเพื่อการส่ือสารอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย ง) การด ารงอยู่ในฐานะทรัพยากรการท่องเท่ียวในเชิงวฒันธรรม และ จ) ภาพจิตรกรรมนาคยงัคงด ารงหน้าท่ี
ดั้งเดิมในฐานะส่ือเพือ่การประดบัศาสนสถาน 
ค าส าคัญ:  สัญรูปนาค, งานจิตรกรรมผาฝนงั, การส่ือสารการด ารงอยู ่

ABSTRACT 
This research had the primary objective to gain insights into the worldview construction of reality and the 

existence of Naga icon according to the concept of idealism, as reflected through the portrayal of stories in Thai 
mural paintings that play a significant role in preserving the existence of Naga icon in Thai society. This research 
was a qualitative research that encompassed textual analysis of a total of seven Thai mural paintings from five 
provinces. The conceptual frameworks that were employed in this research to serve as a guideline for the analysis 
of Thai mural paintings consisted of (1) Worldview on Existence; (2) Religious Literature on Naga; (3) Language 
of Thai painting; and (4) The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. The research findings are as 
follows: 
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1. The worldview construction of reality about Naga icon in Thai mural paintings comprised major 
methods, including (a) use of symbols and composition in the aspects of lines and shape dynamics; (b) use of body 
color to convey symbolic and psychological meaning; (c) use of zigzag lines to separate between the dimensions of 
the human world and the idealistic world of Naga; and (d) depiction of Naga icon by incorporating a sense of 
divinity. 

2.The existence of Naga icon in Thai mural paintings consisted of five main characteristics: (a) existence 
as the archetype of mechanical reproduction in contemporary artwork; (b) existence as the intertextuality of 
contemporary artwork; (c) existence as the cultural capital to communicate Thai identity; (d) existence as the 
resource of cultural tourism; and (e) Naga paintings continued to play a role as the medium for the decoration of 
religious places. 
Keywords:  Naga icon, Mural paintings, Ontological communication 
 
1. บทน า 

นาคมีบทบาทส าคญัต่อวิถีชีวิตของพทุธศาสนิกชนในสังคมไทยอนัเน่ืองจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธ
ประวติั ทศชาติชาดก ลว้นมีเร่ืองราวของนาคเขา้มามีบทบาทส าคญัและไดรั้บการถ่ายทอดเป็นงานส่ือสารดว้ยภาพ
แนวอุดมคตินิยม (Idealistic) ซ่ึงตั้งอยูบ่นโลกทศันแ์ห่งศรัทธาวา่ “นาคมีอยูจ่ริง” เพียงแต่มนุษยไ์ม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตา ดังท่ี กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ (2559) ได้ศึกษามโนทัศน์เร่ืองนาคของชนชาติไทท่ีสะท้อนให้เห็นจาก
วรรณกรรม งานศิลปะ ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม ซ่ึงพบว่ามีโลกทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบังานจิตรกรรมเก่ียวกบัสัญ
รูปนาคอยู่หลายประเด็นไดแ้ก่มโนทศัน์นาคมีอิทธิฤทธ์ิ พลงั อ านาจ มโนทศัน์นาคศรัทธาในพระพุทธศาสนา มโน
ทศัน์นาคเป็นผูป้กปักรักษา มโนทศัน์นาคมีรูปลกัษณ์คลา้ยงูใหญ่ มโนทศัน์รูปลกัษณ์ของนาคมีความงามทางศิลปะ 
เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดรั้บการถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผา่นงานจิตรกรรมฝาผนงัในท่ีต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แบบ
แผนการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแนวประเพณี รัชกาลท่ี 3 ถือเป็นแบบแผนท่ีไดรั้บการสืบต่อรูปแบบวิธีการเขียนภาพ
จิตรกรรมมาจนถึงปัจจุบนั เร่ืองราวเน้ือหาท่ีเก่ียวกบันาคปรากฏเป็นสัญรูปในงานการส่ือสารต่าง ๆ มาอยา่งต่อเน่ือง
โดยประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นเบ้ืองตน้คือ องคป์ระกอบทางศิลปะของรายเส้นและรายละเอียดต่าง ๆ นั้นมีความงดงาม 
นาคจึงถูกน ามาท าให้ปรากฏในงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ จนถึงงานส่ือสารมวลชนและส่ือสมัยใหม่ ทั้ งน้ี
เน่ืองจากนาคเป็นสัญรูปท่ีมีศกัยภาพในการส่ือสุนทรียภาพมีองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ท่ีมีคุณค่าทางความงาม ซ่ึง
เป็นองคป์ระกอบส าคญัของเน้ือหาทางการส่ือสาร Jakobson (1987) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของตวัสารในเชิงสุนทรียภาพ
ดงักล่าวว่าลกัษณะของเน้ือหาสารใดๆ ก็ตามย่อมตอ้งมีหน้าท่ีในการส่ือสารความงามเสมอ หลกัแนวคิดดงักล่าว
สะทอ้นถึงองคป์ระกอบทางสุนทรียภาพของสัญรูปนาค ดว้ยความงามแห่งสัญรูปของนาคจึงท าใหก้ารเล่าเร่ืองผ่าน
งานส่ือสารดว้ยภาพในงานจิตรกรรมไทยนิยมเขียนภาพนาคประกอบเน้ือหาพุทธประวติั เช่น เหตุการณ์ตอนอธิฐาน
ลอยถาด มหากาฬนาคราชมีบทบาทส าคญัในการสนองตอบค าอธิษฐานเส่ียงทายของพระมหาบุรุษในการท่ีจะบรรลุ
สมัมาสมัโพธิญาณในกาลขา้งหนา้ และไดเ้ป็นผูน้ าถาดทองเส่ียงทายลงไปเกบ็ยงัเมืองบาดาล เหตุการณ์ตอนตอนมุจลิ
นทนาคราชปกป้องพระพุทธเจา้จากพายุฝน นอกจากน้ียงัปรากฏในวรรณกรรมทศชาติชาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นพญานาคนามว่าพระภูริทตั ผูบ้  าเพญ็ตบะดา้นศีลบารมี ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวเป็นเร่ืองเล่าท่ีจิตรกรรม
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ไทยแนวประเพณีนิยมเขียนควบคู่กบัการเล่าเร่ืองพุทธประวติั ลกัษณะร่วมท่ีส าคญัประการหน่ึงของบทบาทนาคท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานจิตรกรรมฝาผนงัคือ เป็นงานศิลปะเพื่อศรัทธา ซ่ึงไดรั้บการสร้างสรรคข้ึ์นโดยมีวตัถุประสงคท์างการ
ส่ือสารเพือ่การขดัเกลาทางสงัคมและการประดบัศาสนสถาน นอกจากน้ีนาคในงานจิตรกรรมยงัไดรั้บการปรับเปล่ียน 
ขยายความ หรือแมก้ระทัง่การดดัแปลงท่ีท าให้เร่ืองราวเก่ียวกบันาคมีความแตกต่างไปจากวรรณกรรมดั้ งเดิม ดัง
ตวัอยา่งการสร้างภาพยนตร์เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองบั้งไฟพญานาค เช่นภาพยนตร์เร่ือง “15 ค ่า เดือน 11” ซ่ึงมีการน า
ภาพจิตรกรรมนาคในรูปแบบแอนิเมชัน่เพื่อน าสู่เร่ืองราวของภาพยนตร์  ปรากฏการณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
เปล่ียนแนวคิดศิลปะเพื่อศรัทธาสู่งานสร้างสรรคผ์า่นส่ือมวลชนสมยัใหม่ในเชิงพาณิชย ์ท าใหรู้ปแบบ วิธีการน าเสนอ 
ตลอดจนวตัถุทางการส่ือสารเก่ียวกบันาคเปล่ียนแปลงไป ท าใหจิ้ตวิญญาณแห่งความจริงแท ้(Aura of authenticity) 
ของงานสร้างสรรคท่ี์เป็นหน่ึงเดียวเปล่ียนเป็นการผลิตซ ้ าท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ดงัท่ี Walter Benjamin (1986) ได้
กล่าวถึงการผลิตซ ้ า (Reproduction) งานศิลปะชั้นครู มาเป็นตวัแบบเพื่อก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายงานของคนรุ่นหลงั  
ผูว้ิจยัเห็นวา่การด ารงอยูข่องสญัรูปนาคในงานภาพจิตรกรรมฝาผนงัไทยแนวประเพณี แมเ้ป็นงานท่ีประกอบสร้างข้ึน
บนพื้นฐานของโลกทศันแ์นวอุดมคตินิยม แต่ในปัจจุบนัสญัรูปนาคในงานจิตรกรรมแนวประเพณีไดด้ ารงอยูใ่นฐานะ
ของงานตน้แบบทางการส่ือสารและถูกน าไปใชใ้นการส่ือเร่ืองราวท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน นอกจากบทบาท
การขดัเกลาทางสังคม ของงานศิลปะเพื่อศาสนาแลว้ สัญรูปนาคยงัไดรั้บการถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชนสมยัใหม่ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นเชิงพาณิชยม์ากยิ่งข้ึน แมเ้ทคโนโลยีทางการส่ือสารจะมีความกา้วหนา้เพียงใด หากแต่มโนทศัน์ท่ี
เก่ียวกบัสัญรูปนาคยงัคงรับใช้โลกทศัน์แนวอุดมคตินิยม แต่อาจมีความแตกต่างไปจากเดิมบา้งตามวตัถุประสงค์
ทางการส่ือสารร่วมสมัย ดังนั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า การด ารงอยู่ของสัญรูปนาคในงานภาพจิตรกรรมไทยแนว
ประเพณีท่ีถ่ายทอดสู่ส่ือสมยัใหม่ มีการด ารงอยู่ในลกัษณะใด รวมทั้งบทบาทในการด ารงอยู่ของสัญรูปนาคในงาน
ภาพจิตรกรรมเป็นอยา่งไร  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย
เพือ่ใหเ้ขา้ใจถึงการประกอบสร้างโลกทศันค์วามจริงและการด ารงอยูเ่ก่ียวกบัสัญรูปนาคตามแนวอุดมคติ

นิยมท่ีสะทอ้นผา่นการเล่าเร่ืองในส่ือจิตรกรรมฝาผนงัไทยแนวจารีตประเพณี 

3. การด าเนินการวจิัย
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ตวับท (Textual analysis) งานภาพจิตรกรรมฝาผนงัไทย

แนวประเพณีท่ีเขียนเน้ือหาพุทธประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของพญานาคและภูริทตัชาดกตามแบบอุดมคติสมยั
รัชกาลท่ี 3 ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนกับกองโบราณคดี กรมศิลปากร โดยมีขอบเขตด้านพื้นท่ีการศึกษาอย่าง
เฉพาะเจาะจงจ านวน 6 วดั ในกรุงเทพมหานคร จงัหวดัราชบุรี สุพรรณบุรี สงขลา พทัลุง และ พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งส้ิน 7 แห่ง ผูว้ิจยัท าการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้ง DSLR ในปี พ.ศ. 2560 การวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมประกอบดว้ย โลกทศันเ์ก่ียวกบัการมีอยูแ่บบอุดมคตินิยม วรรณกรรม
เน่ืองในพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบันาค ภาษาภาพจิตรกรรมไทย แนวคิดการผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดทางวฒันธรรม เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 การประกอบสร้างโลกทศัน์ความจริงเกีย่วกบัสัญรูปนาค 
การประกอบสร้างโลกทศัน์ความจริงเก่ียวกบัสัญรูปนาคตามแนวอุดมคตินิยม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้

แนวคิดเร่ืองภาษาภาพจิตรกรรมไทยเป็นแนวทางหลกัในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบของสัญ
รูปนาคตั้ งอยู่บนโลกทศัน์ปรัมปราคติอนัเน่ืองด้วยศรัทธาหรือท่ีเรียกว่าอุดมคตินิยม ดังท่ี สันติ เล็กสุขุม (2555) 
กล่าวถึงลกัษณะอยา่งอุดมคติว่าประกอบดว้ยกิริยาลีลานาฏลกัษณ์ และการสร้างบรรยากาศอุดมคติเพื่อส่ือความหมาย
เชิงนามธรรม ทั้งน้ีโดยมีการส่ือสารในระบบสญัลกัษณ์ผา่นภาพจิตรกรรม 4 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1) สัญลักษณ์องค์ประกอบเร่ืองลายเส้นและการเคลื่อนไหวของรูปทรง ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะลายเส้น
ของนาคเป็นเส้นโคง้ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเล่ือนไหลและต่อเน่ือง มีการเคล่ือนไหวของรูปทรงท่ีเกิดจากจงัหวะ การ
วางขนาดภาพ พื้นท่ีวา่ง ระหวา่งรูปทรง จากรูปท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ล าตวัของพญานาคมีรูปทรงท่ีบิดพนักนัแสดงถึงความ
มัน่คงในการถวายการปกป้องพระพทุธเจา้จากพาย ุในขณะท่ีรูปทรงของพระพทุธเจา้เป็นโครงสร้างรูปท่าประทบันัง่
ท่ีมีฐานกวา้งมัน่คง แสดงความตั้ งมัน่ในญาณบารมี ลกัษณะลายเส้นและรูปทรงก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปทรงพญานาคกบัพระพุทธเจา้ เกิดเป็นการเล่าเร่ืองท่ีมีเอกภาพ ซ่ึงมีล าดบัของการเล่าเร่ืองจากรูปนาคดา้นซา้ยสู่การ
คลายขนดไปเป็นภาพทางดา้นขวาและนาคจ าแลงกายเป็นมนุษยเ์พือ่ถวายอภิวาท ณ เบ้ืองพระพกัตร์ 

รูปที่ 1 มุจลินทนาคราชแผพ่งัพานกางกั้นถวายพระพทุธองคจ์ากพายฝุน 
วดัคงคาราม จงัหวดัราชบุรี 

จากรูปท่ี 1 ยงัปรากฏใหเ้ห็นว่าพญานาคท่ีจ าแลงกายเป็นมนุษยมี์ลกัษณะของความเป็นนาฏลกัษณ์ กล่าวคือ
เป็นการเขียนภาพให้มีรูปเป็นทิพยคื์อมีรูปร่างไดส้ัดส่วนอย่างสมบูรณ์ มีวงพกัตร์และมีรูปร่างงดงาม กลา้มเน้ือไม่
เขียนเป็นสันหรือเป็นกลุ่มกอ้น แต่มีทรวดทรงอนัอ่อน ละมุนละไม ดว้ยเส้นโคง้ท่ีประสานอย่างอ่อนหวาน แสดงวง
พกัตร์ท่ีอ่ิมเอิบเป็นสุขสงบและงดงาม ซ่ึงเป็นแบบฉบบัของการเขียนภาพเทพเทวดาและบุคคลชั้นสูงในงานภาพ
จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 

2) สีกายส่ือความหมายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และเชิงจิตวิทยา ผลการวิจยัพบว่าสีกายของพญานาคท่ีเป็นผูป้ก
ปักรักษาพระพุทธเจา้ มีการส่ือความหมายในเชิงสัญลกัษณ์และในเชิงจิตวิทยา จากรูปท่ี 1 จะเห็นไดว้่าสีกายของ
พญานาคมีลกัษณะเป็นสีน ้ าตาล-แดงมีความหมายในเชิงจิตวิทยาถึงพลงัอ านาจ ในขณะท่ีพญานาคจ าแลงแสดงออก
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ผา่นสีกายดว้ยสีขาวอนัเป็นความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึงความบริสุทธ์ิดีงาม เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นไดว้่าการ
ใชสี้เป็นคุณค่าเชิงอุดมคติท่ีส่ือความหมายเชิงนามธรรมถึงความดีงาม 

3) การใช้เส้นสินเทาเพื่อแบ่งแยกมิติระหว่างโลกมนุษย์กับพิภพแห่งนาคในโลกอุดมคติ เน่ืองจากการด ารง
อยู่ของพญานาคเป็นมิติทางการส่ือสารท่ีพน้ไปจากประสาทประสาทสัมผสัของมนุษย ์การแสดงออกถึงความมีอยู่
เพือ่ใหผู้ดู้ภาพเกิดความเขา้ใจต่อเน้ือหาของเร่ือง จึงมีการใชอ้งคป์ระกอบเร่ืองเส้นสินเทาเป็นตวัแบ่งพื้นท่ีหรือแบ่งมิติ 
ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 2 

รูปที่ 2 นาคพิภพแห่งมหากาฬนาคราช วดัคงคาราม จงัหวดัราชบุรี 

จากรูปท่ี 2 จะเห็นไดว้่าโครงสร้างของเส้นสินเทาซ่ึงมีลกัษณะเป็นเส้นฟันปลาปรากฏอยู่ดา้นบนของ
พญานาค เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการจดัองคป์ระกอบโครงสร้างร่วมกบัภาพยอดปราสาท โดยปรากฏภาพนาคมาณวิกา
ร่วมกบัมหากาฬนาคราช โดยเหล่านางนาคประโคมมโหรีซ่ึงมีแบบแผนของวิธีการเขียนภาพบุคคลแบบนาฏลกัษณ์ 
ทั้งน้ีการแบ่งพื้นท่ีโดยใช้เส้นสินเทาเพื่อการจดัองคป์ระกอบภาพเป็นกลุ่ม เป็นการเล่าเร่ืองแบ่งแยกมิติของพิภพท่ี
ต่างกนั  

4) การแสดงสัญรูปของนาคที่มีอิทธิฤทธ์ิ โลกทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยูข่องพญานาคประการหน่ึงคือ
พญานาคเป็นผูมี้อิทธิฤทธ์ิ ดงัปรากฏตามเร่ืองราวในวรรณกรรมเน่ืองในพุทธศาสนา ตอนอธิษฐานลอยถาด ว่าคร้ัน
พระมหาบุรุษตอ้งการทราบถึงการบ าเพญ็เพียรจะบรรลุผลส าเร็จในอนาคตหรือไม่ จึงไดน้ าถาดทองมาเส่ียงทายโดย
อธิษฐานว่า หากในอนาคตพระองคจ์ะส าเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ขอให้ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน ้ า เม่ือ
มหากาฬนาคราชไดส้ดบัรับสั่งแห่งอนาคตพุทธเจา้ จึงไดแ้สดงปาฏิหาริยใ์หถ้าดทองลอยทวนน ้ าและจมลงยงัพิภพ
แห่งนาคดงัรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 ถาดทองของอดีตพระพทุธเจา้ทั้ง 3 พระองค ์ณ พิภพแห่งนาค วดัหน่อพทุธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

รูปท่ี 3 ถือเป็นเร่ืองราวส าคญัตอนหน่ึงของพุทธประวติัท่ีนิยมเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนงั ซ่ึงเนน้การส่ือ
ความหมายถึงโลกทัศน์เก่ียวกับอิทธิฤทธ์ิของพญานาค อนัเป็นการตอกย  ้ าถึงความส าคัญของพญานาคท่ีมีต่อ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาท่ีท าใหจิ้ตรกรสามารถแสดงองคป์ระกอบของลายเส้น
ไดอ้ยา่งโดดเด่น อนัเน่ืองจากลายเส้นสัญลกัษณ์ของน ้ าเป็นองคป์ระกอบของเส้นโคง้ของคล่ืนน ้ าท่ีมีรายละเอียดมาก 
แสดงถึงความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ไดอ้ยา่งมีชีวิตชีวา 

4.2 การด ารงอยู่ของสัญรูปแห่งนาคในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย 
สัญรูปแห่งนาคในงานภาพจิตรกรรมไทยแนวประเพณีด ารงอยู่ในฐานะงานชั้นครูท่ีเป็นมรดกของชาติและ

ไดรั้บการผลิตซ ้ าในส่ือสมยัใหม่มาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีโดยมีมโนทศัน์ของการประกอบสร้างความจริงแนวอุดมคติ
นิยมเป็นฐานความคิดของการสนบัสนุนการด ารงอยู ่ผลการวิเคราะห์งานจิตรกรรมฝาผนงัและตวับทท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า
การด ารงอยูข่องสญัรูปแห่งนาคในงานจิตรกรรมฝาผนงัไทยมีคุณลกัษณะของการด ารงอยู ่5 ประการ ดงัน้ี 

1) การด ารงอยู่ในฐานะงานต้นแบบของการผลติซ ้าสัญรูปนาคในงานจิตรกรรมสมยัใหม่ 
การด ารงอยูข่องสัญรูปนาคในงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีถือเป็นตวับทของการผลิตซ ้ า (Reproduction) 

งานจิตรกรรมสมยัใหม่ในฐานะงานชั้นครูท่ีเป็นตวัแบบของงานใหม่ ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากสัญรูปนาคมีองคป์ระกอบดา้น
นาฏลกัษณ์ (Dramatization) ทั้งรูปของพญานาคและตวัละครชั้นสูงท่ีเขา้มาเป็นองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองโดยมี
ลักษณะร่วมของลายเส้นและรูปทรงท่ีอ่อนหวานด้วยเส้นโค้งท่ีประสานกันอย่างเป็นเอกภาพ เป็นท่ีมาของ
สุนทรียภาพในงานจิตรกรรมท่ีมีการผลิตซ ้ าอยา่งต่อเน่ืองดงัตวัอยา่ง รูปท่ี 4 และ รูปท่ี 5 

 

                      
    รูปที่ 4 ภูริทตัชาดก วดัหน่อพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี          รูปที่ 5 ภูริทตัชาดก (ใหม่) วดัหวัล าโพง กรุงเทพฯ 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศกึษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2090 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จากรูปท่ี 4 ถือเป็นงานตน้แบบของการเขียนภาพนาคภูริทตัในยคุสมยัรัชกาลท่ี 3 ในขณะท่ีรูปท่ี 5 เป็นงาน
ผลิตซ ้ าในปี พ.ศ. 2540 โดยมีโครงสร้างภาพนาคดุจเดียวกัน แต่แตกต่างในเร่ืองโครงสร้างองค์ประกอบภาพ 
ลกัษณะร่วมของรูปทั้งสองยงัคงเนน้คุณค่าทางสุนทรียภาพดา้นลายเส้น ความงามของจงัหวะการเคล่ือนไหว แนวคิด
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั กญัญรัตน์ เวชชศาสตร์ (2559) ท่ีน าเสนอมโนทศัน์ของนาคว่ามีความงามทางศิลปะ ด้วย
รูปลกัษณ์หรือสรีระของนาคท่ีส่วนเศียรมีความสง่างาม ล าตวัมีลกัษณะทอดยาว สามารถคดโคง้ได ้จึงเป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อ
การสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างงดงาม ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้มีการน ามโนทัศน์ เร่ืองนาค และ
รูปลกัษณ์หรือสรีระของนาคมาผลิตซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง แมรู้ปแบบการผลิตซ ้ าจะมีการเปล่ียนแปลงไป ตามยคุสมยั แต่
มโนทศันเ์ร่ืองนาคขา้งตน้ยงัคงปรากฏอยูเ่ช่นเดิม ดงันั้น จึงท าใหก้ล่าวไดว้่ามโนทศัน์เร่ืองนาคเป็น ส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือ
เง่ือนไขของกาลเวลา   

2) การด ารงอยู่ในฐานะสัมพนัธบท (Intertextuality) ของงานส่ือสมัยใหม่
สัญรูปนาคในงานจิตรกรรมไทยเป็นงานสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากงานวรรณกรรมเน่ืองในพุทธศาสนา โดย

เป็นการถ่ายโยงเน้ือหาจากงานตวับทปฐมภูมิ (Primary text) สู่งานภาพจิตรกรรมซ่ึงถือเป็นตวับทในขั้นทุติยภูมิ 
(Secondary text) เม่ือเทคโนโลยทีางภาพไดรั้บการพฒันาข้ึนท าใหส้ัญรูปนาคในงานส่ือมวลชนสมยัใหม่เป็นตวับท
ในล าดบัขั้นตติยภูมิ (Tertiary text) ดงัตวัอยา่งของภาพยนตร์เร่ือง “15 ค ่า เดือน 11” ผลิตโดยบริษทั หบั โห ้ห้ิน ฟิลม์ 
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการน าภาพจิตรกรรมไทยในเหตุการณ์พุทธประวติัตอนมุจลินทนาคราชแผ่พงัพานถวาย
พระพุทธเจา้หลงัจากการตรัสรู้ โดยน าภาพพญานาคในจิตรกรรมมาเปล่ียนรูป (Transform) เป็นภาพเอนิเมชัน่เพื่อเล่า
เร่ืองราวของบทบาทของพญานาคและเป็นการยนืยนัการมีอยูจ่ริงของพญานาคตามแบบอดุมคตินิยมดงัตวัอยา่งรูปท่ี 6 

รูปที่ 6 ส่วนหน่ึงของเอนิเมชัน่มุจลินทนาคราชใน ภาพยนตร์เร่ือง “15 ค ่า เดือน 11” พ.ศ. 2545 

จากรูปท่ี 6 เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงการเปล่ียนรูปประเภทของงาน (Genres) จากงานวรรณกรรมไปสู่จิตรกรรมและ
งานเอนิเมชัน่ประกอบภาพยนตร์ ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นการเพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพ (Aesthetic value) ของสัญ
รูปนาคซ่ึงเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของการผลิตซ ้ า ท  าให้การสร้างสรรคส์ัญรูปนาคในส่ือสมยัใหม่มีระบบของการ
ผสมผสาน การจดัระบบ  การจดัวางความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งอิงตวับทอ่ืนโดยมีผูรั้บสารเป็นศนูยก์ลางในการตีความหมาย
ผ่านระบบรหสัภาษาภาพท่ีอยูบ่นพื้นฐานของกรอบประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัวรรณกรรมทางพุทธศาสนา การด ารงอยู่
ในลกัษณะดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดในเร่ืองสัมพนัธบท ดงัท่ี มิคาอิล บคัทิน (อา้งในกาญจนา แกว้เทพ, 2552) 
กล่าวว่า “ส่ิงทั้งหลายท่ีเราก าลงัพูดในวนัน้ี ก็คือส่ิงท่ีเราไดพู้ดมาแลว้ เม่ือวานน้ี และเป็นส่ิงท่ีเราจะพดูในวนัพรุ่งน้ี” 
ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าสัญรูปนาคในงานจิตรกรรมท่ีไดรั้บการเปล่ียนรูปมาสู่งานเอนิเมชัน่นั้นจะเป็นส่วนพื้นท่ีท่ีก่อใหเ้กิด
การขยายความ (Extension) ของเน้ือหาในภาพยนตร์เร่ือง “15 ค ่า เดือน 11” ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีอยูแ่ละการ
ยืนยนัความเป็นจริงเก่ียวกบัพญานาคในแม่น ้ าโขงและการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซ่ึงเป็นประเด็นหลกัของ
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ภาพยนตร์ในการเสนอแนวคิดในเร่ืองการมีอยู่ของพญานาคในฐานะการมีอยู่แบบอุดมคติกบัการมีอยู่แบบเหตุผล
นิยมท่ีตอ้งพิสูจน์ยืนยนัดว้ยวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเช่ือมโยงภาพเอนิเมชัน่สัญรูปนาคถือเป็นการสร้างสัญญะใหม่
ตามกฎของการเช่ือมโยง (Law of combination) ตามแนวคิดสัมพนัธบท ดงัท่ี J.Fiske (1987) เสนอว่า “กระบวนการ
ผลิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการอ่านตวับทใดตวับทหน่ึงนั้นจ าเป็นจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัตวับทอ่ืน ๆ 
เสมอ”  

3) การด ารงอยู่ในฐานะทุนทางวฒันธรรมเพือ่การส่ือสารอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 
จิตรกรรมไทยแนวประเพณีถือเป็นอตัลกัษณ์ของชาติท่ีมีแบบแผนท่ีชดัเจนและไดรั้บการถ่ายทอดไปยงัวดั

ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งน้ีสัญรูปนาคในงานจิตรกรรมไทยถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีศกัยภาพในการดึงดูดความสนใจ
แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อนัเน่ืองจากเป็นสญัรูปท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตวัดงัรูปท่ี 7 

 

 
 

รูปที่ 7 พระโมคคนัลานะจ าแลงกายเป็นพญานาคเพื่อปราบพระยานนัโทปนนัทนาคราช 
พระท่ีนัง่พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย ์กรุงเทพมหานคร 

จากรูปท่ี 7 เป็นจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึน ณ พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร ซ่ึงเป็น
อาคารจดัแสดงงานศิลปะไทยเป็นอาคารแรกเม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยเป็นงานจิตรกรรมยคุรัชกาลท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีภาพจิตรกรรมพุทธประวติัตอนหน่ึงช่องท่ี 18 เป็นเร่ืองราวของ “พระยานาคนนั
โทปนันทะ” ก าลงัสนุกเพลิดเพลินจากการฟ้อนร าบ าเรอของเหล่านางนาค เป็นภาพท่ีแสดงความเคล่ือนไหว
หมุนเวียนต่อเน่ืองของกลุ่มรูปทรง ถดัข้ึนไปเป็นตอนท่ี “พระยานาคนนัโทปนนัทะ” กลายเป็นงูใหญ่แผพ่งัพานเหนือ
เขาพระสุเมรุจะท าอนัตรายพระพุทธองคเ์ม่ือเสด็จลงจากดาวดึงส์ ก าลงัต่อสู้กบัพระโมคคนัลานะท่ีเนรมิตกายเป็นงู
ใหญ่ จะเห็นไดว้่าลกัษณะการเขียนภาพดงักล่าวแสดงอตัลกัษณ์ท่ีเล่ือนไหลของลายเส้นและรูปทรงในงานจิตรกรรม
ไทยไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นสัญรูปนาคดงักล่าวจึงมีศกัยภาพในการส่ืออตัลกัษณ์ความเป็นไทยในฐานะท่ีเป็นทุนทาง
วฒันธรรมเพือ่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

4) การด ารงอยู่ในฐานะทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงวฒันธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถือเป็นเสน่ห์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีมีความเช่ือมโยงกบัท่ีตั้ งของ

ชุมชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ผลการวิจยัพบวา่จิตรกรรมไทยส่วนหน่ึงมีศกัยภาพในฐานะทรัพยากรการท่องเท่ียวในเชิง
วฒันธรรม ดงักรณีของงานภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัคงคาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงถูกผนวกรวมเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นวดัคงคาราม งานจิตรกรรมดงักล่าวเขียนข้ึนในยุครัชกาลท่ี 4 มีเน้ือหาท่ีผกูพนักบั
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เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งน ้ าอย่างเห็นไดช้ดั เช่น แผนท่ีไตรภูมิซ่ึงแสดงโลกสัณฐานท่ีแสดงอาณาเขตของทะเล
สีทันดรและมีอมนุษยท่ี์มีรูปร่างผสมผสานส่ิงมีชีวิตหลากหลายรูปแบบอย่างน่าสนใจในส่วนของสัญรูปนาคมี
เร่ืองราวท่ีโดดเด่นทั้งเร่ืองราวของภูริทตัชาดกตอนพระภูริทตัถูกพราหมณ์เนสาทจบัตวั มหากาฬนาคราชในพุทธ
ประวติัตอนอธิฐานลอยถาด และมุจลินทนาคราชในพุทธประวติัตอนพญานาคแผ่พงัพานกางกั้นถวายพระพุทธองค์
จากพายฝุนหลงัการตรัสรู้  

การปรากฏของสัญรูปนาคดงักล่าวสอดคลอ้งกบัภูมิทศัน์กบัวดัคงคารามท่ีตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นสัญรูปนาคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้เป็นงานท่ียงัคงไวซ่ึ้งกล่ินอายของความจริงแท ้(Aura of 
authenticity) ปัจจุบนังานจิตรกรรมดงักล่าวท าหนา้ท่ีในเชิงคุณค่าการจดัแสดง (Exhibition Value) ในขณะท่ีคุณค่าใน
เชิงพิธีกรรม (Cult Value) ถูกยา้ยไปยงัอุโบสถหลงัใหม่  ทั้งน้ีหากพิจารณาในทศันะของ Walter Benjamin (1986) 
อาจกล่าวได้ว่าสัญรูปนาควดัคงคารามเป็นการปรากฏในเวลาและสถานท่ีท่ีแสดงถึงการคงอยู่ถึงเอกลกัษณ์งาน
จิตรกรรมไทยแนวประเพณีและเป็นงานตน้แบบท่ีน าไปสู่การผลิตซ ้ าในส่ืออ่ืน ๆ  

5) ภาพจิตรกรรมนาคยงัคงด ารงหน้าที่ดั้งเดมิในฐานะส่ือเพือ่การประดบัศาสนสถาน
ภาพจิตรกรรมไทยถือเป็นงานการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะในยุคสมยัของส่ือจารีตประเพณี แต่อย่างไรก็

ตามส่ือภาพจิตรกรรมไทยยงัคงไวซ่ึ้งหนา้ท่ีดั้งเดิม คือ การประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมและการเป็นส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
ดังท่ี สมชาติ มณีโชติ (2529) กล่าวถึงมูลเหตุในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยบน ฝาผนัง นั้นแบ่งได้เป็น 2 
ประเด็นคือ 1) ผูส้ร้างตอ้งการใชภ้าพเพื่อประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมทางศาสนาให้มีความงามสมกบัท่ีเป็นพุทธ
ศาสนสถาน 2) เพื่อใช้เป็นส่ือในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นความหมายโดยนยัท่ีแฝงไว ้เพราะศิลปะนั้นคือ ภาษาชนิดหน่ึง 
เพราะรูปภาพเป็นเคร่ืองมือในการบรรยายความหรือเล่าเร่ืองเหตุการณ์ได ้ในส่วนของสัญรูปนาคจะพบไดว้่ามีความ
เก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนสถานเสมอ ในกรณีท่ีพุทธศาสนสถานใดไม่มีภาพจิตรกรรม ก็จะมีสัญรูปนาคปรากฏเป็น
ศิลปะแขนงอ่ืน เช่น เป็นส่วนของบนัไดนาคเพื่อประดบัสถาปัตยกรรม ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
ท่ีกล่าวถึงความผกูพนัระหว่างนาคกบัพระพุทธเจา้ในฐานะท่ีเป็นผูข้ออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา หากแต่
ชาติก าเนิดนั้นเป็นขอ้ตอ้งหา้มในพุทธบญัญติัจึงเป็นท่ีมาของการขอฝากนามไวใ้นพระพุทธศาสนาว่า “การบวชนาค” 
ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพจิตรกรรมซ่ึงมีสัญรูปนาคนั้นเป็นส่วนประดบัของอุโบสถซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีการอุปสมบท 
ดงันั้นในแง่ของหน้าท่ีดั้ งเดิมของสัญรูปนาคในงานจิตรกรรมจึงด ารงอยู่ในฐานะท่ีเป็นพยานของเหตุการณ์ในพิธี
อุปสมบททุกยคุทุกสมยัจนถึงปัจจุบนั 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เขา้ใจถึงการประกอบสร้างโลกทศัน์ความจริงและการมีอยูเ่ก่ียวกบัสัญรูป

นาคตามแนวอุดมคตินิยมท่ีสะทอ้นผ่านการเล่าเร่ืองในส่ือจิตรกรรมฝาผนงัไทยแนวจารีตประเพณี ซ่ึงเป็นบทบาทท่ี
ส าคญัในการด ารงอยู่ของสัญรูปนาคในสังคมไทย โดยเป็นการวิเคราะห์ตวับทงานภาพจิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
จ านวน 7 แห่ง จาก 5 จงัหวดั แนวคิดท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมประกอบดว้ย โลกทศันเ์ก่ียวกบั
การมีอยู ่วรรณกรรมเน่ืองในพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบันาค ภาษาภาพจิตรกรรมไทย แนวคิดการผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดทาง
วฒันธรรม ผลการวิจยัพบว่า การประกอบสร้างโลกทศัน์ความจริงเก่ียวกบัสัญรูปนาคในงานภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ไทยแนวประเพณีประกอบดว้ยวิธีการส าคญัไดแ้ก่ ก) การใชส้ัญลกัษณ์องคป์ระกอบเร่ืองลายเส้นและการเคล่ือนไหว
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ของรูปทรง ข) การใช้สีกายเพื่อส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์และเชิงจิตวิทยา ค) การใชเ้ส้นสินเทาเพื่อแบ่งแยกมิติ
ระหว่างโลกมนุษยก์บัพิภพแห่งนาคในโลกอุดมคติ และ ง) การแสดงสัญรูปของนาคท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ ในส่วนของการ
ด ารงอยูข่องสัญรูปแห่งนาคมีคุณลกัษณะส าคญั 5 ประการไดแ้ก่  ก) การด ารงอยูใ่นฐานะงานตน้แบบของการผลิตซ ้ า
ในงานจิตรกรรมสมยัใหม่ ข) การด ารงอยูใ่นฐานะสัมพนัธบทของงานส่ือสมยัใหม่ ค) การด ารงอยู่ในฐานะทุนทาง
วฒันธรรมเพื่อการส่ือสารอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ง) การด ารงอยู่ในฐานะทรัพยากรการท่องเท่ียวในเชิงวฒันธรรม 
และ จ) ภาพจิตรกรรมนาคยงัคงด ารงหนา้ท่ีดั้งเดิมในฐานะส่ือเพื่อการประดบัศาสนสถาน 

จากผลการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นว่าสัญรูปนาคด ารงอยู่ในฐานะของงานตน้แบบทางการส่ือสารและถูก
น าไปใชใ้นการส่ือต่าง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือมวลชนสมยัใหม่ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเชิงพาณิชย ์แต่อยา่งไรก็
ตามการผลิตซ ้ าเก่ียวกบัสัญรูปนาคจ าเป็นท่ีจะตอ้งคงไวซ่ึ้งร่องรอยของสัญญะท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวรรณกรรมเน่ือง
ในพุทธศาสนา ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากประสบการณ์การของผูรั้บสารยงัคงเป็นพื้นฐานในการตีความหมายของสัญรูปนาค 
ดงันั้นการน าวิธีการส่ือสารตามแบบนาฏลกัษณ์ภายใตพ้ื้นฐานโลกทศัน์อุดมคตินิยมยงัคงมีความจ าเป็นในการผลิต
ซ ้ าสญัรูปนาคในสังคมไทยต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารในรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่กบัการจดจาํตราสินคา้ของธนาคาร

กรุงเทพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่ือสารในรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่กบัการจดจาํตราสินค้าของ

ธนาคารกรุงเทพ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหา โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มลูเฉพาะกลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพท่ีมีการใชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่ จาํนวน 200 คน ซ่ึงสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 

คือ สถิติ Multiple Regression Analysis (MRA)  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73 มีอาย ุ31 – 35 ปี ร้อยละ 55.5 มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 78 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 69.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 

บาท ร้อยละ 22.0 โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพมีรูปแบบหรูหรา มากท่ีสุด 

อนัดบัสอง คือ รูปแบบจริงใจ อนัดบัสาม คือ รูปแบบห้าวหาญ และอนัดบัสุดทา้ย คือ รูปแบบน่าต่ืนเตน้   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบห้าวหาญ รูปแบบหรูหราและรูปแบบน่าต่ืนเตน้ของสต๊ิกเกอร์ไลน์

แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการรับรู้ตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนรูปแบบห้าว

หาญ รูปแบบน่าต่ืนเตน้ รูปแบบจริงใจและรูปแบบหรูหราของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการจดจาํตราสินคา้

ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งรูปแบบห้าวหาญและรูปแบบจริงใจของสต๊ิกเกอร์ไลน์

แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการระลึกถึงตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และรูปแบบ

ห้าวหาญของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  การส่ือสาร, สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่, การจดจาํตราสินคา้ 

Abstract 

This paper aims to study a communication through LINE application sticker and brand recognition of 

Bangkok bank. The study used closed-end questionnaire approved of reliability and validity to collect the data from 

200 samples who are the Bangkok bank’s customers using LINE application. Statistical method used for hypotheses 

test is Multiple Regression Analysis (MRA).  

The survey showed that the majority of the samples are female as 73 percent of the total amount, 31-35 

years old as 55.5 percent of the total amount, education level at bachelor’s degree as 78 percent of the total amount, 

and earning 10,001 - 20,000 bath per month as 22 percent of the total amount. The results showed the samples 
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agreed that the Bangkok bank’s LINE application sticker are sophistication, sincerity, ruggedness and excitement 

respectively. 

The result of the first hypothesis is the brand awareness of Bangkok bank is affected by the characters of 

LINE application sticker - ruggedness, sophistication and excitement at statistically significant level of 0.05. 

The result of the second hypothesis is the brand recognition of Bangkok bank is affected by the characters 

of LINE application sticker - ruggedness, excitement, sophistication and sincerity at statistically significant level of 

0.05. 

The result of the third hypothesis is the brand recall of Bangkok bank is affected by the characters of 

LINE application sticker - sincerity and ruggedness at statistically significant level of 0.05. 

The result of the forth hypothesis is the brand loyalty of Bangkok bank is affected by the character of 

LINE application sticker - ruggedness at statistically significant level of 0.05. 

Keyword: Communication, LINE application sticker, Brand Recognition 

1. บทนํา

ปัจจุบนัการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารไดเ้ปล่ียนรูปแบบจากอดีตท่ีสนทนาทางการพูดคุยเป็นการ

สนทนาผ่านทางโทรศพัท์ด้วย “การสนทนาผ่านข้อความ” (Chat) บนแอพพลิเคชั่นท่ีถูกพัฒนาข้ึน รูปแบบของ

แอพพลิเคชัน่ สําหรับการแชทนั้นมีหลายแบบ โดยเฉพาะการสนทนาผ่านแอพพลิเคชัน่ Line (กฤษณี เสือใหญ่, 2559) 

จากรายงานของศนูยว์ิจยักสิกร พบว่า ในปี 2559 จาํนวนผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์ในประเทศไทยมีอยู่ทั้งส้ิน 33 ลา้นคน 

นับเป็นอันดบัท่ี 2 ของโลก โดยเป็นการใช้งานในรูปแบบส่งขอ้ความเฉล่ีย 52% ส่งรูปภาพเฉล่ีย 114% ส่งวีดิโอเฉล่ีย 

85% และส่งสต๊ิกเกอร์เฉล่ีย 52% โดยจุดเด่นท่ีทาํให้ไลน์แตกต่างกบัแอพพลิเคชัน่ สําหรับการสนทนารูปแบบอ่ืน ๆ คือ 

รูปแบบของ “สต๊ิกเกอร์” (Sticker) ท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย เช่น สต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้น

พ้ืนฐาน สต๊ิกเกอร์แสดงความยินดีตามเทศกาลและวนัสําคญัสต๊ิกเกอร์ของตราสินคา้ต่างๆ และสต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมี

ช่ือเสียง เป็นตน้ (ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ,์ 2559)  

จากความนิยมในการใชง้านสต๊ิกเกอร์ไลน์ของผูบ้ริโภคส่งผลให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ ไดท้าํการประชาสัมพนัธ์

สินคา้ผ่านสต๊ิกเกอร์ไลน์ อาทิ เอไอเอส ซีพีเอฟ การบินไทย รวมถึงธุรกิจในกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีมีการออกแบบ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีสัญลกัษณ์เป็นตวัแทนของสถาบนัการเงิน เพ่ือนาํมาให้ผูบ้ริโภคนาํมาใชง้านไดฟ้รี อีกทั้งนาํมาเป็น

สัญลกัษณ์ในการประชาสัมพนัธ์ผา่นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ซ่ึงธนาคารกรุงเทพ ถือเป็นอีกหน่ึงธนาคารท่ีทาํการ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการประชาสัมพนัธ์ธนาคารกรุงเทพผ่านสต๊ิกเกอร์ไลน์ สต๊ิกเกอร์

จะถูกออกแบบเป็นการ์ตูน ท่ีมีคาแรคเตอร์น่าสนใจ ง่ายต่อการนําไปใชใ้นบทสนทนาและการส่ือสารประจาํวนั ซ่ึง

ประกอบดว้ยการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ขอ้ความ และรูปภาพท่ีเขา้ใจไดง่้าย พร้อมทาํการผสมผสานกบัภาพลกัษณ์ของ

องคก์รธุรกิจ ซ่ึงเป็นการแทรกตราสินคา้ผา่นสต๊ิกเกอร์บนบทสนทนา เพ่ือสร้างการจดจาํตราสินคา้ขององค์กรธุรกิจและ

แบรนด์ให้กบัผูใ้ชง้านบนไลน์แอพพลิเคชัน่ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสารในรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์

แอพพลิเคชัน่กบัการจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาไปประกอบการ

พิจารณาถึงการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจาํตราสินคา้ผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ รวมถึงเป็น

แนวทางในการออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้สอดคลอ้งกบัการจดจาํตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
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2. วตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาการส่ือสารในรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่กบัการจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

2.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

การกาํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัจะกาํหนดตวัแปร 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ ไดแ้ก่ 1. รูปแบบห้าวหาญ            2. รูปแบบ

หรูหรา 3. รูปแบบจริงใจ และ 4. รูปแบบน่าต่ืนเตน้

0 2. ตวัแปรตาม คือ 0การจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ ประกอบดว้ย 1. การรับรู้ตราสินคา้  2. การจดจาํ

ตราสินคา้ 3. การระลึกถึงตราสินคา้ และ 4. ความภกัดีต่อตราสินคา้

0จากการกาํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั สามารถอธิบายตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

2.2 สมมตฐิานการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการรับรู้ตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการระลึกถึงตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

สมมติฐานท่ี 4 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

3. ทบทวนวรรณกรรม

3.1 ความหมายของสติก๊เกอร์ไลน์ 

รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ หมายถึง ลกัษณะของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใชแ้ทนสินคา้ท่ีตอ้งการนาํเสนอ 

รูปแบบน่าตื่นเต้น หมายถึง รูปแบบสต๊ิกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ท่ีจะแทนด้วย

สัญลกัษณ์ของตวัการ์ตูนท่ีแสดงท่าทางต่ืนเตน้ ท่าทางดีใจ ท่าทางสนุกสนาน ท่าทางกระตือรือร้น ท่าทางสดใส ฯลฯ เพ่ือ

เป็นการส่ือให้เห็นว่าการบริการของธนาคารกรุงเทพจะทาํให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการมีความสุข สนุกสนาน  

การจดจําตราสินค้า 

1. การรับรู้ตราสินคา้

2. การจดจาํตราสินคา้ 

3. การระลึกถึงตราสินคา้

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้

รูปแบบของสติก๊เกอร์ไลน์แอพพลเิคช่ัน 

1. รูปแบบห้าวหาญ

2. รูปแบบหรูหรา

3. รูปแบบจริงใจ

4. รูปแบบน่าต่ืนเตน้
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รูปแบบห้าวหาญ หมายถึง รูปแบบสต๊ิกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ท่ีจะแทนด้วย

สัญลกัษณ์ของตวัการ์ตูนท่ีแสดงท่าทางเขม้แข็ง ท่าทางอดทน ฯลฯ เพ่ือเป็นการส่ือให้เห็นว่าธนาคารกรุงเทพมีความ

มัน่คง ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจในการบริการ    

รูปแบบหรูหรา หมายถึง รูปแบบสต๊ิกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพ ท่ีจะแทนดว้ยสัญลกัษณ์

ของตวัการ์ตูนท่ีแสดงท่าทางสุขุม ลุ่มลึก ฯลฯ เพ่ือเป็นการส่ือให้เห็นว่าธนาคารกรุงเทพสามารถมอบบริการท่ีมีระดบั

ให้กบัผูบ้ริโภค    

รูปแบบจริงใจ หมายถึง รูปแบบสต๊ิกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพ ท่ีจะแทนดว้ยสัญลกัษณ์

ของตวัการ์ตูนท่ีแสดงท่าทางดูจริงใจ ฯลฯ เพ่ือเป็นการส่ือให้เห็นว่าธนาคารกรุงเทพสามารถมอบบริการท่ีมีจริงใจให้กบั

ผูบ้ริโภค    

3.2 แนวคดิเกีย่วกบัการจดจําตราสินค้า 

การจดจาํหรือระลึกไดถึ้งตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการสร้างคุณค่าตราสินค้า 

เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการตระหนกัรู้ในตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความคุน้เคย (Familiarity) ในตราสินคา้นั้น ทาํให้

สินคา้เป็นท่ีน่าไวว้างใจ (Reliability) น่าเช่ือถือ (Credible) และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Quality) และเป็น

เหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกว่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มี

การตระหนกัถึงตรามาก่อน นอกจากน้ีแลว้ การตระหนกัถึงตราสินคา้เป็นความแข็งแกร่งท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภค โดย

การรับรู้ถึงตราสินคา้จะวดัไดจ้ากระดบัการจดจาํตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (Aaker,1997 อา้งถึงใน สุภาภทัร ดิลกไชยชาญ

วฒิุ, 2547) ดงัน้ี 

 1. การรับรู้ตราสินค้า เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า ซ่ึงการสร้างการรับรู้ถึง

คุณภาพสินค้าของผูบ้ริโภคข้ึนมาจะต้องทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัคาํว่า “คุณค่า” ให้ถูกตอ้งก่อน และควรจะทราบถึง

ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม (Segment) ในแต่ละวฒันธรรมเป็นอย่างไร จึงจะสร้างคุณภาพของสินค้าท่ีดีไดแ้ละจะนําไปสู่

ทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคได ้(Aaker, 1997 อา้งถึงใน สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)  

2. การจดจําตราสินค้าได้ การจดจาํหรือนึกถึงตราสินคา้ได ้ซ่ึงจะวดัโดยการสอบถามว่าผูบ้ริโภคเคยเห็นตรา

สินคา้น้ีหรือไม่ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงความคุน้เคยของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ทั้งน้ีเพราะการระลึกถึงและจดจาํตรา

สินคา้ไดจ้ะมีผลทาํให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ (Brand to be Consider) ปรกติสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีเขารู้จกั 

ระลึกได ้และจดจาํไดเ้ท่านั้น 

3. การระลกึถึงตราสินค้า คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเช่ือมต่อกบัตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํบนพ้ืนฐานประสบการณ์

ของผูบ้ริโภคหรือการเปิดรับการส่ือสารของผูบ้ริโภค การระลึกถึงตราสินคา้จะแข็งแกร่งข้ึนหากไดรั้บการสนบัสนุนผ่าน

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ดงันั้น ตราสินคา้จึงมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถดึงข่าวเก่ียวกบัตราสินคา้ออกมาจาก

ความทรงจาํทาํให้สินคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งรวมทั้งทาํให้ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการซ้ือสินคา้โดยการสร้างทศันคติเชิง

บวกให้กบัตราสินคา้ และสามารถเพ่ิมโอกาสในการขยายตวัของสินคา้ผ่านตราสินคา้เดิมไดง่้ายข้ึนดว้ยในการเช่ือมโยง

กบัตราสินคา้นั้น 

4. ความภกัดีต่อตราสินค้า คือ องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ เน่ืองจากความภกัดีต่อ

ตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความมัน่คงท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้หน่ึงๆ การท่ีผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้
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ในระดบัสูง จะทาํให้ผูบ้ริโภคทาํการซ้ือผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้นั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง เกิดเป็นการตดัสินใจซ้ือซํ้ า และ

เป็นเหมือนส่ิงท่ีแสดงถึงศกัยภาพทางการตลาดของผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้นั้นๆ อีกดว้ย 

4. การดาํเนินการวจิัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 

Questionnaire) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพท่ีมีการใชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่ และ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชโ้ปรแกรม G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1977) 

ผา่นการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนกัวิจยัจาํนวนมาก ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 153 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัได้

เก็บขอ้มลูจากตวัอยา่งเพ่ิมเพ่ือสํารองขอ้มูลรวมทั้งส้ินเป็น 200 ตวัอย่าง เพ่ือความเหมาะสมในการสุ่มตวัอย่าง ดา้น

การสุ่มตวัอย่าง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจบัฉลากเพ่ือสุ่มเลือกสาขาของธนาคารกรุงเทพ ท่ีจะเป็น

ตวัแทนในการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 1.สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 2.สาขาถนนราชวิถี วชิรพยาบาล 

3.สาขานิมิตใหม่ 4. สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 5.สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 และใชว้ิธีใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบสัดส่วน โดยกาํหนดขนาดตวัอย่าง ตามสัดส่วนของจาํนวนลูกคา้ในสาขาของธนาคารกรุงเทพ ท่ีเป็นตวัแทนท่ี

สุ่มได้จากขั้นตอนท่ี 1 โดยใชเ้กณฑ์จาํนวนลูกค้า ทั้งหมดท่ีจะทาํการสุ่มตัวอย่าง คือ 200 คน ซ่ึงผูว้ิจัยไดก้าํหนด

สัดส่วนของจาํนวนตวัอย่างท่ีจะสุ่มในแต่ละสาขาของธนาคารกรุงเทพ และเพ่ือให้ขอ้มูลท่ีได้มีการกระจายและ

น่าเช่ือถือ และสุดทา้ยใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยผูว้ิจัยไดค้ดักรองตวัอย่างโดยใชค้าํถามคัด

กรอง (Screening Question) ว่า “ท่านได้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงเทพ หรือไม่” หาก

ตวัอยา่งตอบว่า “ไม่” ขอให้หยดุตอบแบบสอบถาม แต่ถา้ผูต้อบแบบสอบถามตอบว่า “เคย” ผูว้ิจยัจึงขอความร่วมมือ

และขอเก็บขอ้มลูจากตวัอยา่งจนครบจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้ 

4.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในงานวจิัย 

           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคาํถาม

ชนิดปลายปิด โดยแบ่งโครงคาํถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการ

จดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ  

   4.3 การทดสอบความน่าเช่ือถือ 

 เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้าํการนาํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 40 คน ก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยวิธีของ Cronbach โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficients) และแกไ้ข

แบบสอบถามส่วนท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ไม่ถึงตามท่ีกาํหนดจนไดแ้บบสอบถามท่ีสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ริง ซ่ึงได้

ค่าเท่ากบั 0.970 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

(1) การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 (2) การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis : MRA) เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) จาํนวน 1 ตวั กบั

ตวัแปรอิสระ (X) ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป เป็นเทคนิคสถิติท่ีอาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรมาใชใ้นการ

ทาํนาย 

5. ผลการวจิัย 

5.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73 มีอาย ุ31 – 35 ปี ร้อยละ 55.5 มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 78 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 69.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 

20,000 บาท ร้อยละ 22 

5.2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบของสติก๊เกอร์ไลน์แอพพลเิคช่ัน 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่

รูปแบบของสติก๊เกอร์ไลน์แอพพลเิคช่ัน คะแนนเฉลีย่ SD แปลผล ลาํดับที ่

1. รูปแบบห้าวหาญ 3.54 1.087 มาก 3 

2. รูปแบบหรูหรา 3.81 1.124 มาก 1 

3. รูปแบบจริงใจ 3.80 1.014 มาก 2 

4. รูปแบบน่าต่ืนเตน้ 3.41 0.847 มาก 4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.64 1.018 มาก 

สรุปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพมีรูปแบบหรูหรา 

มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.124 อนัดบัสอง คือ รูปแบบจริงใจ คะแนน

เฉล่ีย เท่ากบั 3.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.014 อนัดบัสาม คือ รูปแบบห้าวหาญ ท่ีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.54 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.087 และอนัดบัสุดทา้ย คือ รูปแบบน่าต่ืนเตน้ ท่ีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.41 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.847 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รูปท่ี 2 สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพท่ีมีรูปแบบห้าวหาญ 
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รูปแบบห้าวหาญ 

 สรุปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่ารูปแบบห้าวหาญ แสดงถึงความกลา้หาญ มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.111 อนัดบัสอง คือ ความใจกลา้ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.64 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.018 อนัดบัสาม คือ ความแข็งแกร่ง คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.54 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 1.142 อนัดบัส่ี คือ ความมัน่ใจในการบริการ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.131 

และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความมัน่คง คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.033 

 

 
รูปท่ี 3 สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพท่ีมีรูปแบบหรูหรา 

 

รูปแบบหรูหรา 

สรุปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยว่ารูปแบบหรูหรา แสดงถึงความทนัสมยั มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.95 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.974 อนัดบัสอง คือ ความโดดเด่น คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.92 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.079 อนัดบัสาม คือ การมีเอกลกัษณ์ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 1.105 อนัดบัส่ี คือ ความมีระดบั คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.147 และอนัดบั

สุดทา้ย คือ การมีคุณค่า คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.314 

 
รูปท่ี 4 สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพท่ีมีรูปแบบจริงใจ 

 

รูปแบบจริงใจ 

สรุปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยว่ารูปแบบจริงใจ แสดงถึงความเป็นมิตร มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.997 อนัดบัสอง คือ ความซ่ือตรง คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.85 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.908 อนัดับสาม คือ ความซ่ือสัตย ์คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.82 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.918 อันดบัส่ี คือ ความบริสุทธ์ิใจ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.66 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.990 และ

อนัดบัสุดทา้ย คือ ความจริงใจ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.65 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.255 
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รูปท่ี 5 สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพท่ีมีรูปแบบน่าต่ืนเตน้ 

รูปแบบน่าตืน่เต้น 

 สรุปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยว่ารูปแบบน่าต่ืนเตน้ แสดงถึง ความสุข มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.766 อนัดบัสอง คือ ความต่ืนเตน้ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.49 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.977 อนัดบัสาม คือ ความสนุกสนาน คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.39 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.761 อันดบัส่ี คือ ความดีใจ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.753 และอนัดับ

สุดทา้ย คือ ความกระตือรือลน้ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.21 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.980 

5.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจดจําตราสินค้า 

 สรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์การจดจาํตราสินค้าโดยภาพรวม พบว่า มีคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.940 เม่ือพิจารณาระดบัการจดจาํตราสินคา้ พบว่า 

สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้จาํไดว้่าธนาคารกรุงเทพมีผลิตภณัฑ์และบริการอะไรบา้ง เป็นอนัดบัหน่ึง คะแนน

เฉล่ีย เท่ากบั 4.12 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.925 อนัดบัสอง คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้ระลึก

ถึงตราสินคา้ธนาคารกรุงเทพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.02 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.957 อนัดบัสาม คือ 

สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้รับรู้ถึงผลิตภณัฑ์และการบริการของธนาคารกรุงเทพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.01 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.916  อนัดบัส่ี คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้จาํไดว้่าเป็นธนาคารกรุงเทพ 

คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.83 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.066  อนัดบัห้า คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้

ระลึกถึงความรู้สึกในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.946 อนัดบัหก คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้รับรู้ถึงตราสินคา้ธนาคารกรุงเทพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.48 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.776 อนัดับเจ็ด คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่นทาํให้ยงัคงใช้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพต่อไป คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.36 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.857 อนัดบัแปด คือ สต๊ิกเกอร์

ไลน์แอพพลิเคชัน่สามารถทาํให้มีความรู้สึกอยากใช้บริการธนาคารกรุงเทพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.34 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.086 อนัดบัเกา้ คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่นทาํให้เช่ือมัน่ในบริการของธนาคาร

กรุงเทพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.31 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.958 และอนัดบัสุดทา้ย คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์

แอพพลิเคชัน่ทาํให้มีความรู้สึกอยากบอกต่อหรือส่งต่อ สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงเทพให้กบับุคคล

อ่ืน คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.24 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.913 
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 5.4 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมตฐิานที ่1 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการรับรู้ตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบห้าวหาญ รูปแบบหรูหรา และรูปแบบน่าต่ืนเตน้ของสต๊ิกเกอร์ไลน์

แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการรับรู้ตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่2 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบห้าวหาญ รูปแบบน่าต่ืนเตน้ รูปแบบจริงใจ และรูปแบบหรูหราของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่3 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการระลึกถึงตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบห้าวหาญ และรูปแบบจริงใจของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิด

การระลึกถึงตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่4 รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบห้าวหาญของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. การอภปิรายผล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า รูปแบบห้าวหาญ รูปแบบหรูหรา และรูปแบบน่าต่ืนเต้นของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการรับรู้ตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการรับรู้ตราสินคา้ เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ 

สุศิษฎา อินทรา (2551) ท่ีรายงานว่า การท่ีตราสินคา้ไดถู้กรับรู้โดยรวมทั้งหมด จะพิจารณาจากวตัถุประสงค์ คุณสมบติั 

หรือจุดเด่นของตราสินคา้ อาทิ รูปร่าง ลกัษณะ หรือสัญลกัษณ์ท่ีแทนตราสินคา้ เป็นต้น รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์

แอพพลิเคชัน่ถือเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีแทนตราสินคา้ท่ีธุรกิจมกันาํมาใช ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปิยาภรณ์ นิลชู 

(2554) ท่ีรายงานว่า รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่น ถือเป็นบุคลิกภาพการสร้างตราสินค้าท่ีทาํหน้าท่ีเป็น

เคร่ืองมือในการแสดงถึงคุณประโยชน์ และคุณลกัษณะของสินคา้ให้ผูบ้ริโภครับทราบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ระ

พีพฒัน์ คาํหลา้ (2557) ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่ตอบคาํถามได้ถูกต้องเก่ียวกบัเร่ืองของการรับรู้สัญลักษณ์องค์กรผ่านการ

ออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ซ่ึงจากคาํถามทั้งหมดผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้และจดจาํเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์

บนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษัทซ่ึงการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์รุ่นใหม่ท่ีมีการแจกฟรีมาใช้นั้นมีความ

คิดเห็นว่ายงัไม่แน่ใจตอ้งดูรูปแบบก่อนการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์โฆษณาผา่นคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า รูปแบบห้าวหาญ รูปแบบน่าต่ืนเตน้ รูปแบบจริงใจ และรูปแบบหรูหรา

ของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดการจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก การจดจาํหรือนึกถึงตราสินคา้ได ้จะเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคเคยเห็นตราสินคา้ หรือสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตราสินคา้น้ี สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวุฒิ (2557) ท่ีรายงานว่า การจดจาํเป็นการสะทอ้น

ถึงความคุน้เคยของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ เพราะ การจดจาํตราสินคา้ไดจ้ะมีผลทาํให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ (Brand to be 

Consider) ปกติสินค้าท่ีผูบ้ริโภคซ้ือจะต้องเป็นสินค้าท่ีเขารู้จกั ระลึกได้ และจดจาํไดเ้ท่านั้ น นอกจากน้ีการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์หรือการทาํตลาดรูปแบบต่างๆ อยา่งการใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่เป็นตวัแทนตราสินคา้ จะมีผลต่อ
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การจดจาํ ของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปิยาภรณ์ นิลชู (2554) ท่ีรายงานว่า รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์ ถือ

เป็นการสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์พ้ืนฐานบางอย่างกับผูบ้ริโภค ให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจาํได ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติ ปฐมชยัคุปต์ (2559) ท่ีพบว่า รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์ส่งผลต่อการจดจาํตราสินคา้ของ

กลุ่ม Gen Y ในภาพรวมระดบัมาก ไดแ้ก่ รูปแบบหรูหรา รูปแบบน่าต่ืนเตน้ รูปแบบห้าวหาญ และ รูปแบบจริงใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า รูปแบบห้าวหาญ และรูปแบบจริงใจของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํ

ให้เกิดการระลึกถึงตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Keller 

(2008) ท่ีว่า การระลึกถึงตราสินคา้ คือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเช่ือมต่อกบัตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํบนพ้ืนฐานประสบการณ์

ของผูบ้ริโภคหรือการเปิดรับการส่ือสารของผูบ้ริโภค การระลึกถึงตราสินคา้จะแข็งแกร่งข้ึนหากไดรั้บการสนบัสนุนผ่าน

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ต่าง ๆ อาทิ การโฆษณา การแจกของท่ีระลึก หรือการโหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ เป็นต้น 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุศิษฎา อินทรา (2551) ท่ีว่า การระลึกถึงตราสินคา้ จะเป็นการระลึกถึงคุณสมบติัของตราสินคา้ 

อยา่งบรรจุภณัฑ ์ส่วนคุณประโยชน์ของตราสินคา้ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีไดจ้ากคุณสมบติัทางกายภาพของตวัสินคา้ซ่ึงเกิด

คุณค่าจากความรู้สึกของผูบ้ริโภคเม่ือไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการนั้น คุณประโยชน์ดา้นสัญลกัษณ์ (Symbolic Benefit) เป็น

คุณสมบติัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงบุคลิกและการแสดงตวัตนของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการส่ือให้ผูอ่ื้น

รับรู้โดยผา่นการใชสิ้นคา้หรือบริการ อยา่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วฒันา ทิพยท์อง (2560) พบว่า การ

พฒันาสต๊ิกเกอร์ไลน์โดยใชผ้ลิตภัณฑ์ของชุมชนป่าละอูเป็นต้นแบบส่งผลให้ ผูบ้ริโภคเกิดการจดจาํและระลึกถึง

ผลิตภณัฑข์องชุมชนป่าละอู ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 พบว่า รูปแบบห้าวหาญของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ทาํให้เกิดความภกัดี

ต่อตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิสวสั รุ่งเรืองผล 

(2558) ท่ีว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยดึมัน่ท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ความภกัดี ต่อตราสินคา้จดั

ว่าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ท่ีมีความสําคญั เพราะจะสะทอ้นให้เห็นว่าผูบ้ริโภคจะ

เปล่ียนไปใชสิ้นคา้อ่ืนหรือไม่ รวมทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีทาํให้ ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ า เป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึง

ศกัยภาพทางการตลาดของตราสินค้านั้ น เช่น ผูบ้ริโภค จดจาํลักษณะ และมัน่ใจในคุณภาพผลิตภณัฑ์สินคา้นั้ น ๆ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิยาภรณ์ นิลชู (2554) ท่ีว่า รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์จะช่วยสร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างให้ตรา

สินคา้ เน่ืองจากคุณลกัษณะและคุณสมบติัทัว่ไปของผลิตภณัฑน์ั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถลอกเลียนได ้ดงันั้นถา้สามารถสร้าง

บุคลิกภาพให้มีความสอดคลอ้งกบัตราสินคา้ไดแ้ลว้ ตราสินคา้นั้นย่อมมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตวั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของณฐัภรณ์ มหาวีรวฒัน์ (2559) พบว่า ลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์มีอิทธิพลทางออ้มต่อการบอกต่อแบบปากต่อ

ปากผา่นระบบอินเทอร์เน็ตและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษา พบว่า ถา้เพ่ิมการทาํการตลาดเก่ียวกบัรูปแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ รูปแบบห้าวหาญ 

รูปแบบน่าต่ืนเตน้ รูปแบบหรูหราและรูปแบบจริงใจของสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ การ

จดจาํตราสินคา้ การระลึกถึงและความภักดีของธนาคารกรุงเทพ เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่น

รูปแบบห้าวหาญ ท่ีจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการจดจาํตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพมากท่ีสุด ดงันั้น ฝ่ายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

ควรเพ่ิมการทาํการตลาดสต๊ิกเกอร์ไลน์ อยา่งการประชาสัมพนัธ์ การทาํโฆษณา หรือทาํการส่งเสริมการตลาดให้ผูบ้ริโภค
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ทราบ นอกจากน้ีควรเพ่ิมจาํนวนสต๊ิกเกอร์ให้มากข้ึน ควบคู่กบัการเพ่ิมมิติให้สต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ เช่น การมีเสียง 

การขยบัตวั เป็นตน้ จะช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ การจดจาํตราสินคา้ การระลึกถึงและความภกัดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

จะส่งผลต่อการตดัสินใจใชสิ้นคา้และบริการของธุรกิจตามไปดว้ย  
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การรับรู้การส่ือสารตราสินค้าผ่านส่ือดิจิทลักับความเช่ือมั่นต่อสถาบันการเงิน 

ของทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจรายใหญ่ 

The Perception and Trust of the Millennial Young Businessmen with Bank's Brand 

Communication through Digital Media Before Making a Decision to Use a Commercial Loans 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ผ่านส่ือดิจิทลักบัความเช่ือมัน่ต่อ

สถาบนัการเงิน ของกลุ่มทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล (Gen Millennial) ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือ

ธุรกิจรายใหญ่ และ 2) เพ่ือศึกษามุมมองดา้นความเช่ือมัน่ ของกลุ่มทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่อการส่ือ

สารตราสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลั ของสถาบนัการเงิน  

 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interviews) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่ง คือทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล จาํนวน 5 คน 

ผลการวิจัยพบว่า ทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล สามารถรับรู้ได้ถึงการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนั

การเงินผ่านส่ือดิจิทลั และให้ความสนใจต่อการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน โดยพวกเขานาํการรับรู้ตรา

สินคา้ผา่นส่ือดิจิทลั มาเป็นเหตุผลประกอบการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่  

ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล มีมุมมองต่อการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงินผ่านส่ือดิจิทลัว่า 

หากสถาบนัการเงินสามารถทาํการส่ือสารตราสินคา้ให้พวกเขารู้สึกว่าสถาบนัการเงินสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และทาํ

การส่ือสารอยา่งสมํ่าเสมอ จะทาํให้พวกเขาสามารถรับรู้ขอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ของสถาบนัการเงินได ้และนาํ

ขอ้มลูเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกบัประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการจากสถาบนัการเงิน เพ่ือตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

เพ่ือธุรกิจรายใหญ่ จากสถาบนัการเงินท่ีนกัธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลพึงพอใจต่อไปในอนาคต 

คาํสําคญั: การรับรู้การส่ือสารตราสินคา้, ส่ือดิจิทลั, ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงิน, ทายาทนกัธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล, 

การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ  

ABSTRACT 

The research had two objectives 1) to examine the perception of brand communication through digital 

media and the trust in financial institutions by Millennium successor groups before making decisions in commercial 

loan service for major business and 2) to study their perspectives of trust towards brand communication through 

digital media of financial institutions.  The research was qualitative, using in-depth interviews with five Millennium 

successors.  
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The results showed that young business men from Millennium successor groups perceived the brand 

communication of financial institutions through digital media and they were interested in brand communication of 

those financial institutions.  They used those brand communications for reasoning in their making decisions in 

commercial loan service for their major business.  Besides, young business men from Millennium successor groups 

considered that financial institutions applied digital media which made them accessible easily.  In case the financial 

institutions communicated brands more often, young business men from Millennium successor groups would use 

the information for considering to choose commercial loan service. 

Keywords: Perception of Brand Communication, Digital Media, Trust in Financial Institutions, Millennium Young 

Businessman, Decision in Using Loan Service 

1. บทนํา

การส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวติของมนุษยแ์ละสังคม เม่ือมนุษยเ์กิดการเติบโตเป็นส่วนหน่ึงของ

สังคม การส่ือสารจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํให้มนุษยส์ามารถดาํเนินกิจกรรมของสังคมไดอ้ย่างต่อเน่ือง การส่ือสารจะ

ถูกปรับเปล่ียนตามกาลเวลา และสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยมีเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของมนุษยเ์ป็นกลไกสําคญัใน

การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นการดาํเนินชีวิตและการส่ือสารไปสู่อนาคต ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่อาจปฏิเสธไดว้่า 

เราต่างมีส่วนแบ่งอยู่บนพ้ืนท่ีของส่ือใหม่ รวมไปถึงรูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีกาํลังพฒันาการส่ือสารให้มี

ความทนัสมยั เพ่ือสนองตอบความตอ้งการ ดา้นการส่ือสารของมนุษยอ์ยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการส่ือสารผ่านส่ือ

ดิจิทลัท่ีแพร่หลายในสังคมปัจจุบนั กลายเป็นปัจจยัหลกัของการการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงมนุษยแ์ละผูบ้ริโภค ให้สามารถ

รับรู้ เปล่ียนถ่ายขอ้มลูผา่นการส่ือสารให้แก่กนัและกนัได ้อีกทั้งส่ือดิจิทลัยงัถูกใชเ้ป็นส่ือหลกัของการประกอบธุรกิจ

ในหลายอุตสาหกรรม 

จากผลการวิจยัเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ธนาคารท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการ  ของ ญรัญรัตน์ 

มณฑีรรัตน์ (2558) ไดใ้ห้ผลการสรุปไวว้า่ การส่ือสารภาพลกัษณ์ธนาคารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีต่อการ

ใชบ้ริการของลูกคา้  ขณะเดียวกนัหากมี การรับรู้ภาพลกัษณ์ผ่านคุณภาพการให้บริการก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกคา้เกิด

ความความจงรักภกัดีมากยิง่ข้ึน  โดยภาพลกัษณ์ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของตราสินคา้ Kotler (1994) จะประกอบไป

ดว้ย   1) รูปร่างหนา้ตาท่ีจะทาํให้เกิดการจดจาํ (Attribute) 2) คุณประโยชน์ (Benefit) 3) ทาํให้รู้สึก ใชแ้ลว้ภาคภูมิใจ 

ไวว้างใจเพราะมีช่ือเสียง หรือมีคุณค่าท่ีเป็นท่ีตอ้งการ (Value) 4) การสะทอ้นภาพลกัษณ์ โดยใชแ้ลว้จะทาํให้คนเช่ือ

ว่าเป็นคนลกัษณะอยา่งไร (Personality) เช่น เม่ือบุคคลใชแ้ลว้ดูทนัสมยั ใชแ้ลว้ดูภูมิฐาน ใชแ้ลว้ดูมีฐานะทางสังคม 

เป็นตน้ ดงันั้นการส่ือสารตราสินคา้จึงถูกนาํมาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่ือสารการตลาดของสถาบนัการเงินต่าง ๆ  

เพราะการส่ือสารตราสินคา้ให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ตราสินคา้ จะช่วยส่งเสริมให้สถาบนัการเงินเกิดความน่าเช่ือถือ 

หรือเกิดภาพลักษณ์ท่ีเป็นท่ีจดจาํบางอย่าง ท่ีอาจจะมีผลต่อความเช่ือมั่นของกลุ่มผูบ้ริโภคในการตัดสินใจใช้

ผลิตภณัฑห์รือบริการของสถาบนัการเงิน มากกว่าโฆษณาเพียงคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของสถาบนั

การเงินเท่านั้น 

ในปี พ.ศ. 2558 สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกระทรวงเทคโนโลยสีนเทศการส่ือสาร ได้

มีการสาํรวจถึงพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์ส่ือสารหรือเทคโนโลยต่ีางๆ พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2106 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ไทย ใชส้มาร์ทโฟนร้อยละ 81.8 คอมพิวเตอร์ร้อยละ 54 โน๊ตบุค๊ร้อยละ 45 แทบ็เล็ตร้อยละ 21 และสมาร์ททีวี ร้อยละ 

8.5 ทาํให้หลายภาคส่วนของธุรกิจ รวมถึงสถาบนัการเงิน หันมาทาํการส่ือสารการตลาดบนโลกออนไลน์ ผ่าน

ช่องทางอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลย ีผสมผสานกนัโดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือเรียกรวมวา่

ช่องทางดิจิทลั เพ่ือใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการส่ือสารการตลาด ส่งผลให้ปัจจุบนัส่ือดิจิทลัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้หรือบริการต่างๆ ของผูบ้ริโภค  กลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะเปิดรับทั้งส่ือออนไลน์ และออฟไลน์ แต่สุดทา้ยแลว้

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะใชก้ารรับรู้จากส่ือดิจิทลัเขา้มาเป็นส่วนช่วยในการพิจารณา ก่อนการตดัสินใจใช้

สินคา้หรือบริการ เช่น การอ่านบทความบรรยายประสบการณ์การสินคา้บนส่ือออนไลน์  การหาขอ้มูลสินคา้ดว้ยการ

เสิร์ชออนไลน์  การดูส่ือวิดีทศัน์ออนไลน์ การศึกษาบริษทัผูจ้าํหน่ายสินคา้ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษทั

สินคา้ หรือการคน้หาสินคา้ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (ไอพีจีมีเดียแบรนด์, 2557) จะเห็นไดว้่าส่ือดิจิทลัมีความจาํเป็น 

และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการช้ีนาํการรับรู้ ทศันคติและการดาํเนินชีวิต ในทุกกิจกรรมของผูบ้ริโภค และในการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัจะมีส่ือดิจิทลัเขา้มามีบทบาทร่วมดว้ยเสมอ 

รายงานผลสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ.0 2559 โดยสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกาํกบัดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม0 พบว่า กลุ่ม

ผูใ้ชง้านอินเตอร์แบ่งตามช่วงอาย ุ(Generation) ท่ีมีการใชง้านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือกลุ่ม0 Gen Y หรือท่ีเรียกกนัว่า

กลุ่มมิลเลนเนียล 0(Gen Millennial) ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะกาํเนิดในช่วงปี พ.ศ.2523-พ.ศ. 2535 0โดยกลุ่มมิลเลนเนียล มีอตัรา

การใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉล่ียถึง0 54 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ0 7.4 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงถือเป็นตวัเลขสูงสุดในการใชง้านอินเตอร์

เม่ือเทียบกบักลุ่มผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตในช่วงอายอ่ืุนๆ 

จากกระแสข่าวการถ่ายโอนหุ้นทางธุรกิจให้แก่กลุ่มทายาทนักธุรกิจ  ในช่วงก่อนการประกาศ

พระราชบญัญติัภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ท่ีจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  (11ทีมข่าวไทยรัฐ

ออนไลน์, 2558) 1 1ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายหลักของสถาบนัการเงินในการปล่อยสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่มีความ

ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เม่ือมีการถ่ายโอนหุ้นทางธุรกิจให้แก่กลุ่มทายาทแลว้ ผูเ้ป็นเจา้ของธุรกิจเดิมยงัคงทาํหน้าท่ีบริหาร

กิจการธุรกิจเหล่านั้น ถึงแมว้่าผูมี้อาํนาจบริหารใหม่ตามความชอบธรรมโดยกฎหมายคือกลุ่มทายาทนักธุรกิจท่ีกลาย

มาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในกิจการธุรกิจก็ตาม อาจจะดว้ยเหตุผลทางดา้นประสบการณ์เน่ืองจากมีอายุน้อย โดยมีช่วงอาย ุ

24-37 ปี ตามรายงานข่าวกลุ่มทายาทนกัธุรกิจ (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เม่ือวนัท่ี 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558)  จึงทาํให้

กลุ่มทายาทนกัธุรกิจเหล่าน้ี ยงัไม่ไดรั้บอาํนาจในการบริหารอย่างท่ีควรจะเป็น ภายหลงัจากวนัท่ี 1 เดือนกุมภาพนัธ์ 

พ.ศ.2559 ท่ีพระราชบญัญติัภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  มีผลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการ จึงเกิดเหตุการณ์ท่ีธุรกิจ

จาํนวนมาก ไดเ้ปิดตวัแนะนาํผูเ้ป็นทายาทท่ีจะเขา้มาสืบทอดกิจการธุรกิจต่อไปในอนาคตในส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่ม

ทายาทนกัธุรกิจเหล่าน้ี เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้ป็นทายาทเขา้ไปมีบทบาทในการ

บริหารกิจการ และสามารถมีอาํนาจตดัสินใจในการดาํเนินการทางธุรกิจในอนาคต รวมไปถึงการตัดสินใจท่ีจะ

เลือกใชแ้หล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินใด ๆ ในประเทศไทย ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ธุรกิจของพวกเขาเหล่านั้น 

จากประเด็นน้ีกลุ่มผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ.0 2559 โดยสํานกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) เช่ือโยงกบัพระราชบญัญติัภาษีการรับมรดก ท่ีประกาศใหม่เม่ือปี พ.ศ.0 2558 พบว่า 

กลุ่มทายาทนักธุรกิจ และกลุ่มมิลเลนเนียล 0 มีช่วงอายุท่ีใกล้เคียงกัน และกลุ่มทายาทนักธุรกิจเหล่าน้ีเขา้ข่ายมี

พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตตามลกัษณะของ0กลุ่มมิลเลนนียล0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือขาดประสบการณ์ และยงัไม่มี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2107 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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ความเช่ียวชาญในการทาํธุรกิจ จะทาํให้กลุ่มทายาทนักธุรกิจเหล่าน้ี จาํเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูล และจากการสอบถาม

ความเห็นเบ้ืองตน้จากผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัของงานวิจยั ทาํให้ทราบว่า0ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล 0มีพฤติกรรมการ

ใชส่ื้อดิจิทลัในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูต่างๆ ตามพฤติกรรมของกลุ่มมิลเลนเนียล เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการ

คน้หาความรู้หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ 0(นาย ง (นามสมมติ), การส่ือสารส่วนบุคคล, 7 

เมษายน 2561)  จะให้เห็นว่ากลุ่ม0ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล 0มีความสามารถในการเปิดรับส่ือดิจิทลั มากกว่า

กลุ่มนกัธุรกิจในช่วงอายอ่ืุน ๆ ส่งผลให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงสถาบนัการเงิน ในการทาํการ

ส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั  ให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น0ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล 0ในการสร้างความ

เช่ือมัน่ และนาํมาซ่ึงการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ในอนาคตได ้

0 ดงันั้น ในการทาํวิจยัเร่ือง 0การรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลักบัความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงินของ

ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่  0จึงมุ่งเน้นท่ีจะทาํการศึกษา

เก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสาร ของกลุ่มทายาทนกัธุรกิจ 0ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล0 เพราะคนกลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่ม

คนท่ีเฉพาะเจาะจง และสามารถเขา้ถึงคนกลุ่มน้ีได้ยาก ในประเทศไทย แต่0ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล 0มี

ศกัยภาพทางการเงินสูงท่ีจะสามารถใชสิ้นคา้และบริการของสถาบนัการเงิน จึงทาํให้0ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลน

เนียล 0เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสถาบนัการเงินต่างๆ ตอ้งการท่ีจะเขา้ถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์และการ

บริการ ทั้งน้ียงัไม่พบว่ามีงานวิจยัเก่ียวกบัส่ือออนไลน์ท่ีทาํการศึกษาคนกลุ่มน้ีโดยตรง การวิจยัน้ีจะมีประโยชน์ต่อ

สถาบนัการเงินในประเทศไทย ท่ีจะสามารถทราบถึงการรับรู้ และมุมมองของ0ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ท่ีมี

ต่อ0การส่ือสารตราสินค้าของสถาบนัการเงิน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ ก่อนการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ

ขนาดใหญ่ เพ่ือให้สถาบนัการเงินสามารถทาํผลการวิจยั0ไปใชใ้นการวางกลยทุธ์การส่ือสารตราสินคา้ ผา่นส่ือดิจิทลั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลักบัความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงิน ของทายาทนกั

ธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่  

2.2 เพ่ือศึกษามุมมองดา้นความเช่ือมัน่ ของทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่อการส่ือสารตราสินคา้ผา่น

ส่ือดิจิทลั ของสถาบนัการเงิน  
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มลูจากเอกสาร การเกบ็ขอ้มลู และการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) ดงัน้ี 

 3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการ

เลือกกลุ่มเพ่ือความเหมาะสมในการวิจยั โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกโดยเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มตวัอยา่งทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เป็นบุคคลท่ีกาํเนิดในช่วงปี พ.ศ.2523 – พ.ศ.2535 โดยมี

สถานะเป็นทายาทนกัธุรกิจท่ีมีบทบาทในการบริหาร และมีอาํนาจในการตดัสินใจภายในกิจการธุรกิจ โดยไม่จาํกดั

เพศ และไม่จาํกดัประเภทธุรกิจ ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์ดว้ยความสมคัรใจจากลูกคา้ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงใน
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ประเทศไทย แต่กลุ่มทายาทนกัธุรกิจเหล่านั้นยงัมีประสบการณ์เป็นลกูคา้จากสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ในประเทศไทยอีก

ดว้ย 

2) กลุ่มตวัอยา่งทายาทนกัธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลท่ีเชิญมาให้ขอ้มลู คดัเลือกโดยเง่ือนไขทางดา้นประสบ -

การณ์การใชผ้ลิตภณัฑสิ์นเช่ือทางการเงิน คือ กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีประสบการณ์การใชสิ้นเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ จาก

สถาบนัการเงิน ไม่ตํ่ากว่า 2 สถาบนัการเงิน เพ่ือให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้กิดการเปรียบเทียบประสบการณ์ และไม่ให้เกิด

การเอนเอียงต่อสถาบนัการเงินใด ๆ เพียงแห่งเดียว โดยตอ้งเคยใชบ้ริการจาํนวนวงเงินสินเช่ือมากกว่า 20 ลา้นบาท

ข้ึนไป (จาํนวนวงเงินสินเช่ือนอ้ยกว่า 20 ลา้นบาท จะถือว่าเป็นสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ในอุตสาหกรรมการ

ปล่อยสินเช่ือ) 

3.2 การสร้างเคร่ืองมอืในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ิจยัในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ดว้ย

ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด โดยแบ่งโครงสร้างคาํถามออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ชุดคาํถามเก่ียวกับการรับรู้การส่ือสารตราสินค้าผ่านส่ือดิจิทลักับความเช่ือมัน่ต่อสถาบนั

การเงิน ของทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล 

ประเด็นท่ี 2 ชุดคาํถามเก่ียวกบัมุมมองดา้นความเช่ือมัน่ ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่อการส่ือ

สารตราสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลั ของสถาบนัการเงิน  

3.3 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1) ก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยทาํการส่งชุดคาํถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พิจารณา

ตรวจสอบความเหมาะสมในเน้ือหา แลว้จึงส่งไปยงัผูท่ี้จะถูกสัมภาษณ์ก่อนวนัสัมภาษณ์จริง ไม่นอ้ยกว่า 1 วนั

2) การถอดบทสัมภาษณ์ ดว้ยข้อมูลท่ีถูกบนัทึกระหว่างการสัมภาษณ์ ถูกส่งให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไดอ่้านเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง หากขอ้ความท่ีถอดออกมาจากบทสัมภาษณ์นั้น ไม่ตรงตามขอ้มลูท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้มูล

ไว ้ผูว้ิจยัจะทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงท่ีไดรั้บตรวจสอบจากผูถู้กสัมภาษณ์ 

3.5 การจัดทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ผล 

1) ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการถอดบทสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียงมาอ่านทบทวนหลาย ๆ คร้ัง เพ่ือให้

เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และนาํไปพิจารณาสรุปเป็นประเด็นสําคญั ก่อนนาํไป

วิเคราะห์เป็นผลการวิจยั 

2) การวิเคราะห์ผลการวิจยั ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยนาํขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 5 คน มาประมวลคาํตอบเพ่ือหาผลสรุปของการวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยประเมินคุณค่าของแต่ละคาํถามท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์พร้อมกบัการสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ห้ขอ้มูลระหว่างการ

สัมภาษณ์มาประกอบการวเิคราะห์ขอ้มลู  
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4. ผลการวจิัย

4.1. ผลการศึกษาการรับรู้การส่ือสารตราสินค้าผ่านส่ือดิจิทลักบัความเช่ือมัน่ต่อสถาบันการเงิน ของทายาท

นักธุรกจิ กลุ่มมลิเลนเนียล ก่อนการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกจิรายใหญ่  

 ทายาทนกัธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลส่วนใหญ่รับรู้การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงินผา่นช่องทางเฟซบุก๊ 

โดยใชเ้ฟซบุก๊เป็นเคร่ืองมือหลกัในการติดตามขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ จากสถาบนัการเงิน เพราะมีรายละเอียดคาํบรรยาย

ใตภ้าพในการส่ือสาร และสามารถเห็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูค้นต่อการส่ือสารจากสถาบนัการเงินบน

ช่องทางเฟซบุก๊ได ้และยงัมีช่องทางทวิตเตอร์อีก 1 ช่องทาง ท่ีมีคนให้ความสนใจ เพราะทวิตเตอร์ให้ขอ้มลูไดร้วดเร็ว 

ทนัสถานการณ์  ส่วนช่องทางอินสตาแกรม ไม่ใช่ช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมในการติดตามการส่ือสารจากสถาบนัการเงิน 

ผา่นส่ือดิจิทลั เพราะทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ใชอิ้นสตาแกรมเพ่ือความผอ่นคลาย และพวกเขาไม่ไดเ้ล็งเห็น

ถึงความจาํเป็นในการติดตามการส่ือผา่นจากสถาบนัการเงินผา่นช่องทางอินสตาแกรม  

การรับรู้เก่ียวกบัการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผา่นช่องทางดิจิทลั ของทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิล

เลนเนียล มีการรับรู้ดงัน้ี  

1) ดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน จากการส่ือสารตราสินคา้ผา่นช่องทางดิจิทลั เน่ืองจาก

สามารถรับรู้ไดว้่าสถาบนัการเงินต่างๆ ทาํการส่ือสารเร่ืองภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การเป็นสถาบนั

การเงินเพ่ือสังคม ผา่นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) หรือการเป็นสถาบนัการเงินท่ีทนัสมยั ดว้ยการ

ให้บริการแบบดิจิทลั  

2) ดา้นขอ้มลูผลิตภณัฑข์องสถาบนัการเงิน พวกเขาสามารถพบเห็นการส่ือสารผลิตภณัฑ ์และ

การบริการใหม่ๆ ตามช่องทางดิจิทลั ทั้งในส่วนของเฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบนัการเงิน หรือตามช่องทางส่ือ

ออนไลน์ 

3) ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคผา่นกิจกรรมทางการตลาด โดยการพบเห็นสถาบนั

การเงินทาํกิจกรรมการตลาด เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภค ตามสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ หรือตลาดทอ้งถ่ิน 

4) ดา้นการสร้างความน่าเช่ือถือ การรับรู้ไดถึ้งความถ่ีในการส่ือสารจากสถาบนัการเงิน สามารถ

สร้างการจดจาํให้ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เห็นการส่ือสารจากสถาบนัการเงินอยูเ่ป็นระยะ แสดงให้เห็นว่า

สถาบนัการเงินเหล่านั้นยงัคงเปิดให้บริการ ยงัมีตวัตน สามารถเช่ือมต่อการส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 

เม่ือทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล รับรู้เก่ียวกบัการส่ือสารตราสินคา้จากสถาบนัการเงิน จะเกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อการรับรู้ตามลาํดบัต่อไปน้ี 

1) การให้ความสนใจสาร ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ให้ความสนใจการส่ือสารของ

สถาบนัการเงิน โดยให้เหตุผลว่า เพราะสถาบนัการเงินทาํการส่ือสารเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทางการเงิน และ

การบริการ ทาํให้พวกเขาสามารถคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสถาบนัการเงินไดง่้าย ส่งผลให้ทราบถึงความความเคล่ือนไหว

และการปรับตวัของสถาบนัการเงิน โดยพวกเขานาํสารเหล่านั้นมาพิจารณาถึงความเช่ือมโยงว่า ส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บรู้

จากการส่ือสารของสถาบนัการเงินนั้น จะเก่ียวขอ้งหรือมีประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของพวกเขาหรือไม่ รวมถึงมีการ

ตั้งประเด็นขอ้สังเกตเก่ียวกบัการให้บริการ และการเขา้ถึงลูกคา้เพ่ือเสนอสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ เน่ืองจากพวกเขารับรู้

การส่ือสารจากสถาบนัการเงินผ่านช่องทางดิจิทลั แต่จะให้พวกเขาไปขอใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ผ่าน
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ช่องทางดิจิทลั คงไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ เพราะพวกเขาคิดว่า ไม่มีใครขอใช้บริการสินเช่ือเป็นเงินจาํนวนมาก 

ผา่นการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ 

2) การคาดหวงัจากการรับรู้สาร โดยส่วนใหญ่ ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล พบว่าการ 

ส่ือสารจากสถาบนั การเงินจะให้ความสําคญัของการส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น SME และพวกเขาไดเ้น้นย ํ้าว่า 

เน่ืองจากพวกเขาไม่ใช่ SME จึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของธนาคารในการรับสารในรูปแบบดงักล่าว แต่พวกเขายงัคง

คาดหวงัว่าจะไดรั้บรู้ข่าวสารขอ้มลูทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของตนเองมากยิง่ข้ึน เพราะไม่ค่อยไดพ้บเจอขอ้มลู

การส่ือสารการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 

 การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั ยงัไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ต่อทายาทนักธุรกิจ 

กลุ่มมิลเลนเนียล  แต่สามารถนาํมาเป็นเหตุผลประกอบความเช่ือมัน่ของพวกเขาได ้โดยพวกเขาจะนาํสารท่ีไดรั้บมา

พิจารณาร่วมกบัประสบการณ์จากการใชบ้ริการ และความไวว้างใจต่อสถาบนัการเงิน หากสถาบนัการเงินเขา้ใจความ

ตอ้งการในการใชสิ้นเช่ือของพวกเขา และบริการได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีพวกเขาคาดหวงั ก็จะสามารถสร้างความ

เช่ือมัน่ให้แก่พวกเขาได ้ 

 โดยพ้ืนฐานความเช่ือมัน่ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เกิดจากความไวว้างใจจากรุ่นสู่รุ่น เป็น

ความสัมพนัธ์เชิงลึกทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินท่ีคุน้เคยมีผลต่อความเช่ือมัน่และนาํไปสู่การ

ตดัสินใจใชบ้ริการไดง่้ายกว่าสถาบนัการเงินท่ีไม่คุน้เคย การรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน จนสามารถ

ทาํให้พวกเขาสนใจ  จะช่วยให้พวกเขาเปิดใจรับรู้ขอ้มลูข่าวสารจากสถาบนัการเงินท่ีไม่เคยมีประสบการณ์เป็นลูกคา้ 

แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ พวกเขาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอใชบ้ริการ และตอ้งมีการตกลงในรายละเอียดเง่ือนไข

สินเช่ือ รวมถึงผลประโยชน์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บอีกคร้ัง ก่อนทาํการตดัสินใจใชห้รือไม่ใชบ้ริการ 

4.2) ผลการศึกษามุมมองด้านความเช่ือมัน่ ของทายาทนักธุรกจิ กลุ่มมลิเลนเนียล ต่อการส่ือสารตราสินค้า

ผ่านส่ือดิจิทลั ของสถาบันการเงิน  

ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล จดัเป็นผูรั้บสารประเภทเปิดรับส่ือ รวมถึงการเปิดรับส่ือจากสถาบนั

การเงิน โดยสารท่ีจะสามารถทาํให้พวกเขาเปิดรับส่ือจากสถาบนัการเงินได ้จะตอ้งมีความน่าสนใจ และมีประโยชน์

สาํหรับพวกเขา หรือมีประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา 

การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั มีความน่าสนใจสาํหรับพวกเขา เพราะจะทาํให้พวก

เขาสามารถติดตามขอ้มลูการส่ือสารจากสถาบนัการเงินไดง่้าย และจะทาํให้พวกเขามีความคาดหวงัในการบริการสูง

ยิง่ข้ึน เพราะถือว่าพวกเขาเป็นลูกคา้รายใหญ่ของสถาบนัการเงิน 

ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ไดใ้ห้ขอ้เสนอว่า รูปแบบในการส่ือสารของสถาบนัการเงินผ่านส่ือดิจิทลั 

ควรจะทาํการส่ือสารให้เขา้ใจง่าย และไม่ซับซ้อน จะช่วยให้ตราสินคา้ของสถาบนัการเงินดูเขา้ถึงไดง่้ายมากยิ่งข้ึน 

เป็นการเปล่ียนภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน ท่ีผูค้นต่างจดจาํว่าการติดต่อสถาบนัการเงินเป็นเร่ืองยุ่งยาก และเป็น

ภาระสําหรับพวกเขา  แต่ในสุดทา้ยแล้วพวกเขาก็ตอ้งพิจารณาอีกทีว่า ภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงินท่ีพยายาม

ส่ือสารมาถึงลูกคา้ กบัการบริการมนัสอดคลอ้งกนัหรือไม่ หากไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และไม่ใช่บริการอย่างท่ี

พวกเขาตอ้งการ ก็จะส่งผลให้พวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการจากสถาบนัการเงินเหล่านั้น 
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การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงินผา่นส่ือดิจิทลั ท่ีทาํใหท้ายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล รับรู้ไดถึ้ง

ช่ือเสียงของสถาบนัการเงิน จะมีส่วนในการพิจารณาตดัสินใจใชบ้ริการ หากช่ือเสียงตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน 

เหมาะสมกบัวาระโอกาสในการทาํธุรกิจท่ีพวกเขาสามารถเอาตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ไปต่อยอดการทาํโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัธุรกิจได ้ อาจจะทาํให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ จากธนาคารท่ีมีช่ือเสียง

เหมาะสมกบัธุรกิจของพวกเขา  

ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ไดใ้ห้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า เพียงแค่การส่ือสารตราสินคา้จาก

สถาบนัการเงิน ไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับพวกเขาได ้แต่ยงัมีประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเป็นเหตุผลประกอบความ

เช่ือมัน่ ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของการใชบ้ริการ 2) ความเช่ือมัน่ในการรับรองความน่าเช่ือถือจาก

การไดรั้บรางวลัการันตี 3) ความเช่ือมัน่จากการเปรียบเทียบจากประสบการณ์การใชบ้ริการ 4) ความเช่ือมัน่เพราะ

ไวว้างใจจากการเป็นลูกคา้เก่า 5) ความเช่ือมัน่จากการส่ือสารระดบับุคคล ผา่นเง่ือนไขและผลประโยชน์ร่วมกนั 

การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ทาํให้สถาบนัการเงินมีความน่าสนใจ แต่ไม่สามารถสร้างความ

เช่ือมัน่ไดท้ั้งหมด เร่ืองความปลอดภยัในการใชบ้ริการเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ หากมีรางวลัการันตี 

หรือไดรั้บการรับรองความปลอดภยั ก็จะช่วยเพ่ิมระดบัความเช่ือมัน่ต่อทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียลได ้ อี ก ทั้ ง

ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงินของทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เกิดจากประสบการณ์การใชบ้ริการ หากไดรั้บ

บริการท่ีดี ก็จะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่พวกเขาได ้แต่ในขณะเดียวกนั หากสถาบนัการเงินพยายามทาํการ

ส่ือสาร หรือโฆษณาการบริการเกินความเป็นจริงจากประสบการณ์ท่ีพวกเขาเคยได้รับ ก็จะสามารถทาํลายความ

เช่ือมัน่ของพวกเขาท่ีมีต่อสถาบนัการเงินไดเ้ช่นกนั 

สุดทา้ยแลว้ ไม่มีสถาบนัการเงินใดท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่พวกเขาไดจ้ากการส่ือสารตราสินคา้

ของสถาบนัการเงินผา่นส่ือดิจิทลัเท่านั้น เพราะนอกจากการรับรู้การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิล

เลนเนียล ยงัคงตอ้งการความเช่ือมัน่ผา่นการส่ือสารระดบับุคคล ระหว่างตวัเขาเอง กบัผูใ้หบ้ริการจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีมีเร่ืองผลประโยชน์ทางการเงิน และเง่ือนไขการใชบ้ริการสินเช่ือเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงจะสามารถทาํให้พวกเขาเช่ือมัน่

ในสถาบนัการเงินได ้

5. การอภปิรายผล

 จากการศึกษาการรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลักบัความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงินของทายาทนัก

ธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่  ในคร้ังน้ีได้พบประเด็นต่างๆ ท่ี

น่าสนใจหลายประเด็น โดยแต่ละประเด็น จะมีส่วนท่ีเหมือน ส่วนท่ีแตกต่าง และส่วนท่ีเสริมเน้ือหา จากงานวิจยัอ่ืนๆ 

ท่ีใกลเ้คียงกนั ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการรับรู้การส่ือสารตราสินค้าผ่านส่ือดิจิทัลกับความเช่ือมั่นต่อสถาบันการเงิน ของ

ทายาทนักธุรกจิ กลุ่มมลิเลนเนียล ก่อนการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกจิรายใหญ่  

ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล มีการติดตามการส่ือสารสถาบนัการเงินผ่านช่องทาง   เฟซบุ๊กเป็นหลกั 

เพราะสามารถเห็นรายละเอียดคาํบรรยายประกอบภาพของการส่ือสาร รวมไปถึงเห็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านออนไลน์ ผา่นการส่ือสารบนช่องทางดิจิทลัจากสถาบนัการเงิน ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด

เร่ืองการส่ือสารออนไลน์ของชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกุล (2555) ท่ีได้อธิบายว่าผูใ้ชง้านส่ือออนไลน์สามารถแบ่งปัน
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ขอ้มลูเร่ืองราวข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่ท่ีหลากหลายเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 

หรือแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ อีกมากมาย  

นอกจากน้ียงัมีช่องทางทวิตเตอร์ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ให้ความสนใจ 

เพราะสามารถติดตามการส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัสถานการณ์ ส่วนช่องทางอินสตาแกรม ไม่ใช่ช่องทางท่ีเป็น

ท่ีนิยมในการติดตามการส่ือสารจากสถาบนัการเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เพราะพวก

เขาไม่ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัในการติดตามการส่ือสารของสถาบนัการเงินผ่านช่องทางอินสตาแกรม และตอ้งการใช้

อินสตาแกรมเพ่ือความผอ่นคลายเท่านั้น 

ผลการวิจยัการรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล จาการส่ือสารผ่านช่องทาง

ดิจิทลั ทาํให้ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล สามารถรับรู้ไดถึ้งคุณลักษณะตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน โดย

สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1) ดา้นคุณลกัษณะของสินคา้ (Attributes) พวกเขาสามารถรับรู้ไดว้่าสถาบนัการเงิน 

กาํลงัจะส่ือสารผลิตภัณฑ์อะไร ผ่านช่องทางดิจิทลั ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะพบการส่ือสารผลิตภณัฑ์และการบริการ

สาํหรับกลุ่มลูกคา้ SME  ซ่ึงไม่ตรงตามความตอ้งการของพวกเขา เพราะพวกเขาเป็นลูกคา้สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ และ

ไม่มีความต้องการท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์สินเช่ือแบบ SME ดังนั้ นการส่ือสารด้านคุณลักษณะของสินค้า ของสถาบนั

การเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั สาํหรับทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล จึงยงัไม่เป็นผลสาํเร็จ เพราะไม่ใช่การส่ือสารท่ีลูกคา้

กลุ่มน้ีตอ้งการรับรู้ 

2) ดา้นการก่อใหเ้กิดคุณค่า (Value) ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล สามารถ 

รับรู้ไดว้่า ตราสินคา้ของสถาบนัการเงินท่ีมีช่ือเสียงจะมีประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของเขา หากตราสินคา้ของสถาบนั

การเงินมีช่ือเสียงท่ีดี พวกเขาอาจจะพิจารณาการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่จากสถาบนัการเงินบางแห่ง 

เพราะสามารถนาํตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ไปทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การร่วมลงทุนหว่างธุรกิจ ท่ีช่วย

ส่งเสริมให้ธุรกิจของพวกเขามีภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึนได ้

3) ดา้นวฒันธรรม (Culture) ตราสินคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรมขององคก์ร โดยทายาทนกั 

ธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ไดย้กตวัอยา่งว่า ธนาคารกรุงศรีอยธุยาเป็นธนาคารเพ่ือสังคม เพราะมีการส่ือสารเก่ียวกบัการ

ทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมให้ผูค้นไดรั้บรู้ผา่นส่ือดิจิทลัอยูเ่ป็นประจาํ เป็นตน้ 

4) ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) ของสถาบนัการเงิน ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล สามารถ 

รับรู้ไดว้่าสถาบนัการเงินแต่ละแห่งมีภาพลกัษณ์อยา่งไร เช่น ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นธนาคาร

ดิจิทลั มีความทนัสมยั เป็นตน้ จากการรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั 

 การรับรู้ตราสินคา้ของสถาบนัการเงินของทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล จากการส่ือสารตราสินคา้ของ

สถาบนัการเงิน ผ่านช่องทางดิจิทลั ยงัไม่ครอบคลุมตามแนวคิดของ Aaker, D. A. (1991). ท่ีไดเ้สนอว่า ตราสินคา้

สามารถส่ือความหมายได ้6 ระดบั โดยการรับรู้ตราสินคา้ของสถาบนัการเงินของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล 

สามารถรับรู้ไดเ้พียง 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณลกัษณะของสินคา้ (Attributes)  2) ดา้นการก่อให้เกิดคุณค่า (Value)   

3) ดา้นวฒันธรรม (Culture)  4) ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) อย่างไรก็ตามทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ยงัไม่

สามารถรับรู้ไดอี้ก 2 ดา้นคือ 1) ดา้นคุณประโยชน์ (Benefits) และ 2) ดา้นการส่ือถึงลกัษณะของผูใ้ช ้(User) เพราะ
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ทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลไม่พบเห็นการส่ือสารในเชิงคุณประโยชน์ และการส่ือถึงลักษณะของผูใ้ช้งาน

สถาบนัการเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั 

สาํหรับการเปิดรับการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผ่านส่ือดิจิทลัของสถาบนัการเงิน เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการรับรู้เพ่ือตอ้งการรู้เหตุการณ์   (Surveillance) ตามแนวคิดการเปิดรับส่ือ ของ McCombs and 

Becker (1979, อา้งในถึง ปรมะ สตะเวทิน, 2546)  โดยการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผ่านส่ือดิจิทลั ทาํให้

ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัการเงิน ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจของสถาบนัการเงิน และ

การปรับตวัในยคุดิจิทลัในการบริการลูกคา้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา หรือเป็นประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของพวก

เขา เพ่ือนาํไปพิจารณาเปรีบบเทียบกบัประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการ หรือเพ่ือให้เกิดการจดจาํและเปิดใจต่อสถาบนั

การเงินท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการ ซ่ึงถือเป็นการรับรู้เพ่ือตอ้งการช่วยตดัสินใจ (Decisions) ตามแนวคิดการเปิดรับส่ือของ 

McCombs and Becker (1979, อา้งในถึง ปรมะ สตะเวทิน, 2546) เช่นกนั  

การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั ไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ก่อนการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจราย ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เพราะการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน 

ผา่นส่ือดิจิทลั ไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้พวกเขาเกิดความเช่ือมัน่ และนาํมาเป็นเหตุผลในการตดัสินใจใชห้รือไม่บริการ

สินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่จากสถาบนัการเงินใด ๆ ในประเทศไทย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ืองการรับรู้

ภาพลกัษณ์ธนาคารท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการ ของญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน (2558)   ในประเด็นท่ีว่า 

การส่ือสารภาพลกัษณ์ธนาคารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อต่อการใชบ้ริการของลูกค้า แต่ความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ของ

สถาบนัการเงินและการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ไม่ไดเ้กิด

จากการรับรู้การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน       

 อยา่งไรก็ตาม ความเช่ือมัน่เกิดข้ึนโดยมีพ้ืนฐานความไวว้างใจจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการส่งต่อความเช่ือมัน่ผ่าน

การใชบ้ริการมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ท่ีเคยมีประสบการณ์การใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินมาก่อน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี

สอดคล้องกับแนวคิดของ Pavlov (2002) เร่ืองความเช่ือมัน่เป็นผลท่ีเกิดมาจากความไวว้างใจของผูบ้ริโภค จาก

ประสบการณ์การท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ  

ในส่วนของการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ จะข้ึนอยู่กบัการเสนอเง่ือนไขทางสินเช่ือ ท่ี

ผา่นการส่ือสารระดบับุคคล ระหว่างทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล กบัเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการสินเช่ือจากสถาบนั

การเงิน โดย 1) สถาบนัการเงินจะตอ้งมีการส่ือสารรายละเอียดเง่ือนไขสินเช่ือให้ตรงกบัความตอ้งการในการขอใช้

สินเช่ือ 2) ตอ้งมีการพดูคุยตกลงในรายละเอียดของเง่ือนไขสินเช่ือกบัเจา้หน้าท่ีของสถาบนัการเงินโดยตรง และ 3) 

สถาบนัการเงินจะตอ้งส่ือสารช้ีแจงผลประโยชน์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บ ก่อนทาํการตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่ใชบ้ริการ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดลกัษณะการตดัสินใจของผูซ้ื้อของ Kotler (1994) ในประเด็นดงัน้ีคือ 1) รับรู้ความตอ้งการใน

การใชสิ้นเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ของตนเอง 2) ทาํการสืบคน้ขอ้มลูจากบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของสถาบนัการเงิน และ 

3) ประเมินผลทางเลือกก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการ

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษามุมมองด้านความเช่ือมั่น ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่อการส่ือสารตรา

สินค้าผ่านส่ือดิจิทลั ของสถาบันการเงิน  

ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เป็นผูรั้บสารท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ จากความน่าสนใจของสาร และ

เห็นว่ามีประโยชน์สาํหรับพวกเขา หรือมีประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดความตอ้งการของ
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ผูรั้บสาร ของไปรยา ตนัติวงศ ์(2551, อา้งถึงในพรนบัพนั ชูพินิจ, 2555) ในประเด็นท่ีว่าการรับข่าวสารของบุคคลนั้น

จะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน  

ในดา้นช่ือเสียงตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน มีส่วนช่วยในการพิจาณาตดัสินใจการใชบ้ริการ โดยทายาท

นกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ให้มุมมองต่อประเด็นน้ีว่า หากสถาบนัการเงินมีช่ือเสียงท่ีดี และพวกเขาสามารถนาํตรา

สินคา้ของสถาบนัการเงิน ไปใชใ้นการทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของพวกเขา ก็อาจจะทาํให้ ทายาทนักธุรกิจ 

กลุ่มมิลเลนเนียล ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่จากสถาบนัการเงินท่ีมีช่ือเสียงเหมาะสมกบัธุรกิจของพวก

เขาได ้แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัวาระโอกาสในการทาํธุรกิจ 

ผลสรุปจากการศึกษามุมมองดา้นความเช่ือมัน่เช่ือมัน่ ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่อการส่ือ

สารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผ่านส่ือดิจิทลั ทาํให้ทราบว่า การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผ่านส่ือ

ดิจิทลั ไม่เพียงพอท่ีจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียลได ้ โดยพวกเขาไดใ้ห้มุมมอง

ไปทิศทางเดียวกนัว่าการส่ือสารท่ีจะทาํให้พวกเขาเกิดความเช่ือมัน่ตอ้งอาศยัการส่ือสารระดบับุคคล ระหว่างตวัเขา

เองกบัผูใ้ห้บริการจากสถาบนัการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผลประโยชน์ทางการเงิน และรายละเอียดเก่ียวกบัการรับ

บริการสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ จึงจะสามารถทาํให้พวกเขาเช่ือมัน่ในสถาบนัการเงินได ้ แต่สําหรับการส่ือสารผ่าน

ช่องทางดิจิทลัหากสถาบนัการเงินสามารถทาํการส่ือสารตราสินคา้ให้เขา้ถึงไดง่้าย และทาํการส่ือสารอย่างสมํ่าเสมอ 

จะทาํให้พวกเขาสามารถรับรู้ขอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ของสถาบนัการเงินได ้และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาพิจารณา

ร่วมกบัประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการจากสถาบนัการเงิน เพ่ือตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ จาก

สถาบนัการเงินท่ีนกัธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลพึงพอใจต่อไปในอนาคต 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1) ทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล ให้ความสนใจต่อการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผ่านส่ือ

ดิจิทลั เพราะเป็นช่องทางท่ีทาํให้พวกเขาสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และข่าวสารต่างๆ ไดง่้าย ดงันั้นสถาบนัการเงินต่างๆ 

ควรทาํกาส่ือสารตราสินคา้ผา่นส่ือดิจิทลั เพ่ือให้ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เกิดการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ของ

สถาบนัการเงินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  

2) สถาบนัการเงิน และนักกลยุทธ์การส่ือสาร ควรสร้างการส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผ่านส่ือ

ดิจิทลั ให้ทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล สามารถรับรู้ไดถึ้งคุณประโยชน์ (Benefits) และส่ือถึงลกัษณะของผูใ้ชใ้ห้

ชดัเจน (User) เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของทายาทนกัธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียลไดม้ากยิง่ข้ึน 

3) สถาบนัการเงิน และนกักลยทุธ์การส่ือสาร ควรทาํการส่ือสารเร่ืองราวเก่ียวกบัสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ 

ผา่นส่ือดิจิทลัเพ่ิมเติม เพราะทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล พบเห็นพบเห็นการส่ือสารธุรกิจรายใหญ่ไม่มากนัก 

ส่วนใหญ่มีแต่ธุรกิจรายยอ่ย (SME) ซ่ึงไม่ตรงตามความตอ้งการของพวกเขา 

4) การส่ือสารตราสินคา้ของสถาบนัการเงิน ผา่นส่ือดิจิทลั ยงัมีความจาํเป็น เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการ

สร้างความเช่ือมัน่ ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงทายาทนกัธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล 

สามารถนาํความเช่ือมโยงเหล่าน้ีไปเป็นเหตุผลก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายใหญ่ในภายหลงั 
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ธัญลักษณ์ กานต์ศิริกลุ1 และ ลักษณา คล้ายแก้ว2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์องคร์วม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท์ี่ปรึกษา และหัวหน้าหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์องคร์วม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การวิจยัและการสร้างสรรค์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาด

ของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิจยัแนวคิดการส่ือสารการตลาดบนเฟซบุ๊ก

แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และ 2) เพ่ือสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจสาํหรับงานส่ือสารการตลาดของ

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนาแบบกลุ่ม จากนั้นนาํขอ้มลูท่ีไดม้าสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดของสถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์ 

ผลการศึกษาการวิจยัแนวคิดการส่ือสารการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

พบว่า 1) สาระสําคญัของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ คือ การนาํเสนอเก่ียวกบั   

การเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Work-based Education) ท่ีเป็นจุดเด่นของสถาบนั  2) 

วิธีการในการสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจท่ีตอ้งคาํนึงถึง การกาํหนดวตัถุประสงค์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  การสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายดา้นขอ้มูลผูบ้ริโภคเชิงลึก แก่นสําคญัของสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ การแบ่งสัดส่วนเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ การออกแบบเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจและ วดัและประเมินผลเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจ 

ผลการศึกษาการวิจยัดา้นการสร้างสรรค์ส่ือบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดของสถาบนัการ

จดัการปัญญาภิวฒัน์ พบว่า ขั้นตอนในการสร้างสรรคแ์บ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนการผลิต คือ  การ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือนําวิธีการสร้างสรรค์มาวางแผนรูปแบบของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 2) 

ขั้นตอนการผลิต คือ การออกแบบและผลิตเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจตามแนวทางท่ีวางไวใ้นขั้นตอนก่อน การผลิต 

3) ขั้นตอนการประเมินผล คือ การวดัและประเมินผลของเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจ

คาํสําคญั :  การสร้างสรรค์, เฟซบุก๊แฟนเพจ 

ABSTRACT 

This independent study is about Research and creation of Facebook Fanpage for Marketing 

Communication of Panyapiwat Institute of Management. There are two objectives which are 1) to study the concept 

of Facebook Fanpage for Marketing Communication of Panyapiwat Institute of Management and 2) to create the 

Facebook Fanpage for Marketing Communication of Panyapiwat Institute of Management. Three research 
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methodologies were used for collecting data which are Documentary analysis, In-Depth Interview, and Focus 

group. Then the researcher accumulated the data to create a Facebook Fanpage for Marketing Communication of 

Panyapiwat Institute of Management and using a descriptive analysis upon the objectives which can be summarized 

the finding as following; 

The finding of Facebook Fanpage concept for Marketing Communication of Panyapiwat Institute of 

Management can be divided into 2 points 1) Objective and mainstream of content is an Experiential learning or 

Work-based education which is an outstanding point of Panyapiwat Institute of Management 2) Procedure to 

considerate for an creation of Facebook Fanpage ; a specification of main objective of communication, a customer 

insight interview, a mainstream of content, a content categorization a specification of design, and Evaluation 

The finding of Facebook Fanpage creation for Marketing Communication of Panyapiwat Institute of 

Management found that there are 3 steps of its creation; 1) Pre-production; the accumulation of data to plan and 

create a content on Facebook Fanpage 2) Production; the design and production of the content on Facebook 

Fanpage upon a designated plan 3) Evaluation process; an evaluation of Facebook Fanpage. 

Keywords:  Creation, Facebook Fanpage 

1. บทนํา

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ หรือ Panyapiwat Institute of Management: PIM เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ี

ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดาํเนินการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญา

โท และ ปริญญาเอก ภายใตก้ารสนบัสนุนจากบริษทั ซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ไดน้าํ

องคค์วามรู้ท่ีสั่งสมจากภาคธุรกิจมาพฒันาเป็นทฤษฎีท่ีมีความทนัสมยั และเช่ือมโยงเขา้กบัโลกของการทาํงานจริง 

เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพพร้อมสําหรับอนาคตของประเทศไทย ดว้ยระบบการเรียนการสอนแบบ Work-based 

Education: WBE ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้นักศึกษาเป็นผูป้ฏิบติัและฝึกฝน เป็นรูปแบบท่ีทาํให้

นักศึกษาและคณาอาจารยมี์โอกาสในเรียนรู้ร่วมกนัในรูปแบบของการลงมือปฏิบติั การเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการ

สร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างการเรียนและการฝึกงานในองคก์รต่าง ๆ แนวทางการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์จริง Work based Education : WBE สอดคลอ้งกบัการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 มี 4 องคป์ระกอบท่ี

สาํคญั 4 ประการ ประการแรก คือ การสอนโดยมืออาชีพ Work-based Teaching : WBT เป็นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา

จากผูป้ฏิบติังานจริงในองคก์รเพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะฝึกปฏิบติัจริง ประการท่ีสอง คือ การเรียนรู้จากการปฏิบติั 

Work-based Learning : WBL การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัจริง ท่ีมีการจดัโปรแกรมจากครูฝึกและมีระบบติดตาม

ผลประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือทาํให้มีการบูรณาการระหว่างทฤษฏีกบัภาคปฏิบติัอย่างแทจ้ริง ในกระบวนการน้ี

ผูเ้รียนสามารถต่อยอดจากการเรียนรู้เพ่ิมเติมทาํการทดลองในสถานประกอบการจริง สร้างนวตักรรมเพ่ือสร้างความรู้

ใหม่กลบัสู่องคก์รได ้ประการท่ีสาม คือ การวิจยัสู่นวตักรรม Work-based Researching: WBR เป็นการศึกษาวิจยัของ

คณาจารยห์รือครูจากปัญหาการวิจยัจริงในองค์กรท่ีผลวิจยัสามารถทาํไปใชใ้นทางปฏิบติัไดโ้ดยตรงและนาํองค์

ความรู้ใหม่ ๆ กลบัสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน ประการสุดทา้ย คือ การสร้างความร่วมมือจากองคก์รชั้นนาํต่าง ๆ 
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Networking University เป็นการสร้างมือจากสถาบนัศึกษาภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือมีส่วนร่วมใน

กระบวนการการสอนการเรียนรู้จากการปฏิบติังานและการวิจยัสร้างนวตักรรมและเทคโนโลย ี

กลุ่มเป้าหมายของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีเติบโตข้ึนและโตมาในยุคท่ีเทคโนโลย ี

หรือ หรือ ดิจิทลัเนทีฟ (Digital Natives) ท่ีเกิดและเติบโตมาพร้อมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยอุปกรณ์ไอทีท่ีเป็น

ดิจิทลัมีเดีย ทั้งคอมพิวเตอร์แทบเล็ต สมาร์ทโฟนทาํให้สามารถค้นหาข้อมูลหรือ ส่ิงต่างๆ ท่ีสนใจไดด้้วยตัวเอง

โดยตรง เป็นผูใ้ชส่ื้อ เสพส่ือ และสร้างส่ือไดเ้อง ในลกัษณะของผูแ้สวงหาข่าวสาร (Active Audience) (สุภารักษ ์       

จูตระกลู, 2559) กลุ่มดิจิตลัเนทีฟน้ี เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-24 ปี มีประสบการณ์ในการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต

ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาในยุคดิจิตลั มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินค่าขอ้มูล

ข่าวสารท่ีมีรูปแบบบนเครือข่างสังคมออนไลน์อย่างแตกฉาน (ศุภกร จูฑะพล และ บุหงา ชยัสุวรรณ, 2559)  การ

ออกแบบการส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มเยาวชน จาํเป็นตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมการใชส่ื้อ การใชเ้น้ือหา และความตอ้ง     การ

เน้ือหาในชีวิตประจาํวนั เพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจ และในการตดัสินใจเลือกสถานศึกษาต่อก็เช่นกนั และในการเลือก

สถานศึกษาใดสถานศึกษาหน่ึงนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล โดยแต่ละสถานศึกษานั้นจะมี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองของหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน รวมถึงความมีช่ือเสียงของสถาบนั แนวทางการจดัทาํ

การตลาดดา้นการศึกษานั้นคงไม่แตกต่างจากแนวทางการตลาด ในดา้นธุรกิจอ่ืน ๆ แต่ดว้ยเหตุท่ีการให้บริการทาง

การศึกษามีความซบัซอ้นกว่าการคา้ดา้นอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตลาดดา้นการศึกษามีลกัษณะเป็นนามธรรมและ

เป็นการคาดการณ์ถึงผลลพัธ์ในอนาคตค่อนขา้งมาก (อุทยั ดุลยเกษม, 2556) จึงทาํให้นักส่ือสารการตลาดจาํเป็นตอ้ง

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาด สร้างช่องทางเพ่ือท่ีจะส่ือสารให้กบักลุ่มเป้าหมายให้เขา้ใจ สะดวก รวดเร็ว และเขา้กบั

กระแสสังคมท่ีเทคโลยท่ีีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้นเพ่ือให้สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เพ่ิมความสามารถดา้นการส่ือสารการตลาด โดยการนาํเฟซบุ๊กมา

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสําคญัของ      

การสร้างสรรค์เฟซบุ๊กเพ่ืองานส่ือสารการตลาดโดยมีรากฐานมาจากหลกัสูตรการเรียนการสอน การเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์จริง Work-based Education : WBE ของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ท่ีแตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษา    

อ่ืน ๆ ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํ  การศึกษาวิจยัเร่ือง การวิจัยและการสร้างสรรค์ส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาด     

เป็นช่องทางการในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายประกอบการตดัสินใจท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน์ อนันาํไปสู่ประโยชน์และการพฒันาการส่ือสารการตลาดของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ให้ดียิง่ข้ึนไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาวิจยัแนวคิดการส่ือสารการตลาดบนเฟซบุก๊แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

2. เพ่ือสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจสาํหรับงานส่ือสารการตลาดของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

3. การดําเนินการวจิัย

3.1 แหล่งขอ้มลู

3.1.1  ขอ้มลูประเภทเอกสาร 

เอกสารเก่ียวกบัการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของสถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ เฟซบุ๊ก

แฟนเพจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการให้สาระความรู้ และ เอกสาร ตาํรา บทความ และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2119 จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 3.1.2 ขอ้มลูประเภทบุคคล 

    การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผูส่้งสารโดยใชเ้กณฑ์การคดัเลือกจากบุคคลท่ีมี

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์และการสร้างสรรค์ส่ือ 5 ปีข้ึนไปซ่ึง

ประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายวางแผนและพฒันาของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ฝ่ายการวางแผนและกลยุทธ์ส่ือ, 

ฝ่ายสร้างสรรค์เน้ือหาส่ือ, ฝ่ายผลิตและออกแบบส่ือ, ฝ่ายวดัและประเมินผล ส่วนการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus 

Group) เป็นกลุ่มของผูรั้บสาร โดยใชเ้กณฑ์การคดัเลือกกลุ่มท่ีศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและเป็นผูท่ี้มี

ความสนใจในหลกัสูตรของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  โดยแหล่งขอ้มลูประเภทบุคคลน้ี ประกอบไปดว้ยบุคคล 

3 กลุ่มดงัน้ี ผูท่ี้มีบทบาทในดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 1 คน ผูท่ี้มีบทบาทใน

ดา้นงานสร้างสรรคส่ื์อและวดัผลส่ือบน  เฟซบุ๊กแฟนเพจ 6 คน และ ผูท่ี้มีบทบาทในการใชส่ื้อเฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ือ

งานส่ือสารการตลาดของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 8 คน จาํนวนทั้งส้ิน 15 คน 

 3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เพ่ือให้ผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นมีอิสระในการตอบ

คาํถาม แสดงความคิดเห็น และให้ขอ้มูลไดอ้ย่างเต็มท่ี แต่ในขณะเดียวกนัผูว้ิจัยจะมีการกาํหนดประเด็นคาํถามท่ี

ตอ้งการสัมภาษณ์ (Interview Guide) ไวล่้วงหนา้ เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดประเด็นขอ้มลูคาํถามท่ีตอ้งการ 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

 3.3.1   ประเด็นคาํถามสําหรับผูท่ี้มีบทบาทในดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์ จาํนวน 1 คน ซ่ึงประกอบไปด้วย  จุดเร่ิมต้น ปัจจุปัน และอนาคตของการเรียนการสอนรูปแบบ         

การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง และขอ้เสนอในการสร้างสรรคส่ื์อเฟซบุก๊แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

3.3.2  ประเด็นคาํถามสาํหรับผูท่ี้มีบทบาทในดา้นงานสร้างสรรส่ือและวดัผลส่ือบนเฟซบุก๊แฟนเพจ 

จาํนวน 6  คน ซ่ึงประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบและขอ้มลูสาํคญัในการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค ์หลกัการและเทคนิค

ในการสร้างเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจ ปัญหาและอุปสรรคใ์นการสร้างสรรค ์ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการสร้างสรรค ์

                     3.3.3 ประเด็นคาํถามสาํหรับผูท่ี้มีบทบาทในการใชส่ื้อบนเฟซบุก๊แฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดของ

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ จาํนวน 8 คน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ีส่งผลให้มีการติดตามเฟซบุก๊แฟนเพจ 

ช่วงเวลาและความถ่ีในการเขา้ถึงเฟซบุก๊แฟนเพจ เน้ือหาและรูปแบบท่ีมีความน่าสนใจบนเฟซบุก๊แฟนเพจ รวมถึง

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการสร้างสรรค ์

 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มลู 

 ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มลูแบบพรรณาวิเคราะห์ (Analysis Description) โดยนาํเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษา

ตามท่ีไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไปใชใ้นการสร้างสรรคส่ื์อเฟซบุก๊แฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดของ

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 การวิจยัและแนวทางการสร้างสรรคส่ื์อเฟซบุก๊แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   

ผลจากการศึกษาขอ้มูลประเภทเอกสารและขอ้มูลประเภทบุคคล ไดท้าํการสรุปการบูรณาการการวิจยักบั

การสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ไดต้ามตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แนวทางการสร้างสรรค์ส่ือและการใช้ส่ือบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน์

ลกัษณะของข้อมูล
แนวทางการสร้างสรรค์ 

และการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก 
การนํามาประยุกต์ใช้

1.ดา้นการวางแผนและพฒันา

รูปการเรียนการสอนแบบ 

Work-based Education 

WBE เป็นจุดเด่นของสถาบนัฯ การเรียนรู้

แบบทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน

นบัเป็นหลกัสูตรท่ีลงตวัตอบโจทยธุ์รกิจ

รวบรวมขอ้มลูเพ่ือจดัทาํเน้ือหาหลกั

ท่ีเป็นจุดเด่น ขององค์กรเพ่ือใช้ใน

การส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ

สถาบนัฯ

2.ดา้นการสร้างสรรคส่ื์อเฟ

ซบุก๊แฟนเพจ 

ดา้นการวางแผนกลยทุธ ์

การตลาดออนไลน์ 

การสร้างเฟซบุก๊แฟนเพจควรคาํนึงถึง 

1) วตัถุประสงค ์

2) ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

3) การสร้างอตัลกัษณ์ 

นาํขอ้มลูมารวบรวมเพ่ือจดัทาํ

เน้ือหาและการออกแบบบนเฟซบุก๊

แฟนเพจของสถาบนัฯ

3.ดา้นการสร้างสรรคส่ื์อบน 

เฟซบุก๊แฟนเพจ 

ดา้นเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจ 

มีการแบ่งเน้ือหา Content Pillarซ่ึงการ

แบ่งเน้ือหานั้นจะตอ้งคาํถึงพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั  

1) เน้ือหาท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่ทราบมาก่อน

2) เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์กบั

กลุ่มเป้าหมาย 

3) เน้ือหาท่ีสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง

เฟซบุก๊แฟนเพจกบักลุ่มเป้าหมาย 

นาํขอ้มลูมารวบรวมเพ่ือสร้างสรรค์

เน้ือหาโดยใช ้ 

Content Pillar ในการแบ่งเน้ือหาท่ี

จะนาํเสนอบนเฟซบุก๊แฟนเพจของ

สถาบนัฯ 

4. ดา้นการออกแบบ

ส่ือบนเฟซบุก๊แฟนเพจ 

เขา้ใจในระยะเวลาอนัสั้น ยึดหลกัของ

ความสนใจและพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เป็นหลกั ในการจดัทาํ Mood board ซ่ึงเป็น

กระบวนการในการรวบรวมบรรยากาศ 

อารมณ์  แนวคิด การจดัวางองค์ประกอบ 

ของงาน เพ่ือแสดงให้เห็นแนวทาง การใช้

สี ภาพ สญัลกัษณ์ ตวัหนังสือ และ ตวั

ละคร 

ของงาน เพ่ือแสดงให้เห็นแนวทาง การใช้

สี ภาพ สัญลกัษณ์ ตวัหนงัสือ และ ตวั

ละคร 

นาํขอ้มลูมารวบรวมเพ่ือการออกแบบ 

Mood board บนเฟซบุก๊แฟนเพจของ

สถาบนัฯ 
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ลกัษณะของข้อมูล
แนวทางการสร้างสรรค์ 

และการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก 
การนํามาประยุกต์ใช้

5. ดา้นการวดัผล

และประเมินผลของส่ือ 

บนเฟซบุก๊แฟนเพจ 

การวดัผลและประเมินผลของส่ือเพ่ืองาน

ส่ือสารการตลาดบนเฟซบุก๊แฟนเพจไม่ควร 

วดัค่าจากการชาํระเงินในการซ้ือส่ือโฆษณา 

(Paid Reach) แต่ควรวดัจากการจาํนวนการ

เขา้ถึงโดยวิธีธรรมชาติ(Organic Reach) 

และ จาํนวนการมีปฏิสัมพนัธ์แบบธรรมชาติ 

(Engagement) 

นาํขอ้มลูเพ่ือมาจดัทาํเฟซบุก๊แฟน

เพจของ สถาบนัฯโดยเนน้จาํนวน

การเขา้ถึงโดยวิธีธรรมชาติ(Organic 

Reach) และ จาํนวนการมี

ปฏิสัมพนัธ์ 

แบบธรรมชาติ(Engagement) 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

6.ดา้นการใชส่ื้อเฟซบุก๊

ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.ความถ่ีและช่วงเวลาในการเขา้ใชเ้ฟซบุก๊

แฟนเพจกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นวยัเรียนมี 

การเขา้ใชเ้ฟซบุก๊ในช่วงเวลาท่ีเหมือนกนั  

คือ ก่อนและหลงัเลิกเรียน ส่วนในวนัหยดุมี

การใชเ้ฟซบุก๊ในช่วงเวลาว่างท่ีแตกต่างกนั 

จดัใหมี้การโพสตใ์นช่วง 

Prime time ท่ีมีการใชเ้ฟซบุก๊

แฟนเพจมากท่ีสุด 

3.ลกัษณะและรูปแบบของส่ือท่ีสามารถ

สร้างความดึงดูดใจตอ้งมีการใชเ้ทคนิคสีท่ี

ดึงดูดใจ มีเน้ือหาท่ีสั้น กระชบัไดใ้จความ 

และชดัเจนและเป็นเน้ือหาท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ไดป้ระโยชน์โดยตรง 

นาํขอ้มลูมาสร้างสรรคเ์น้ือหา

และการออกแบบ (Content & 

Design) บนเฟซบุก๊แฟนเพจของ

สถาบนัฯ 

4.2 การสร้างสรรคส่ื์อเฟซบุก๊แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ผลการวิจยัพบว่าการสร้างสรรค์ส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์แบ่งออกเป็น 3 

ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนก่อนการผลิต คือ การรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเพ่ือทาํมาวางแผนด้านภาพลักษณ์และ

รูปแบบของส่ือบนเฟซบุก๊แฟนเพจ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของส่ือเฟ

ซบุก๊แฟนเพจ การจดัทาํและแบ่งเน้ือหาท่ีนาํเสนอลงบนส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจ (2) ขั้นตอนการผลิต คือ การออกแบบ

และผลิตเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจตามแนวทางท่ีวางไว ้ไดแ้ก่ การนาํภาพลกัษณ์ขั้นตอนก่อน การผลิต มาเป็นหลกั

ในการออกแบบและควบคุมอารมณ์ของภาพ การจดัทาํและการแบ่งเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ คือ  การผลิตเน้ือหา

ตามท่ีวางแผนในขั้นตอนก่อนการผลิตท่ีแบ่งออกเป็น 3 เน้ือหา ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีให้สาระและความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ และเน้ือหาท่ีสร้างความบนัเทิงกบักลุ่มเป้าหมาย (3) ขั้นตอนการ

ประเมินผล คือการวดัและประเมินผลของส่ือบนเฟซบุ๊กแฟนเพจซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างสรรค์เฟซบุ๊ก

แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
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5.การอภปิรายผล 

 1. การวิจัยแนวคิดการส่ือสารการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

การกาํหนดวตัถุประสงค์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายก่อนเร่ิมท่ี

จะสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจนั้นนอกจากกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละสาระสาํคญัของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมาจาก

ขอ้มลูองคก์รท่ีตอ้งการเผยแพร่ ในหลกัสูตรการเรียนการสอน Work-based Education ของสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน์แลว้ ยงัตอ้งทราบถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงพฤติกรรม ทศันคติและ ความสนใจ ต่าง ๆ 

ในการใชส่ื้อ เพราะการทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้นสามารถนาํมาวางแผนในการนาํเสนอเน้ือหา รูปแบบ

เน้ือหาท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างตรงจุด เม่ือมีการกาํหนดวตัถุประสงค์และวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายแลว้ จะไดม้าซ่ึงแก่นสาํคญัของสารท่ีจะส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนาํไปใชเ้พ่ืองาน

ส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง (2557) ท่ีกล่าวถึงการทาํกล

ยทุธ์ดา้นเน้ือหาท่ีมีคุณภาพจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์จะตอ้งการนาํเสนอเพ่ือสร้างเป็นแนวทางและ

กรอบท่ีจะนาํไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และมีความสอดคลอ้งกบั เต็มสิริ ขาํทอง (2559, น. 8) ในเร่ืองของการวิเคราะห์ของมูล

เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมาย ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคเชิงลึก คือ การทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภคอย่างลึกซ้ึงว่าผูบ้ริโภคมีวิถีชีวิต

อย่างไร ชอบอะไร สนใจส่ิงใด อะไรกาํลงัเป็นท่ีนิยม ของกลุ่มผูบ้ริโภค รวมถึงการรู้จกัและเข้าใจว่าเขามีความคิด 

ความเช่ือ ทศันคติ พฤติกรรม หรือ ความตอ้งการในส่ิงต่าง ๆ อยา่งไร  โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนและสร้างสรรค์ใน

ส่ิงท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายชอบและสนใจ เพ่ือให้กิจกรรมดงักล่าวเขา้ถึง กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้ริง และสอดคลอ้ง

กบั วิเลิศ ภูริวชัร (2561) ได้ให้ความหมายว่า Customer Insight เป็นกุญแจท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้บรรลุถึงเป้าหมายสู่

ความสาํเร็จทางการตลาด ไดม้าซ่ึงขอ้มลูผูบ้ริโภคเชิงลึก และสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างกล

ยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เพ่ือสร้างความสาํเร็จท่ีแทจ้ริง ย ัง่ยนืทางการตลาด และเหนือคู่แข่ง  

 2.การสร้างสรรค์ส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดของสถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

  2.1) การตลาดเชิงเน้ือหาบนเฟซบุก๊แฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นมี

ปัจจยัสาํคญัทางดา้นเน้ือหาท่ีจะตอ้งให้ความสําคญักบัการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า (Value Content) กบักลุ่มเป้าหมาย 

ความหมายของการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า คือ เน้ือหาท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้างใดทางหน่ึง 

ส่งผลให้เกิดจาํนวนการเขา้ถึงและจาํนวนการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ   ซ่ึงเน้ือหาท่ีมีคุณค่า 

(Value Content) ตอ้งมีการแบ่งเน้ือหา (Content Pillar) ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ เน้ือหาการใชส้าระความรู้ท่ีตอ้งมี

ความเช่ือมโยงกบันโยบายขององคก์ร เน้ือหาดา้นประโยชน์เยือ่มดยงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และ เน้ือหา

ท่ีสามารถสร้างความบนัเทิงสอดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบนัและเป็นกระแสของสังคม ดงันั้ นการสร้างสรรค์

เน้ือหาจึงตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั ตรงกบัส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายนั้นคาดหวงั

ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ส่ิงมีประโยชน์กบัองค์กรเพียงอย่างเดียว โดยเน้ือหานั้นยงัอยู่ภายใตว้ตัถุประสงค์หลกัของการสร้าง

แฟนเพจท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบักลุ่มเป้าหมายได ้และเน้ือหาท่ีดีนั้นควรสั้ น กระชบั เขา้ใจง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

กบั สุรัตน์ชยั ยนืยาว (2559, น.126) ท่ีกล่าวว่า  Content คือ คุณค่า ท่ีเราส่งมอบให้กบัลูกคา้และฐานแฟนมีจุดประสงค์

เพ่ือให้ประโยชน์ และคาดหวงัให้กลุ่มเป้าหมายมีความจงรักภคัดีต่อแบรนด ์กลบัมาสร้างรายไดใ้ห้กบัแบรนด ์และแต่

ละเน้ือหาตอ้งประกอบไปดว้ย Brand Content คือ ส่ิงท่ีเราอยากบอก เป็นเร่ืองราวของเรา เป็นการเล่าเร่ืองราวของเรา

ให้กลุ่มเป้าหมายฟังก่อน หาเหตุผลว่าทาํไมพวกเขาตอ้งซ้ือ และ Value Content คือ ส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายหรือฐานแฟน
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อยากรู้ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในเน้ือหา ส่ิงน้ีจะมีคุณค่ากบักลุ่มเป้าหมายและฐานแฟนของเรา และ

สอดคลอ้งกบั ณัฐพชัญ์ วงศเ์หรียญทอง (2557) ไดก้ล่าวถึงการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า (Valuable Content) ไดแ้ก่       

ในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจและทาํตามไดง่้าย มีประโยชน์ เน้ือหาต้องส่ือสารวตัถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน เน้ือหา

ชัดเจน เขา้ใจง่าย คุณภาพส่ือท่ีใชแ้ละเน้ือหาท่ีดี ความเป็นตน้ฉบบัในรูปแบบของตวัเอง เพ่ือให้ผูอ่้านเกิดการจดจาํ

ทั้งน้ี ณัฐพชัญ์ วงศ์เหรียญทอง (2560) ยงัไดก้ล่าวถึง เน้ือหา 3 ประเภทของเน้ือหาทางการตลาดท่ีใชใ้นปัจจุปัน        

คือ เน้ือหาท่ีเน้นความบนัเทิงน้ือหากลุ่มน้ีชดัเจนเก่ียวกบัการสร้างอารมณ์ของเน้ือหาเป็นหลกั เน้ือหาเหล่าน้ีมกัมี

เหตุผลในการเสพคือเนน้เร่ืองความบนัเทิงของผูเ้สพเอง เช่น เน้ือหาน้ีสนุก เศร้า ซ้ึง หรือเป็นกระแส ซ่ึงมกัจะไดผ้ล

กลบักลุ่มเป้าหมายอยูเ่สมอ  2) เน้ือหาเพ่ือให้ขอ้มลูต่างๆ สร้างเพ่ือให้ขอ้มลูหรือเนน้ในการขายกบักลุ่มเป้าหมายไม่ว่า

จะสร้างเน้ือหาเพ่ือนาํเสนอว่าสินคา้นั้นดีอยา่งไร และสามารถแกปั้ญหาอะไรกบัผูบ้ริโภคได ้และทาํไมสินคา้นั้นถึง

จาํเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นเน้ือหาพ้ืนฐานท่ีแบรนด์ต่างๆ สามารถทาํออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายกว่าเน้ือหา

ประเภทอ่ืนๆ และ 3) เน้ือหาเพ่ือเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหากลุ่มน้ีคือการท่ีแบรนด์สร้างคอนเทนต ์      

เพ่ือแกปั้ญหาต่างๆ ให้กบักลุ่มเป้าหมายเน้ือหาประเภทน้ีจะอิงอยูบ่นปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  

2.2) การออกแบบเฟซบุก๊แฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดตอ้งควบคู่กบัการออกแบบซ่ึงเป็นเร่ือง

สาํคญั เพราะเป็นขั้นตอนท่ีเนน้องค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ของส่ือเพ่ือใชเ้ป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้

และเน้ือหาไปยงักลุ่มเป้าหมายให้เขา้ใจความหมายของการส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในระยะเวลาอนัสั้นผา่นรูปแบบต่าง 

ๆ โดยการออกแบบตอ้งมีกระบวนการกาํหนด Mood Board ในการรวบรวมบรรยากาศ อารมณ์เพ่ือกาํหนดทิศทาง     

ในการออกแบบบนเฟซบุ๊กแฟนเพจให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ผ่านการใช้ สี สัญลักษณ์ ตัวหนังสือ ระบบ

สัญลกัษณ์ และตวัละครประกอบให้มีความสอดคลอ้งกบัองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วตณพงษ ์น่ิงสุวรรณ และวีรพงษ ์

พลนิกรกิจ (2556) ท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองมือส่ือสารของผูดู้แลแฟนเพจ ซ่ึงไดก้ล่าวถึง     

1) แนวคิดในการออกแบบภาพ คือ การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร หรือแบรนด์สินคา้และบริการเป็นการออกแบบ

ภาพเพ่ือใชเ้ป็นตวัแทนหรือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ขององคก์ร 2) แนวคิดในการออกแบบสี คือ แนวคิดในการ

ใชสี้ประจาํองคก์รเป็นการออกแบบสีจากสีประจาํองคก์ร หรือสีเดียว และสีเพ่ือความแตกต่างเป็นการออกแบบสีโดย

ใชคู้่สีหรือใชสี้กลมกลืนเพ่ือแสดงถึงความแตกต่าง และ 3) แนวคิดในการออกแบบขอ้ความ คือ ขอ้ความท่ีปริมาณ

พอเหมาะเป็นการออกแบบขอ้ความท่ีไม่สั้ นและยาวจนเกินไป เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถอ่าน และทาํความเขา้ใจไดง่้าย และ

สอดคลอ้งกบั    สุรัตน์ชยั ยนืยาว (2559, น.92) ไดท่ี้กล่าวว่า  การให้ความสําคญักบัเอกลกัษณ์  โทนสี การวางรูป เป็นส่วน

สาํคญั ในการส่ือสารเพ่ือสร้าง Brand Character และ Brand Ambassador เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นการสร้างการ

จดจาํต่อกลุ่มเป้าหมาย 

2.3) การวดัผลและประเมินผลบนเฟซบุก๊แฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดว่าเน้ือหานั้นมีคุณภาพ

หรือไม่นั้นสามารถวดัไดจ้าก จาํนวนการเขา้ถึงโดยวิธีธรรมชาติ (Organic reach) และ จาํนวนการปฏิสัมพนัธ์แบบ

ธรรมชาติ (Engagement) นอกจากท่ีกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งการเน้ือหาท่ีมีประโยชน์สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ไดแ้ลว้กประการท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความสําคญัคือการมีส่วนร่วมของผูดู้แลเพจในการตอบคาํถามแบบเป็นกนัเอง     

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิวิมล ชูแกว้ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบและเน้ือหาการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและเน้ือหาในการส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ utccsmar ทาํหน้าท่ีเหมือนเป็นช่องทางในการส่ือสารสองทาง
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ระหว่างมหาวิทยาลยัและสาธารณชนท่ีสนใจรับรู้ข่าวสารเน้ือหาท่ีใชส่้วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบไม่เป็นทางการ ขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์กบักลุ่มเป้าหมาย และใชรู้ปแบบส่ือสารแบบก่ึงทางการในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกท่ี

ติดตาม การพดูคุยใชล้กัษณะการสร้างความสัมพนัธ์แบบพ่ีนอ้งแสดงความเป็นมิตรซ่ึงกนัและกนั 

2.4) ขั้นตอนในการสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจเพ่ืองานส่ือสารการตลาดขั้นตอนแรกคือ ขั้นตอน

ก่อนการผลิต (Pre-Production) ไดแ้ก่ การกาํหนดวตัถุประสงคข์องส่ือเฟซบุก๊แฟนเพจ  การกาํหนดภาพลกัษณ์  / อตั

ลกัษณ์ของส่ือเฟซบุก๊แฟนเพจ และ การจดัทาํและการแบ่งเน้ือหาท่ีนาํเสนอลงบนส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ขั้นตอนท่ีสอง

คือ ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นการนาํแนวทางหลกัการสร้างสรรคส่ื์อและการออกแบบตามท่ีไดว้างแผนและ

กาํหนดไวใ้นขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) มาปฏิบติัใช้จริง และ ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation 

process) เป็นการวดัผลและประเมินผลหลงัจากการผลิตเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรัตน์ชยั ยืนยาว (2559, น.92)             

ได้ท่ีกล่าวว่า ชั้นตอนการวางแผนการสร้างสรรค์เน้ือหาบนเฟซบุ๊กประกอบไปด้วย การวางแผน การลงมือทาํ 

ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และพฒันา ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมทาํการผลิตเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตอ้งมีการกาํหนด

เป้าหมายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการผลิตส่ือ 

 3) กลยทุธก์ารสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจบนเฟซบุก๊แฟนเพจของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์หลกัการ

สร้างสรรคส่ื์อตอ้งคาํนึงถึง 1) การกาํหนดวตัถุประสงค์ คือ การกาํหนดสาระสําคญัของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

ไดแ้ก่ขอ้มลูองคก์รท่ีตอ้งการเผยแพร่ ในหลกัสูตรการเรียนการสอน Work-based Education ของสถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์ 2) การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดา้นขอ้มูลผูบ้ริโภคเชิงลึก ไดแ้ก่ ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและ

พฤติกรรมในการใชส่ื้อเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3) Key message หลกัของเพจ ไดแ้ก่ เด็กเวร์ิค แบบ Work-based-Education 

4) การแบ่งสัดส่วนเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 5) การออกแบบและการผลิตเน้ือหา ได้แก่ การกาํหนด 

ตวัอกัษร สี ภาพ สัญลกัษณ์ และ ตวัละคร ในการส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 6) วดัและประเมิณผลโดยใชก้ารวดั

จาํนวนการเขา้ถึงโดยวิธีธรรมชาติ (Organic Reach) และจาํนวนการมีปฏิสัมพนัธ์แบบธรรมชาติ (Engagement) ซ่ึงมี

ความสอดคล้องกับขั้นตอนการวางแผนการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพของดารา ทีปะปาลและธนวฒัน์ ทีปะปาล 

(2553, น. 32) ท่ีกล่าวว่า นักการตลาดจะตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนการส่ือสารทุกขั้นตอน รวมถึงรูปวิธีการ

ดาํเนินงาน คือ การระบุกลุ่มผูรั้บข่าวสารเป้าหมาย (Identify the Target Audience) จะตอ้งวิเคราะห์และระบุกลุ่มผูรั้บ

ข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร (Determine the Communications Objectives) ผู ้

ส่ือสารจะตอ้งกาํหนดผูฟั้งว่า ตอ้งการให้ตอบสนองอย่างไร นาํไปสู่การออกแบบข่าวสาร (Design the Message) 

หลงัจากการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการติดต่อส่ือสาร หรือกาํหนดพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวสารของผูรั้บ

ข่าวสารแลว้ เน้ือหาข่าวสาร (Message Content) ตอ้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนโครงสร้างข่าวสาร 

(Message Structure) เป็นการจดัระบบองค์ประกอบของข่าวสารให้เหมาะสม และรูปแบบของข่าวสาร (Message 

Format) ตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างการนาํเสนอ เพ่ือหาวิธีพดูอยา่งสมเหตุสมผล และรูปแบบการนาํเสนอข่าวสารท่ีเสนอ

ออกไปต้องมีลักษณะเด่นชัดน่าสนใจ และในขั้ นตอนสุดท้ายคือการวัดผลงานการส่ือสาร (Measuring 

Communication Results)ซ่ึงสามารถสรุปออกมาไดเ้ป็นภาพรวมโมเดลกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เฟซบุ๊กแฟนเพจให้

ประสบความเร็จ ในองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัภาพรวม ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1โมเดลกลยทุธ์ในการสร้างสรรคเ์ฟซบุก๊แฟนเพจให้ประสบความเร็จในองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั
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การวัดและประเมินผล 

(Evaluation 

กําหนดวัตถปุระสงค์ 

และสาระสําคัญของเนื้อหา 

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

(Objective) 

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก 

(Consumer Insight) 

แก่นสําคัญของสาร (Key Message) 

เดก็เวร์ิคแบบ Work-based-Education 

แบ่งประเภทเนื้อหา 

(Content Pillar) 

การออกแบบ 

(Visual Design) 

เน้ือหา 

ดา้นสาระความรู้ 

เน้ือหา 

ดา้นประโยชน์ 

เน้ือหา 

ดา้นความบนัเทิง 

การออกแบบ 

ตวัอกัษร สี ภาพ 

ระบบสัญลกัษณ์ 

และตวัละคร 

ตามที่กาํหนดไว ้

ขา้งตน้ 

วดัผลจากจาํนวนการ

เขา้ถึงโดยวธีิธรรมชาติ 

(Organic Reach) 

และ 

จาํนวน 

การมีปฏิสัมพนัธ์ 

แบบวธีิธรรมชาติ 

(Engagement) 
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ของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF SATISFACTION OF EXPOSURE OF PLIK-POM-KAO 

OF TPBS FOR BANGKOK PEOPLE 

สกล เจริญเวช1
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจต่อการเปิดรับรายการพลิกปมข่าวสถานีโทรทศัน์ไทยพี

บีเอส ของผูช้มในกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ต่อความพึงพอใจในการ

เปิดรับรายการพลิกปมข่าว เป็นการวิจยัชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 

400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้มรายการพลิกปมข่าว สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ทั้งน้ีทาํการศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ

การทดสอบแบบ t-Test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOWA)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับชมรายการพลิกปมข่าว มีปัจจยัส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการชมรายการพลิกปมข่าวไม่ต่างกนั 

แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการชมรายการ

พลิกปมข่าวแตกต่างกนั  การทดสอบปัจจยัรูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้นเน้ือหาสาระ พบว่า เน้ือหาสาระท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มรายการพลิกปมข่าวแตกต่างกนั การทดสอบปัจจยัรูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้น

กระบวนการนําเสนอท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มรายการพลิกปมข่าว และการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ รูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้นเน้ือหาสาระและดา้นกระบวนการ

นาํเสนอ สรุปโดยรวมแลว้มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอให้เพ่ิมเติมเร่ืองการเพ่ิม

เวลารายการพลิกปมข่าวให้มากกว่าน้ีจากเดิม 10 – 15 นาทีมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง รองลงมาคือแนะนาํให้เสนอประเด็น

ข่าวท่ีทนัต่อเหตุการณ์ และสุดทา้ยแนะนาํให้เสนอข่าวท่ีฮิตติดกระแสในรูปแบบท่ีมีความต่ืนเตน้ 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ , การเปิดรับ , รายการพลิกปมข่าว 

ABSTRACT 

The study of satisfaction of exposure of Plik-Pom-Kao of TPBS for bangkok people aims at studying the 

demographical factor that has an impact on the satisfaction of the television programme “Plik-Pom-Kao.” It is a 

quantitative research with 400 questionaires in order to collect data from the audience of this programme which is 

broadcasted on ThaiPBS. The study is conducted by frequency distribution, percentage, mean and standard 

deviation. The hypothesis is tested by T-Test and One-Way ANOVA.  
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The result shows that different genders, ages, education backgrounds of the audience have an affect on the 

satisfaction of the programme similarly. However, different maritial status, occupations, monthly incomes have an 

affect on the satisfaction differently. The variety of contents affect the satisfaction differently. Meanwhile, the 

wide-ranging styles of presentation do not affect the satisfaction. In conclusion, the test indicats that the relations 

between demographics, contents and presentation styles are related to the satisfaction of the audience in the city of 

Bangkok. 

Most of respodents suggests the programme extends airtime, which is initially set approximately 10-15 

minutes. Secondly, they suggests the programme presents more current news. Lastly, they urges the programme to 

present top-trending and thrilling topics. 

Keywords: Satisfaction , Exposure , Plik-Pom-Kao 

บทนํา 

ท่ามกลางโลกแห่งยคุขอ้มลูข่าวสาร “ข่าว” ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีประชาชนนาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการ

ดาํเนินชีวิตและการตดัสินใจ ตั้งแต่เร่ืองใกลต้วั เร่ืองปากทอ้ง วิถีชีวิตประจาํวนั ขยายไปถึงนโยบายระดบัชาติ รวมทั้ง

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม ขณะเดียวกนัประเทศไทยมีสถานีวิทยุโทรทศัน์หรือทีวีซ่ึงเป็นช่องทางการกระจายข่าว

หลกั มีสาระสําคญัในการนาํเสนอ เน้ือหาท่ีเป็นทั้งสาระ ความบนัเทิง และสาระประโยชน์ให้กบัประชาชน ดว้ย

คุณลกัษณะของส่ือโทรทศัน์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีทาํให้ไดเ้ป็นภาพและไดย้ินเสียงในเวลาเดียวกนั ทาํให้ประชาชนสามารถ

รับรู้ขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว โทรทศัน์จึงนับว่ายงัเป็นส่ือท่ีมีบทบาทสําคญัในการเสนอข่าว โดยเฉพาะในยุค

ดิจิทลัทีวี ท่ีสถานีโทรทศัน์หลายแห่งต่างแข่งขนักนัอยา่งดุเดือดดา้นข่าวสารและดึงดูดกลุ่มผูช้มให้ติดตามข่าว รวมทั้ง

รายการของสถานีของตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสในฐานะองค์การส่ือสาธารณะท่ีไม่แสวงผลกาํไรแห่งแรกของประเทศไทย 

ดาํเนินการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ท่ีสนับสนุนการพฒันาสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ

ความเป็นไทย โดยผา่นทางบริการข่าวสารท่ีเท่ียงตรงรอบดา้น สมดุล และซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณ ซ่ึงสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอสมีรายไดจ้ากภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากสุราและยาสูบ มีรายไดสู้งสุดต่อปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ลา้น

บาท เ พ่ือใช้ในการบริหาร ผลิตส่ือตามเป้าหมายท่ีจะเป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีสรรค์สร้างรายการข่าวรายการ

สารประโยชน์และรายการสาระบนัเทิง ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามขอ้บงัคบัดา้นจริยธรรมขององค์กร โดยยึดถือ

ประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั (มาตรา 11 พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ปี 

2551) 

รายการพลิกปมข่าว เป็นช่วงข่าวซ่ึงอยูใ่นรายการข่าวคํ่ามิติใหม่ทัว่ไทย เน้ือหาเชิงสืบสวนสอบสวน มีการ

เจาะลึก จากประเด็นท่ีมีความแตกต่าง จากการนาํเสนอข่าวแบบทัว่ไป ดว้ยเน้ือหาท่ีมีความละเอียดหลากหลายและ

แตกต่าง เนน้การเขา้ถึงประชาชนและสังคมอย่างชดัเจน การนาํเสนอมีหลากหลายรูปแบบทั้งดา้นเน้ือหาสาระและ

ดา้นกระบวนการนาํเสนอ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจง่ายน่าสนใจ และสามารถนาํไปพฒันาต่อยอดประเด็นข่าวไดอี้กดว้ย 

โดยมีคอนเซ็ปทร์ายการคือ “ข่าวไม่ใช่แค่ท่ีคุณเห็นอีกต่อไป ปมท่ีตอ้งสืบ ปมท่ีแตกต่าง ลึกรอบดา้นกบัพลิกปมข่าว 

ท่ีจะมาขยายความเหตุการณ์สาํคญัๆ ในสังคม” 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เ พ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการเปิดรับและความพึงพอใจของผู ้ชมใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือศึกษารูปแบบรายการพลิกปมข่าวด้านเน้ือหาสาระ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ชมใน

กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้นรูปแบบกระบวนการนาํเสนอ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูช้มในกรุงเทพมหานคร 

การดําเนินการวจิัย 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรทั้งชาย และ หญิงในกรุงเทพมหานคร 50 เขต มีจาํนวน

ประชากรรวม 5,686,646 คน (ขอ้มลูจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ.2559) จะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ตาม

การแบ่งกลุ่มของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยทาํการสุ่มตัวอย่างจะเน้นให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดาํรงชีวิตของประชาชน ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จาํนวน 9 เขต

2. กลุ่มกรุงเทพใตจ้าํนวน10 เขต

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือจาํนวน 7 เขต

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออกจาํนวน 9 เขต

5. กลุ่มกรุงธนเหนือจาํนวน 8 เขต

6. กลุ่มกรุงธนใตจ้าํนวน 7 เขต

โดยจะคดัเลือกตวัแทนกลุ่มแบบเจาะจงกลุ่มละ 1 เขต ดูจากเขตท่ีมีจาํนวนประชากรสูงท่ีสุดในกลุ่ม เป็น

ตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือนาํมาทาํการศึกษาเท่านั้น 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดสูตรของ (Taro Yamane, 1973 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิปลจ์ารุ, 

2557, น. 45)  

กาํหนดให้ n  คือ จาํนวนตวัอยา่งหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N  คือ จาํนวนหน่วยทั้งหมดหรือขนาดของประชากร 

𝑒2 คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้

แทนสูตรไดด้งัน้ี 

𝑛 =  
5,686,646 

1+(5,686,646)(0.05)2
             

𝑛 = 399.97 
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 จากการคาํนวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 399.97 คน และเพ่ือให้ศึกษาคุณภาพของงานวิจยัใน

คร้ังน้ีให้มีความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน จะใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งของผูช้มรายการพลิกปม

ข่าว โดยใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage Sampling) 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ี จะใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ตามขั้นตอน

ดงัน้ี 

ข้ันตอนที ่1 แบ่งเขตในกรุงเทพมหานครจาํนวน 50 เขต เป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มของสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งจะเน้นให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดํารงชีวิตของ

ประชาชน ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดงัน้ี 

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จาํนวน 9 เขต ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสัม

พนัธวงศ ์เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวงัทองหลาง 

2. กลุ่มกรุงเทพใต ้จาํนวน 10 เขต ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยา

นาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จาํนวน 7 เขต ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซ่ือ เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี เขตดอน

เมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก จาํนวน 9 เขต ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคนันายาว 

เขตลาดกระบงั เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ จาํนวน 8 เขต ประกอบดว้ย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ 

เขตบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทวีวฒันา 

 6. กลุ่มกรุงธนใต ้จาํนวน 7 เขต ประกอบดว้ย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขต

บางบอน เขตราษฎร์บรูณะ และเขตทุ่งครู 

ข้ันตอนที่ 2 คดัเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต โดยดูจากเขตท่ีมีจาํนวนประชากรสูงท่ีสุดในกลุ่ม เป็น

ตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จาํนวน 9 เขต จาํนวนประชากรท่ีสูงท่ีสุดคือ เขตดินแดง จาํนวน123,966 คน 

2. กลุ่มกรุงเทพใต ้จาํนวน 10 เขต จาํนวนประชากรท่ีสูงท่ีสุดคือ เขตสวนหลวง จาํนวน 121,740 คน 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จาํนวน 7 เขต จาํนวนประชากรท่ีสูงท่ีสุดคือ เขตบางเขน จาํนวน 190,828 คน 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก จาํนวน 9 เขต จาํนวนประชากรท่ีสูงท่ีสุดคือเขตลาดกระบงั  

จาํนวน 171,933 คน 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ จาํนวน 8 เขต จาํนวนประชากรท่ีสูงท่ีสุดคือ เขตจอมทอง จาํนวน 153,668 คน 

6. กลุ่มกรุงธนใต ้จาํนวน 7 เขต จาํนวนประชากรท่ีสูงท่ีสุดคือ เขตบางแค จาํนวน 192,413คน 

ข้ันตอนที ่3 คาํนวณสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ไดจ้าํนวนของกลุ่มตวัอย่างแต่ละเขตเป็นไปตาม

สัดส่วนของจาํนวนประชากรในเขตนั้น ๆ โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามโควตา (Quota Sampling) คาํนวณไดด้งัน้ี 
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 ตารางท่ี1 คาํนวณสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้ันตอนที่4 การสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทาํการสุ่มตวัอย่างให้ครบตามจาํนวนท่ี

กาํหนด โดยผูศึ้กษาจะทาํการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขต ตามบริเวณหรือสถานท่ีตามท่ีระบุในเขตทั้ง 6 

เขตดงักล่าวขา้งตน้ 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล วธิีวเิคราะห์ 

ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่าง การเก็บขอ้มูลใชว้ิธีให้กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดมี้การช้ีแจงท่ีมาและวตัถุประสงค์ให้กบักลุ่มตวัอย่างทราบ รวมทั้งวิธีการรวมขอ้มูลเพ่ือให้เกิดความ

เขา้ใจตรงกนั 

แหล่งท่ีมาของขอ้มลู โดยแหล่งการเก็บขอ้มลูมีอยู ่2 ประเภท คือ 

1. ขอ้มลูปฐมภูมิคือจดัทาํแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการรวมรวมขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด โดยทาํการศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งจากคดัเลือกตวัแทนกลุ่มแบบเจาะจงกลุ่มละ 1 เขต ดูจากเขตท่ีมีจาํนวนประชากรสูงท่ีสุดในกลุ่ม เป็นตวัแทน

ของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือนาํมาทาํการศึกษาเท่านั้น 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิจะแบ่งแหล่งขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ีออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่

           2.1 แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร คือการรวบรวมงานวิจยัแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการ

พลิกปมข่าวของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส โดยรวบรวมขอ้มลูจากห้องสมุดไทยพีบีเอส  

           2.2 แหล่งขอ้มลูประเภทบุคคลคือการเก็บรวมรวมขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถามในเขตต่าง ๆ 

ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์. 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าชายมีจาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 เพศชาย มีจาํนวน 197 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 ส่วนใหญ่มีอาย ุ26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.50 สถานภาพโสดจาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/

รัฐวิสาหกิจจาํนวน คิดเป็นร้อยละ 51.80 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.50 ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมรายการพลิกปมข่าวอาทิตยล์ะ 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 40.50 

เขต จํานวนประชากร (คน) จํานวนตวัอย่าง 

1. เขตดินแดง 123,966 52 

2. เขตสวนหลวง 121,740 52 

3. เขตบางเขน 190,828 80 

4. เขตลาดกระบงั 171,933 73 

5 เขตจอมทอง 153,668 65 

6.เขตบางแค 192,413 81 

รวม 954,548 403 

กลุ่มตวัอย่างทีนํ่ามาศึกษาวจิัยทั้งหมดใช้จํานวน 400 คน 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาสาระรายการพลิกปมข่าว 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาสาระรายการพลิกปมข่าวโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาระดับความ

คิดเห็นเป็นรายด้านพบว่า ด้านประเด็นปัญหาสังคมและชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 4.04 

รองลงมา ดา้นประเด็นใกลต้วัในชีวิตประจาํวนั ร้อยละ 3.97 และดา้นประเด็นระดบันโยบาย ร้อยละ3.94 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นรูปแบบกระบวนการนาํเสนอรายการพลิกปมข่าว 

ความคิดเห็นดา้นรูปแบบกระบวนการนาํเสนอรายการพลิกปมข่าว โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ระดบัความคิดเห็นเป็นรายด้านพบว่า ช่วงเวลาในการออกอากาศ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 4.20 

รองลงมาคือ เสียงประกอบในรายการ ร้อยละ 4.12  การนาํเสนอของพิธีกรอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 4.14 ภาพประกอบ

ในรายการอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 4.12  ความยาวของรายการ อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 4.10 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูช้มรายการพลิกปมข่าวในกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัความ

คิดเห็นเป็นรายดา้นพบว่า ผูช้มมีความพึงพอใจต่อดา้นรูปแบบกระบวนการนําเสนอรายการพลิกปมข่าว มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 4.19 รองลงมาคือ รับชมรายการเพราะรายการพลิกปมข่าวเป็นรายการท่ีมีคุณภาพ ร้อย

ละ 4.15 ผูช้มมีความพึงพอใจต่อดา้นเน้ือหาสาระของรายการพลิกปมข่าว ร้อยละ 4.14 พึงพอใจท่ีจะเสนอความ

คิดเห็นและคาํตอบเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการต่อไป ร้อยละ 4.13 พึงพอใจและมีการแนะนาํให้ผูอ่ื้นรู้จกั

รับชมรายการพลิกปมข่าว ร้อยละ 4.06 มีความพึงพอใจและนาํประเด็นของรายการพลิกปมข่าวมาพูดคุยปรึกษา ร้อย

ละ 4.04 

ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ือง ควรเพ่ิมเวลาให้มากกว่าน้ี คิดเป็นร้อยละ 40.00 

รองลงมา ประเด็นท่ีนาํมาเสนอใหท้นัต่อเหตุการณ์ เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และนาํเสนอข่าวท่ีฮิตติดกระแสให้มี

ความน่าต่ืนเตน้ คิดเป็นร้อยละ 25.00 

จากผลการวิจยั พบว่าดา้นรูปแบบกระบวนการนาํเสนอรายการพลิกปมข่าว เป็นดา้นท่ีมีผูช้มสนใจมากท่ีสุด

เน่ืองจากมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีหลากหลาย สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความซับซ้อนให้เขา้ใจได้ง่าย โดยยงัคง

เน้ือหาท่ีสมบรูณ์ไว ้

การอภปิรายผล 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มรายการพลิกปมข่าว

ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มรายการพลิกปมข่าวใน

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั แต่ สถานภาพ อาชีพ รายได ้ความถ่ีในการรับชม ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูช้มรายการพลิกปมข่าวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นช่วงวยัเร่ิมตน้

ทาํงาน 26-35ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ในช่วงอายุน้ีเป็นช่วงท่ีนิยมเปิดรับชมอะไรใหม่ ๆ หลากหลาย แต่

สถานภาพ อาชีพ รายได ้ความถ่ีในการรับชม คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เร่ิมมีหน้าท่ีการงานมัน่คงมีรายไดสู้งข้ึน ซ่ึงการ

รับชมรายการแต่ละคร้ังอาจมีการคิดวิเคราะห์ จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี1 
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ผูว้ิจยัพบว่ารายการพลิกปมข่าวเป็นรายการข่าวท่ีมีประเด็นหลากหลาย ครบทุกดา้น และสามารถรับชมได้

หลายช่องทาง จึงทาํให้ผูช้มท่ีมีอายรุะหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 47.50 รับชมมากท่ีสุด ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายน้ีจะอยู่ในช่วงวยั

ทาํงานและมีความสนใจขอ้มูลข่าวสารรอบตวั จึงนิยมเลือกรับชมข่าวสารในลกัษณะน้ีเพราะรู้สึกว่าประเด็นข่าวมี

ความใกลต้วัและเขา้ใจรับรู้เขา้ใจไดง่้าย รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45ปี ร้อยละ 23.70 เน่ืองจากรายการพลิกปมข่าวมี

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิต่าง ๆ เช่นประกนัสุขภาพ , สิทธิการรักษา , สังคมสูงวยั จึงทาํให้กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ

น้ีมีความสนใจเป็นพิเศษ (พีระ จิรโสภณ,2547,น.637-639) อธิบายไวว้่า กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ือง

กรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษยเ์ราซ่ึงมีอยู่ 3 ขั้น 1.การเลือกเปิดรับ 2.การเลือกรับรู้หรือการเลือกตีความ 3.การ

เลือกจดจาํ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัดา้นรูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้นเน้ือหาสาระท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูช้มในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นรูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้นเน้ือหาสาระท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (กาญจนา แกว้เทพ, 2543) ไดก้ล่าว

ว่า ปัจจัยทางดา้นความต้องการข่าวสารของบุคคล ทาํให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารข้ึน แต่เน่ืองจาก

บุคคลทุกคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัดา้นรูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้นรูปแบบกระบวนการนาํเสนอท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัดา้นรูปแบบรายการพลิกปมข่าวด้านรูปแบบกระบวนการนาํเสนอท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  Joseph R. 

Dominick ,1999 (อา้งถึงใน สิริชยั วงษส์าธิตศาสตร์, 2545) ไดก้ล่าวว่า ผูรั้บสารมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเปิดรับส่ือสารมวลชน

ท่ีตนเองต้องการ ซ่ึงเหตุผลในการเลือกเปิดรับของผูรั้บสารแต่ละคนนั้ นก็มีแตกต่างกันไป สามารถจาํแนกได้

ดงัต่อไปน้ี 1) เพ่ือความรู้ 2) เพ่ือความหลากหลาย  3) เพ่ือประโยชน์ทางสังคม  4) เพ่ือความแตกต่างจากสังคม  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบรายการพลิกปมข่าวดา้นเน้ือหาสาระและ

ดา้นกระบวนการนาํเสนอมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจยัพบว่าของความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร เฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นเป็นรายด้านพบว่า ผูช้มมีความพึงพอใจต่อดา้นรูปแบบกระบวนการ

นาํเสนอรายการพลิกปมข่าว มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ รับชมรายการเพราะรายการพลิกปมข่าวเป็นรายการท่ีมี

คุณภาพ ตามลาํดบั ความพึงพอใจในภาพรวมของผูช้มนับว่าภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เน่ืองจากรายการพลิกปม

ข่าวสามารถรับชมไดทุ้กวยั มีเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย จึงทาํให้เน้ือหาของประเด็นมีความเขา้ถึงและเขา้ใจไดง่้าย 

สอดคลอ้งกบั (วิยดา เกียวกุล , 2538) วิจยัเร่ือง การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับรายการโทรทศัน์ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  ประชากรท่ีมีเพศ  การศึกษา  อาชีพ  และรายไดแ้ตกต่างกนั  ขณะท่ี

ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีการเปิดรับรายการข่าวโทรทศัน์  การใชป้ระโยชน์  และความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  และ

การเปิดรับชมรายการข่าวโทรทศัน์  มีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเปิดรับรายการพลิกปมข่าวสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสค่อน

ขา้งมาก เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีรูปแบบการนําเสนอท่ีกระชับ มีคุณภาพ เขา้ใจง่าย และเน้ือหาสาระในรายการท่ี

นาํมาเสนอก็เป็นประเด็นใกลต้วัในชีวิตประจาํวนั จึงทาํให้ผูท่ี้รับชมสามารถเกิดการรับรู้ไดดี้ และในส่วนของผูว้ิจยั

เองซ่ึงเป็นโปรดิวเซอร์รายการพลิกปมข่าว สามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปปรับใช ้และนาํไปพฒันารายการเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์อยา่งมากท่ีสุด  

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีสําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผูศึ้กษาขอกราบ

ขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วิรุฬห์

รัตน์ ผลทวีโชติ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ดร.ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัศรีปทุม และ

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอนัมีค่าจนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ

คณาจารยม์หาวิทยาลัย ศรีปทุมทุกท่านท่ีให้ความรู้ แนวคิด และให้ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจัย ผูว้ิจัยจึง

ขอขอบพระคุณในความกรุณาไว ้ณ ท่ีน้ี 
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การแสดงตัวตนของผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์บน Facebook ของ Generation C ในกรุงเทพมหานคร 

Self-Identification of Facebook Users Belonging to Generation C in Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแสดงตวัตน   เจเนอเรชัน่ซี 

(Generation C) ว่ามีอตัลกัษณ์ในการแสดงตวัตนในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และมีการทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีของครอนบาคแอลฟากบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 25 คนความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบั 0.885 กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 56.5) มีการใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั (ร้อยละ 94.5) 

และมีการใชง้านเฉล่ียทั้งวนั 7 ชัว่โมงข้ึนไป (ร้อยละ 29.5) ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านบ่อยท่ีสุด คือ 17.01-21.00 น. (ร้อย

ละ 38.3) และเหตุผลในการใชง้านมากท่ีสุดคือ เพ่ือความสนุกหรือเพ่ือผอ่นคลาย (ร้อยละ 56.5)  ยงัมีการแสดงตวัตน

บนเฟซบุก๊ในส่วนของขอ้มลูส่วนตวั การเขียนขอ้ความ การแสดงความคิดเห็น การแชร์ และการส่งรูป อยู่ในระดบั

มาก  

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการแสดงตวัตนบน 

เฟซบุก๊ในส่วนของขอ้มลูส่วนตวั การเขียนขอ้ความ การแสดงความคิดเห็น การแชร์ และการส่งรูปท่ีแตกต่างกนั ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสําคญั: การแสดงตวัตน, พฤติกรรมการใชง้าน, เจเนอเรชัน่ ซี 

ABSTRACT 

This quantitative research purposed to study the self-identification of the general C how they disclose 

their identification on Facebook social network and their behavior of using Facebook. For the validity and the 

reliability of the research, Cronbach's alpha method was applied with the sample group of 25 persons. The 

reliability is 0.885 and the total number of the sample group was 400 persons.  

Regarding the result, most of the sample group had the age of 25-34 years old (56.5%) use Facebook daily 

(94.5%), and the average usage per day was 7 hours (29.5%). The duration with the highest frequency is 17.01 -

21.00 (38.3%). The reason of usage mostly is for entertainment or relaxation (56.5%) Moreover, self-identification 

in terms of personal information disclosure, message post, sharing an opinion, share, and uploading pictures, is at 

the high level.  

According to the hypothesis testing, the difference of demographic characteristics affects self-

identification in terms of personal information disclosure, message post, sharing an opinion, share, and uploading 

pictures differently with statistical significance at 0.05. 

Keywords:  Self-identification, using behavior, Generation C 
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1. บทนํา

การเกิดของ Generation C นั้นจะว่าไปแลว้ถือเป็นส่ิงท่ีผิดกบัรูปแบบ Generation ก่อนๆ ท่ีแบ่งเจเนอเรชัน่

ต่างๆด้วยช่วงอายเุป็นสําคญั แต่ Generation C มาจากคาํว่า “Connected หรือ Content” จากการมองด้วยเร่ือง

เทคโนโลยแีละการคมนาคม (Technology & Infrastructure) และแบ่งตามลกัษณะการดาํเนินชีวิตหรือพฤติกรรมเป็น

สําคญั มีอตัราการเติบโตของสมาร์ทโฟน (Smart phone) อินเทอร์เน็ต (Internet) และส่ือสังคมออนไลน์ (Social 

Media) มาเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิต (Marketing Oops! Admin, 2557) เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดมาในยุค

ของอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ถือไดว้่าเป็นจุดเปล่ียนของแนวความคิดเร่ือง Generation 

แบบเดิมๆ  

เม่ือยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีก็เขา้มามีบทบาทและนาํมาปรับปรุงและพฒันาการส่ือสารมาก

ยิง่ข้ึน เพ่ือความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นการติดต่อส่ือสารให้มีประโยชน์และใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มนุษยไ์ดก้า้วเขา้สู่ยคุแห่งการติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรหมแดน มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารหากนั ซ่ึง

การติดต่อส่ือสารของคนในสมยัก่อนนั้นไม่มีความซับซ้อน เช่น การพูดปากต่อปาก (Word of Mouth) หรือการใช้

สัตวใ์นการส่งขอ้มลูข่าวสาร หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันาการติดต่อส่ือสารเป็น การเขียนจดมาย การสนทนาผ่านทาง

โทรศพัท ์เม่ือเขา้สู่ยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปไดมี้การประดิษฐค์อมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงเขา้มามี

บทบาทท่ีสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การส่ือสารในยคุปัจจุบนัจะเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีมาก

ยิง่ข้ึน เช่น โปรแกรมในการสนทนา (Program chat) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นตน้ 

การส่ือสารในยุคโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงเป็นยุคท่ีนาํเอาเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือการติดต่อส่ือสาร มีการพฒันาระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างบุคคล และองค์กรต่างๆ โลกในปัจจุบนัท่ีมีการเช่ือมต่อ

กนัผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงทาํให้ทุกคนสามารถท่ีจะติดต่อกนัไดท้ัว่โลกไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนก็ตาม (พิม อโนทยั

, 2553) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือไดว้่าเป็นนวตักรรมท่ีทนัสมยั ไดรั้บความนิยมสูง และมีอตัราการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว อินเตอร์เน็ตเป็นระบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายต่างๆ ทัว่โลก 

ผูใ้ชง้านในเครือข่ายสามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ สังคมท่ีมีการเช่ือมต่อกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ

ตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ท่ีมุ่งเนน้ในการสร้างภาพลกัษณ์และสะทอ้นให้เห็นถึงเครือข่ายและความสัมพนัธ์

ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในกลุ่มคนท่ีมีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกนั การบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะ

ให้บริการผา่นหนา้เวบ็ไซด ์และให้มีการตอบโตก้นัระหว่างผูใ้ชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์นับได้

ว่าเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อส่ือสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูล หรือการเขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ 

ดงันั้น ผูใ้ชง้านตอ้งรู้ให้เท่าทนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ และควรท่ีจะตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น

ในสังคม  

ในปัจจุบนัการแสดงตวัตนมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปจากยุคสมยัก่อนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในยุค

สมยัก่อนเทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารยงัไม่มีการพฒันา เพราะการติดต่อส่ือสารในอดีตเป็นการส่ือสารแบบดั้งเดิม

ท่ีคนทัว่ไปจะมีการแสดงตวัตนโดยการสนทนาแบบเผชิญหน้ากับคนท่ีจะสนทนาด้วย (Face-to-Face) หรือการ

ติดต่อส่ือสารกนัผ่านทางการเขียนจดหมายส่งไปรษณีย ์ซ่ึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนนั่นก็คือ เป็นคนท่ีเราเคยทาํ

ความรู้จกักนัมาก่อนเป็นอยา่งดี ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างมากกบัคนในยุคปัจจุบนั ท่ีมีการพฒันารูปแบบของการ
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ติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยการแสดงตวัตนนั้น ไม่จาํเป็นท่ีจะเห็นหนา้ของคนท่ีจะสนทนา หรืออาจจะเรียกอีก

อยา่งหน่ึงว่า การส่ือสารแบบไร้พรหมแดน ซ่ึงสามารถทาํให้ติดต่อส่ือสารถึงคนท่ีจะสนทนาไดไ้ม่ว่าจะอยู่ไกลแค่

ไหน ก็สามารถท่ีจะพดูคุยกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย จึงเกิดการแสดงตวัตนผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเขา้มามีบทบาทใน

การดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

เฟซบุก๊ (Facebook) คือ เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง Internet หรือ เรียกไดว้่าเป็น 

Social Network ท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดในโลก เวบ็ไซดเ์ฟซบุก๊ถูกก่อตั้งโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerburg) 

เฟซบุ๊กสามารถท่ีจะอนุญาตให้ใคร เขา้สมคัรสมาชิกเพ่ือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ เฟซบุ๊ก และผูใ้ช้งานท่ีเป็น

สมาชิกของเวบ็ไซดเ์ฟชบุก๊ สามารถจะสร้างพ้ืนท่ีส่วนตวั สาํหรับแนะนาํตวัเองในการติดต่อส่ือกบัเพ่ือน มีทั้งรูปแบบ

ของขอ้ความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกท่ีจะเป็นเพ่ือนหรือไม่เป็นเพ่ือนกบัใครก็ไดใ้นเฟชบุก๊  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ของเจเนอเรชัน่ซี (Generation C)

2. เพ่ือศึกษาการแสดงตวัตนของเจเนอเรชัน่ซี (Generation C) ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊

3. การดําเนินการวจิัย

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกระดาษ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

ส่วนน้ีจะมีผูว้ิจัยและผูช่้วยวิจัย เ พ่ือแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุตั้ งแต่ 18 - 44 ปี เป็นผูต้อบ

แบบสอบถามดว้ยตวัเอง (Self-Administered Questionnaire) ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ สวนสาธารณะ 

บริษทัต่างๆ เป็นตน้ และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็น

ผูใ้ชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูจะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 

2561 เม่ือเก็บรวมรวมขอ้มลูเสร็จส้ิน จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งในการตอบแบบสอบถาม และทาํการกาํหนด

รหัส (Coding) ในการบนัทึกขอ้มูล จากนั้นนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าทาํการประมวลผลในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

for Window 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วน จะทาํการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูป โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

เป็นการบรรยายขอ้มลูจากตารางแบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก การแสดงตวัตนบน 

เฟซบุก๊ ความถ่ีในการใชง้านเฟซบุก๊ เหตุผลในการใชง้านเฟซบุก๊ และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis testing) มีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 
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2.1 สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี มีดงัน้ี  

      2.1.1 Independent Sample t-test เพ่ือใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

2.1.2 one-way ANOVA เพ่ือใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง

มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 

 

สมมตฐิานงานวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเขียนขอ้ความบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการแสดงความคิดเห็น, แชร์, ส่งรูปบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความถ่ีในการใชง้านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อเหตุผลในการใชง้านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีแตกต่างกนั 
 

4. ผลการวจิัย 

พฤตกิรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุก๊ จาํแนกตามระยะเวลาในการใชง้าน (เฉล่ียทั้งวนั) พบว่า กลุ่ม

ตวัยา่งส่วนใหญ่มีการใชง้านเฟซบุ๊กเฉล่ียทั้งวนั 7 ชัว่โมงข้ึนไป มีจาํนวน 118 คนคิดเป็น ร้อยละ 29.5 และมีการใช้

งานเฟซบุก๊ทุกวนั มีจาํนวน 378 คนคิดเป็นร้อยละ 94.5 ซ่ึงผลจากการศึกษางานวิจยัของ Young (1996) พบว่า เรานั้น

ไม่อาจท่ีจะสามารถกาํหนดพฤติกรรมและเวลาในการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้จึงทาํให้สูญเสียเวลาไปกบั

การใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไป จนทาํให้ละเลยกบัการสนทนาแบบต่อหน้า (Face to Face) น้อยลง ไม่

ว่าจะสนทนากับพ่อแม่ พ่ีน้อง เพ่ือน หรือครอบครัว โดยจะให้ความสําคญักับคู่สนทนาผ่านทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์มากข้ึน  

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด 6C ของ Generation C ของ Living Oops! (2014) ในส่วนของ ชีวิตแบบ

ออนไลน์ (Connect) คือ การเขา้ถึงข่าวสาร การพดูคุยกบัเพ่ือน ขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาและระยะทางกลายเป็นเร่ืองท่ีเล็กลง

เร่ือยๆ ในทุกวนัน้ี เพราะมีเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ จึงทาํให้ คน Gen C มีการติดต่อ พดูคุยกนัไดต้ลอดเวลา 

พฤตกิรรมการแสดงตวัตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการแสดงตนับนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในส่วนของขอ้มูลส่วนตัว 

(Facebook Profile) พบว่า ขอ้มลูส่วนตวับนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ตรงกบัความเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก ตาม

สมมติฐานท่ี คือ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อข้อมูลส่วนตวับนเครือข่ายสังคมออนไลน์       

เฟซบุก๊ท่ีแตกต่างกนั ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา คือ ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อขอ้มลูส่วนตวับน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2139 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลของการศึกษา

งานวิจยัของ วริษฐา มาลากุล ณ อยธุยา (2552) ท่ีศึกษาการเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของวยัรุ่นบนเวป็ไซด ์Hi5.com พบว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบนเว็ปไซด์ Hi5.comท่ีไม่แตกต่างกนั 

กล่าวคือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกในแบบต่างๆของมนุษย ์ไม่ไดเ้กิดข้ึนตามแรงกระตุน้จากภายนอก และไม่ไดเ้ป็นไป

ตามความเช่ือท่ีว่า มนุษยน์ั้ นดาํเนินตามแบบแผนท่ีสังคมไดว้างไวเ้ป็นแบบอย่าง และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบนัท่ีให้ความสาํคญัและ

เวลากับการใช้อินเทอร์เน็ต จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รูปภาพ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลมากมายท่ีผูใ้ชง้านช่วยกนัสร้าง

ขอ้มลูไดต้ามความสนใจหรือความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการแสดงตนับนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในส่วนของการแสดงความ

คิดเห็น (Comment), แชร์ (Shared) และส่งรูป (Tag) พบว่า การแสดงความคิดเห็น, แชร์ และส่งรูปบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ตรงกบัความเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก ตามสมมติฐานท่ี คือ ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อการแสดงความคิดเห็น, แชร์ และส่งรูปบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกนั ผลท่ีไดจ้าก

การศึกษา คือ ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการแสดงความคิดเห็น, แชร์ และส่งรูปบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ สุ

รัตน์ ตรีสกุล (2549) ในส่วนของการเปิดเผยตวัตนช่วยสร้างทศันคติในเชิงบวกต่อตวัเองและบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

สาํคญัในการส่ือสารระหว่างผูส่ื้อสารให้มีประสิทธิผลเพ่ิมมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากมนุษยต์อ้งการเปิดเผยตวัตนเพ่ือให้เกิด

ความรู้สึกสบายใจต่อบุคคลท่ีสนทนาดว้ย จึงทาํให้เกิดความกลา้และความมัน่ใจในการสนทนามากยิ่งข้ึน ดังนั้ น 

ขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตร์ จึงมีผลต่อการแสดงตวัตนในส่วนของการแสดงความคิดเห็น, แชร์ และส่งรูปท่ี

แตกต่างกนัออกไปอีกดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาในส่วนพฤติกรรมการแสดงตวัตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิด 6C ของ Generation C จากบทความของ Living Oops! (2014) ในส่วนของ คนใน Generation C ชอบจดัการ

ชีวิตของตวัเอง (Control) คือ คนใน Generation C จะไม่ยอมปล่อยให้หัวหนา้งาน ครอบครัว หรือแมแ้ต่พ่อแม่เขา้มา

บงการชีวิตตัวเองมากเกินไป คนใน Generation C อาจจะรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน แต่สุดทา้ยแล้ว คน 

Generation C จะมีการับรู้ว่าการตดัสินใจทุกอยา่ง มีแต่ตวัเองเท่านั้น ท่ีตอ้งรับในส่ิงท่ีตนเองไดท้าํลงไป   

ความแตกต่างในแต่ละเจเนอเรช่ัน 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูในแต่ละ Generation 

Generation การใช้งานเฉลีย่ทั้งวนั ช่วงเวลาในการใช้งาน ลกัษณะการใช้งาน 

Generation B 4 ชัว่โมง 08.01 - 12.00 น. เพ่ือความบนัเทิง 

Generation X 6 ชัว่โมง 08.01 - 12.00 น. เพ่ือรับ-ส่ง E-mail 

Generation Y 7 ชัว่โมง 12.01 - 16.00 น. เพ่ือการทาํงาน 

Generation Z 5  ชัว่โมง 16.01 - 20.00 น. เพ่ือความบนัเทิง 

Generation C 7 ชัว่โมงข้ึนไป 17.00 - 21.00 น. เพ่ือความสนุก/ผอ่นคลาย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2140 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

                  จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละเจนเนอเรชัน่ได ้ดงัน้ี 

                  Generation B หรือ Baby Boomer อยูใ่นช่วงพ.ศ. 2489 - 2507 เกิดมาในช่วงท่ียงัไม่ค่อยมีเทคโนโลยีมาก

นกั จึงมีความตอ้งการในการเรียนและปรับตวั มีการใชง้านเฉล่ียทั้งวนั 4 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านบ่อยท่ีสุดคือ 

08.01 - 12.00 น. และมีการใชง้านเพ่ือความบนัเทิงเป็นหลกั 

                  Generation X อยูใ่นช่วงพ.ศ. 2508 - 2523 เกิดมาในยคุท่ีเร่ิมตน้ของการมีเทคโนโลย ีมีการใชง้านเฉล่ียทั้ง

วนั 6 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านบ่อยท่ีสุดคือ 08.01 - 12.00 น. และมีการใชง้านเพ่ือรับหรือส่ง E-mail เป็นหลกั

              Generation Y อยูใ่นช่วงพ.ศ. 2524 - 2543 เกิดมาในยคุท่ีเทคโนโลยเีร่ิมมีการพฒันามากยิง่ข้ึน มีการใชง้าน

เฉล่ียทั้งวนั 7 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านบ่อยท่ีสุดคือ 12.01 - 16.00 น. และมีการใชง้านเพ่ือการทาํงานเป็นหลกั 

                  Generation Z อยูใ่นช่วงพ.ศ. 2540 เป็นตน้ไป เกิดมาในยคุท่ีเทคโนโลยมีีความสาํคญักบัชีวิต มีการใชง้าน

เฉล่ียทั้งวนั 5 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านบ่อยท่ีสุดคือ 16.01 - 20.00 น. และมีการใชง้านเพ่ือความบนัเทิงเป็นหลกั 

(Matemate, 2016) 

            Generation C จะแบ่งคนในเจเนอเรชัน่น้ี โดยดูจากการใชง้านอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั มีการใชง้านเฟซบุก๊ทุก

วนั เฉล่ียวนัละ 7 ชัว่โมงข้ึนไป มีการใชง้านในช่วงเยน็ถึงดึก คือ ช่วงเวลาหลงัเลิกจากการทาํงาน เวลา 17.00 - 21.00 

น. และมีการใชง้านเพ่ือการติดต่อสนทนาเป็นหลกั 

             การศึกษางานวิจยัเร่ือง “เร่ือง การแสดงตวัตนของผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์บน Facebook ของ Generation C 

ในกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงงานวิจยัเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ ซี ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก เน่ืองจากเป็นเจเนอเรชัน่ท่ีมี

ความแปลกใหม่ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการทาํวิจยัคร้ังน้ี และมีความสอดคลอ้งกบัคณะและสาขาท่ีผูว้ิจยักาํลงัศึกษา 

คือ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ท่ีมีการแนะนาํหลกัสูตรว่า ในปัจจุบนัส่ือและ

วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก จึงทาํให้ประชาชนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย มีค่านิยม ความเช่ือ วิถีชีวิต 

และพฤติกรรมในการบริโภคข่าวสารจึงมีความแตกต่างกนั มีความเป็นตวัตนมากข้ึน องคก์รหรือหน่วยงานท่ีไดเ้ขา้มา

อ่านงานวิจยัในคร้ังน้ี สามารถนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากผลการวิจยัไปต่อยอดในการกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็น

ในส่วนของ ขอ้มลูเน้ือหา ช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี อาจท่ีจะสามารถสรุปลกัษณะของ Generation C ไดด้งัน้ี 

เจเนอเรชั่น ซี มีการใช้งานเฟซบุ๊กทุกวนั เฉล่ียวนัละ 7 ชัว่โมงข้ึนไป มีการใช้งานในช่วงเย็นถึงดึก คือ 

ช่วงเวลาหลงัเลิกจากการทาํงาน เวลา 17.00 - 21.00 น. มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด 6C ของ Generation C จาก

บทความของ Living Oops! (2014) คือ ชอบใชชี้วิตท่ีมีความสะดวกสบาย และใชชี้วิตแบบออนไลน์ มีการเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตอยูต่ลอดเวลา เนน้การใชง้านในดา้นเพ่ือความบนัเทิงเป็นหลกั ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ Reimer (1995) จะ

เป็นไปในแบบมุ่งเนน้ความบนัเทิง คือ วิถีชีวิตท่ีมุ่งเนน้กิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความ

บนัเทิงและความพึงพอใจของตวัเอง มีการแสดงตวัตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กอยู่ในระดบัสูง การเขา้ใช้

งานเฟซบุก๊จะใชเ้ม่ือมีเวลาว่าง และจะใชเ้พ่ือการติดต่อสนทนาเป็นหลกั 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เช่น การทาํในจงัหวดัอ่ืนๆ หรือในระดบัประเทศ เพ่ือให้

เขา้ใจถึงคนในเจเนอเรชัน่ ซี อยา่งละเอียด 

2. ควรมีการทาํงานวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กนั จะทาํให้ไดข้อ้มลูของคนในเจเนอเรชัน่ ซี ซ่ึงเป็นขอ้มลูในเชิงลึก 

3. ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการแสดงตวัตนของเจเนอเรชัน่ ซี กบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ เช่น 

Youtube Instagram เป็นตน้ 

4. ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการแสดงตวัตนของเจเนอเรชัน่ ซี กบัเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงว่าการ

แสดงตวัตนของเจเนอเรชัน่ ซี มีความเหมือนหรือแตกต่างกบัเจเนอเรชัน่อ่ืนๆอยา่งไร 
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บทบาทผู้ทรงอทิธิพลทางความงามบนส่ือสังคมออนไลน์  กรณีศึกษา : เจ๊อบเชย (Cinnamongal) 
ROLES OF BEAUTY INFLUENCER ON SOCIAL MEDIA : 

CASE STUDY OF JAEOBCHOEI (CINNAMONGAL) 
สลลิรัตน์  อศัวเคนทร์กลุ1 และ ลกัษณา  คล้ายแก้ว2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิานิเทศองคร์วม คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต, nickkie_qq@hotmail.co.th 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา และหวัหนา้หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิานิเทศองคร์วม 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต, gaiglaw@gmail.com 

--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “บทบาทผูท้รงอิทธิพลทางความงามบนส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา: เจ๊อบเชย”  มี
วตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  อินสตาแกรม และยทููบแชนแนลของเจ๊อบเชยในฐานะ
ท่ีเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์  2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างความนิยม และกลยทุธ์การสร้างสารผา่นส่ือโซเชียลมีเดียของ      
เจ๊อบเชย  3) เพือ่ศึกษาอิทธิพลของเจ๊อบเชยท่ีมีต่อผูติ้ดตาม  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ท่ีใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
กบัผูติ้ดตาม  ท่ีเคยรับชมคลิปวีดีโอ หรือไลฟ์สดของเจ๊อบเชย และศึกษาเน้ือหาในส่ือสังคมออนไลนข์องเจ๊อบเชย 

ผลการวิจยัพบว่า 1) เจ๊อบเชยมีวิธีการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์  ผา่นการสาธิตการแต่งหนา้ และการรีวิว
ผลิตภณัฑค์วามสวยความงาม ในบทบาทของการเป็นคุณแม่รุ่นใหม่ 2) เจ๊อบเชยมีวิธีสร้างความนิยมจากการติดแฮ
ชแทคท่ีเฉพาะเจาะจงบนอินสตาแกรม และการน าเสนอความเป็นตวัของตวัเองผา่นการไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3)         
เจ๊อบเชยทรงอิทธิพลต่อผูติ้ดตามในดา้นการแต่งกาย ไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิต สไตลก์ารแต่งหนา้ และผูติ้ดตามส่วนใหญ่
จะน าวิธีการแต่งหนา้จากการสาธิตในแต่ละคร้ังของเจ๊อบเชยจากส่ือสังคมออนไลน ์มาปรับประยกุตใ์หเ้ขา้กบัตนเอง 
ค าส าคัญ:  การส่ือสาร, กลยทุธ์, ผูท้รงอิทธิพล, ส่ือสังคมออนไลน ์

ABSTRACT 
This studying and researching about “Roles of Beauty Influencer on Social Media : Case Study  of 

Jaeobchoei (Cinnamongal).  The objectives of this research are 1.) To study the method of communication which 
Jaeobchoei using on Facebook Fan Page, Instagram and Youtube Channel as a beauty blogger.  2) To study the 
strategies for create the popularity and strategies for creating substances on social media of Jaeobchoei.  3) To study 
the affect of Jaeobchoei influencer to followers. This is a qualitative research using in - depth interviews with  
followers who have been watching clip video, live of Jaeobchoei and study content on social media of Jaeobchoei. 

The results of the research 1) Jaeobchoei communicated to followers on social media through makeup 
demonstrations and cosmetics product reviews as a modern mother.  2) Jaeobchoei has the method to increase 
the popularity by using specific hashtag on Instagram and presenting identity through live on Facebook Fanpage.  
3) Jaeobchoei has influence to followers on the dress, lifestyle and makeup style. Followers usually apply makeup
method from the demo each time of Jaeobchoei on social media by adapt to them-self.    
Keywords:  Communication, Strategy, Beauty Influencer, Social Media  
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1. บทน า
เคร่ืองส าอางเป็นผลิตภณัฑค์วามสวยความงามท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มผูบ้ริโภคมาก

ข้ึน  ไม่เพียงแค่ท ามาเฉพาะเจาะกลุ่มสตรีเท่านั้น  ในตอนน้ีพบว่ามีผลิตภณัฑส์ าหรับผูช้ายวางจ าหน่ายอีกดว้ย  ท่ีจะ
เห็นไดช้ดัว่าตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางมีความหลากหลายทั้งเร่ืองของคุณภาพ และราคาท่ีสามารถตอบโจทยใ์หต้รง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายชดัเจน  ในปัจจุบนัไดเ้กิดผูท้รงอิทธิพลทางความ
งามบนส่ือสังคมออนไลน์หรือบิวต้ีบล็อกเกอร์จ านวนมาก และก าลงัไดรั้บความนิยมในกลุ่มวยัรุ่น และวยัท างานท่ี
เป็นเพศหญิง 

บิวต้ีบล็อกเกอร์ไดก้ลายมาเป็นอีกหน่ึงอาชีพใหม่ของสาวๆบนส่ือสังคมออนไลน์  โดยบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งเป็นผูท่ี้รอบรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑค์วามสวยความงามอยู่พอสมควร  เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์การ
ทดลองใชสิ้นคา้ชนิดต่างๆ  มาเขียนบอกเล่าเร่ืองราวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ, อินสตาแกรม, ยทููบแชนแนล, หอ้งโต๊ะ
เคร่ืองแป้งในเวบ็พนัทิป และบล็อกส่วนตวัในเวบ็ไซด์ jeban.com ดงันั้น ผูท่ี้จะเป็นบิวต้ีบลอ็กเกอร์ตอ้ขยนัศึกษา 
เพิม่พนูหาความรู้อยูเ่สมอ และจะตอ้งพยายามหาขอ้มูลท่ีเป็นส่ิงใหม่ๆ  เพือ่ก่อใหเ้กิดความแปลก และแตกต่าง    

คุณช่อทิพย ์ประสิทธิชยั เจา้ของแบรนดเ์คร่ืองส าอางชั้นน าอยา่ง Cosluxe ระบุวา่ ช่องทางออนไลนจ์ดัวา่
เป็นช่องทางท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยท่ีสุด และการเลือกใชบ้ลอ็กเกอร์ในการสาธิตสินคา้ถือวา่ เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีท  าใหก้ลุ่ม          
ผูบ้ริโภคสามารถรู้จกัสินคา้ไดง่้ายข้ึน (skilllane, 2016)  

คุณณัฐพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง กูรูทางดา้นคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิง และบล็อกเกอร์ช่ือดงั ใหค้วามเห็นว่า 
บลอ็กเกอร์เติบโตพร้อมกบัเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึนเร่ือยๆ จนมาถึงในยคุปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะคน้หา
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และน าความคิดเห็นจากบลอ็กเกอร์ช่ือดงัมาประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (nuttaputch, 2015)  

ผลสรุปจากงานสัมมนา Beauty Influencer ถอดรหัสผูท้รงอิทธิพลเสริมพลงัธุรกิจเคร่ืองส าอาง  โดย
นกัศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการตลาด  วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดก้ล่าวถึง 12 ผูท้รงอิทธิพลดา้น
ความงามท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงมากท่ีสุด  หน่ึงใน 12 อนัดบัคือ คุณมด ดวงกมล ถิระวฒัน ์ หรือเจ๊อบเชย (Cinnamongal)    

เจ๊อบเชยเป็นผูท่ี้ไม่เคยมีความรู้ในเร่ืองเคร่ืองส าอางมาก่อน  แต่หลงัจากถูกผูช้ายบอกเลิกเพียงเหตุผลท่ีว่า 
“ยงัสวยไม่พอ” จึงท าใหเ้จ๊อบเชยเลือกท่ีจะลบจุดดอ้ยดว้ยการเปล่ียนแปลงตวัเองใหเ้ป็นคนใหม่ และกลายเป็นผูท้รง
อิทธิพลดา้นความงามทางส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผูต้ิดตามจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการส่ือสาร
ของเจ๊อบเชย  การสร้างความนิยมของเจ๊อบเชย  การสร้างสารของเจ๊อบเชย และอิทธิพลของเจ๊อบเชยท่ีมีต่อผูติ้ดตาม 

รูปท่ี 1.1 เจ๊อบเชย (Cinnamongal) 
ท่ีมา:  https://www.instagram.com/cinnamongal/ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการส่ือสารบนเฟซบุก๊แฟนเพจ อินสตาแกรม และยทููบแชนแนลของเจ๊อบเชยในฐานะท่ีเป็น

บิวต้ีบลอ็กเกอร์  
2. เพือ่ศึกษากลยทุธ์ในการสร้างความนิยมผา่นส่ือสังคมออนไลนข์องเจ๊อบเชย
3. เพือ่ศึกษาอิทธิพลของเจ๊อบเชยท่ีมีต่อผูติ้ดตาม

3. ระเบียบวธีิการวจิัย
3.1 แหล่งขอ้มูล 
  ศึกษาแหล่งขอ้มูลจากไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รูปภาพบนอินสตาแกรม และคลิปวีดีโอบนยทููบแชนแนล  

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560 เน่ืองจาก ช่วงเวลาดงักล่าวแบรนดผ์ลิตภณัฑค์วามสวย
ความงามต่างออกสินคา้ใหม่ พร้อมกบัจดัส่งสินคา้ใหบิ้วต้ีบลอ็กเกอร์มากมายไดท้ดลองใช ้ และผูว้ิจยัท าการศึกษา
แหล่งขอ้มูลจากส่ือสังคมออนไลนข์องเจ๊อบเชย  ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดจากผูติ้ดตาม 10 อนัดบั ดงัน้ี 

1) ศึกษาการพูดคุย และการตอบค าถามของเจ๊อบเชยในขณะไลฟ์สด
2) ศึกษากลยทุธ์การน าเสนอผลิตภณัฑค์วามสวยความงามผา่นการสาธิตการแต่งหนา้
3) ศึกษาการแต่งกาย ไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิต และการแต่งหนา้  ผา่นการรูปภาพบนอินสตาแกรม
4) ศึกษาวิธีการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์ และกลยทุธ์การสร้างความนิยม

จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 4 ประเด็น  เป็นวิธีการศึกษาส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชย  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมา
วิเคราะหถึ์งวิธีการส่ือสารของเจ๊อบเชยจนไดรั้บความนิยมจากผูติ้ดตาม กลยทุธ์ใดเจ๊อบเชยน ามาใชเ้พื่อการสร้างความ
นิยม การสร้างสารบนส่ือสังคมออนไลน์ และอิทธิพลของเจ๊อบเชยท่ีมีต่อผูติ้ดตามในดา้นใดบา้ง 

3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
รวบรวมขอ้มูลจากไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  ท่ีมีจ านวนผูรั้บชมสูงท่ีสุด 10 เทป  รูปภาพการแต่งหนา้

บนอินสตาแกรม  ท่ีมีคนกดใหห้วัใจสูงท่ีสุด 10 ภาพ และคลิปวีดีโอบนยทููบแชนแนล  ท่ีมีจ านวนผูรั้บชมสูงที่สุด 10 
เทป  เพื่อวิเคราะห์ถึงกระแสตอบรับของผูติ้ดตาม ความนิยมท่ีไดรั้บจากผูติ้ดตาม และกลยทุธ์ในการน าเสนอรายการ 
ควบคู่กบัการสัมภาษณ์อยา่งเจาะลึกกบัผูติ้ดตาม 7 คน ที่เคยรับชมคลิปวีดีโอ หรือไลฟ์สดของเจ๊อบเชยอย่างนอ้ย 
2 คร้ัง  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
1) ประเด็นค าถามส าหรับเจ๊อบเชย ประกอบดว้ย วิธีการท่ีจะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้มาติดตามจากเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ อินสตาแกรม และยทููบแชนแนล, วิธีส่ือสารผา่นการใชส่ื้อโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความนิยม และกลยทุธ์      
ในการสร้างความนิยมผา่นโซเชียลมีเดีย 

2) ประเด็นค าถามส าหรับผูท่ี้ติดตามเจ๊อบเชยจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย พฤติกรรมในการติดตาม
เจ๊อบเชยจากส่ือสังคมออนไลน์, ความช่ืนชอบในเจ๊อบเชย และความทรงอิทธิพลของเจ๊อบเชย 
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4. ผลการวิจัย
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเจ๊อบเชย และกลุ่มตวัอย่างจ านวน 7 คน  ผ่านการสัมภาษณ์แบบ      

เจาะลึก  เพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ตีความ ท่ีอาศยัแนวคิดเร่ืองส่ือใหม่ แนวคิดการส่ือสารผ่านสังคมออนไลน ์
แนวคิดเร่ืองผูน้ าทางความคิด แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การสร้างสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  มาเป็นกรอบแนวคิดของ
การสรุปผล อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 วิธีการส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม และยทููบแชนแนลของเจ๊อบเชย  ซ่ึงปรากฏรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1) วิธีการส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม และยูทูบแชนแนลของเจ๊อบเชยในฐานะท่ีเป็นบิวต้ี
บลอ็กเกอร์  

การส่ือสารผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์  นบัว่ามีความสะดวก รวดเร็ว และยงัท าใหท้ราบถึงผลตอบรับได้
อยา่งทนัที  จากส่ิงเจ๊อบเชยน าเสนอผา่นการเป็นบิวต้ีบลอ็กเกอร์บนส่ือสังคมออนไลน์  ดว้ยการส่ือสารแบบไลฟ์สด
ผา่นเฟซบุก๊แฟนเพจ  การน าเสนอดว้ยภาพน่ิงบนอินสตาแกรม และการท าคลิปวีอีโอระยะสั้นบนยทููบแชนแนล  ผา่น
การสาธิตการแต่งหนา้ และการรีวิวผลิตภณัฑค์วามสวยความงาม ท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ชนิดในการรส่ือสาร  
เพือ่ใหผู้ติ้ดตามไดเ้ห็นถึงตวัตน และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเจ๊อบเชย 

จากการศึกษาถึงวิธีการส่ือสารของเจ๊อบเชยทุกช่องทาง  ท าให้เห็นถึงส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือหลกั
ของเจ๊อบเชย คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ  ท่ีมีการเคล่ือนไหวในทุกๆวนั และเน้ือหาสาระต่างๆ ท่ีปรากฏในนั้น  มีล  าดบั
ขั้นตอนในการน าเสนออยา่งละเอียด และชดัเจน  ท่ีรวบรวมขอ้มูลการสาธิตการแต่งหนา้  ผลิตภณัฑค์วามสวยความ
งาม สไตลก์ารแต่งตวั และไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิตของเจ๊อบเชยไวอ้ยา่งครบครัน  ผลจากการศึกษาวิธีการส่ือสารผ่าน
ไลฟ์สดของเจ๊อบเชย  ผูว้ิจยัไดส้รุปขั้นตอนการน าเสนอ ดงัต่อไปน้ี  

รูปท่ี 2  ล าดบัของการส่ือสารในไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จากภาพท่ี 2 ช้ีใหเ้ห็นว่า เจ๊อบเชยมีวตัถุประสงคข์องการส่ือสารในแต่ละคร้ังท่ีชดัเจน ประกอบกบัการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูติ้ดตามไดอ้ยา่งทนัทว้งที  ผา่นการติดต่อส่ือสารกนัแบบสองทางดว้ยการพดูคุย และการตอบค าถาม 

กล่าวสรุปจบ  เพื่อทวน
เร่ืองท่ีเจ๊อบเชยกล่าวใน

ตอนตน้     

การแนะน าผลิตภณัฑ์
ความสวยความงาม  ผา่น
การสาธิตการแต่งหนา้

การบอกคุณสมบติัเด่น
ของผลิตภณัฑแ์ละพดูคุย 

ตอบค าถาม

การเนน้ย  ้า และตอกย  ้า
ผลิตภณัฑค์วามสวย
ความงามท่ีใชส้าธิต

การกล่าวค าทกัทาย และ 
การบอกวตัถุ ประสงค์

ของการไลฟ์
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ผลจากการส่ือสารการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจท าให้เห็นถึงการชกัจูง  เพื่อให้ผูช้ม หรือผูติ้ดตามเกิด
ความรู้สึกท่ีคลอ้ยตาม และการเน้นย  ้า หรือตอกย  ้าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเจ๊อบเชยก าลงัน าเสนอ  ผ่านการสาธิตการ
แต่งหนา้  การรีวิวผลิตภณัฑค์วามสวยความงามทั้ง 10 ไลฟ์ และการส่ือสารดว้ยการไลฟ์สดน้ีเจ๊อบเชยยงัไดห้ยิบ
ผลิตภณัฑ์ความสวยความงามท่ีตนใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ  มาใชเ้พ่ือการสาธิตการแต่งหนา้  เพื่อท าใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง
ของการน าผลิตภณัฑต์วัเดิมๆ  มาสร้างสรรคใ์หเ้กิดลุคใหม่ๆ  

ส่วนส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชย  ท่ีมีความส าคญัรองจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ คือ อินสตาแกรม  แมว้า่จะมี
จ านวนผูก้ดติดตามนอ้ยกว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ  แต่อินสตาแกรมถือไดว้า่ เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีน าเสนอรูปภาพการ
ใชชี้วิตประจ าวนั และสไตลก์ารแต่งตวั  มากกวา่การน าเสนอเร่ืองอ่ืนๆ และการพูดคุยส่วนใหญ่  มาจากผูติ้ดตามได้
พิมพข์อ้ความเพ่ือกล่าวช่ืนชมเจ๊อบเชยผา่นการคอมเมน้ทท่ี์ใตภ้าพทั้ง 10 รูป 

ค าบรรยายใตภ้าพในแต่ละรูปของเจ๊อบเชย  ยงัสอดคลอ้งกบัลุคการแต่งหน้า และการแต่งกายของเจ๊
อบเชยอีกดว้ย  จากการส่ือสารบนอินสตาแกรมผา่นทั้ง 10 ภาพ  ถือไดว้า่เจ๊อบเชยมีประสงคข์องการน าเสนอในแต่ละ
คร้ังท่ีชดัเจน  ทั้งในเร่ืองการโชวผ์ิวหนา้ท่ีดูสุขภาพดี การแต่งตวัในวนัสบายๆ การแต่งหนา้ท่ีเนน้ให้เฉพาะบางส่วน
โดเด่น อยา่งเช่น การเขียนค้ิว และการทาลิปสติก เป็นตน้  

แม้ว่าการส่ือสารในช่องทางน้ีจะเป็นการน าเสนอด้วยภาพน่ิง ค าบรรยายใต้ภาพ การติดแฮชแทค             
#cinnamongalmakeup และ#cinnamongalreview การถ่ายภาพดว้ยการเอียงหนา้ไปทางซา้ย หรือทางขวา 45 องศา  การ
ถ่ายภาพโดยซูมท่ีบริเวณหนา้อยา่งใกล้ๆ  หรือการถ่ายภาพแบบคร่ึงตวั  ท่ีเป็นการน าเสนอเพื่อให้เห็นถึงความสวยงาม
ของผลิตภณัฑ์ความสวยความงามไดช้ดัเจนมากข้ึนผา่นรูปภาพ และรูปภาพทั้ง 10 ภาพ  ยงัเป็นการจูงใจผูช้ม หรือ
ผูติ้ดตาม  เพ่ือก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่อยากจะซ้ือผลิตภณัฑค์วามสวยความงามมาใชต้ามเจ๊อบเชย และการน าเสนอผา่น
ช่องทางน้ีไดแ้สดงความเป็นตวัของตวัเอง และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเจ๊อบเชยไดอ้ยา่งชดัเจน  

การส่ือสารบนยทููบแชนแนล ในการส่ือสารในช่องทางน้ีเจ๊อบเชยไม่ค่อยมีการอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร หรือ
ความเคล่ือนไหวอยา่งสม ่าเสมอเหมือนกบัเฟซบุ๊กแฟนเพจ และอินสตาแกรม  แต่การน าเสนอดัง่ท่ีปรากฏในคลิป       
วีอีโอของเจ๊อบเชย  ท่ีมีความกระชบั สั้นไดใ้จความ และการน าเน้ือหาอยา่งมีล าดบัขั้นตอน  ท าให้เป็นจุดดึงดูดให้
ผูช้ม หรือผูติ้ดตามเข้ามารับชมคลิปวีดีโอท่ีโพสไว ้ ผ่านการน าล้ิงค์มาแปะไวท่ี้เฟซบุ๊กแฟนเพจ และแบรนด์
เคร่ืองส าอางต่างๆ ไดเ้ห็นถึงความสามารถอนัรอบดา้นของเจ๊อบเชย จึงเลือกเจ๊อบเชยเป็นผูม้อบความรู้ในเร่ืองการ
สาธิตการแต่งหนา้ และการรีวิวผลิตภณัฑค์วามสวยความงาม 

4.2 กลยทุธ์ในการสร้างความนิยมผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชย 
กลยุทธ์ในการสร้างความนิยมบนส่ือสังคมออนไลน์ถือได้ว่า เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีจะท าให้ผูค้นทั่วไป

สามารถรู้จกัเจ๊อบเชยไดม้ากข้ึน ดงัท่ีห็นไดจ้ากการน าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  อินสตาแกรม และยทููบแชนแนล ท่ี
แต่ละส่ือลว้นไดรั้บความนิยมจากผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากส่ิงท่ีเจ๊อบเชยน าเสนอตรงใจ และตอบโจทย ์      
ผูติ้ดตาม  จนก่อใหเ้กิดเป็นความนิยม 

จากการศึกษาวิธีการสร้างความนิยมของเจ๊อบเชย  ท่ีเจ๊อบเชยไดน้ าเสนอความเป็นตวัของตวัเอง  ผา่นการ
ไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีความสดใหม่ และเจ๊อบเชยสามารถโตต้อบได้อย่างทันท่วงทีผ่านการสาธิตการ       
แต่งหน้า  การพูดคุยกบัผูช้มอยา่งเป็นกนัเอง และไม่มีความเคอะเขิน  จนน าไปสู่การชกัจูงผูติ้ดตามจนก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนทศันคติท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเจ๊อบเชย 
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ในดา้นการสร้างความนิยมของเจ๊อบเชย  ท่ีถกูน าเสนผา่นภาพน่ิงบนอินสตาแกรม  จนก่อใหเ้กิดภาพจ ากบั
ผูช้ม หรือผูติ้ดตาม และการติดแฮชแทคท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่ง #cinnamongalmakeup และ#cinnamongalreview จน
ไดรั้บความนิยมจากผูติ้ดตาม ท่ีสังเกตุไดจ้ากจ านวนผูก้ดหวัใจใหก้บัเจ๊อบเชยในแต่ละรูปภาพ จากการการติดแฮชแทค      
ดงักล่าว ท าใหผู้ติ้ดตามามารถรับชมภาพน่ิงของการสาธิตการแต่งหนา้ในแต่ละคร้ังไดอ้ยา่งสะดวก และง่ายยิง่ข้ึน 

การสร้างความนิยมบนยทููบแชนแนล  ท่ีเจ๊อบเชยจะอาศยัเทคนิคการแต่งหนา้ท่ีไม่ยุง่ยาก มีความรวดเร็ว 
สั้ น กระชับได้ใจความ และเจ๊อบเชยยงัได้สร้างจุดสนใจจากการสาธิตการแต่งหน้า ด้วยการข้ึนค าบรรยายช่ือ
ผลิตภณัฑค์วามสวยความงามการใชเ้ทคนิคการตดัต่อดว้ยการโคลสอพั (การถ่ายภาพน่ิง หรือการถ่ายภาพเคล่ือนไหว
ในระยะใกล)้  ใบหนา้ ดวงตา และริมฝีปากของเจ๊อบเชย  ควบคู่กบัการน าล้ิงคข์องแต่ละคลิปมาโพสซ ้ าอีกคร้ังท่ีเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ หรือการลงรูปภาพภายหลงัจากเสร็จส้ินการสาธิตการแต่งหนา้ท่ีอินสตาแกรม  ถือวา่เป็นอีกหน่ึงวิธีใน
การสร้างความนิยมใหก้บัส่ือสังคมมออนไลน์อยา่งยทููบแชนแนล  

ผลจากการศึกษาการสร้างความนิยมบนส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชยทั้ง 3 ส่ือ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ, 
อินสตาแกรม และยทููบแชนแนล  ผูว้ิจยัสรุปเป็น ดงัน้ี   

รูปท่ี 3  การสร้างความนิยมบนส่ือสังคมออนไลน์ 

จากรูปท่ี 3 เป็นการอธิบายถึงวธีิการสร้างความนิยมของเจ๊อบเชยบนส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ส่ือ  ผา่นการ
แสดงความเป็นตวัของเองจากการสาธิตการแต่งหนา้ในไลฟ์สด  การติดแฮชแทคท่ีเฉพาะเจาะจง  การอพัโหลดรูปบน
อินสตาแกรม  พร้อมกบัแชร์รูปไปยงัเฟซบุ๊กแฟนเพจ และการอพัโหลดคลิปวีดีโดบนยทููบแชนแนล  ควบคู่กบัการน า
ล้ิงคม์าแปะไวบ้นแฟนเพจ  

จากภาพดงักล่าวท าใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีวา่ เฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีรวบรวมเน้ือหาสาระ และ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  จากอินสตาแกรม และยทููบแชนแนลของเจ๊อบเชยไวอ้ยา่งครบครัน 

5.3 อิทธิพลของเจ๊อบเชยท่ีมีต่อผูติ้ดตาม 
เจ๊อบเชยนบัวา่เป็นอีกหน่ึงบุคคลท่ีทรงอิทธิพลต่อผูติ้ดตาม  ผา่นการน าเสนอบนส่ือสังคมออนไลน์  และ

อิทธิพลดงักล่าวจะส่งผลกบัผูติ้ดตามในดา้นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต สไตล์การแต่งตวั และสไตล์การแต่งหน้ากบั          
ผูติ้ดตามท่ีเป็นวยันกัศึกษา วยัท างาน และคุณแม่ 
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อิทธิพลของเจ๊อบเชยเกิดข้ึนจากการโนม้นา้วใจ  ดว้ยการไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีท าใหผู้ช้ม หรือ            
ผูติ้ดตาม  เกิดความรู้สึกอยากไดอ้ยากมี อยากซ้ือผลิตภณัฑค์วามสวยความงามมาใชเ้หมือนกบัเจ๊อบเชย และการชกัจูง
ใหผู้ติ้ดตามเห็นคลอ้ย หรือเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีเจ๊อบเชยน าเสนอ  และความทรงอิทธิพลของเจ๊อบเชยยงัไดส่้งผลกบั
ผูติ้ดตาม  ในดา้นการรับรู้ และการจดจ า  ผา่นจุดเด่น และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเจ๊อบเชย  ทั้งท่ีเป็นไลฟ์สไตลก์ารใช้
ชีวิต สไตลก์ารแต่งตวั  และสไตลก์ารแต่งหนา้ในแต่ละคร้ัง  จากรูปภาพท่ีถกูโพสบนอินสตาแกรม 

อีกทั้ง สไตลอ์นัโดดเด่นผา่นการเป็นคุณแม่ของเจ๊อบเชย   ท่ีถูกน าเสนอบนยทููบแชนแนล  ไดท้รงอิทธิพล
กบัผูติ้ดตามในกลุ่มคุณแม่ท่ีรักสวยรักงาม วยันกัศึกษา และวยัท างาน ท่ีไม่ค่อยมีเวลาในการแต่งหนา้ไม่มากนกั       
ดงันั้น การน าเสนอของเจ๊อบเชย   

นอกเหนือจากนั้น การน าเสนอผา่นทางยทููบแชนแนลของเจ๊อบเชย  ยงัก่อใหเ้กิดความโดดเด่นผา่นการ
เป็นคุณแม่ท่ีทนัสมยั  ท่ีตอ้งใชชี้วติเร่งรีบ เร่งด่วน  และอิทธิพลของเจ๊อบเชยผา่นช่องทางน้ี  สามารถตอบโจทยไ์ดดี้
กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคุณแม่  ท่ีไม่มีเวลาแต่งหนา้มากนกั   และวยัท างานท่ีตอ้งใชชี้วติอยา่งเร่งรีบไดเ้ป็นไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ดงันั้น เน้ือหาสาระของการน าเสนอจึงเป็นการสาธิตการแต่งหนา้สั้น ๆ ใชเ้วลาโดยประมาณ 3 - 10 นาที  

5. การอภิปรายผล
การศึกษาเร่ือง “บทบาทผูท้รงอิทธิพลทางความงามบนส่ือสังคมออนไลน์  กรณีศึกษา : เจ๊อบเชย          

(Cinnamongal)”  สามารถอภิปรายผลจากการศึกษา  เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
5.2.1. การส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม และยทููบแชนแนลของเจ๊อบเชยในฐานะท่ีเป็นบิวต้ี

บลอ็กเกอร์ 
 ขอ้คน้พบจาการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผูค้นส่วนใหญ่ช่ืนชอบการไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเจ๊อบเชย   

เน่ืองจากเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความสดใหม่   สามารถโตต้อบกบัผูติ้ดตาม  หรือผูช้มไดอ้ยา่งทนัที และเจ๊อบเชย
สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามไดอ้ยา่งง่ายดาย  

รองมาคืออินสตาแกรม  ท่ีผูติ้ดตามสามารถรับรู้วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร หรือส่ิงท่ีเจ๊อบเชยอยากจะ
ส่ือสารผา่นทางรูปภาพ  ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ หรือความเป็นเจ๊อบเชยไดดี้ท่ีสุด  นอกเหนือจากการส่ือสารดว้ยรูปภาพ  
เจ๊อบเชยยงัรส่ือสารผา่นค าบรรยายใตรู้ปภาพ  เพื่อเป็นการแสดงถึงความชดัเจนในส่ิงท่ีเจ๊อบเชยตอ้งการจะส่ือสารไป
ยงัผูติ้ดตาม 

ยทููบแชนแนล  นบัวา่เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเจ๊อบเชยมีวตัถุประสงค์ และล าดบัขั้นตอนของการส่ือสาร
ในแต่ละคร้ังท่ีกระชบั ตรงไปตรงมา และชดัเจน  แมว้า่จะเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ี    เจ๊อบเชยติดต่อส่ือสารกบัผูช้ม
ไดน้อ้ยท่ีสุด  แต่กจ็ดัวา่การส่ือสารบนช่องทางน้ีท าใหเ้ห็นตวัตนของเจ๊อบเชยในฐานะท่ีเป็นคุณแม่ไดช้ดัเจนมากข้ึน 

จากขอ้คน้พบของผูว้ิจยัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของกาญจนา แกว้เทพ และนิคม          
ชยัขนุพล (2555) ท่ีอธิบายเร่ืองส่ือใหม่วา่ ส่ือใหม่สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ไดง่้าย, ส่ือใหม่สามารถเช่ือมต่อกนัได้
โดยง่าย และส่ือใหม่มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 

ขอ้คน้พบอีกประการหน่ึงคือ การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ไดถู้กปรับเปล่ียนจากการแพร่กระจาย
ข่าวสารแบบทางเดียวมาสู่การส่ือสารแบบสองทาง  ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของภิเษก ชยันิรันดร์ (2553 น. 23 - 24) 
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ท่ีวา่ การส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์เป็นแพร่กระจายดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม และการส่ือสารบนส่ือสังคม
ออนไลน์  เป็นส่ือท่ีเปล่ียนผูค้นจากผูบ้ริโภคเน้ือหาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหา    

นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐานทศัน์  ชมภูพล (2554) ท่ีวา่ การสาธิตการใชเ้คร่ืองส าอาง
ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีจะช่วยเพ่ิมความสะดวก และง่ายต่อการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางไดม้าก
ข้ึน  

5.2.2. กลยทุธ์ในการสร้างความนิยม และกลยทุธ์ในการสร้างสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชย 
ขอ้คน้พบจาการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลยุทธ์ในการสร้างความนิยมของเจ๊อบเชยไปยงัผูติ้ดตาม  มาจากการ

น าเสนอไลฟ์สไตลผ์่านเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในดา้นรูปแบบรายการ ดา้นการโปรโมทผลิตภณัฑ์ความสวยความงาม 
ดา้นค าพดู และดา้นท่าทาง ท่ีเจ๊อบเชยไดน้ าเสนออกมาอยา่งเป็นกนัเอง และท าใหผู้ช้มหรือผูติ้ดตามรู้สึกสนุกสนาน มี
ส่วนร่วม ผา่นการน าเสนอชีวิตประจ าวนับนส่ือสังคมออนไลน์   ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Katz & Lazarsfeld 
(1955) ท่ีว่า ผูน้ าทางความคิดเป็นบุคคลท่ีไดรั้บขอ้มูลมาจากส่ือ จากนั้นจึงท าการสนทนาไปยงับุคคลอ่ืนๆ และ
สอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2011) ท่ีว่า ผูน้  าทางความคิดเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ทศันคติ, ความคิด, ค่านิยม, ความเช่ือ, การตดัสินใจ, การกระท า และวถีิการด ารงชีวติในอนาคตใหแ้ก่บุคคลอ่ืนๆ  

ขอ้คน้พบอีกประการหน่ึงคือ การสร้างสารบนส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชย ท่ีเกิดข้ึนจากการมี
วตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีชดัเจน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการน าเสนอ การใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม  เพ่ือท าให้ส่ิง
ท่ีเจ๊อบเชยน าเสนอให้ดูมีความน่าเช่ือถือ  ผา่นการโนม้นา้วใจ หรือการชกัจูง  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และ
การมีอารมณ์ร่วมกนัระหวา่งเจ๊อบเชยกบัผูช้ม  ท่ีท าใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกสนุกสนาน และคลอ้ยตาม  

5.2.3. อิทธิพลของเจ๊อบเชยท่ีมีต่อผูติ้ดตาม 
ขอ้คน้พบจาการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การน าเสนอเน้ือหาสาระดา้นการ  แต่งกาย การรีวิว การแนะน า และ

การสาธิตการแต่งหนา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชย ไดท้รงอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อผูติ้ดตาม  เน่ืองจากผูติ้ดตาม
ส่วนใหญ่มองวา่ เจ๊อบเชยคือตน้แบบ และเป็นผูน้ าทางความคิดผา่นการโพสภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และผูติ้ดตาม
ส่วนใหญ่มกัจะซ้ือผลิตภณัฑค์วามสวยความงามมาใชต้ามค าบอกเล่าของเจ๊อบเชย  

การสาธิตการแต่งหน้าของเจ๊อบเชย ประกอบกบัท่วงท่าลีลาท่ีเจ๊อบเชยน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ        
อินสตาแกรม และยทููบแชนแนล  ยงัเป็นการโนม้นา้วใจผูติ้ดตามให้มีทศันคติเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเจ๊อบเชย  
ท่ีสอดคลอ้งสุปรีดี สุวรรณบูรณ์ (2017) ท่ีวา่ ผูท่ี้ส่ือสารอาจจะมีวตัถุ ประสงคใ์นการส่ือสาร  เพื่อตอ้งการเสนอแนะ
หรือชกัจูงใจผูรั้บสาร  ท่ีจะท าใหผู้รั้บสารเกิดความคิดท่ีคลอ้ยตาม  ท่ีอาจจะอยูใ่นรูปแบบของการพดู การเขียน  

ขอ้คน้พบอีกประการหน่ึงคือ การน าเสนอผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของเจ๊อบเชย  ก่อใหเ้กิดอิทธิพล ค่านิยม 
ทศันคติในเชิงบวก และการสร้างอิทธิพลบนส่ือสังคมออนไลน์  ผูส่้งสารจะตอ้งเป็นกนัเองกบัผูรั้บสาร  ท่ีสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ แพร ไกรฤกษ ์(2558) ท่ีวา่ บิวต้ีบลอ็กเกอร์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริม
ความงาม และขอ้ความท่ีบิวต้ีบลอ็กเกอร์เขียน  ยงัเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บัผลิตภณัฑ ์ ผา่นขอ้ความท่ีเป็นการ
ส่ือความหมายวา่บิวต้ีคนดงักล่าวไดใ้ชผ้ลิตภณัฑต์ั้วน้ีดว้ยตวัเอง 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาค้นควา้อิสระ “บทบาทผูท้รงอิทธิพลทางความงามบนส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา:               

เจ๊อบเชย (Cinnamongal)”  ท าให้เห็นถึงการน าส่ือสังคมออนไลน์ในแต่ละช่องทางมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์  
ผา่นการน าเสนอตวัตนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเจ๊อบเชย และผูส้ัมภาษณ์กมี็ความคิดเห็นต่อเจ๊อบเชยไปในทิศทางเดียวกนั
วา่ เจ๊อบเชยเป็นบิวต้ีบลอ็กเกอร์ท่ีทรงอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อผูติ้ดตาม ทั้งในดา้นการแต่งหนา้การแต่งกาย และไลฟ์
สไตลก์ารใชชี้วิต อีกทั้ง การส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม และยทููบแชนแนลของเจ๊อบเชยยงัไดส่้งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์วามสวยความงามของผูติ้ดตามอีกดว้ย  

6.1) ขอ้เสนอแนะทัว่ไปส าหรับผูเ้ขียนบลอ็กดา้นความงาม 
1) ผูเ้ขียนบลอ็กดา้นความงามควรมีเอกลกัษณ์ในการเขียนเฉพาะตวั  ไม่ควรลอกเลียนแบบท่านอ่ืน  ซ่ึง

ควรสร้างจุดเด่น  เพ่ือใหง่้ายต่อการจดจ า 
2) ผูเ้ขียนบลอ็กดา้นความงามควรใส่ใจกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอผา่นส่ือสังคมออนไลน์   โดยน าเสนอ

ขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา   
3) ผูเ้ขียนบลอ็กดา้นความงามควรน าเสนอใหเ้ขา้ใจง่าย มีวตัถุประสงคข์องการน าเสนอในแต่ละคร้ังท่ี

ชดัเจน และน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง  เป็นประโยชน์ต่อผูติ้ดตาม   
6.2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัในคราวต่อไป 

1) ควรศึกษาวธีิการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของบ้ิวต้ีบลอ็กเกอร์ท่านอ่ืนๆ วา่มีความเหมือน หรือ
แตกต่างจากเจ๊อบเชยในดา้นใดบา้ง 

2) ควรใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม หรือการแจกแบบสอบถาม  เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลของ
บิวต้ีบลอ็กเอร์ต่อพฤติกรรม และการตดัสินใจซ้ือ 

3) ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีช่วงอายใุกลเ้คียงกบัเจ๊อบเชย  เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในดา้น
อิทธิพลของเจ๊อบเชยท่ีมีต่อผูติ้ดตามท่ีเป็นคุณแม่รุ่นใหม่   
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กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพือ่การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณศึีกษา บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) จํากัด 

MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES FOR PURCHASING DECISION 

OF HANDYMAN TOOLS THROUGH ONLINE MEDIA IN BANGKOK: CASE STUDY OF 

CHUMPHOL LOHAKIT (8888) CO., LTD. 

ปาณสิรา  ดิษฐคาํเหมาะ1  
1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม, panisara8888@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองมือช่างท่ีบริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั  2) ศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองมือช่างท่ีบริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั และ  3) ศึกษาส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง

ของผูบ้ริโภคต่อบริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888)) จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้บริษทัชุมพลโลหะกิจ (8888) 

จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียสาํหรับประชากรกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test independence) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One- way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) และใชค่้าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ ์

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ เพศแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือ

ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  ปัจจยัทางดา้นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่าน

ส่ือออนไลน์ ปัจจยัทางดา้นส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์  นอกจากน้ียงั

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ส่วน

ปัจจยัดา้นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณา (Advertising) ดา้นการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 

ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) และดา้นการตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง  และปัจจยัทางดา้น

ส่ือออนไลน์จากเว็บไซต์ www.chumphol-online.com, Facebook@chumphol8888fanclub, Line@chumphol8888 และ 

Lazada Toolclub-online กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

คาํสําคญั:  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to explore 1) study demographic characteristics affecting to that affected 

purchasing behavior of handyman tools at Chumphol Lohakit (8888) Co., Ltd., 2) the marketing communication strategies 

that affected purchasing behavior of handyman tools at Chumphol Lohakit (8888) Co.,Ltd., and 3) study online media 

influencing the consumers’ purchasing decision of handyman tools toward Chumphol Lohakit (8888) Co., Ltd. The 

samples used in the research were 400 customers of Chumphol Lohakit (8888) Co.,Ltd in Bangkok. Questionnaire was 

used as an instrument to collect the data in this study. Statistics used for data analysis included Frequency Distribution, 

Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test independence, One-way Analysis of Variance. When the statistically 

significant difference was found, the difference was tested by LSD (Least Significant Difference), and Pearson’s 

Correlation Coefficient was used to test the relationship. 

The hypothesis testing from the study revealed that demographic factors including different ages, status, 

education levels, careers and monthly incomes had differently affected the consumers’ behavior toward purchasing 

decision of handyman tools through online media at the statistical significance of 0.05 level, except different genders had 

not differently affected the consumers’ behavior toward purchasing decision of handyman tools through online media. 

Factor of marketing communications strategies were related to purchasing decision of handyman tools through online 

media. Factor of online media were correlated with purchasing decision of handyman tools through online media. 

Furthermore, it was found that demographic factors and purchasing decision of handyman tools through online were not 

relevant. The marketing communication strategies factors in regard to Advertising, Personal Selling, Sale Promotion, 

Public Relation, and Direct Marketing and purchasing decision of handyman tools through online were relevant in the 

moderate level. And online media factors from websitewww.chumphol-online.com,Facebook@chumphol888fanclub, 

Line@chumphol888, and Lazada Toolclub-online and the purchasing decision of handyman tools through online were 

relevant in the high level.  
 

Keywords:  Marketing Communication Strategies, Purchasing Decision 

 

1. บทนํา 

บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองมือช่างให้กับแบรนด์สินคา้ชั้นนําระดับโลกมากมาย 

ดาํเนินการในลกัษณะธุรกิจของครอบครัว  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 367 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน โดยตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น จึงไดท้าํให้ บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั มีความชาํนาญเช่ียวชาญและมีประสบการณ์

สูงในการพฒันาสินคา้เคร่ืองมือช่างและคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาให้กบัผูบ้ริโภค ในปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภค ไม่ได้

เป็นเพียงแค่กลุ่มช่าง กลุ่มผูรั้บเหมา กลุ่มวิศวกรเท่านั้น การขยายตวัและเพ่ิมข้ึนของกลุ่มลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้

บา้น กลุ่มออฟฟิต กลุ่มวยัทาํงาน และกลุ่มวยัรุ่น  ท่ีเร่ิมหันมาเลือกซ้ือและใชบ้ริการเคร่ืองมือช่างกนัมากข้ึน เคร่ืองมือ

ช่างจึงมีความสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมและในการใชชี้วิตประจาํวนั ประกอบกบัปัจจุบนัน้ีการแข่งขนั

การขายสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ของผูจ้าํหน่ายเคร่ืองมือช่างต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดคู่แข่งทางการตลาดอย่าง โมเดิร์นเทรด 

(Modern Trade) เกิดข้ึนอยา่งมากมาย  ขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในหลายพ้ืนท่ีและเปิดเว็บไซต์เพ่ือขายสินคา้
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ผา่นส่ือออนไลน์ ทาํให้ บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั ประสบปัญหายอดขายสินคา้ลดลง อนัเน่ืองมาจากไลฟ์

สไตล์ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับการพฒันาเทคโนโลยีทางดา้นไอทีท่ีทาํให้การส่ือสารผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตสะดวก ส่งผลให้บรรดาผูป้ระกอบการคา้ปลีกโมเดิร์นเทรด หันมาขยายช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นออนไลน์

กนัมากข้ึน  ซ่ึงในระยะเวลา 1-2 ปีท่ีผ่านมา ตลาดขายสินคา้ออนไลน์ ของผูป้ระกอบการโมเดิร์นเทรด สร้างมูลค่า

หรือยอดขายท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน จากเดิมท่ีเป็นเพียงหน่ึงช่องทางเลือกให้กับผูบ้ริโภค แต่ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่จะใช้ช่องทางดังกล่าวเพ่ือค้นหาข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เป็นช่องทางท่ีไวส้ําหรับการติดตามข่าวสาร

โปรโมชัน่ต่างๆ  ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่และกลา้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน  ดงันั้น การทาํ

การตลาดผา่นส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน โอกาสท่ีลูกคา้จะหันมาซ้ือสินคา้ผ่านส่ือ

ออนไลน์ก็มีแนวโนม้มากข้ึนเช่นกนั  

ดงัท่ีกล่าวมาข้างตน้จากการซ้ือสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์จะเป็นช่องทางการจัดจาํหน่ายรูปแบบใหม่ท่ีมา

รองรับกบักลุ่มผูบ้ริโภคยคุดิจิตอล การเติบโตของการขายสินคา้ออนไลน์ นาํไปสู่การปรับมุมมองหรือ กลยุทธ์การ

ดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการให้แตกต่างไปจากเดิม นาํมาซ่ึงคาํถามท่ีว่า ต่อไปในระยะขา้งหน้า การบริหารจดัการ

ในส่วนของหน้าร้าน (Offline) และช่องทาง Online จะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร สัดส่วนของพ้ืนท่ีจัดวางสินค้า

จาํเป็นตอ้งมีสัดส่วนเท่าเดิมหรือไม่ หรือลดพ้ืนท่ีวางสินคา้ลงและหันไปใชช่้องทางออนไลน์ ในการโปรโมทสินคา้

และสร้างความหลากหลายของสินคา้มากข้ึนหรือไม่ ในขณะท่ี พ้ืนท่ีหน้าร้านเดิมจะปรับเปล่ียนรูปแบบอย่างไรให้

ยงัคงทาํรายไดใ้ห้กบัธุรกิจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจุดน้ี นับเป็นโจทยส์ําคญัท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองมือช่างจะต้องวางแผน

รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจึงทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เคร่ืองมือช่างของผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 

บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเขา้ใจมุมมองของผูว้่าบริโภคถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ ความสนใจและพึงพอใจในด้านใดบา้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาด 

ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ  ทั้งดา้นสินคา้และการบริการ ในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือช่าง

และเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั   

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองมือช่างท่ีบริษทั ชุม

พลโลหะกิจ (8888) จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างท่ีบริษทั ชุมพลโลหะกิจ

(8888) จาํกดั 

3. เพ่ือศึกษาส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างของผูบ้ริโภคต่อบริษทั ชุมพลโลหะกิจ

(8888) จาํกดั 

3. การดําเนินการวจิัย

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีเป็นลูกค้าบริษัทชุมพลโลหะ(8888) จาํกัด ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีซ้ือเคร่ืองมือช่างท่ีบริษทัชุมพลโลหะกิจ (8888) 

จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เน่ืองจากไม่สามารถทราบจาํนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีแน่นอน ดงันั้น ขนาดตวัอย่าง

สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรของ W.G. Cochran โดยกาํหนดวาระระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549 หนา้ 74) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-

ended Question) ครอบคลุมหัวขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา ประกอบไปดว้ย 5 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามทัว่ไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และศาสนา 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) ประกอบดว้ย การโฆษณา 

การขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 

ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นส่ือออนไลน์  ประกอบดว้ย เวบ็ไซต ์Facebook  LINE@  และ 

LAZADA 

ตอนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคซ่ึง

เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

1.1 การคิดหาค่าร้อยละ (%) ใชว้ิเคราะห์และอธิบายตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนตวั รวมทั้งตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้เคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ 

1.2 ค่าเฉล่ีย (𝑋�) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตัวแปรเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ 

1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชว้ิเคราะห์และอธิบายตวัแปรเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารการตลาด

เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ โดยใชก้ารวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

2.1 สมมติฐานท่ี 1 ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียสาํหรับประชากรกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

(t-test independence) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  
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2.2 สมมติฐานท่ี 2 ใชค่้าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใช้

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดกับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือ

ออนไลน์ 

2.3 สมมติฐานท่ี 3 ใชค่้าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใช้

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นส่ือออนไลน์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์  

2.4 สมมติฐานท่ี 4 ใชค่้าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใช้

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด และส่ือออนไลน์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ 

 

4. ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00 ใกลเ้คียงกบัเพศชาย มีจาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.00 มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/

เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 58.20 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-

30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.20  

ส่วนที ่2 ความคิดเห็นดา้นกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด  

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง: โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณาระดบัความคิดเห็นเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 

ด้านการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) ด้านการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) ด้านการโฆษณา 

(Advertising) และดา้นการตลาดทางตรง (Direct Marketing)  

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นดา้นส่ือออนไลน์ 

ความคิดเห็นดา้นส่ือออนไลน์ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า ส่ือจากเวบ็ไซต ์www.chumphol-online.com มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ส่ือจาก Facebook@chumphol 

8888fanclub มีค่าเฉล่ียเท่ากนักบัส่ือจาก Line@chumphol8888 และส่ือจาก Lazada Toolclub-online  

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นดา้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างของผูบ้ริโภค อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

Line@chumphol8888 สามารถสั่งซ้ือสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ด้านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือช่างของ บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกัด บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน Facebook@chumphol8888fanclub สามารถติดตามขอ้มลูข่าวสารไดค้รบถว้นและทนัสมยั ภาพลกัษณ์ของ 

บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) จํากัด  เป็นตัวแทนจําหน่ายเคร่ืองมือช่างท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ เว็บไซต ์

www.chumphol-online.com มีขอ้มลูท่ีครบถว้นและใชใ้นการสั่งซ้ือสินคา้ได ้Lazada Toolclub-online เป็นช่องทางท่ี

มีการเผยแพร่สินคา้ทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อไป ความเหมาะสมดา้นราคา มีการรับรู้ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง  ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ และกระบวนการทาํงาน

และระบบการจดัส่งสินคา้ มีความสะดวก รวดเร็ว  
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ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน

แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ยกเวน้ เพศแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนปัจจยัทางด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ 

นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจัยทางดา้นส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์  

แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ส่วน

ปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดด้านการโฆษณา (Advertising) ด้านการขายโดยพนักงานขาย (Personal 

Selling) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)และดา้นการตลาด

ทางตรง (Direct Marketing) กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์  มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 

และปัจจัยทางด้านส่ือออนไลน์จากเว็บไซต์ www.chumphol-online.com Facebook@chumphol8888fanclub 

Line@chumphol8888 และ Lazada Toolclub-onlineกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ มีความสัมพนัธ์

อยูใ่นระดบัสูง 

5. การอภปิรายผล

จากการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั โดยมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัทั้ง 3 

ประการ ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือ

ออนไลน์แตกต่างกนั 

จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ 2542, น. 44) ไดอ้ธิบายแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ว่า เป็น

ทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการของการเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย ์เกิดข้ึนจากแรงบงัคบัจากภายนอกมา

กระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) 

ยกเวน้ เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ไม่แตกต่างกนั

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัทางดา้นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือ

ช่างผา่นส่ือออนไลน์แตกต่างกนั 

จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ดา้นการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 

ดา้นการโฆษณา (Advertising) และดา้นการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซ่ึงอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
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1. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : ด้านการโฆษณา

(Advertising) อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการโฆษณาทางส่ือออนไลน์ Facebook, 

Line@ และGoogle มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชส่ื้อออนไลน์ประเภท Facebook, Line@ 

และ Google เป็นประจาํ จึงมีการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ผ่านส่ือดงักล่าว และอาจมีพฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหาจากส่ือ

โฆษณาและเกิดการตดัสินใจซ้ือได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ ของ Schultz 

(1993 อา้งถึงใน เสรีวงษ ์มณฑา, 2547) กล่าวว่า การโฆษณา หมายถึง การให้ขอ้มลู ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผา่น

ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายมีพฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหาสาระท่ี

โฆษณา อนัเอ้ืออาํนวยให้มีการซ้ือหรือใชสิ้นคา้และบริการ 

2. กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : ดา้นการขายโดยพนักงาน

ขาย (Personal Selling) อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัพนักงานมีความรู้ในสินคา้เป็น

อยา่งดี มากท่ีสุด ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า หากพนักงานมีความรู้ในสินคา้เป็นอย่างดีและสามารถตอบขอ้ซักถามขอ้มูล

เก่ียวกับเคร่ืองมือช่างได้อย่างดีและระเอียดครบถ้วน ผูบ้ริโภคจะเกิดการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างได้ง่าย ซ่ึง

สอดคล้องกบัแนวคิดการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) ของ Schultz (1993 อา้งถึงใน เสรีวงษ์ มณฑา, 

2547) กล่าวว่า การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดต่อส่ือสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ

ข่าวสารโดยตรง อาจเรียกว่าเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล ผูส่้งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผูรั้บ

ข่าวสารไดท้นัทีการขายโดยพนกังานขายถือเป็นส่ือท่ีสาํคญัมาก 

3. กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง  : ดา้นการส่งเสริมการขาย

(Sale Promotion) อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัมีการรับประกนัสินคา้ มีบริการดูแลหลงั

การขาย มากท่ีสุด ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า หากบริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกัด มีการส่งเสริมการขายโดยการ

รับประกนัสินคา้และมีบริการดูแลหลงัการขาย ผูบ้ริโภคก็จะมีการตดัสินใจเคร่ืองมือช่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ

ส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ของ Schultz (1993 อา้งถึงใน เสรีวงษ ์มณฑา, 2547) กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย 

(Sale Promotion) เป็นเคร่ืองมือระยะสั้ นเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือเป็นส่ิงท่ีจูงใจท่ีมีคุณค่า

พิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด  

4. กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง  : ดา้นการประชาสัมพนัธ์

(Public Relation) อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ผ่าน 

Social Media เช่น Facebook มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊กอยู่

เป็นประจาํ หากบริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั มีการประชาสัมพนัธ์ผ่าน Social Media เช่น Facebook เป็น

ประจาํ ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภครับทราบข่าวการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของบริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั และเม่ือ

ตอ้งการใชเ้คร่ืองมือช่างก็อาจมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างของบริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) ของ Schultz (1993 อา้งถึงใน เสรีวงษ์ มณฑา, 2547) กล่าวว่า การ

ประชาสัมพนัธ ์(Public Relation) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขององคก์ารกบักลุ่มต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จ

ขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผูข้ายปัจจยัการผลิตผูถื้อหุ้นหรือลูกคา้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างทศันคติความเช่ือและ

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ารหรือผลิตภณัฑต์ลอดจนเป็นการให้ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึง 
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5. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด (IMC) เพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : ดา้นการตลาดทางตรง

(Direct Marketing) อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการส่งแคตตาล็อคสินคา้ทางไปรษณีย์

ให้กบัลูกคา้ มากท่ีสุด ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า หากบริษทั ชุมพลโลหะกิจ (888) จาํกดั มีการส่งแคตตาล็อคสินคา้ทาง

ไปรษณียใ์ห้กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเคร่ืองมือช่าง ผูบ้ริโภคอาจตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างของ

บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั โดยดูจากแคตตาล็อคสินคา้ท่ีบริษทัส่งไปให้ทางไปรษณีย  ์ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ของ Schultz (1993 อา้งถึงใน เสรีวงษ ์มณฑา, 2547) กล่าวว่า การตลาด

ทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดต่อส่ือสารของบริษทัไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือให้ไดรั้บการ

ตอบสนองหรือการซ้ือสินคา้ โดยส่งแคตตาล็อกสั่งสินคา้ทางไปรษณีย ์ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัทางดา้นส่ือออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านโดยผ่าน

ทางส่ือออนไลน์แตกต่างกนั 

ความคิดเห็นดา้นส่ือออนไลน์ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า ส่ือจากเวบ็ไซต ์www.chumphol-online.com มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ส่ือจาก Facebook@chumphol 

8888fanclub มีค่าเฉล่ียเท่ากันกบัส่ือจาก Line@chumphol8888 และส่ือจาก Lazada Toolclub-online ซ่ึงอธิบาย

รายละเอียดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

1. ความคิดเห็นด้านส่ือออนไลน์ในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : ส่ือจากเว็บไซต์ www.chumphol-

online.com อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า ส่ือจากเว็บไซต์ www.chumphol-online.com ท่ีมีรายละเอียดสินค้า

ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีรูปภาพแสดงสินค้า มีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้ ง น้ีแสดงให้ เห็นว่า หาก ส่ือจากเว็บไซต ์

www.chumphol-online.com มีรายละเอียดสินค้าครบถ้วน สมบูรณ์ และมีรูปภาพแสดงสินค้ามากจะมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างมากท่ีสุด 

2. ความคิดเห็นดา้นส่ือออนไลน์ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : โดยเป็นส่ือออนไลน์จากส่ือ Facebook@

chumphol8888fanclub อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า ส่ือจาก Facebook@chumphol8888fanclub ท่ีมีรายละเอียด

สินคา้ครบถว้น สมบรูณ์ และมีรูปภาพแสดงสินคา้มีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ส่ือจาก Facebook@chumphol 

8888fanclub ท่ีมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วน สมบูรณ์ และมีรูปภาพแสดงสินค้ามากจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองมือช่างมากท่ีสุด 

3. ความคิดเห็นดา้นส่ือออนไลน์ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : ส่ือจาก Line@chumphol8888 อยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า ส่ือจาก Line@chumphol8888 ท่ีมีระบบการสั่งซ้ือท่ีง่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีแสดงให้เห็น

ว่า Line@chumphol8888 ท่ีมีระบบการสั่งซ้ือท่ีง่าย จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างมากท่ีสุด 

4. ความคิดเห็นดา้นส่ือออนไลน์ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่าง : ส่ือจาก Lazada Toolclub-online อยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า ส่ือจาก Lazada Toolclub-online ท่ีมีความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลของเว็บไซต์ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ส่ือจาก Lazada Toolclub-online ท่ีมีความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลของเว็บไซต์

จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างมากท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด และส่ือออนไลน์  มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2160 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ไม่มี

ความสัมพนัธ์กัน ส่วนปัจจัยด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดด้านการโฆษณา (Advertising) ด้านการขายโดย

พนกังานขาย (Personal Selling) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)

และดา้นการตลาดทางตรง (Direct Marketing) กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือออนไลน์  มีความสัมพนัธ์อยู่

ในระดับปานก ลางและปัจจัยทางด้านส่ือ ออนไลน์จาก เว็บไซต์  www.chumphol-online.com,  Facebook@ 

chumphol8888fanclub, Line@chumphol8888 และ Lazada Toolclub-onlineกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผ่านส่ือ

ออนไลน์ มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างเพราะ Line@chumphol8888 สามารถ

สั่งซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว มากท่ีสุด เป็นเพราะว่า ปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะใชส้มาร์ทโฟนและมีไลน์กนัส่วนมาก 

ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าการสั่งซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่น Line@chumphol8888 จึงมีความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดทฤษฏีกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ เสรี วงษม์ณฑา (2542, น. 192) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค ว่าในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินค้าหน่ึงนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติ

หลังจากท่ีได้ใช้สินค้าแล้ว รองลงมาเป็น ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือช่าง บุคลากรมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ส่วนส่ือออนไลน์ Facebook@chumphol8888fanclub สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสาร

ไดค้รบถว้นและทนัสมยั ภาพลกัษณ์ของ บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองมือช่างท่ีมี

คุณภาพและน่าเช่ือถือ เว็บไซต์  3 1www.chumphol-online.com  3 1มีข้อมูลท่ีครบถ้วนและใช้ในการสั่งซ้ือสินค้าได ้

Lazada Toolclub-online เป็นช่องทางท่ีมีการเผยแพร่สินคา้ทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อไป ความ

เหมาะสมดา้นราคา มีการรับรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการ

สั่งซ้ือสินคา้ กระบวนการทาํงานและระบบการจดัส่งสินคา้ มีความสะดวก รวดเร็ว  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ศรนารายณ์ โพธ์ิจนัทร์ (2559) งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่าน Facebook Fanpage พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้

งานเฟซบุก๊ผา่นโทรศพัทมื์อถือ มีค่าความถ่ีในการใชเ้ฟซบุก๊ในช่วงเวลา 18.01-24.00 นาฬิกา ใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั ใช้

งานเฟซบุก๊บริเวณบา้นพกั ใชง้านเฟซบุก๊ในขณะพกัผอ่น ใชง้านเพ่ือการติดต่อส่ือสาร และอุปกรณ์ประดบัยนต์ท่ีเคย

ซ้ือส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือความสวยงาม เช่น ชุดแต่งรถยนต์รอบคนั เบาะนั่งฝาครอบไฟ โลโก ้สต๊ิกเกอร์ 

สปอยเลอร์ ฟิลม์กรองแสง อุปกรณ์หุ้มพวงมาลยั หรืออุปกรณ์หุ้มเกียร์ เป็นตน้ ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่าน Facebook Fanpage พบว่าโดยภาพรวมมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ลกัษณะทาง

ประชากรดา้นอาย ุและอาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่าน Facebook Fanpage แตกต่าง

กนั ส่วนเพศ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์  

ประดบัยนตผ์า่น Facebook Fanpage ไม่แตกต่างกนั พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่น Facebook Fanpage ไม่แตกต่างกนั 

เหมสุดา สันติมิตร (2558) งานวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สําหรับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  1) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
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รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ซ้ือยี่ห้อ Kawasaki จากแหล่งจาํหน่ายจากตวัแทนจาํหน่ายแต่ละ

ยี่ห้อ และตดัสินใจซ้ือประเภทรถนักเก็ตไบค์  2) กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 ในรายดา้น พบว่า มี

ระดบัมากใน 3 ดา้น โดยสูงสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย รองลงมา ดา้นประชาสัมพนัธ์และดา้นการตลาดทางตรง 

และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยพนักงานและ ดา้นการโฆษณา 

ตามลาํดบั และ  3) สามารถกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด (5’s) ประกอบดว้ย Sales promotion, Sponsorship, 

Showroom, Sales man และ Social media  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือช่างผา่นส่ือออนไลน์

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จาํกดั เปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ เพ่ือนาํผลท่ีได้

จากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา ทั้งในดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา ดา้นรูปแบบความน่าสนใจ และ

ด้านการเข้าถึงข้อมูลบนส่ือออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและต่อยอดธุรกิจการขายเคร่ืองมือช่าง เช่น การสร้าง

แอพพลิเคชัน่บนมือถือ สาํหรับ iphone และ android ท่ีจะช่วยให้การสั่งซ้ือสินคา้ต่างๆ สะดวกและรวดเร็วข้ึน  เพ่ือทาํ

ใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจบนส่ือออนไลน์ให้มากท่ีสุด  

กติตกิรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีสําเร็จลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงค ์ดว้ยความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งให้คาํช้ีแนะทางดา้นความคิด คาํปรึกษา  

ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ดร.ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม และประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอนัมีค่าจนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัท่ี

สมบรูณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย ์มหาวทิยาลยัศรีปทุมทุกท่านท่ีให้ความรู้ แนวคิด และให้ประสบการณ์อนัมีค่ายิ่ง

แก่ผูว้ิจยั  ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณในความกรุณาไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการใชแ้บรนด์  Under Armour  ในเขตกรุงเทพมหานคร      

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นคา้แบรนด์  Under  Armour  ตลอดจนทศันคติและการรับรู้ของผูใ้ช้

สินคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์แบรนด์  Under Armour  การสุ่มตวัอย่างของการวิจยัในคร้ังน้ี จะใชเ้ทคนิควิธีการสุ่มแบบ

บงัเอิญหรือตามความสะดวก(Convenience Sampling) เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีไดศึ้กษาไปยงักลุ่มผูใ้ชแ้บรนด์ Under 

Armour โดยใชจ้าํนวนผูติ้ดตามเพจ Under Armour Thailand จาํนวนทั้งหมด  9,714,994 คน ท่ีมีทั้งผูใ้ช ้ และผูส้นใจ                

แบรนด์ Under Armour โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะเรียกเป็นกลุ่มผูใ้ชใ้นงานวิจยัน้ีทั้งหมด จากนั้นนาํมาหาจาํนวนกลุ่ม

ตวัอย่าง  โดยใชสู้ตร Yamanae (1973) ซ่ึงไดท้ั้งหมด 400 คน  เพ่ือทาํการเก็บขอ้มูล โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ  

รวมรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลแปลงค่าออกมาเป็นสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สหสัมพนัธ์เพียร์สัน  

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31 – 35 ปี  มีอาชีพเป็นพนักงาน

เอกชน โดยมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท  ผลวิจยัพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ส่วนใหญ่คือ บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ การตดัสินใจดว้ยตนเอง   มีการรับขอ้มูลข่าวสารสินคา้ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

มากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้  7 – 9  เดือนต่อช้ิน  ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสินคา้ระหว่าง 1,501 – 2,000 บาท  ผูบ้ริโภค

นิยมสินค้าประเภทรองเทา้วิ่งและร้องเทา้สําหรับออกกาํลังกาย  และเหตุผลท่ีสนใจหรือตัดสินใจซ้ือสินค้า คือ 

การออกแบบ  รองลงมาเป็นความทนทาน  จากการส่ือสารของแบรนดน์ั้นประชากรส่วนใหญ่มีการรับรู้  และทศันคติ

ต่อภาพลกัษณ์ของแบรนด์  Under Armour  ในระดบัเป็นบวกมากท่ีสุด ซ่ึงในดา้นการรับรู้ผูต้อบแบบสอบถามเห็น

ดว้ยมากท่ีสุดดา้นการวางตาํแหน่งของแบรนด์  และดา้นทศันคติเม่ือนึกถึงแบรนด์ Under Armour  ท่ีเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นคุณลกัษณะของสินคา้  

คาํสําคญั:  ภาพลกัษณ์, การรับรู้, ทศันคติ, พฤติกรรมการใชสิ้นคา้ 

ABSTRACT 

This study on perception, attitude, and using behavior of Under Armour Brand in Bangkok aims to study 

using behavior of Under Armour Brand as well as to study attitude and perception of product users towards image 

of Under Armour Brand. The samples were obtained by using accidental sampling or Convenience Sampling 

because this research aims to study the group of users of Under Armour Brand based on the followers of Under 

Armour Thailand Page in the quantity of 9,714,994 persons consisted of both users and persons interested in Under 
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Armour Brand. These samples were collectively called as the group of users in this research. Subsequently, the 

sample size was calculated by using the formula of Yamanae (1973) to obtain the sample size of 400 samples for 

data collection. Research tool for data collection was questionnaire. Data analysis was transformed as statistics 

including percentage, mean, and Standard Deviation. Statistic used in hypothesis testing was Pearson’s Correlation 

Coefficient.  

The results revealed the most respondents were male with the age ranged from 31 – 35 years. They 

worked as employees of some private companies with average income ranged from 15,001 – 30,000 baht. The 

results on product using behavior revealed that persons influencing on buying decision were themselves and most 

of them perceived information and news on products via internet with frequency of product buying ranged from 7 – 

9 pieces per month and average expenses ranged from 1,501 – 2,000 baht. Consumers preferred running shoes and 

training shoes. Their reasons for buying products were design as the highest level followed by durability.  From 

brand’s communication, most people had positive perception and attitude towards image of Under Armour Brand in 

the highest level. For perception, respondents had the highest level of agreement with brand positioning. For 

attitude, they had the highest level of agreement on product features when they thought of Under Armour Brand. 

Keywords:  Image, Perception, Attitude, Product Using Behavior   

1. บทนํา

แนวความคิดการสร้างตราเร่ิมตน้มาตน้แต่ปี ค.ศ. 1955(Gardner & Levy, 1955) โดยการสร้างแบรนด์

ผลิตภณัฑมี์แนวความคิดท่ีใชก้ารบรูณาการทรัพยากรทุกส่วนของบริษทัมาประกอบกนั  ซ่ึงแบรนด์จะมีคุณสมบติัทั้ง

สามารถจบัตอ้งได ้(tangible) และจบัตอ้งไม่ได ้(intangible) จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ในเคร่ืองหมายการคา้ยิ่งถา้ไดรั้บ

การจดัการท่ีมีระบบจะสามารถสร้างอิทธิพลเเละความนิยมได ้(Clifton & Maughan, 2000) โดยแบรนด์บริการของ

ผูข้ายรายใดรายหน่ึง เพ่ือแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงตราสินคา้มีองคป์ระกอบท่ีสําคญั ไดแ้ก่ คุณค่าของ

แบรนด,์ ตาํแหน่งของแบรนด,์ บุคลิกของแบรนด ์ และความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้หลกั หรือแบรนด์สินคา้ เป็นช่ือ, 

สัญลกัษณ์, การออกแบบ  หรือส่วนประสม ของส่ิงดงักล่าวเพ่ือระบุถึงสินคา้ (จิรดา เดชเกล้ียง และศศิณา สิริวฒัน์, 

2556) 

โดยปัจจุบนัจากกระแสรักสุขภาพ และการออกกาํลงักายในรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างมากทาํให้แบรนด์กีฬา

มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทยไดก้ล่าวถึง  กระแสการออกกาํลงักาย และกีฬาท่ีมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ได้ปลุกตลาดชุดกีฬาในประเทศให้กับมาคึกคักอีกคร้ัง โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา ยอดจาํหน่ายในประเทศอยู่ท่ีระดับ 

12,000 ลา้นบาท และมีโอกาสท่ีจะพุ่งไปอยูท่ี่ 15,000 ลา้นบาทไดใ้นอีก 5 ปีขา้งหน้า  ทาํให้แต่ละแบรนด์ต่างคิดกลยุทธ์

เพ่ือส่ือสารแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกคา้มากท่ีสุด เม่ือกล่าวถึงวงการแบรนด์กีฬายงัคงถูกปกคลุมดว้ยแบรนด์ดงัอย่าง 

“Nike” และ “Adidas” ท่ีผลัดกนัช่วงชิงความเป็นผูน้าํตลาดมาโดยตลอด ยากท่ีแบรนด์ไหนจะมาเบียดสองยกัษ์ใหญ่

แห่งสินคา้เคร่ืองกีฬา แต่เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ อุตสาหกรรม Sportswear ในสหรัฐอเมริกาไดมี้แบรนด์น้องใหม่เกิดข้ึนมาใน

ช่ือ “Under Armour” ท่ีเติบโตเป็น Global Brand  และยงัเคยสร้างปรากฏการณ์คร้ังใหญ่ในตลาด Sportswear ในสหรัฐฯ  

ถือไดว้่าเป็นตลาดใหญ่ของโลกดว้ยการกา้วข้ึนเป็นอนัดบั 2 แทนท่ีแบรนด์ Adidas โดยส่ิงท่ีน่าจบัตามองของแบรนด ์
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Under Armour  จนกลายเป็นท่ียอมรับทั้งจากนกักีฬาและคนเล่นกีฬาทัว่โลกมาจากสินคา้ และความชดัเจนในจุดยืนของ

แบรนด์ท่ีเป็น “Performance Sportswear” มากกว่าท่ีจะไปทาง Sport Fashion ท่ีเน้นการปรับปรุงคุณภาพของเส้ือกีฬา   

ให้ตอบสนองกบัการใชง้านของกลุ่มคนท่ีชอบออกกาํลงักายและเล่นกีฬา ทาํให้แบรนด์ Under Armour ถือเป็นอีกหน่ึง

แบรนด์ท่ีน่าสนใจวงการแบรนด์กีฬาปัจจุบนั ซ่ึงถือเป็นการสร้างแบรนด์ให้แตกต่างจากแบรนด์ดงัอย่างชัดเจน (เปิด

กรณีศึกษา “Under Armour” แบรนดผ์ูห้าญกลา้ลม้ยกัษ ์Adidas – Nike, 2559) 

นักสร้างและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์เก่ียวกับการทาํ Branding ของ เทียร์ร่ีบรุน - ฟอท (Thierry 

Brunfaut, 2017) จาก Base Design  เช่ือว่าทุกแบรนด์ต่างพยายามสร้างเอกลกัษณ์ เพ่ือป้องกนัความสับสนกบัแบรนด์

อ่ืนๆ เเละพยายามสร้างการจดจาํแบรนด์ในหมู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงการทาํให้เเบรนด์ไปอยู่ในใจผูบ้ริโภคนั้น เรียกว่า Brand 

Awareness  หรือการรับรู้ต่อแบรนด ์คือ การไดเ้ห็น ไดกิ้น ไดล้องบ่อยๆ จนแทรกซึมเขา้ไปในความคิดของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงอาจทาํผ่านการทาํประชาสัมพนัธ์หรือแคมเปญโฆษณาต่างๆ โดยการสร้างความรับรู้ของเเบรนด์ให้ประสบ

ความสําเร็จนั้นอย่างเเรก คือ ตอ้งส่ือสารเเบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัยิ่งการส่ือสารดีก็จะทาํให้แบรนด์ถูกพบเห็นบ่อยๆ และ

สามารถส่งสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างตรงจุด สอง ตอ้งทาํดว้ยความตั้งใจ คือ การส่ือสารการรับรู้ของผูค้น (Brand 

awareness) ให้เกิดการจดจาํ โดยจะตอ้งทาํเเบบต่อเน่ือง สาม ควรสร้างความประทบัใจรู้สึกดีต่อแบรนด์ โดยวิธีในการ

สร้าง Brand awareness ให้เป็นท่ีรู้จกั ตอ้งสร้างความประทบัใจเพ่ือให้ผูค้นมีความรู้สึกในทางบวก ซ่ึงนอกจากน้ียงัมี

องคป์ระกอบสาํคญัของแบรนด ์เพ่ือช่วยในการส่ือสารแบรนด์ในเขา้ถึงกลุ่มเป้ามากยิ่งข้ึนคือ ช่ือเเบรนด์ ควรเป็นช่ือท่ี

จดจาํง่าย, โลโก้ ตอ้งเป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีช่วยดึงดูดความจาํ และความสนใจกบัผูบ้ริโภค, สโลแกน จะเป็นขอ้ความ

สั้นๆ ท่ีส่ือความหมายให้ผูบ้ริโภครับรู้, สีสัน ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมได ้(พิริยะ แกว้วิเศษ, 2555) 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผูใ้ชสิ้นคา้ของท่ีมีต่อการส่ือสารภาพลกัษณ์แบรนด ์Under Armour 

2. เพ่ือศึกษาทศันคติของผูใ้ชสิ้นคา้ท่ีมีต่อการส่ือสารภาพลกัษณ์เเบรนด ์Under armour 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อของแบรนด ์Under armour 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจยัช้ืนน้ีเป็นการศึกษาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นประชากรทัว่ไปผูใ้ชสิ้นคา้แบรนด์ Under Armour ใน

เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มประชากรตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย บุคคลทัว่ไปท่ีใชสิ้นคา้แบรนด์ Under Armour ใน

เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากจาํนวนประชากรท่ีสนใจและใชสิ้นคา้แบรนด์ Under Armour ผ่านการติดตามเพจ 

Under Armour บนโซเชียลมีเดีย (Facebook)  

 𝑛 = 𝑁
1+𝑁(𝑒)2
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N คือ ขนาดของประชากร 

n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือแทนค่าสูตรได ้

 𝑛 = 9,714,994
1 +9,714,994 (.0025)

  =  399.999959  หรือเท่ากบั  400  คน 

การสุ่มตวัอยา่งของการวิจยัในคร้ังน้ี จะใชเ้ทคนิควิธีการสุ่มแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีได้ศึกษาไปยงักลุ่มผูใ้ช้แบรนด์ Under Armour โดยใช้จาํนวนผูติ้ดตามเพจ Under 

Armour Thailand จาํนวนทั้งหมด 9,714,994 คน ท่ีมีทั้งผูใ้ช ้และผูส้นใจแบรนด์ Under Armour โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะเรียก

เป็นกลุ่มผูใ้ชใ้นงานวิจยัน้ีทั้งหมด   จากนั้นนาํมาหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชสู้ตร Yamanae (1973) ซ่ึงไดท้ั้งหมด 400 

คน เพ่ือทาํการเก็บขอ้มลู   เม่ือไดข้อ้มลูจะทาํการรวบรวมและตรวจสอบความสมบรูณ์ของคาํตอบในการประมวลผลและ

วิเคราะห์ ดว้ยโปรแกรม SPSS ต่อไป 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามภาษาไทยโดยใชค้าํถามปลายปิด (Close Ended 

Question)ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวม 

4 ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นคาํถามปลายปิดมีคาํตอบเลือกเพียง 1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกับการรับรู้กลยุทธ์ของกลุ่มผูท่ี้สนใจสินค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under 

Armour ไดแ้ก่ การรับรู้การวางตาํแหน่งของแบรนด ์Under Armour จาํนวน 3 ขอ้ การรับรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ

แบรนด์ Under Armour จาํนวน 9 ขอ้ การรับรู้เก่ียวกบัดา้นบุคลากร, บริษทั จาํนวน 5 ขอ้ รวมทั้งหมด 17 ขอ้ เป็น

คาํถามแบบมาตรประเมิน 1-5 ของ (Likert’s scale) จาํนวน 5 ขอ้โดยกาํหนดให ้ 

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัทศันคติของกลุ่มผูท่ี้สนใจสินคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด ์Under ไดแ้ก่ ทศันคติ

เก่ียวกบัคุณสมบติัของแบรนด ์Under Armour จาํนวน 3 ขอ้ ทศันคติเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของแบรนด์ Under Armour 

จาํนวน 3 ขอ้ ทศันคติเก่ียวกบัคุณค่าของแบรนด์ Under Armour จาํนวน 3 ขอ้ ทศันคติเก่ียวกบับุคคลิกของแบรนด ์

Under Armour จาํนวน 4 ขอ้ รวมทั้งหมด 13 ขอ้  เป็นคาํถามแบบมาตรประเมิน 1-5 ของ (Likert’s scale) จาํนวน 5 ขอ้ 

ทั้งในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ไดแ้ก่ 

5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4 = เห็นดว้ย 

3 = ปานกลาง 

2 = ไม่เห็นดว้ย  

1 = ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี  4  คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ของแบรนด์ Under Armour ไดแ้ก่ การใชแ้บรนด์ Under 

Armour บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้, การรับขอ้มูลผา่นช่องทางใดมากท่ีสุด,  ความถ่ีในการซ้ือ
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สินคา้,  ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง,  ความนิยมสินคา้แต่ละประเภท  และเหตุผลใดท่ีท่านสนใจหรือ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ รวม  6  ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นคาํถามปลายปิดมีคาํตอบเลือกเพียง 1 คาํตอบ 

การตรวจสอบเคร่ืองมอื

การตรวจสอบเนือ้หา  ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ

ครบถว้นและความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา  

แบบสอบถาม  แบบสอบถามงานวิจยัช้ินน้ีดดัแปลงมาจาก  งานวิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(ธันวาพล จนัทร์จีน, 2559)  และ

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี (NIKE) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล (ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ,์ 2558) การตรวจสอบความเช่ือมัน่  

ผูว้ิจยัพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบช็ อลัฟ่า(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  โดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนแบช็

ตารางท่ี 1 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม   

ส่วนของคาํถาม 
ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่

กลุ่มตวัอยา่ง (n=30) 

ทศันคติ 

ทศันคติเก่ียวกบัคุณสมบติั .877 

ทศันคติเก่ียวกบัคุณประโยชน์ .884 

ทศันคติเก่ียวกบัคุณค่า .893 

รวมทศันคติทุกดา้น .741 

การรับรู้ 

การรับรู้ดา้นการวางตาํแหน่ง .817 

การรับรู้ดา้นองคป์ระกอบ .842 

การรับรู้ดา้นบุคลากร และบริษทั .891 

รวมการรับรู้ทุกดา้น .877 

ผลรวมทุกคาํถาม .843 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรเเกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

(Statistical Package for the Social Sciences for Windows) โดยไดก้าํหนดค่าอนัตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลขอ้มลู

โดยคาํนวณค่าอนัตรภาคชั้น  เพ่ือกาํหนดช่วงชั้นด้วยการใชสู้ตรคาํนวณ และคาํอธิบายสําหรับแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

ช่วงชั้นของค่าคะแนน    คาํอธิบายสาํหรับการแปลผล 

1.00 – 1.80 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

1.81 – 2.60 เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 

2.61 – 3.41 เห็นดว้ยปานกลาง  
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3.42 – 4.20     เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก  

4.21 – 5.00     เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

4. สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุ

ในช่วง 31 – 35 ปี  ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน  มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท   

จากการศึกษาการรับรู้ของผูท่ี้ใช้สินค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour ของกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 คน ในดา้นการวางตาํแหน่ง  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่าการวางตาํแหน่งมีผล

ต่อการรับรู้ของผูท่ี้ใช้สินค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour แต่เม่ือพิจารณาแต่ละด้านแลว้โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ แบรนด์ Under Armour มีประสิทธิภาพสินคา้ท่ีโดดเด่นแตกต่างจากแบรนด์กีฬาอ่ืนๆ  

รองลงมา แบรนด ์Under Armour  มีสินคา้เหมาะสมสําหรับนักกีฬาและผูท่ี้ชอบออกกาํลงักาย และแบรนด ์Under 

Armour  มีสินคา้ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการกาํลงักายมากกว่าความเป็นแฟชัน่, ดา้นองค์ประกอบสินคา้ของเบรนด ์ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่า ดา้นองคป์ระกอบของแบรนดมี์ผลต่อการรับรู้ของผูท่ี้ใชสิ้นคา้

ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด ์Under Armour แต่เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นแลว้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ Brand  

Ambassador มีความสอดคลอ้งกบัสินคา้ของแบรนด์ รองลงมา Brand Ambassador สามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

ให้กบัแบรนด,์ ตราสินคา้ของแบรนด ์Under Armour เป็นท่ีรู้จกัและผูบ้ริโภคยอมรับ, Brand  Ambassador  ช่วยสร้าง

แรงบนัดาลใจและดึงดูดให้สนใจในสินคา้ของแบรนด์ Under Armour, แบรนด์ Under Armour มีเทคโนโลยีท่ีช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัสินคา้  และแบรนด ์Under Armour มีสินคา้ท่ีออกแบบสวยงาม ท่ีเท่ากนั  รองลงมาช่ือแบรนด ์

Under Armour  สามารถจดจาํง่ายและคุ้นหูกว่าแบรนด์กีฬาอ่ืนๆ, แบรนด์ Under Armour มีการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางส่ือต่างๆ และแบรนด ์Under Armour  มีช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย  และ

ดา้นกิจกรรมและบริษทั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่า ดา้นกิจกรรม และบริษทัของแบรนด์มี

ผลต่อการรับรู้ของผูท่ี้ใช้สินคา้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour แต่เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นแลว้โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ แบรนด ์Under Armour ยดึหลกัคุณธรรม และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  รองลงมา

แบรนด ์Under Armour มีการกระตุน้การซ้ือสินคา้ดว้ยการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ, มีการจดักิจกรรมให้ลูกคา้ได้

มีส่วนร่วมอยู่เสมอ, พนักงานมีมารยาทท่ีดีและเต็มใจให้บริการ และพนักงานแนะนาํขอ้มูลท่ีดี เก่ียวกบัสินคา้และ

บริการต่างๆ 

จากการศึกษาทศันคติของผูท่ี้ใชสิ้นคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด ์Under Armour ของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

400 คน ดา้นสินค้าของแบรนด์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดว่าสินคา้ของแบรนด์มีผลต่อ

ทศันคติของผูท่ี้ใชสิ้นคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด์ Under Armour แต่เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นแลว้โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปน้อย คือ แบรนด์ Under Armour มีสินค้าท่ีใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใชง้านและช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพท่ีดีให้แก่ผูใ้ช ้ แบรนด์ Under Armour มีความทนทานต่อการใชง้าน และแบรนด์ Under Armour มี

รูปแบบสินคา้ท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์,   ดา้นคุณประโยชน์  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่า  

คุณประโยชน์มีผลต่อทศันคติของผูท่ี้ใชสิ้นคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด ์Under Armour แต่เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น

แลว้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ สินคา้แบรนด ์Under Armour ช่วยให้การเคล่ือนไหวคล่องแคล่วขณะเล่นกีฬา  
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รองลงมาสินคา้แบรนด์ Under Armour มีความหยดืหยุ่นทาํให้รู้สึกสบายขณะเล่นกีฬาหรืออกกาํลงักาย  และสินคา้   

แบรนด ์Under Armour ช่วยป้องกนัอาการบาดเจบ็ขณะเล่นกีฬาหรืออกกาํลงักาย,   ดา้นคุณค่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดว่า  ดา้นคุณค่ามีผลต่อทศันคติของผูท่ี้ใช้สินค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under 

Armour  แต่เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นแลว้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ สินคา้แบรนด์ Under Armour เป็นแบรนด์

กีฬาท่ีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา  รองลงมาสินค้าแบรนด์ Under Armour เป็นแบรนด์กีฬาท่ีมีราคาเหมาะสมกับ

ช่ือเสียงของแบรนด ์ และสินคา้แบรนด ์Under Armour เป็นแบรนดกี์ฬาท่ีมีราคาบ่งบอกถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของแบ

รนด์ชดัเจน,  ด้านคุณลักษณะสินคา้ในความคิดของผูใ้ช ้ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดว่า 

คุณลกัษณะสินคา้มีผลต่อทศันคติของผูท่ี้ใชสิ้นคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด ์Under Armour  แต่เม่ือพิจารณาแต่ละ

ดา้นแลว้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ เม่ือนึกถึงแบรนด์ Under Armour  ท่านจะนึกถึงเคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่

สบาย  รองลงมาเม่ือนึกถึงแบรนด์ Under Armour  จะนึกถึงสินค้าท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพขณะเล่นกีฬา  หรือ           

ออกกาํลงักาย   เม่ือนึกถึงแบรนด์ Under Armour  มีรองเทา้ท่ีเหมาะสมกบัการเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักาย  และเม่ือ   

นึกถึงแบรนด ์Under Armour  จะนึกถึงความเป็นแฟชัน่และความเหมาะสมกบัการสวมใส่ไดทุ้กโอกาส 

และจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สินคา้ของกลุ่มผูใ้ช้สินคา้แบรนด์ Under Armour  จากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 คน พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์Under Armour ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงช่องทางท่ีไดรั้บขอ้มลูของสินคา้ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต/เวบ็ไซต์มากท่ีสุด  โดยความถ่ี

ในการซ้ือสินคา้พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ 7 – 9 เดือนต่อช้ิน  ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ระหว่าง 1,501 – 2,000 

บาท  โดยสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เป็นประเภทรองเทา้วิ่งและรองเทา้สาํหรับการออกกาํลงักาย และเหตุผลท่ี

สนใจหรือตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะการออกแบบ  

5. การอภปิรายผล

การศึกษาท่ีสรุปการรับรู้ของผูใ้ชสิ้นค้าท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด์ Under Armour รวมทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การรับรู้ด้านการวางตาํแหน่ง, การรับรู้ดา้นองค์ประกอบสินคา้ และการรับรู้ดา้น

กิจกรรมและบริษทั ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเละทฤษฎีในเร่ือง กระบวนการรับรู้ ของจาํเนียร ช่วงโชติ

(2532) ท่ีอธิบายถึงกระบวนการรับรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั  ซ่ึงมีอิทธิพลนาํไปสู่

การกระทาํ หรือการทาํให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ และ Chris Fill (1995) ยงัไดก้ล่าวถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้

ซ่ึงถือว่ามีความสาํคญัในทางการตลาด เพราะเป็นการนาํไปสู่การเลือกซ้ือสินคา้ โดยผูบ้ริโภคมกัประเมินสินคา้จาก

รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสามารถสัมผสัไดจ้ากการดมกล่ิน หรือการสังเกตจากขนาดและรูปร่างรวมไปถึงการทดลองใช ้   

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า Brand Under Armour ตอ้งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์โดยผา่นตวับุคคล เพ่ิมการส่งเสริมการขายให้

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเพศชาย เพศหญิง และส่ือสารแบรนด์ผ่านอตัลกัษณ์ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร

ทางการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึง และสร้างการรับรู้ต่อผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าท่ีรับรู้

ดา้นคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนแลว้ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย 

ผลการศึกษาท่ีสรุปว่าทศันคติของผูท่ี้ใชสิ้นคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเเบรนด์ Under Armour รวมทุกดา้นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทศันคติเก่ียวกบัสินคา้ของแบรนด ์ทศันคติเก่ียวกบัคุณประโยชน์ ทศันคติเก่ียวกบั

คุณค่า และทศันคติเก่ียวกบัคุณลักษณะสินคา้เม่ือนึกถึงแบรนด์ Under Armour ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกับ

แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารแบรนด ์พบว่า ปัจจยัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ในดา้นคุณสมบติั คุณประโยชน์ คุณค่า 
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และบุคลิกถือเป็นการสะทอ้นความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงแบรนด์กบัผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การสร้าง

ความเช่ือมโยงประโยชน์ของแบรนด์ การสร้างความเช่ือมโยงตามคุณลักษณะเด่นของตัวสินค้า การสร้างความ

เช่ือมโยงตามทศันคติท่ีมีต่อแบรนด ์ซ่ึงหากธุรกิจใดสามารถส่ือสารภาพลกัษณ์ของเเบรนดไ์ดเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมาก

ท่ีสุด   จะสามารถเพ่ิมทศันคติดา้นคุณค่าท่ีประกอบดว้ยด้านต่างๆ ของแบรนด์นั้ น โดยแบรนด์ Under Armour 

แตกต่างดว้ย Innovative Product และ Brand Positioning ซ่ึงหัวใจสําคญัท่ีทาํให้ช่ือเสียงของ Under Armour เป็น ท่ี

ยอมรับมาจากสินคา้และความชดัเจนในจุดยืนของแบรนด์ท่ีเป็น “Performance Sportswear” มากกว่าท่ีจะไปทาง 

Sport Fashion  ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นท่ีทาํให้ภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ตกต่างจากแบรนดกี์ฬาอ่ืนๆ      

ผลการศึกษาสรุปว่า พฤติกรรมการใชสิ้นคา้ของกลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้แบรนด์ Under Armour ผลดงักล่าวมีการ

สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้า (Nike) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ของนางสาวศรสวรรค์ สิริวฒันเศรษฐ ์(2558) พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ คือ ตัดสินใจซ้ือดว้ยตนเอง  และช่องทางท่ีไดรั้บข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่มาจากช่องทาง

อินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์ซ่ึงจากท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลโดยพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554) จะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ กล่าวคือ เพศ อาย ุ

อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลพฤติกรรมการใชต่้างกนั  เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมในแต่ละช่วงอายุหรือเพศท่ีแตกต่าง

กนัของการใชสิ้นคา้ในกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นๆ  แลว้จึงคิดกลยุทธ์ในการส่ือสารเพ่ือให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ดงันั้นสรุปไดว้่าแบรนด ์  Under Armour  เนน้การสร้างภาพลกัษณ์ หรือสินคา้ให้เหมาะสาํหรับนักกีฬา หรือคนท่ี

ชอบออกกาํลงักาย   จึงทาํให้ภาพลกัษณ์แบรนดห์รือสินคา้ทาํให้ไม่เหมาะกบักลุ่มผูห้ญิง หรือวยันกัเรียนและนกัศึกษา   

ส่งผลให้พฤติกรรมการใชสิ้นคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีอยูใ่นวยัทาํงานท่ีช่ืนชอบในการออกกาํลงักาย 

6. ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิัยคร้ังต่อไป

1. วิธีการเก็บขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั คือ การแจกแบบสอบถามเพียงวิธีเดียว ซ่ึงอาจไดข้อ้มูลไม่

มากเพียงพอต่อการวิเคราะห์ จึงควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัดว้ยวิธีอ่ืนๆ เช่น การสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีเจาะลึกและละเอียดมากข้ึน  

2. งานวิจยัควรขยายกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษาให้กวา้งมากข้ึน เน่ืองจากงานวิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลและ

วิเคราะห์กลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้แบรนด์ Under Armour เพียงเท่านั้น ทาํให้ขอบเขตขอ้มูลอาจไม่เพียงพอสําหรับการนาํไป

วิเคราะห์ภาพลกัษณ์แบรนด ์Under Armour อยา่งแทจ้ริง จึงควรเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุม โดยอาจเป็นประชากร

ทัว่ไป เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ ทศันคติ และการรับรู้ท่ีมีต่อแบรนด์ Under Armour ซ่ึงอาจได้ขอ้มูลท่ี

แตกต่างจากกลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้แบรนด ์Under Armour เพียงกลุ่มเดียว 

7. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้

1. จากการศึกษา พบว่า เพศท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใชสิ้นคา้แบรนด์ Under Armour ท่ีต่างกนัในดา้น

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์ Under Armour และความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัช่องทางท่ีไดรั้บ

ขอ้มลูข่าวสารของสินคา้แบรนด ์Under Armour โดยเพศชาย จะตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง  ขณะท่ีเพศหญิงจะตดัสินใจ

จากพนกังานขายในร้านคา้ เพราะฉะนั้นหากตอ้งการเพ่ิมลูกคา้ในกลุ่มผูห้ญิง  จึงควรส่ือสารดว้ยบุคคล คือ พนักงาน
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ขายควรให้บริการในดา้นขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์และควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  รวมทั้งควรเนน้การให้ขอ้มูล

ข่าวสารผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามรับขอ้มลูผา่นช่องทางน้ีมากท่ีสุด  

2. อายุท่ีต่างกนัจะมีทศันคติของผูใ้ชสิ้นคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์แบรนด์ Under Armour ท่ีต่างกนัในดา้นการ

รับรู้คุณค่า ซ่ึงจากการหาค่าทางสถิติ ช่วงอาย ุ21- 25 ปี มีทศันคติดา้นคุณค่าของภาพลกัษณ์แบรนด์ Under Armour 

นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ควรหากลยทุธ์ในการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมทศันคติท่ีดีในดา้นการรับรู้คุณค่าของภาพลกัษณ์แบรนด์ Under 

Armour ในช่วงอาย ุ21- 25 ปี เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขาย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษางานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัการเปิดรับส่ือ ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ” การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาท่ีตดัสินใจเขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ศึกษาระดบัการเปิดรับ
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ และ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพในระดบัปริญญาตรี จ านวน 400 คน 
โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดสูตรของ (Taro Yamane, 1973) การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าความ
น่าเช่ือถือโดยก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ถือวา่มีความรับผดิพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ส่วนมากเป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 18 – 23 ศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000  บาท  มีภูมิล  าเนาอยูก่รุงเทพและจงัหวดัปทุมธานี ในดา้นการ
เปิดรับส่ือ ความเห็นดว้ยของระดบัความเห็นดว้ยของความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเปิดรับส่ือและขอ้มูลข่าวสารผา่น
ส่ือใหม่ จากการศึกษาวิจยัพบว่า  นกัศึกษาให้ความเห็นดว้ยของความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเปิดรับส่ือและขอ้มูล
ข่าวสารผา่นส่ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากโดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นส่ือบุคคล รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นส่ือเฉพาะกิจ ดา้นส่ืออินเทอร์เน็ต และส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดคือ ดา้นส่ือมวลชน 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับ ,การตลาดแบบบูรณา , การตดัสินใจ 

ABSTRACT 
The research titled ‚BEHAVIOR IN INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION EXPOSURE 

THROUGH MEDIA EXPOSURE AFFECTING STUDENTS ‘DECISION TO STUDY IN THE NORTH 
BANGKOK UNIVERSITY‛ This research studies the subjects’ demographic background from population, to study 
the level of the behavior admittance of integrated marketing communication that affect to student’s decision in 
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order to register as a student’s at North Bangkok University and to study the behavior admittance of student that 
affect to students’ decision. 

The population of this research consists of 400 students the researcher use Taro Yamane theory to conduct 
the research by defining the reliability equal 95 %. 

The results show that almost student of North Bangkok University is Female and fall at that the range of 
age at 18 – 23 years old. 

The participant is undergraduate and the participants in is come 5,000 – 10,000 Bath per month.  
Almost participants live in Bangkok and Pathumtani. The result shows that the admittance of 

communication, the level of admittance regarding the communication patterns through the media is good. 
Ragarding to the student’s decision about the pattern of media is found that personal communication is the high 
level, specific communication and social media however, the result still shows that the mass communication is the 
lowest pattern of this research.  
Keywords: BEHAVIOR, INTERGRATED MARKETING, DECISION 
 
บทน า 

ในสภาวะปัจจุบนัทิศทางการศึกษามีสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนหลกัสูตรการศึกษาของสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ มีความแตกต่างกนัไม่มากนกั ท าใหน้กัประชาสัมพนัธ์จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์อยูส่ม ่าเสมอ เพ่ือให้
ทนัต่อสภาวะแวดลอ้มทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนและเน่ืองจากพฤติกรรมบริโภคข่าวสารในปัจจุบนัมีปัจจยัหลายดา้นท า
ใหข้่าวสารทางดา้นการประชาสัมพนัธ์อาจจะไม่บรรลุตามความมุ่งหวงั (พิมลวรรณ มหาชยั, 2557) 

สภาพการแข่งขนัของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไทยในปัจจุบนันั้น มหาวิทยาลยัทั้งของภาครัฐและ
เอกชนต่างมีการพฒันาหลกัสูตรท่ีน่าสนใจ ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาคุณภาพดา้นการเรียนการสอนทั้งคณาจารย ์สถานท่ีเรียนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอน รวมถึงการให้บริการทาง
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้เท่าทนัต่อการแข่งขนัของตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วโดยการพฒันาปรับเปล่ียนดงักล่าวไดถู้กส่ือสารออกไปให้ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายและสังคม
ไดรั้บรู้ผ่านวิธีการส่ือสารการตลาด ซ่ึงเช่ือวา่เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพ่ือให้องคก์รของตนสามารถด าเนินธุรกิจ
การศึกษาไปไดท่้ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1975) ปรมาจารยด์า้นการตลาด ได้
เขียนเก่ียวกบัสถานการณ์การตลาดอุดมศึกษาทัว่โลกไวว้า่ นบัแต่น้ีองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ควรยอมรับในการน า
แนวคิดการตลาดมาใช้และเช่ือว่าองค์กรควรจะประยุกต์ใช้พ้ืนฐานการตลาดอย่างเป็นกลางเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยยกกรณีศึกษาของ MassachusettsInstitute of Technology (MIT) อนัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงและได้รับความนิยมเป็นอันมาก แต่กลบัประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลงถึงร้อยละ 20 สถาบันจึง
แกปั้ญหาดว้ยการใชเ้ทคนิคดา้นการตลาดมาช่วยแกไ้ขวิกฤตคร้ังนั้น 

สถาบนัการศึกษาเป็นองคก์รหน่ึงท่ีไดมี้การน าส่ือประชาสัมพนัธ์มาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ทางการศึกษา 
ท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ความสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วเพ่ืองานประชาสัมพนัธ์สถาบันการศึกษา นอกจากน้ีส่ือ



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2175 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประชาสัมพนัธ์แขนงต่างๆ ยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ตลอดเวลา นอกจากน้ีส่ือการประชาสัมพนัธ์จะเป็น การ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขาใจอนัดี ระหวา่งองคก์รหรือสถาบนักบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหวงผลใน
ความร่วมมือและสนบัสนุนจากประชาชนนัน่เอง ซ่ึงความเขา้ใจอนัดีและความสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัการ
ติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อน าขอ้มูลหรือเน้ือหาสาระจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง 

การสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่สถาบนันั้น จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อเพื่อการประชาสมพนัธ์ท่ีท าให้เกิดภาพพจน์ ซ่ึงมี
ส่วนช่วยให้องค์การด าเนินงานไปด้วยดี สร้างความเช่ือมั่น สร้างความเขา้ใจการ ยอมรับและความเช่ือถือจาก
ประชาชนทัว่ไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) ถา้สถาบนัใดมีภาพพจน์ท่ีดีจะไดรั้บความเช่ือถือไววางใจและการ
สนบัสนุนร่วมมือให้สถาบนันั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน แต่ถา้สถาบนัใดมีภาพพจน์ท่ีไม่ดี ยอ่มไดรั้บ
การต่อตานและการดูหม่ินเกลียดชงัภาพพจน์จึงเป็นรากฐานแห่งความมนคงของสถาบนัต่างๆ (วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์, 
2545) 

การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคนให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ โดยคนส่วนมากใน
สังคมไทยเช่ือว่าการไดรั้บการศึกษาท่ีสูงนั้นมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต มีโอกาสในการท างานท่ีดีมี
ช่ือเสียง ได้รับการยกย่องและการยอมรับจากคนในสังคม ด้วยเหตุน้ีท าให้นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ต่างมุ่งหวงัเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา (ศรศมน เชิดชูสีมา, 2549) จากสภาพความ
ไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นคุณภาพของสถาบนัการศึกษา ท าให้คนในสังคมเกิดความเช่ือหรือเกิดค่านิยมท่ีว่า จ าเป็น
จะตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัดงัหรือมีช่ือเสียง เน่ืองจากรู้สึกว่ามีคุณภาพในการศึกษาท่ีดีกว่า (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 
2546) 

มนุษยถ์ูกเช่ือมต่อกนัส่ือใหม่โดยอตัโนมติั จึงปฏิเสธไม่ไดว้่าปัจจุบนัความกา้วหน้าของทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของผูค้นยุคดิจิทลั โดยเฉพาะส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีไดเ้ขา้มา
สร้างบทบาทดา้นต่างๆ ต่อการด ารงชีวิตทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ตลอดจนความบนัเทิง ตั้งแต่
ระดบัปัจเจกชน หน่วยงานองคก์ร จนถึงระดบัประเทศ อีกทั้งความทนัสมยัของเทคโนโลยจึีงท าใหผู้ค้นสามารถเขา้ใช้
งานไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่มีขอ้จ ากดัของพื้นท่ีและเวลา และสามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเพื่อการเขา้ถึงส่ือ
อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ เป็นผลท าให้เกิดส่ือใหม่ต่างๆเพื่อการเป็นช่องทางส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การติดต่อส่ือสารผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ส่ือสังคมออนไลน์ หรือเรียกวา่ส่ือเชิงสังคมนั้น ไดเ้ขา้มามีมีอิทธิพลและไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ดว้ย
การเป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วในรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม 
เพื่อการสร้างเครือข่ายของผูค้นขนาดใหญ่ท่ีมีผูร่้วมสนทนาไดห้ลากหลายคน ซ่ึงแตกต่างจากส่ือดั้งเดิมท่ีเป็นรูปแบบ
การส่ือสารทางเดียว อีกทั้งผูใ้ชง้านสามารถเป็นไดท้ั้งผูบ้ริโภคเน้ือหาและผลิตเน้ือหาไดอี้กดว้ย (ภิเษก ชยันิรันดร์, 
2553) 

ส่ือท่ีทนัสมยัในยคุดิจิทลัท่ีเราคุน้เคยกนัอยา่ง อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศพัทส์มาร์ทโฟน และแอฟพลิ
เคชัน่ต่างๆ เหล่าน้ีไม่ไดมี้บทบาทเพียงแค่ท าใหเ้ราสะดวกสบายและเพิ่มอตัราความเร็วในการส่ือสารใหก้บัเราเท่านั้น 
แต่วา่ยงัเขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรมและแบบแผนในการด ารงชีวิต รวมทั้งยงัเขา้มาเปล่ียน 
วิธีคิด การมองโลก รวมไปถึงค่านิยมทางสังคมและวฒันธรรมของผูใ้ชอี้กดว้ย เด็กและเยาวชนท่ีเติบโตมาพร้อมกบั
เทคโนโลยีในโลกดิจิทลัสมยัใหม่ (Digital Generation) จึงมีมุมมองเก่ียวกบัโลก สังคม และวฒันธรรม แตกต่าง
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ออกไป ดว้ยส่ือใหม่เขา้มามีบทบาทในการมองโลกและการก าหนดแบบแผนพฤติกรรม ค่านิยมทางสังคม รวมทั้งการ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัตนของเขากบัผูอ่ื้นผา่นโลกดิจิทลั  

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การใชเ้คร่ืองมือหลายๆเคร่ืองมือมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั อาทิการ
โฆษณาการประชาสัมพนัธ์ อินเตอร์เน็ต การตลาดทางตรง การใช้พนักงานขายและการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ผสมผสานกนัอยา่งสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายโดยสารท่ีส่งไปซ่ึงจะช่วยใหผ้ล
ของการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากกวา่การสร้างการตอบกลบัเพียงอยา่งเดียว ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ือง
ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงเป็นความพยายามของผูส่ื้อสารซ่ึงในท่ีน้ีก็หมายถึงสถานศึกษา
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ซ่ึงไดมี้การผสมผสานในการสร้างช่องทางในการส่ือสารทางการตลาดผ่านเคร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสารในการโนม้นา้วใจให้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหมายถึงนกัศึกษาท่ี
ตดัสินใจเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ใหแ้สดงพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาหรือแสดงแนวความคิด
เห็นของตนเอง ซ่ึงในท่ีน้ีกคื็อแนวโนม้การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพของตนเอง 

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบนัท่ีจดัการศึกษาในระดบั อุดมศึกษา เร่ิมเปิดด าเนินการสอนในปี
การศึกษา 2544 เป็นปีการศึกษาแรก ดว้ยความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ของผูบ้ริหารท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพพร้อมทั้ง
ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ เป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยุกต์ใชใ้ห้
เหมาะกับสังคมสภาพแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป และพฒันา
มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนยก์ลางทางการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆท่ีให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

การศึกษาดว้ยการวจิยัคร้ังน้ีจึงตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเพ่ือการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือ
ใหม่ ท่ีส่งผลต่อการเขา้ศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพว่าการตลาดโดยผา่นส่ือนั้นไดเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากนอ้ย
เพียงใด 

ดงันั้น การศึกษาจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาถึงปัจจยัหลกัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการอาทิ การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ การใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้จากบุคคลการใช้บุคลากรทาง
สถานศึกษา การส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมพิเศษรวมถึงการท าการตลาดทางตรงผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆท่ีจะ
มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพและเพ่ือจะสามารถน าขอ้มูลซ่ึงเป็น
ประโยชน์ไปใช้และท าให้ทราบถึงการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ
นกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องให้กบัผูบ้ริหารสถาบนัในการสร้างกลยุทธ์
ทางดา้นการตลาดดา้นการส่ือสารแบบบูรณาการในการดึงความสนใจของผูป้กครองและนกัเรียนนักศึกษาในการ
ตดัสินใจเขา้เรียนกบัทางสถาบนัศึกษาในอนาคตต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อตดัสินใจเขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั     
นอร์ทกรุงเทพ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนกัศึกษาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ 
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3. เพื่อศึกษาการเปิดรับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษามหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ

การด าเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพในระดบัปริญญาตรี โดยมี

นกัศึกษา ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นการศึกษา 2560 รวมทั้งส้ิน จ านวน ทั้งหมด 2,978 คน (จากการ
รายงานจ านวนนกัศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2560) โดยการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีจ านวน 2,978 คน 

โดยกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดสูตรของ (Taro Yamane, 1973) กรณีทราบจ านวน
นักศึกษา การก าหนดกลุ่มตวัอย่างงท่ีมีค่าความน่าเช่ือถือโดยก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ถือว่ามีความรับผิดพลาด
มาตรฐานไม่เกิน 5% หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 

1

ก าหนดให ้ n      คือ จ านวนตวัอยา่งหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N     คือ จ านวนหน่วยทั้งหมดหรือขนาดของประชากร 
e²     คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

แทนสูตรไดด้งัน้ี      n   =  

   n  = 353  ≈  400 ตวัอยา่ง 
ดงันั้นไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 
ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ 400 คนและมีการสุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี การวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งเป้าหมาย 400 คน และใหห้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และก าหนดความเช่ือถือได ้95 %  
หลงัจากไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งแลว้ จากนั้นผูว้จิยัจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล โดยแหล่งการเก็บขอ้มูลคือ ขอ้มูลปฐมภูมิคือจดัท าแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการรวบรวม

ขอ้มูลจ านวน 400 ชุด โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษาท่ีตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ
จ านวน 400 คนเท่านั้น ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามเองและผูว้ิจยัคอยให้ค  าแนะน า
กรณีท่ีไม่เขา้ใจ 
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดผู้ป้กครอง 

ภูมิล  าเนา (ส าหรับนกัศึกษา) 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ18-23  ปีคิดเป็นร้อยละ 94.3  รองลงมาเป็นช่วงอายมุากกวา่ 23 ปี

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 ผูต้อบ
แบบสอบถามมีรายไดผู้ป้กครองส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วง 5,000 – 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ มากกว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ภูมิล  าเนาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 57.2 กรุงเทพฯ คิด
เป็นร้อยละ 21.5  และ ปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 21.3  ตามล าดบั   

ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเปิดรับส่ือและขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเปิดรับส่ือและขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความเห็นดว้ยของความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเปิดรับส่ือและขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่
ดา้นส่ือบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 4.14 ) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นส่ือเฉพาะกิจ (ค่าเฉล่ีย = 3.96 ) ดา้นส่ืออินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย = 3.95)  
และส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นส่ือมวลชน (ค่าเฉล่ีย = 3.90 ) 

ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยของ
ระดบัความเห็นดว้ยของความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.49 ) รองลงมาไดแ้ก่ การใชปั้จจยักระตุน้การตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย = 4.08 ) ดา้นการ
ติดต่อส่ือสารทางตรง (ค่าเฉล่ีย = 3.66)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการใชบุ้คลากรของสถานศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 
3.25) 

ส่วนที ่4 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยของความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ
นกัศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้น
ท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดดา้นการประเมินทางเลือก (ค่าเฉล่ีย = 3.89 ) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
รับรู้ถึงความตอ้งการ  (ค่าเฉล่ีย = 3.84 ) และ ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการแสวงหาความรู้ (ค่าเฉล่ีย = 3.82)   

ส่วนที ่5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาท่ีศึกษา

ต่อในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ีคือ 
ผลการทดสอบ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความเห็นดว้ยต่อคิดเห็นต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ (โดยรวม) ของนกัศึกษา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
เพศต่างกนัมีระดบัความเห็นดว้ยต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ (โดยรวม) ของนกัศึกษา 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน 
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 สมมตฐิานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาท่ีศึกษาต่อ
ในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี คือ 

 ผลการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือใหม่ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ
นกัศึกษาท่ีศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ โดยรวม แตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือใหม่ (โดยรวม) ของนกัศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 3 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ
นกัศึกษาท่ีศึกษาต่อในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ ท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี คือ 

 ผลการทดสอบ พบวา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ของนกัศึกษาท่ีศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพโดยรวมแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างกนัมีการส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (โดยรวม) ของนกัศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 4 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัผลการตดัสินใจของนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี คือ 

 ผลการทดสอบ พบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการส่ือสารทางการตลาด
แบบบรูณาการมีความสัมพนัธ์กบัผลการตดัสินใจของนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ โดยรวม มี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัดารเปิดรับส่ือ ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ พบวา่ 
1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 18 – 23 ศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ภรัดนยั พิริยะธนภทัร (2559) กรณีศึกษาการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยั
ด้านเว็บไซต์พระเคร่ืองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ 
(ECOMMERCE) นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายมุากท่ีสุดอยูใ่นช่วงระหวา่ง 20-25  ปี ระดบัการศึกษามากท่ีสุด 
คือ ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดระหวา่ง 5,001 – 10,000  บาท  

2. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนกัศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมี
ระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นส่ือบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรพฒัน์ 
ฉัตรศิริกุลชยั (2553) ไดจ้ดัท าวิจยัเร่ือง การรับรู้การส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าตาลลินของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่ การส่ือสารตลาดจากผลิตภณัฑน์ ้ าตาลลินโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และขอ้มูลท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด คือ น ้าตาลลิน ท าใหเ้คร่ืองด่ืมท่ีปรุงไดร้สชาติดีและเม่ือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เกิดการ
รับรู้การส่ือสารการตลาดแลว้ การรับรู้นั้นจะสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าตาลลินอยูใ่นระดบัอาจจะ
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ซ้ือมากท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นส่ือบุคคล เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
โดยรวมในระดบัมาก เห็นไดช้ดัเลยว่านกัศึกษาในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพไดเ้ปิดรับส่ือและขอ้มูลข่าวสารเป็น
จ านวนมากจากส่ือบุคคล ท าให้มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพไดเ้ล็งเห็นถึงการน าบุคลากรภายในสถาบนั ไปเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่นกัศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ  

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมี
ระดบัความเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ รองลงมาไดแ้ก่ การใชปั้จจยักระตุน้การ
ตดัสินใจ ดา้นการติดต่อส่ือสารทางตรง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นการใชบุ้คลากรของสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรวดี เหรียญมณี (2559) ไดจ้ดัท าวิจยั การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือ
ดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการค่ายมวย (Boxing Gym) เพื่อการอกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เห็นไดช้ดัว่าการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์นั้นไดเ้ขา้มีบทบาทอย่างมากและส่งผลต่ออิทธิพลการ
ตดัสินใจของนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพเป็นอยา่งมาก  

4. การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดดา้นการประเมินทางเลือก 
วรพรรณ เรืองโชติช่วง (2559) ไดจ้ดัท าวิจยัเร่ือง การตดัสินใจการเลือกบริโภคอาหารคลีนของคนกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือก เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
โดยรวมในระดบัมาก  นกัศึกษาไม่วา่จะสถาบนัไหนก็จะตอ้งมีการประเมินทางเลือกหรือท่ีเขา้ใจกนัวา่การคา้ควา้หา
ขอ้มูลหรือศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสถาบนัท่ีสนใจ แลว้จึงน ามาเปรียบเทียบระหวา่งสถาบนัต่อสถาบนั ท าใหน้กัศึกษา
ไดต้ดัสินใจง่ายยิง่ข้ึน 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีนอกจากผลการศึกษาท่ีไดรั้บแลว้ผูศึ้กษาไดพ้บประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจท่ีคาดว่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปขยายเพื่อเป็นประเดน็ศึกษาต่อในโอกาสต่อๆ ไปจึงขอเสนอแนะ 
ศึกษาความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของนักศึกษาต่อแนวทางการเขา้ศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลยัเพื่อน าผลจาการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงใหม้หาวิทยาลยั มีคุณภาพมากยิง่ข้ึนและเป็นแนวทาง
ในการพฒันาสถานศึกษาต่างๆในประเทศไทยดว้ยและศึกษาถึงทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการศึกษาต่อใน
ระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อน าผลจากการศึกษาขยายประเด็นในดา้นการบริการของสถานศึกษา เป็นการเพิ่มทศันคติใน
การบริการนกัศึกษาอ่ืนๆ ดว้ย

กติติกรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์เร่ืองน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี จาก รศ.ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ อาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งให้ค  าช้ีแนะทางดา้นความคิดและการปฏิบติัมาโดยตลอด  ดร.ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์ 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีสละ
เวลาอนัมีค่าจนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัท่ีสมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณในความกรุณาไว ้ณ ท่ีน้ี 
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ขอขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสูตรนิเทศศาตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุมทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ 
ความเขา้ใจ ในระหวา่งการศึกษาซ่ึงก่อใหเ้กิดการเติบโตทางดา้นความคิดท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาแกว้จิยัมาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณส าหรับแรงบนัดาลใจและแรงสนบัสนุนต่างๆจากครอบครัว คุณพ่อบุญยืน 
และคุณแม่รจนา โกนบาง ซ่ึงให้ความรัก ความอบอุ่น และเป็นก าลังใจส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์ และ
ขอขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมิไดก้ล่าวนามทุกท่านซ่ึงมีส่วนในการช่วยเหลือในการศึกษาจนท าให้ผูว้ิจยัประสบ
ความส าเร็จในการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสัญญะและวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะของ

นกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย โดยผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเลือกให้ครอบคลุมลกัษณะของภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีนักกีฬาเป็นตวัละครหลกั รวมจาํนวนทั้งส้ิน 15 

ช้ินงาน โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์หาความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย ผ่านแก่นเร่ือง รูปแบบเน้ือหาโฆษณา 

และองคป์ระกอบสารโฆษณาตามกรอบทฤษฎีสัญญะวิทยาผลการวิจยัพบว่าแก่นเร่ืองของภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีตวั

เอกเป็นนกักีฬาแต่ละเร่ืองมีความแตกต่างกนั เพราะผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการโฆษณาไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั

โดยภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองจะมีแก่นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสารท่ีตอ้งการส่ือไปยงัผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑ ์

แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือจาํแนกลกัษณะของแก่นเร่ืองออกเป็น 2 แบบคือ แก่นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณค่าในการใชง้านและ

แก่นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณค่าทางดา้นอารมณ์พบว่าจะนาํเสนอคุณค่าและประโยชน์การใชส้อยของผลิตภณัฑ์เป็นเพ่ือส่ือ

ความหมายถึงคุณค่าทางอารมณ์และมีเน้ือหาเก่ียวกบัคุณค่าเชิงสังคมของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั ในภาพยนตร์โฆษณาแต่

ละเร่ืองมีการใช้รูปแบบเน้ือหาโฆษณามากกว่า 1 รูปแบบโดยแนวความคิดท่ีถูกนํามาใช้มากท่ีสุดคือ การใช้

บุคลิกภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาการส่ือความหมาย

เชิงสัญญะของนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณากล่าวคือ บุคลิกภาพของบุคคลมีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นตวัแทน

ในดา้นบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์มาเช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารและ

ถ่ายทอดความหมายในดา้นประโยชน์การใชง้าน และดา้นคุณค่าทางความรู้สึกและอารมณ์ บุคลิกภาพทางกายภาพ

ของนกักีฬาและลกัษณะท่าทางในการเล่นกีฬานั้นๆ ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อการส่ือสารต่อตวัสินคา้และบริการ

นั้นๆ ตวัละครหลกัในระดบัการส่ือความหมายโดยอรรถบ่งช้ีถึงนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงท่ีมีช่ือเสียงและประสบ

ความสาํเร็จในกีฬานั้นๆ ส่วนในระดบัการส่ือความหมายโดยนยั ส่ือถึงความแข็งแรง มัง่มัน่ทุ่มเท ความพยายาม ความ

อดทน ความสําเร็จ ความเป็นท่ีหน่ึง มีพลงั ความกลา้หาญรวมไปถึงความมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ บุคลิกภาพท่ีดีของ

นกักีฬา เป็นตน้ 

คาํสําคญั: สญัญะ ,ภาพยนตร์โฆษณา,นกักีฬา  

ABSTRACT 

This research aims to analyses the sematic meaning construction of the Athletes in Thai television 

commercials. The author has selected the sample group by using purposive sampling containing 15 television 

commercials with athletes as main characters. Denotative meaning and connotative meaning were determined 
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through themes, advertising formats, and advertising message elements in accordance with semiology principle. 

The research found that the themes of the commercials having athletes as main character are different because the 

products that were advertised are not interlinked. Each commercial had a theme that corresponds to the substance of 

the message to the consumer of the product. However, when the themes were classified into two group, the theme 

of value in the use of product and the theme of the emotional value, it was found that the presentation of value and 

benefit of the products was to communicate the emotional value and the content was mainly on the social value of 

the products. There were more than one format in each commercial. The mostly used concept was personality. This 

is consistent with the purpose of the research and the sample of the research that needs to study the Semiotic 

meaning of the athlete in the commercial. The personality of a celebrity is unique representing personality and 

image that was linked to product or service. This is a tool used to communicate and convey the meaning of the 

benefits and the emotional value of the products. The physical characteristics of the athlete and the manner in which 

the sport is played was used to communicate about the products and services. The main character in the denotative 

meaning indicates male and female athletes who are famous and successful in the sport. Connotative meaning 

represented strength, dedicated commitment, effort, patience, success, being the best one, power, courage, as well 

as sexual attraction and good personality of the athlete, etc. 

Keywords: Semiotic, Television Commercials, Athletes       

1. บทนํา

การโฆษณาเป็นการส่ือสารมวลชนรูปแบบหน่ึง โดยมีช่องทางในการส่งสารทั้งส่ือหลกัและส่ือออนไลน์ 

เช่น โทรทศัน์ วิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้ายโฆษณา เว็บไซด์ แฟลทฟอร์มและส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ มีจุดประสงค์เพ่ือโน้ม

นา้วใจผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอนัเอ้ืออาํนวยต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ เช่น รู้จกัในตวัสินคา้หรือองค์กร ให้ความ

สนใจในสินคา้ มีความตอ้งการในการซ้ือสินคา้หรือบริการ ให้ความรู้หรือจูงใจให้ผูบ้ริโภคสนใจและเกิดความพอใจ

ในสินค้าหรือบริการการโฆษณา เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการติดต่อส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคโดยอาศยัเหตุผลหรือ

คุณสมบติัต่างๆ ของสินคา้หรือบริการมาใชใ้นการจูงใจ ดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีช่วยให้การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการผ่าน

มือจากผูผ้ลิตผูจ้าํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคโดยเร็วท่ีสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 4 และไพศาล กาญจนวงศ,์ 2556)  

ในปัจจุบนัเป็นยุคสังคมของเทคโนโลยีและข่าวสาร จากส่ือโฆษณาในอดีตท่ีมีเพียงส่ือหลักอย่าง ส่ือวิทยุ ส่ือ

โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายบิลบอร์ดหรือส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ในการโฆษณา แต่ดว้ยเทคโนโลยไีดมี้การพฒันา

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการส่ือสารมีความกา้วหนา้ทาํให้ผูค้นเขา้ถึงข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถกระจายไดอ้ยา่ง

กวา้งขวางและครอบคลุม ส่ือโฆษณาจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารของสินคา้และบริการให้

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจากท่ีไดก้ล่าวมานั้นจะเห็นไดว้่าส่ือโฆษณาในปัจจุบนัมีความแตกต่างจากอดีตเป็นอยา่งมาก 

ภาพยนตร์โฆษณาซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีความยาวนานและมีบทบาทมีขั้นตอนในการผลิตช้ินงานอย่างสร้างสรรค์

ผา่นกระบวนการคิดและศึกษามาอยา่งดี มีองคป์ระกอบหลายส่วน อาทิเช่น นักแสดง สถานท่ี ฉาก แสงเงา มุมกลอ้ง 

สี ตราสินคา้ เป็นตน้ ภาพยนตร์โฆษณาถือว่ามีอิทธิพลอยา่งมากต่อผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นลกัษณะของการ

โน้มน้าวใจสร้างแรงจูงใจต่อผูท่ี้ไดรั้บชม ทาํให้เกิดการคลอ้ยตามเกิดความเช่ือส่งผลต่อความรู้สึก ความคิดและ
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พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีกล่าวมาเกิดจากการเขา้ใจการตีความหมายต่อสารท่ีไดรั้บชมให้เกิด

ความเขา้ใจ ดงันั้นการสร้างความหมายคือ การวิเคราะห์สัญญะจากทฤษฏีสัญวิทยาซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยความหมาย 

และเอาใจใส่ในเร่ืองของวิธีการต่างๆ ท่ีความหมายไดรั้บการผลิตข้ึนมาและถกูส่งต่อหรือถ่ายทอด เพ่ือเป็นการศึกษา

ว่า ส่ิงแทนความ (Representation) ก่อให้เกิดความหมายไดอ้ยา่งไร และรวมถึงการทาํให้เราเขา้ใจความหมายของส่ิง

ใดๆ หรือกระบวนการท่ีเราให้ความหมายต่อส่ิงท่ีสามารถทาํให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงน้ีกบัส่ิงนั้นอย่างเป็น

เหตุและผล  

ภาพยนตร์โฆษณาเป็นส่ือโฆษณาท่ีมีสัญญะในส่วนแก่นของเร่ือง รูปแบบเน้ือหา องค์ประกอบของสารใน

ภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงสัญะจะทาํหนา้ท่ีในการสร้างความหมายและคุณค่าเชิงสังคมลงในตวัสินคา้และบริการ ซ่ึงจะ

เห็นไดว้่าโฆษณาในปัจจุบนัไม่ไดเ้พียงเนน้นาํเสนอสินคา้และบริการเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัคงเพ่ิมคุณค่าเชิงสังคม เช่น 

มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางความรู้สึกโดยการส่ือความหมายทางสัญญะ และการ

ถ่ายทอดความหมายสัญญะและคุณค่าเชิงสังคมในภาพยนตร์โฆษณา 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห์สัญญะของนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณา เพ่ือให้ทราบถึงการ

สร้างความหมายของสญัญะของนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณานักกีฬาเป็นตวัละครหลกัและเขา้ใจถึงความหมายโดย

อรรถและความหมายโดยนยัสัญญะของนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณา  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาสัญญะของนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะของนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย

3.แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

แนวคดิสัญวทิยาและการสร้างความหมาย 

ทฤษฏีสัญญะวิทยาหรือสัญศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยความหมาย และเอาใจใส่ในเร่ืองของวิธีการต่างๆ 

ท่ีความหมายไดรั้บการผลิตข้ึนมาและถูกส่งต่อหรือถ่ายทอด เพ่ือเป็นการศึกษาว่าส่ิงแทนความ ก่อให้เกิดความหมาย

ไดอ้ยา่งไร และรวมถึงการทาํให้เราเขา้ใจความหมายของส่ิงใดๆ หรือกระบวนการท่ีเราให้ความหมายต่อส่ิงใดๆ โดย

ท่ีเราสามารถพิจารณาสัญศาสตร์ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัภาษาภาพ และการส่ือสารดว้ยภาพ ท่ีมีความเช่ือมโยงจากความ

เป็นตวัตนจนไปถึงการขยายความไปในมิติดา้นวฒันธรรมและสังคม ทฤษฎีทางสัญวิทยาจึงเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ

คล่ีคลายและทาํความเข้าใจกระบวนการสร้างความหมายท่ีเกิดข้ึนต่อแนวทางการประยุกต์และผลผลิตของการ

ประยกุต ์คือ รูปแบบของสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีสามารถทาํให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงๆ น้ีกบัส่ิงๆ นั้นๆ อย่างเป็น

เหตุและผล 

สัญญะตามแนวคิดของ เดอ โซซูร์  (F.de Saussure) เร่ืองของสัญญะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบ 3 

ส่วน(กาญจนา แกว้เทพ, 2542, น. 85) ดงัน้ี 

1) ของจริง (Reference) คือ บรรดาของจริงทั้งหลาย เช่น ภาพ คาํ 

2) ตวัหมายถึง (Signified) คือ ส่ิงท่ีถูกหมาย หรือ ความคิดท่ีก่อให้เกิดความหมาย ตวัอย่างเช่น เม่ือ

เราเห็นคาว่า “หมี” ตวัอกัษรคาว่า “หมี” ถือเป็นตวัหมาย ส่วนตวัหมี จริง ๆ คือตวัหมายถึง ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีเราคิดถึง
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นั่นเอง โซซูร์ไดใ้ห้นิยามว่าทั้งสองส่วนน้ีประกอบกนัเป็นสัญญะ  เดอ โซซูร์ ไดแ้ยกแยะประเภทและระดบัของ

ความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสัญญะออกเป็น 2ประเภท (De Saussure, 1974 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2542, น. 98) คือ 

1) ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) หรือความหมายโดยตรง หมายถึง 

ความหมายท่ีเข้าใจกันตามตวัอักษรเป็นความหมายท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระดับแรกระหว่างตัวหมาย และตัว

หมายถึง คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจตรงกนั เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป หรือเป็นความหมายท่ีระบุในพจนานุกรม 

2) ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) คือ ความหมายทางออ้มท่ีเกิดจากการตกลง

ของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เป็นความหมายท่ีถูกสร้างให้เช่ือมโยงลงไปอีกชั้นหน่ึงการท่ีจะ

ถอดความหมายโดยนัยออกมาได้นั้ นจะต้องมีความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมของแต่ละแห่ง เพราะจะทาํให้เข้าใจ

ความหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง 

แนวคดิเกีย่วกบัภาพยนตร์โฆษณา    

ภาพยนตร์โฆษณาเป็นส่ือท่ีมีขั้นตอนการผลิตช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ไดผ้่านการคิด การออกแบบมาเป็น

อย่างดี อาจกล่าวไดว้่าภาพยนตร์โฆษณานั้นเปรียบได้กบัเคร่ืองมือสําคัญท่ีมีอาวุธพร้อม เร่ิมจากหลักจิตวิทยาท่ี

นาํมาใช้ในช้ินงานซ่ึงใชใ้นการโน้มน้าวและจูงใจผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดความคล้อยตามได้ง่าย ทาํให้

ภาพยนตร์โฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได ้ส่ือภาพยนตร์โฆษณามีทั้งภาพ เสียง การเคล่ือนไหว ดงันั้นจึงทาํให้

สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมากมายสร้างความประทบัใจ สร้างผลสัมฤทธ์ิไดสู้ง สร้างความดึงดูดให้ผูท่ี้รับชม

ภาพยนตร์โฆษณาได ้ 

กระบวนการทาํงานของโฆษณาลว้นเป็นการทาํงานด้านการส่ือสารผ่านองค์ประกอบของโฆษณา และ

เน่ืองจากภาพยนตร์โฆษณาเป็นส่ือท่ีสามารถนาํเสนอไดภ้าพและเสียงดงันั้นสารในภาพยนตร์โฆษณาจึงประกอบไป

ดว้ยส่วนท่ีเป็นภาพและส่วนท่ีเป็นเสียง ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได ้ดงัต่อไปน้ีคือ ผูน้าํเสนอ ส่วนของภาพ 

ส่วนของเสียง คาํขวญั (ปิยกุล เลาวณัยศิ์ริ, 2530 อา้งถึงใน อุไรวรรณ รัตนพนัธ,์ 2552, น. 9) 

การวิเคราะห์ทางสัญญะวิทยาท่ีแสดงให้เห็นถึงระดบัชั้นของรหัสความหมายท่ีถูกผกูข้ึนมาเป็นโครงสร้าง

ของภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงสามารถแยกองค์ประกอบสําคญัของสารโฆษณาออกเป็น 2 ส่วน (อาภาพรรณ สายยศ, 

2549, น. 60) ดงัน้ี 1) แนวคิดการโฆษณาคือแก่นเร่ืองและโครงเร่ืองสําหรับภาพยนตร์จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานก็คือ

การกาํหนดโครงเร่ืองและแก่นของเร่ืองเพ่ือเป็นตวัแทนในการนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารท่ีใชใ้นการส่ือความหมายให้กบั

ผูรั้บสาร 2) การนาํเสนองานโฆษณา ประกอบดว้ย  ตวัละคร ฉาก เสียงประกอบ เสียงประกอบ ขอ้ความ  

องคป์ระกอบของสารในภาพยนตร์โฆษณาเป็นการกาํหนดความหมายให้กบัส่ิงเร้าหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดร่วมกนั

ในสังคม จะมีผลทาํให้ส่ิงนั้ นกลายเป็นสัญลักษณ์ร่วมในสังคมนั้ นๆ และสัญลักษณ์ร่วมน้ีคือส่ิงท่ีเราใช้ส่ือสาร

ระหว่างกนั และเม่ือนาํสัญลกัษณ์นั้นมาจดัให้เป็นระบบก็จะเกิดวิวฒันาการกลายมาเป็นภาษา ดงันั้น สัญลกัษณ์จึง

เป็นเคร่ืองมือท่ีบุคคลใชใ้นการสร้างความหมายให้เกิดข้ึนในตวัของอีกบุคคลหน่ึง (อาภาพรรณ สายยศ, 2549, น. 12) 

สัญลกัษณ์ไดถู้กนาํมาใชใ้นช้ินงานโฆษณาเพ่ือถ่ายทอดความหมายหรือเร่ืองราวในงานโฆษณาช้ินหน่ึงๆใช้

สัญลกัษณ์ในลกัษณะทั้งท่ีเป็นตวัอกัษรและไม่เป็นตวัอกัษรจนทาํให้เกิดเป็นภาษาโฆษณาซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1) วจันภาษา (Verbal Language) หมายถึงภาษาถอ้ยคาํท่ีใชใ้นการส่ือสารเป็นการใชต้วัอกัษรและ

ถอ้ยคาํในการส่ือความหมายระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร เป็นทั้งขอ้ความและถอ้ยคาํทุกส่วนท่ีประกอบกนัข้ึนเป็น
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ช้ินงานโฆษณาท่ีสามารถใชส่ื้อความหมายได ้ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ (Brand Name) พาดหัว (Headline) คาํขวญั (Slogan) คาํ

บรรยายใตภ้าพ (Caption) และขอ้ความโฆษณา (Copy) 

2) อวจันภาษา (Nonverbal Language) ส่วนอ่ืนท่ีประกอบอยูใ่นช้ินงานโฆษณานอกเหนือจากถอ้ยคาํ

ขอ้ความและสามารถส่ือความหมายได ้ช่วยให้ช้ินงานโฆษณาช้ินนั้นเด่น สะดุดตา น่าสนใจ และมีความหมายลึกซ้ึง

กว่าการใชถ้อ้ยคาํโฆษณาแต่เพียงอยา่งเดียว ลกัษณะของอวจันภาษาท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละส่ือมีความหมายท่ีแตกต่าง

กนัไปสําหรับภาพยนตร์โฆษณาจะใชอ้วจันภาษาประเภทภาพ เสียงประกอบ สี ลกัษณะตวัอกัษรและเคร่ืองหมาย

วรรคตอน ขนาดและตาํแหน่งของโฆษณา เคร่ืองหมายการคา้และตรารองรับ วิธีการจดัภาพและความว่างในภาพ 

กระบวนการทาํงานของโฆษณาลว้นเป็นการทาํงานดา้นการส่ือสารผ่านองค์ประกอบของโฆษณา และ

เน่ืองจากภาพยนตร์โฆษณาทางเป็นส่ือท่ีสามารถนาํเสนอไดภ้าพและเสียงดงันั้นสารในภาพยนตร์โฆษณาจึงประกอบ

ไปดว้ยส่วนท่ีเป็นภาพ (Visual/Video Part) และส่วนท่ีเป็นเสียง (Audio Part) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได ้

ดงัต่อไปน้ี (ปิยกุล เลาวณัยศิ์ริ, 2530 อ้างถึงใน อุไรวรรณ รัตนพนัธ์, 2552, น. 9) ผูน้ําเสนอ (Presenter) ภาพ 

(Visual/Video Part) เสียง (Audio Part) คาํขวญั (Slogan) 

 การกาํหนดแนวคิดหลกัในงานโฆษณาก็เพ่ือตอ้งการสร้างสารโฆษณาท่ีกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ โน้มน้าวใจ 

โดยการวางขั้นตอนของการสร้างสารโฆษณาและกระบวนการสร้างความหมายท่ีจะนํา มาใช้ในวิธีการนาํเสนอ 

(Execution) ซ่ึงแรงจูงใจท่ีนาํมาใชน้ั้นจะประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บัการกาํหนดวตัถุประสงค์และการ

วางแนวคิดหลกัเก่ียวกบัสินค้า (Concept / Main Idea) รูปแบบในการจดัจาํแนกประเภทแนวคิดของเน้ือหาใน

ภาพยนตร์โฆษณา (ชอุ่ม ประเสริฐสกุล, 2533 อา้งถึงใน อาภาพรรณ สายยศ, 2549, น. 21) ไวด้งัน้ี 

1) การให้ความพึงพอใจ (Sensory Pleasure) จากความต้องการของมนุษยเ์ร่ืองความต้องการขั้น

พ้ืนฐานอยา่งหน่ึงก็คือ ความพึงพอใจในรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั

2) การให้ความมัน่คง ปลอดภยั (Security & Safety) เป็นความจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีหมายรวมถึง เงินทอง

สุขภาพ ท่ีอยูอ่าศยั และเคร่ืองนุ่งห่ม ความมัน่คงและความปลอดภยัตอบสนองต่อความตอ้งทั้งทางดา้นร่างกายและ

จิตใจของมนุษย ์ 

3) การให้คาํมัน่สัญญา (Promise) หมายถึงการให้ขอ้เสนอแก่ผูบ้ริโภคว่าจะไดรั้บผลตามท่ีโฆษณา

ถา้ใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น การให้สัญญาเป็นส่ิงท่ีเช่ือกนัว่าก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์หรือบริการ

นั้นๆ  

4) การให้คาํรับรองจากผูน่้าเช่ือถือ (Testimonial) เป็นส่ิงท่ีใชว้ดัความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารท่ีอาจ

ข้ึนอยูก่บัระดบัความรู้ ความเป็นผูช้าํนาญในดา้นต่างๆ 

5) การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) คือกระบวนการในการเช่ือมโยงเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า

บริการหรือองคก์รมีจุดมุ่งหมายให้ผูบ้ริโภคจดจาํ ช่ือเสียงขององคก์ร ผลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้นๆ 

6) การใชบุ้คลิกภาพ (Personality) หมายถึงการนาํบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นักแสดงบุคคลท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะตวั หรือบุคลิกโดดเด่น มาเช่ือมโยงเขา้กบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 

7) การใชค้วามน่ารักน่าเอ็นดู (Chattiness) ได้แก่ความไร้เดียงสาและปราศจากการเสแสร้งอาจ

นาํเสนอโดยใชเ้ด็กหรือสัตวเ์ล้ียงเป็นจุดดึงดูดความสนใจ 
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8) การใชอ้ารมณ์ขนั (Humor) เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสีสันให้เกิดข้ึนกบัชีวิต เน่ืองจากอารมณ์มี

ความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัการมองโลกในแง่ดี ผูท่ี้มองโลกในแง่ดีมกัเห็นแง่มุมต่างๆ ของชีวิตไดอ้ย่างมีเหตุผลและมี

สีสัน อารมณ์ขนัสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นให้กบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 

9) การใช้ความสะเทือนอารมณ์ (Sensational) หมายถึงการใช้เน้ือหา รูปแบบ ภาษาหรือการ

แสดงออกทางศิลปะ เพ่ือก่อให้เกิดความสะเทือนใจ ความต่ืนเตน้ ความตระหนก ความรัก ความโกรธ ประโยชน์ของ

การเร้าอารมณ์น้ีจะก่อใหเ้กิดอารมณ์ร่วม เกิดความผกูผนักบัสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

10) การใชเ้พศรส (Sex) จากหลกัความตอ้งการของมาสโลวเ์ก่ียวกบัปัจจยัสําคญัในการดาํเนินชีวิต

ตามธรรมชาติมนุษยท์ั้งสองเพศต่างก็สนใจซ่ึงกนัและกันทั้งด้านกายภาพและความพึงพอใจในดา้นเพศรส หลัก

ธรรมชาติดงักล่าวสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวคิดในการโฆษณาอยา่งไดผ้ล 

11) การใชรู้ปแบบวฒันธรรม (Culture) วฒันธรรม หมายถึงวิถีชีวิตทั้งหมดของคนเรารวมถึงศิลปะ

ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ภาษาและเทคโนโลยี วฒันธรรมช่วยให้เกิดการรวมตวักนัใน

สังคมและกาํหนดรูปแบบในการดาํเนินชีวิต  

12) การอา้งเหตุผล (Reason-Why) นอกเหนือจากการใชอ้ารมณ์ในการจดัสินใจแลว้คนเรายงัใช้

เหตุผลพิจารณาซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการด้วย การใชเ้หตุผลเพ่ือโน้มน้าวใจเป็นแนวคิดท่ีนิยมใชก้ันมากในวงการ

โฆษณา   

13) การใชห้ลกัความสัมพนัธ์ของราคากบัมูลค่า (Economic, Price / Value) จากท่ีบุคคลทัว่ไปอาจ

เขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์ของราคากบัมลูค่าว่า หากจ่ายเงินซ้ือสินคา้หรือบริการมากข้ึนเท่าใด คุณภาพของสินคา้หรือ

บริการนั้นๆ  

14) การใชส้ัญลกัษณ์ (Symbol) ในการส่ือสารนอกจากจะส่ือความหมายโดยตรงแลว้ เรายงัสามารถ

ส่ือความหมายโดยออ้มผา่นทางสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีก 

15) การเปรียบเทียบ (Comparison) คือการนาํเอาของตั้งแต่สองส่ิงข้ึนไปมาเปรียบเทียบให้เห็นความ

เหมือนหรือแตกต่างกนั หรือเปรียบเทียบความแตกต่างกนัในการโฆษณาสินคา้หรือบริการ 

16) ปัญหาและการแก้ไข (Problem-Resolution) คือการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสินคา้หรือ

บริการในฐานะท่ีสามารถแกไ้ขสถานการณ์ขอ้ขัดขอ้งหรือความยากลาํบากต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งประสบเปรียบ

เหมือนผลิตภณัฑเ์ป็นวีรบุรุษท่ีเขา้มาช่วยเหลือแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้

17) การให้ขอ้มลู (Information) คือการบอกกล่าวขอ้เทจ็จริง อาจเป็นไปในรูปแบบของการแสดงขอ้

พิสูจน์ เป็นการเสนอขอ้ความท่ีเป็นจริงอยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือให้ผูช้มหันมาใส่ใจ ซ่ึงตามหลกัของการโนม้นา้วใจการ

ให้ขอ้มลูตอ้งประกอบดว้ยหลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือ  

18) การนาํช่ือสินคา้มาเป็นแนวคิด (Brand as a Concept) เป็นการนาํช่ือสินคา้ (Name) แบบของ

สินคา้ (Model) หรือตวัแทนของสินคา้ (Presenter) มาเป็นแนวคิดของเน้ือหาในงานโฆษณา 
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4. การดําเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

การศึกษางานวจิยัช้ินน้ีคือการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ 

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีนกักีฬาเป็นตวัละครหลกั ในปี พ.ศ.2557- พ.ศ.2560 โดยผูว้ิจยัจะทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกให้ครอบคลุมลกัษณะของภาพยนตร์โฆษณาท่ีมี

นกักีฬาเป็นตวัละครหลกัและสินคา้ผลิตภณัฑใ์ห้มีความกระจายและแตกต่างกนัเพ่ือให้เห็นความหลากหลายในการ

สร้างความหมายของสัญญะในภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีนกักีฬาเป็นตวัละครหลกั ซึงมีจาํนวน 15 ช้ินงาน ไดแ้ก่  

1) เคร่ืองด่ืมซุปไก่สกดัแบรนด ์เร่ือง “ชยัชนะ อยูข่า้งหนา้” 

2) นํ้ามนัเคร่ืองพีทีจีเอ็นเนอย ีเร่ือง “ถึงเวลาท่ีมือหน่ึง จะไม่มีเพียงหน่ึง” 

3) ถ่านพานาโซนิคอลัคาไลน์ เร่ือง “อึดกว่า แรงกว่า เมสซ่ี เจ ก็ถ่านพานาโซ-นิคอลั คาไลน์” 

4) เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ซนัโว เร่ือง “ซนัโวทุกโอกาส” 

5) โรซ่า ฟู้ ด เร่ือง “โรซ่าเห็นคุณค่าทุกความมุ่งมัน่” 

6) นมพร้อมด่ืมยเูอชที แมกโนเลีย กิงโกะ พลสั เร่ือง “คาํสัญญาจากเมย”์ 

7) วาสลีนเมนออยคอนโทรลมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ เร่ือง “ป่วนนกับอลทีมชาติ” 

8) นํ้ายาลา้งจาน ไลปอนเอฟ เร่ือง “ปรากฏการณ์พลงัเร็วมหาประลยั” 

9) ปลากระป๋องโรซ่า เร่ือง “ชุดปรึกษาแม่” 

10) จกัยานยนตร์ยามาฮ่าจีที 125 เร่ือง “เฟ้ียว ฟาสต ์บาดใจ” 

11) สเปรยด์บักล่ินกายนีเวียเมนคูลคิก เร่ือง “เยน็ แห้งสบาย รับร้อนน้ี” 

12) เคร่ืองด่ืมสปอนเซอร์ เร่ือง “สนุกทุกอุปสรรคของการแข่งขนั” 

13) SCG Drawing the Future เร่ือง “ชนะใจตวัเอง” 

14) แปรงสีฟันซิสเทม็มา เร่ือง “นวตักรรมล่าสุด ของคนจดัฟัน” 

15) ปลาสวรรค ์ทาโร่ เร่ือง “ทาโร...อร่อย มีโปรตีนจากเน้ือปุยส์” 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ผูว้ิจยัเลือกใชเ้คร่ืองมือในการเก็บวิจยัคือ ตารางเก็บขอ้มลูสัญญะ ซ่ึงดดัแปลงมาจากตารางเก็บขอ้มูลสัญญะ

ของ อุไรวรรณ รัตนพนัธ์ (2552) และแบบวิเคราะห์สัญญะของ อาภาพรรณ สายยศ (2549) และเพ่ือลดอคติใน

งานวิจยัฉบบัน้ีท่ีอาจเกิดจากตวัผูว้จิยัและเปิดมุมมองสัญญะของนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย ผูว้ิจยัไดจ้ดัให้มีผู ้

ร่วมลงรหัส (Co coder) ท่ีมีความสนใจและเร่ืองเดียวกนัคือ นางสาวจุฑามาศ เต็มใจรัก นักศึกษาระดบัปริญญาโท 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขอ้มลูเอกสารโดยวิเคราะห์จากเอกสารท่ีไดร้วบรวมมาจากห้องสมุด หนงัสือ วิทยานิพนธ์ วรรณกรรม 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มลูเพ่ิมเติมในส่วนของการวิเคราะห์สัญญะ เก็บรวบรวมโดยการคดัลอกหรือดาวน์โหลด

จากอินเตอร์เน็ต ในเวบ็ไซต์ของผลิตภณัฑ์หรือองคก์รต่างๆ และจากเวบ็ไซต์ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมงานโฆษณา เช่น 

www.youtube.com และ www.adintrend.com เป็นตน้ 

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2188 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค การวิเคราะห์ตวั บท (Textual analysis) ภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฏีสัญญวิทยาแนวคิดของ 

De Saussure และแนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณาโดยพิจารณาจากการสร้างความหมายของสัญญะศึกษาจากสัญญะใน

ภาพยนตร์โฆษณาแต่ละช้ิน เพ่ือพิจารณาการสร้างความหมายของสัญญะผา่นแก่นเร่ือง (Theme) (อาภาพรรณ สายยศ, 

2549, น. 60) รูปแบบเน้ือหาโฆษณา (Advertising Format) (ชอุ่ม ประเสริฐสกลุ, 2533 อา้งถึงใน อาภาพรรณ สายยศ, 

2549, น. 21) และองคป์ระกอบสารโฆษณา(Elements) ภายใตก้รอบทฤษฎีสัญญวิทยา (ปิยกุล เลาวณัยศิ์ริ, 2530 อา้ง

ถึงใน อุไรวรรณ รัตนพนัธ,์ 2552, น. 9) 

5.การนาํเสนองานวิจยั

แนวทางในการวิเคราะห์ การศึกษาวิจยัน้ีไดท้าํการวิเคราะห์กระบวนการส่ือความหมายของสัญญะการ

วิเคราะห์สัญญะของนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณา โดยใชท้ฤษฎีสัญญะวิทยามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยแบ่ง

การนาํเสนอเป็น 3 ส่วน คือ 

1) การวิเคราะห์สญัญะผา่นแก่นเร่ือง (Theme) ของภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงการ

ส่ือความหมายของสัญญะ ทั้งในระดบัความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และระดบัความหมายโดยนัย 

(Connotative Meaning) 

2) การวิเคราะห์สญัญะผา่นรูปแบบเน้ือหาโฆษณา (Advertising Format) ของภาพยนตร์โฆษณาแต่

ละเร่ือง เพ่ือให้ทราบถึงการส่ือความหมายของสัญญะ ทั้งในระดบัความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และ

ระดบัความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) 

3) การวิเคราะห์สญัญะผา่นองคป์ระกอบสารโฆษณา (Elements) ของภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ือง

เพ่ือให้ทราบถึงการส่ือความหมายของสัญญะ ทั้งในระดบัความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และระดบั

ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) 

ผูว้ิจยัสรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ทั้ง 3 ส่วน โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของทั้ง 3 ตวัแปร คือ สัญญะ

ในแก่นเร่ือง (Theme) สัญญะในรูปแบบเน้ือหาโฆษณา (Advertising Format) และสัญญะในองค์ประกอบสาร

โฆษณา (Elements) ของภาพยนตร์โฆษณาไทยท่ีมีนักกีฬาเป็นตวัละครหลกัรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง “ตวับท” 

(Text) กบั “บริบท” (Context) ซ่ึงเป็นบริบททางสังคมวฒันธรรม (Socio-Cultural Context) และมีความสําคญัในการ

สร้างความหมายของสญัญะจากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นรายงานการวิจยั 

4. ผลการวจิัย

จากการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยัขา้งตน้ สามารถนาํเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไดด้งัน้ี 

1. การวิเคราะห์การส่ือความหมายของสัญญะนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย โดยศึกษาผ่านแก่นเร่ือง

(Theme) ของภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงใชว้ิธีการวิเคราะห์หาความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และความหมาย

โดยนัย (Connotative Meaning) พบว่า สัญญะของแก่นเร่ืองของภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองมีความแตกต่างกัน 

เพราะผลิตภณัฑ์ท่ีโฆษณาในแต่ละเร่ืองไม่ได้มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกันมีทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น 

ความฝัน ความสาํเร็จ ความแข็งแรง ความเป็นท่ีหน่ึง ความอดทน พยายามมุ่งมัน่ การใชส้ัญญะของ ลกัษณะทางกาย

กายภาพ ผวิหนา้ เพศ ภาษา เช้ือชาติ สัญญะท่ีเป็นตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองก็จะมี

แก่นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสารท่ีตอ้งการส่ือไปยงัผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑ ์แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือจาํแนกลกัษณะ
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ของแก่นเร่ืองออกเป็น 2 แบบคือ แก่นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณค่าในการใชง้าน (Functional Value) และแก่นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

คุณค่าทางดา้นอารมณ์ (Emotional Value) แลว้พบดงัน้ี   

รูปท่ี 1  ผลจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัความหมายโดยนยัในภาพยนตร์โฆษณาไทยผา่นแก่นเร่ือง 

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัคุณค่าในการใชง้าน ไดแ้ก่ 11 เร่ืองคือ นํ้ ามนัเคร่ืองพีทีจีเอ็นเนอย ี

ถ่านพานาโซนิคอลัคาไลน์ เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ซันโว นมแมกโนเลียกิงโกะพลสั วาสลีนเมนออยคอนโทรล นํ้ ายาลา้ง

จานไลปอนเอฟ ปลากระป๋องโรซ่า จกัรยานยนต์ยามาฮ่า จีที 125 สเปรยด์ับกล่ินกายนีเวียเมนคูลคิก เคร่ืองด่ืม

สปอนเซอร์ แปรงสีฟันซิสเทม็มา ปลาสวรรค ์ทาโร่ ซ่ึงจะนาํเสนอคุณค่าและประโยชน์การใชส้อยของผลิตภณัฑ์เป็น

แก่นเคร่ือง ภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีจาํนวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ แบรนดซุ์ปไก่สกดั เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ซัน

โว โรซ่าฟู้ ด เอสซีจี โดยส่ือความหมายถึงคุณค่าทางอารมณ์และมีเน้ือหาเก่ียวกบัคุณค่าเชิงสังคมของผลิตภณัฑ ์

2. การวิเคราะห์การส่ือความหมายของสัญญะนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย โดยศึกษาผ่านรูปแบบ

เน้ือหาโฆษณา (Advertising Format) พบว่า ในภาพยนตร์โฆษณาไทยนั้นมีการใช้สัญญะท่ีเป็นตวับุคคลซ่ึงเป็น

นักกีฬาท่ีเป็นผูน้ําเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้ นๆ เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา เพศ ภาษา สัญญะของตัว

ผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ท่ีตอ้งการนาํเสนอ พบความหมายโดยอรรถท่ีแสดงหรือมีการกระทาํของนกักีฬาหรือผูน้าํเสนอท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัสินคา้ผลิตภณัฑน์ั้นๆ ว่าตอ้งการนาํเสนอดา้นใดของภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ือง และพบว่าความหมาย

โดยนยัในภาพยนตร์โฆษณาไทยมีการใชรู้ปแบบเน้ือหาโฆษณา ตั้งแต่ 1-3 รูปแบบในภาพยนตร์โฆษณาจาํนวน 15 

เร่ืองพบรูปแบบเน้ือหาโฆษณา 10 รูปแบบ ดงัน้ี การใชบุ้คลิกภาพ (Personality) การให้ขอ้มูล (Information) การใช้

ความสะเทือนใจ (Sensational) การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) การใชเ้พศรส (Sex) การเปรียบเทียบ(Comparison) การ

ใชรู้ปแบบวฒันธรรม (Culture) ปัญหาและการแกไ้ข(Problem-Resolution) การให้ความพึงพอใจ (Sensory Pleasure) 

การใชอ้ารมณ์ขนั (Humor) ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้พบว่า การใชบุ้คลิกภาพ (Personality) มากท่ีสุดถึงจาํนวน 13 เร่ือง 

ลาํดบัรองลงมาคือ รูปแบบเน้ือหาโฆษณาท่ีเก่ียวกบัการให้ขอ้มูล (Information) มีจาํนวน 5 เร่ือง ในลาํดบัต่อมาคือ

รูปแบบของความสะเทือนใจ (Sensational)) มีจาํนวน 4 เร่ือง การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) จาํนวน 3 เร่ือง และการใช้

เพศรส (Sex) จาํนวน 2 เร่ือง และลาํดบัสุดทา้ยคือ รูปแบบเน้ือหาการโฆษณาท่ีเก่ียวกบัการเปรียบเทียบ (Comparison) 

การใช้รูปแบบวฒันธรรม (Culture) ปัญหาและการแกไ้ข (Problem-Resolution) การให้ความพึงพอใจ (Sensory 

Pleasure) การใชอ้ารมณ์ขนั (Humor) จาํนวนอยา่งละ 1 เร่ือง 

คุณค่าในการใชง้าน 

(Functional Value)  

จาํนวน 11 เร่ือง 

คุณค่าทางดา้นอารมณ์ 

(Emotional Value)  

จาํนวน 4 เร่ือง 

แก่นเร่ือง (Theme) 
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รูปท่ี 1  ผลจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัความหมายโดยนยัในภาพยนตร์โฆษณาไทยมีการใชรู้ปแบบเน้ือหาโฆษณา 

ท่ีมีนกักีฬาเป็นตวัละครหลกัมากท่ีสุด 5 อนัดบั 

สรุปได้ว่า  ในภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองมีการใช้รูปแบบเน้ือหาโฆษณามากกว่า 1 รูปแบบและ

แนวความคิดท่ีถูกนาํมาใชม้ากท่ีสุดคือ การใชบุ้คลิกภาพ (Personality) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาการส่ือความหมายเชิงสัญญะของนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทยกล่าวคือ 

บุคลิกภาพของบุคคลมีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นตวัแทนในดา้นบุคลิกภาพและภาพลักษณ์มาเช่ือมโยงกับ

ผลิตภณัฑก์หรือบริการ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารและถ่ายทอดความหมายในดา้นประโยชน์การใชง้าน 

และดา้นคุณค่าทางความรู้สึกและอารมณ์ จึงกล่าวไดว้่าการท่ีเห็นนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณา ก็จะใชบุ้คลิกภาพทาง

กายภาพของนกักีฬาและลกัษณะท่าทางในการเล่นกีฬานั้นๆ ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อการส่ือสารต่อตวัสินคา้และ

บริการนั้นๆ 

3. การวิเคราะห์การส่ือความหมายของสัญญะของนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย โดยศึกษาผ่าน

องคป์ระกอบสารโฆษณา (Elements) ของภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ือง ซ่ึงใชว้ิธีการวิเคราะห์หาความหมายโดยอรรถ 

(Denotative Meaning) และความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) พบว่า ตัวละครหลัก ในระดบัการส่ือ

ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) บ่งช้ีถึงนกักีฬาชายและนกักีฬาหญิงท่ีมีช่ือเสียงและประสบความสําเร็จ

ในกีฬานั้นๆ ส่วนในระดบัการส่ือความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ส่ือถึงความแข็งแรง มัง่มัน่ทุ่มเท ความ

รูปแบบเนือ้หาโฆษณาภาพยนตร์โฆษณา

ไทยทีม่ีนักกฬีาเป็นตวัละครหลกั

การใชบุ้คลิกภาพ 

(Personality) 

การให้ขอ้มลู

(Information) 

การใชค้วามสะเทือนใจ 

(Sensational) 

การสร้างภาพลกัษณ์ 

(Image) 

การใชเ้พศรส (Sex) 
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พยายาม ความอดทน ความสาํเร็จ ความเป็นท่ีหน่ึง  มีพลงั ความกลา้หาญรวมไปถึงความมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ บุคลิก

ภายภายท่ีดีของนกักีฬา เป็นตน้ 

5. การอภปิรายผล

จากผลการวิจยัเร่ืองผูว้ิจยัพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1. ภาพยนตร์โฆษณาท่ีผูว้ิจยัศึกษาจากจาํนวน15 เร่ืองมีถึงจาํนวน 13 เร่ืองท่ีมีรูปแบบเน้ือหาโฆษณา (Advertising

Format) ท่ีเหมือนกนัคือ การใชบุ้คลิกภาพ (Personality) ซ่ึงหากวิเคราะห์ระดบัของการส่ือความหมายเชิงสัญญะแลว้จะ

พบว่าบุคลิกภาพของนักกีฬาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตัวถูกนํามาใช้และเช่ือมโยงให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นการส่ือ

ความหมายในภาพยนตร์ทั้ง 13 เร่ืองนั้น จะปรากฏอยู่ในระดบัความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) เพียงเท่านั้น 

แต่ระดบัการส่ือความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) นั้นบุคลิกภาพของนกักีฬาจะถูกนาํมาใชแ้ละเช่ือมโยงเพ่ือส่ือ

ความหมายในลกัษณะของคุณประโยชน์ท่ีเกิดมาจากผลิตภณัฑ์นั้นๆ กล่าวคือบุคลิกภาพของนักกีฬาอนัเป็นความหมาย

โดยตรงแลว้ ก็จะถูกรวมเขา้ไปในลักษณะของความหายแฝงให้แก่ผลิตภัณฑ์บริการเหล่านั้ นอีกดว้ยยกตวัอย่างเช่น 

ภาพยนตร์โฆษณานํ้ ามนัเคร่ืองพีทีจีเอ็นเนอยี ท่ีมีความเป็นมือหน่ึงของกวินทร์ ธรรมสัจจานนท์ ในเร่ืองของความ

แข็งแรง ความพยามยาม การฝึกซ้อม ท่ีอดัแน่นอยู่ในภาพยนตร์โฆษณา ไดถู้กแฝงและฝังให้เขา้ไปอยู่ในคุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเคร่ืองพีทีจีเอ็นเนอยี จนเปรียบไดว้่า นํ้ ามนัเคร่ืองพีทีจีเอ็นเนอยีเป็นมือหน่ึงในเร่ืองของนํ้ ามนัเคร่ือง  

เป็นตน้ 

2. เม่ือศึกษาการส่ือความหมายของนกักีฬาในภาพยนตร์โฆษณาทั้งหมด 15 เร่ืองพบว่า ความหมายท่ีถูกสร้าง

ข้ึนในภาพยนตร์โฆษณามีความหมายท่ีคลา้ยคลึงของนกักีฬาในความเป็นจริง 

ซ่ึงสอดคลอ้งจากการศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพของการเป็นนกักีฬาท่ีดี (กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา, 2556) นักกีฬาท่ีตอ้งการประสบความสําเร็จทางการกีฬาและมีความสุขในการดาํเนินชีวิต ควรมีลกัษณะ

บุคลิกภาพท่ีดีดงัน้ี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีจิตใจเบิกบาน ยิ้มง่าย มีอารมณ์ขนั

อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้นและกระฉบักระเฉง มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและ

ผูอ่ื้น มีเหตุผลและรู้จกัใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจและกระทาํส่ิงต่างๆ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มี

ความอดทนอดกลั้น มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ขณะเดียวกนัพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีนํ้ าใจนักกีฬา กล่าวคือ

การส่ือความหมายของนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณา มีลักษณะความหมายท่ีดีของนักกีฬามุ่งเน้นในการสร้างและ

ส่งเสริมคุณค่าและภาพลกัษณ์ท่ีของผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นเอง

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งเป็นภาพยนตร์

โฆษณาเพียง 15 เร่ือง ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจาํกดั ดงันั้นในคร้ังต่อไปน่าจะมีเพ่ิมจาํนวนกลุ่มอยา่งเพ่ือให้ผลการศึกษา

มีความหลากหลายและครอบคลุมไดม้ากยิ่งข้ึนและการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาสัญญะของนักกีฬาในภาพยนตร์

โฆษณาท่ี โดยใชว้ธีิการวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนยั ผา่นแก่นเร่ือง รูปแบบเน้ือหารโฆษณา

และองคป์ระกอบในงานโฆษณา เพียงอยา่งเดียว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการนาํวิธีการวิเคราะห์สัญญะแบบอ่ืนๆ 

มาใชศึ้กษาสัญญะในภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือให้ทราบว่ามีกระบวนการส่ือความหมายเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารและการเขา้ถึงการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพของประชากรในอาํเภอเวียงชยัจงัหวดั

เชียงราย” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการออกกาํลงั

กายเพ่ือสุขภาพของประชากรในเขตอาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการออกกาํลงักายเพ่ือ

สุขภาพของประชากรในเขตอาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย 

ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี คือประชาชนในเขตอาํเภอเวียงชยัจงัหวดัเชียงราย ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ะถูกประมวล

และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS for Windows version 17.0 สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ยสถิติเชิง

บรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ สถิติค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) เพ่ือใชใ้นการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพและ

พฤติกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 

คาํสําคญั:  ทศันคติ พฤติกรรม การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 

ABSTRACT 

This research with a title of "Communication and Access to Exercise for Health of the Population in 

Wiang Chai District, Chiang Rai Province" is a survey research that aimed to study 1) attitudes and exercise 

behaviors for health of the population in Wiang Chai District, Chiang Rai Province, and 2) intention and exercise 

behaviors for health of the population in Wiang Chai District, Chiang Rai Province.  

The population of this study were the people in Wiang Chai District, Chiang Rai Province. The researcher 

collected data from the sample of 400 people by using a questionnaire as a data collection tool. The data collected 

was evaluated and analyzed by using SPSS for Windows Version 17.0. The statistics used in this study were 

descriptive statistics including frequency, mean and standard deviation for describing personal factors, attitudes 

toward exercise behaviors for health and exercise behaviors for health. 

Keywords:  Attitudes, Behaviors, Exercise behaviors 
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1. บทนํา

ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาจนกระทัง่ถึงกลางปี พ.ศ.2559 จากการสํารวจพ้ืนท่ีของส่ือ ตลอดจนถึง

การสาํรวจผา่นสถาบนัต่าง ๆ อาทิ เช่น ไทยรัฐ พบว่า “สุขภาพ”  ไม่ใช่แค่เร่ืองการของกาํลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีอยู่ใน

กระแสความสนใจของกลุ่มชนชั้นกลางของคนไทย ไม่ว่าจะพิจารณาจากในแง่ของ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การ

ออกกาํลังกาย มีคาํท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัท่ีสามารถใช้แทนกนัได ้คือ การออกกาํลังกาย  การเล่นกีฬาและ

กิจกรรมทางกาย ซ่ึงการออกกาํลงักาย เป็นกิจกรรมท่ีมีการวางแผนเป็นลาํดบัขั้นเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของร่างกา การ

เล่ากีฬา เป็นกิจกรรมท่ีเป็นไปตามกฎกติกาท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีทาํแล้วยงัตอ้งการทกัษะในการเล่น และ

กิจกรรมทางกายเป็นการเคล่ือนไหวร่างกาย ไม่จาํกดัของการเคล่ือนไหว ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีจาํเป็นตอ้งทาํใน

ชีวิตประจาํวนั เช่น กวดบา้น เช็ดบา้น ซกัผา้ เป็นตน้ ซ่ึงรัฐบาลเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพท่ีดี ภายใตยุ้ทธศาสตร์

แห่งชาติ “รวมพลงัสร้างสุขภาพ เพ่ือคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง”  โดยมีวตัถุประสงค์ให้ทุกภาคมีส่วนร่วม

ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองเนน้การมีส่วนร่วม ของส่ือสาธารณะ และสร้างความสามคัคี มีสาํนึกสาธารณะและ

ทาํให้ประชาชนรวมกลุ่มเกิดการตระหนักในการเสริมสร้างสุขภาพอย่างต่อเน่ือง (ศูนยข์อ้มูลการออกกาํลงักายเพ่ือ

สุขภาพสาํหรับคนรักสุขภาพ, 2014) 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้การออกกาํลงักายเป็นส่ิงท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลดีต่อร่างกาย 

กล่าวคือ ช่วยส่งเสริมระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ดีข้ึนการมีสุขภาพท่ีดีมิไดมี้สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์

ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม หรือ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือสังคมเพียงเท่านั้น ตามท่ี

องคก์รอนามยัโลกสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพท่ีดีจากการลด

พฤติกรรมเนือยน่ิงและหันมาออกกาํลงักายไดแ้นะนาํว่า ควรแก่การออกกาํลงักายหรือเคล่ือนไหวร่างกายอย่างน้อย

วนัละ 30 นาที อาทิตยล์ะอยา่งนอ้ย 150 นาที เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้น “การใชเ้วลาว่าง” จึง

เป็นพ้ืนท่ีทางการระบายออกโดยเฉพาะ “การควบคุมอารมณ์และความรู้สึก” และ “การใชห้ลกัเหตุผล” มากกว่าการ

ออกกาํลังกายมีประโยชน์ต่อคนไทยในภาพรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ และเชียงรายก็เป็นหน่ึงในจังหวดัท่ีมี

ปริมาณของคนออกกาํลงักายเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจะเห็นไดจ้ากความเคล่ือนไหวการแข่งขนัวิ่ง “สิงห์ ชีรีส์ รัน 2018” ท่ี

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการวิ่งสุดทา้ยทาย เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดจ้ดัชิงชยัในสนามแรกรายการ “สิงห์

ปาร์ค เชียงราย ครอสคนัทรี มาราธอน 2018 ” บริเวณหนา้สิงห์ปาร์คเชียงราย โดยไดรั้บความสนใจจากนักวิ่งและคน

ท่ีรักในการออกกาํลงักาย ( สิงห์ ชีรีส์ รัน, 2018) นอกจากน้ีอาํเภอเวียงชยัเป็นอาํเภอหน่ึงท่ีเร่ิมเล็งเห็นการออกกาํลงั

กายเป็นส่ิงสาํคญัต่อประชากรในอาํเภอเวียงชยั จึงเร่ิมมีการจดัทาํสถานท่ีการออกกาํลงักายเพ่ิมข้ึนตามตาํบลต่าง ๆ ใน

อาํเภอเวียงชยัจงัหวดัเชียงรายโดยเร่ิมจาก ตาํบลเวียงชยั ได้จดัทาํข้ึนท่ี อ่างเก็บนํ้ าหนองหลวง ซ่ึงเป็นอ่างเก็บนํ้ า

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัเชียงราย มีพ้ืนท่ีประมาณ 9000 ไร่ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 3 ตาํบล 2 อาํเภอ คือ ตาํบลเวียงชยั

และตาํบลดอนศิลา อาํเภอเวียงชยั จาํนวน 3000 ไร่ และ ตาํบลห้วยสัก อาํเภอเมืองเชียงราย จาํนวน 6000 ไร่ หนอง

หลวงเป็นแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสําคญัในการทาํเกษตร ประมง เพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า สถานท่ี

ท่องเท่ียว พกัผอ่น และสวนสาธารณะท่ีสาํคญัของ อาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย (อ่างเก็บนํ้าหนองหลวง, 2018) 

ผูว้ิจยัเห็นว่า การส่ือสารกบัการเขา้ถึงการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ เร่ิมไดรั้บความนิยมจากสังคมไทย เป็น

ผลสืบเน่ืองมาจากมิติทางการส่ือสารผา่น ส่ือต่าง ๆ ท่ีทาํให้เป็นท่ีนิยมและเลือกออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพดว้ยการเร่ิม

ออกไปทาํกิจกรรมทางกายในรูปแบบท่ีต่างกนัออกไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพของประชากรในเขตอาํเภอเวียงชยั จงัหวดั

เชียงราย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารออนไลน์ท่ีช่วยตดัสินใจออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพของประชากรในเขตอาํเภอ

เวียงชยั จงัหวดัเชียงราย 

3. แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

1. แนวคดิและทฤษฎกีารส่ือสารกบัส่ือใหม่ 

เม่ือเรามองส่ือออนไลน์ตาม ทฤษฎีผลกระทบของส่ือ Impact / Effect ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยเร่ืองของมิติของ

ผลกระทบ (Dimension of impact) คือส่ือส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้ น ซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรง และครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นผลกระทบ 3 ดา้นคือ ความรู้ ความเขา้ใจ อารมณ์ ความรู้สึก ทศันคติ และการกระทาํ (K-A-P) 

และยงัเพ่ิมเติมผลกระทบซ่ึงมาจากลกัษณะเฉพาะของส่ือใหม่คือ ผลกระทบดา้นการสร้างจินตนาการ ดว้ยลกัษณะ

ของส่ือใหม่ในการสร้างโลกเสมือนและการประกอบสร้างท่ีหลากหลายดว้ยตวัผูส่ื้อสาร ผลกระทบต่อดา้นการใช้

ภาษา โดยการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ท่ีตวัเน้ือหาของส่ือนั้น ในการศึกษาส่ือออนไลน์ในบริบทตามทฤษฎีน้ี

สําหรับส่ือใหม่มีประเด็นท่ีแตกต่างจากกบัใชก้บัส่ือดั้งเดิม Castells (2007) อธิบายว่า การเลือกใชแ้ละเลือกรับสาร

ของส่ือใหม่ เป็นการส่ือสารดว้ยตวัเอง (Self-communication) มีลกัษณะของการ เลือกเองตามความตอ้งการ (self-

selectivity) และการผลิตส่ือก็มีลกัษณะเป็นการสร้างส่ือดว้ยแต่ละบุคคล (self-generated)  

การศึกษาต้องให้ความสําคัญกับทั้ งการรับเน้ือหาและกระบวนการสร้างเน้ือหา แนวคิดเร่ืองทฤษฎี

ผลกระทบจากส่ือท่ีสร้างดว้ยตวัเอง (Self-generated Media Effect) เป็นแนวคิดท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาในส่วนของการศึกษา

ส่ือใหม่ โดยให้คาํอธิบายว่า การสร้างเน้ือหาส่ือของปัจเจกชนมีผลต่อการรับรู้ ความเช่ือ และพฤติกรรมของผูส้ร้าง

เน้ือหาเอง โดยผลทางตรงคือ กระบวนการในการผลิตส่ือนั้นหล่อหลอมและมีผลต่อความคิดของผูผ้ลิตในเร่ืองนั้นๆ 

เช่น การโพสเร่ืองเก่ียวกับการเมืองบนส่ือสังคม คือการแสดงออกทางการเมือง และการทาํให้ตัวเองอยู่ใน

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การโพสเป็นการกลัน่กรองความคิดความเช่ือของตวัเอง ในขณะท่ีผลกระทบ

ทางอ้อมมาจากการท่ีมีคนปฏิสัมพนัธ์ หรือให้ feedback ต่อเน้ือหาท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงไปมีผลต่อความคิด ความรู้สึก 

ทศันคติ หรือพฤติกรรมของผูผ้ลิตส่ือ แนวคิดน้ีใชไ้ดก้บัส่ือมวลชนและส่ือระดบัปัจเจกชนคนทัว่ไปท่ีสร้างเน้ือหาลง

บนส่ือออนไลน์ 

ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์จากส่ือใหม่ 

ศึกษาทั้งเร่ืองความตอ้งการ แรงจูงใจในการส่ือสารเป็นส่ิงสําคญัในส่ือใหม่เพราะเป็นส่ือท่ีเลือกไดต้าม

ความพึงพอใจ เป็นส่ือท่ีสร้างเน้ือหาไดเ้องซ่ึงมีผลต่อการหลอมพฤติกรรม วิธีการใชส่ื้อ รูปแบบการใช ้ความถ่ี การ

เขา้ถึง รูปแบบของการเอาข้อมูลจากส่ือใหม่มาใช้ประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ ในมุมของการวิเคราะห์ส่ือใหม่ต้อง

วิเคราะห์จากทั้ง 2 ทางคือ ส่ือทาํอย่างไรให้คนเอาส่ิงท่ีนําเสนอไปใชส่ื้อ และคนทาํอย่างไรในการผลิตส่ือเพ่ือ

ประโยชน์ของตวัเอง  
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อีกทฤษฎีการส่ือสารท่ีสําคญัในการใชศึ้กษาคือทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารการเมืองบนส่ือออนไลน์ เม่ือ

พิจารณาทฤษฎีน้ีในบริบทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คอมม ์(2009) อธิบายว่าส่ือสังคมออนไลน์อยา่ง 

เฟซบุก๊และทวิตเตอร์สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีหาขอ้มูลเร่ืองราวท่ีสนใจไดก้ารส่ือสารกระชบั ตรงประเด็น

ช่วยให้การหาส่ิงท่ีสนใจง่ายข้ึน และการปฏิสัมพนัธ์ยงัช่วยให้นักการเมืองสร้างปฏิสัมพนัธ์และพฒันาความสัมพนัธ์

กบัประชาชนท่ีติดตามไดลึ้กซ้ึงมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการกาํหนดทิศทางการส่ือสารและรณรงคท์างการเมือง ทฤษฏีน้ีเม่ือ

วิเคราะห์ควบคู่กบัทฤษฎีการพ่ึงพาส่ือและแนวคิดส่ือออนไลน์กบัการเปิดเผยตวัตน (Social Media and Disclosure) 

จะอธิบายไดว้่าข่าวสารจากส่ือมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมของผูรั้บสารโดยข้ึนอยู่กบัระดบัการ

พ่ึงพาข่าวสารจากส่ือของผูรั้บสารซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจากทฤษฎีน้ีคือการก่อให้เกิดทศันคติขยายระบบความเช่ือของบุคคล 

ตอกย ํ้าค่านิยมให้ชดัเจน เพ่ิมหรือลดความรู้สึกผกูพนั นาํไปสู่ผลทางพฤติกรรมคือการเร่งเร้าให้ลงมือกระทาํหรือ

หยดุย ั้งการกระทาํ การลงมือปฏิบติั เช่น ในบริบทการเมืองก็เป็นการเคล่ือนไหวทางการเมือง เช่นการเดินขบวนทาง

การเมือง การประทว้งต่อตา้น นกัคิดจาํนวนมากให้ความสาํคญัต่อบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ใน

การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากการศึกษาการหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2551 ซ่ึง

การศึกษาพบว่าทั้งส่ือสังคมออนไลน์และส่ือดั้งเดิมมีส่วนเสริมกนัในการจุดประเด็นถกเถียงทางการเมืองและดว้ยการ

ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัผูส้มคัรหรือนกัการเมือง (Metzgar & Maruggi, 2552) ทาํให้ผูมี้สิทธิลงคะแนนรู้สึกใกลชิ้ดกบั

นกัการเมืองมากข้ึนซ่ึงสามารถพฒันาไปสู่รูปแบบของการมีส่วนร่วม การตอกย ํ้าความคิดและการเปล่ียนความคิดได ้ 

(Hanson, 2553)  

ตามแนวคิดเร่ืองส่ือสังคมออนไลน์กบัการเปิดเผยตวัตน (Social Media and Disclosure) นักคิดวิเคราะห์ไว้

ว่า เฟซบุก๊และทวิตเตอร์ในการเปิดเผยตวัตนของตวัเองเพ่ือให้คนอ่ืนมาโตต้อบ ขอ้ดีคือส่ิงน้ีช่วยทะลายกาํแพงการ

ส่ือสารระหว่างคนแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสารการเมือง นักการเมือง ผูมี้ความเห็นทางการเมือง และ

ประชาชนทัว่ไปให้ส่ือสารกนัไดส้ะดวกและใกลชิ้ดมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมในลกัษณะของ

การสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัการเมืองกบัคนทัว่ไปในรูปแบบใหม่ ซ่ึง 

แบร์โลว ์(2551) อธิบายว่า ลกัษณะความสัมพนัธ์รูปแบบใหม่น้ีมีผลต่อการคิดและตดัสินใจทางการเมืองได้

ถา้นักการเมืองใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีส่ือสังคมออนไลน์ช่วยให้นักการเมืองสร้างรูปแบบการส่ือสารท่ีเป็น

ส่วนตวัมากข้ึนกบัผูส้นบัสนุนซ่ึงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีลดช่องว่างและทาํให้สองฝ่ายรู้สึกเช่ือมโยงถึงกนัไดม้ากข้ึนกว่า

เม่ือก่อน 

2. แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารเพื่อสุขภาพ

ความเป็นมาของการส่ือสารสุขภาพ (Health Communication) เร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการส่ือสาร (Communication) และสุขภาพ (Health) เน่ืองจากการยอมรับว่ากาส่ือสารได้กลายเป็นศาสตร์ 

เคร่ืองมือ และเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และฝึกทกัษะดา้นการส่ือสาร 

เพ่ือให้ตน้เองสามารถกา้วทนักบัความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถี

ชีวิตของมนุษยทุ์กระดับ ทุกสังคมและดา้นสุขภาพก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีการส่ือสารไดถู้กนาํไปใชใ้นกระบวนการ

ส่ือสารไดถู้กนาํไปใชใ้นกระบวนการซ่อมแซมสุขภาพ ซ่ึงเป็นการรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ ในยคุแรกๆ ต่อมาเม่ือเกิด

การปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทยประมาณช่วงปี 2540 (สถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทยและสถาบนัวิจยัระบบ
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สาธารณสุข,2541,น.10) เป็นตน้มามุมมองดา้นสุขภาพไดเ้ปล่ียนไปเป็น “สร้าง” นาํ “ซ่อม” คือ การสร้างเสริมการมี

สุขภาพดี (Good Health) ไม่ใช่รอให้สุขภาพเสียแล้วจึงซ่อม (สถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทยและสถาบนัวิจัยระบบ

สาธารณสุข,2541,น.13) อนัเป็นการสร้างจิตสาํนึกดา้นสุขภาพแนวใหม่ในวงการสาธารณสุขและประชาชน 

 

ความหมายของการส่ือสารสุขภาพ 

การส่ือสารเพ่ือสุขภาพ (Health Communication) ได้รับการนิยามความหมายอย่างหลากหลายดังต่อไปน้ี

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization, 2009) ไดนิ้ยาม ความหมายของการส่ือสารสุขภาพว่า การใชก้ลยุทธ์

ต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลด่านสุขภาพและความสําคัญของประเด็นสุขภาพต่าง ๆ ท่ีสาธารณชนควรรู้ โดยใช้ทั้งการ

ส่ือสารมวลชนและส่ือประสม รวมทั้ งนวัตกรรมทางด่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด่านสุขภาพแก่

สาธารณชนในการเพ่ิมความตระหนกัด่านสุขภาพทั้งในระดบัตนเองและสังคมในการดูแลสุขภาพท่ีมีความสําคญัพอ ๆ 

กบัการพฒันาสุขภาพ (Health Development) 

การส่ือสารสุขภาพจึงเป็นวิธีการท่ีมุ่งปรับปรุงสุขภาพทั้งในระดบัตวับุคคลและประชากรทั้งประเทศ โดยมี

การผสานวฒันธรรมใหม่ ๆ โดยส่ือมวลชนและส่ือประสม ซ่ึงมีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบท่ีเก่ียวข้องกับสุขภา

งานวิจยัต่าง ๆ ไดแ้สดงให้เห็นทฤษฎีแรงขบัของส่ือในรายการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ท่ีสามารถบรรจุเร่ืองสุขภาพเพ่ือ

เป็นวาระประชาชน (Public Agenda) เน้ือหาการส่งเสริมสุขภาพ (Reinforce Health Message) การกระตุน้การ

แสวงหาขอ้มลูของประชาชน และขอ้เทจ็จริงบางประการในการนาํมาสร้างวิถีสุขภาพท่ีดี 

การส่ือสารสุขภาพจึงประกอบดว้ยศาสตร์ต่าง ๆ อยา่งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสาระบนัเทิง (Edutainment or 

Enter-Education) วารสารสุขภาพ (Health Journalism) การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 

การช้ีนาํด่านส่ือ (Media Advocacy) การส่ือสารในองค์กร (Organizational Communication) การส่ือสารความเส่ียง 

(Risk Communication) การส่ือสารเพ่ือสังคม (Social Communication) และการตลาดทางสังคม (Social Marketing) ท่ี

สามารถนําเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างส่ือประสมและเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถช่วยในการให้ขอ้มลูดา้นสุขภาพไดเ้ป็นอย่างดี ในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีมีมากข้ึนเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดบับุคคลและระดบัสังคม 

รัทเซน (Ratzan, 2009) ได้กล่าวว่า การส่ือสารสุขภาพคือ ศิลปะและเทคนิคต่าง ๆ ในการบอกกล่าว 

(Inform) การสร้างอิทธิพล (Influence) และการสร้างแรงจูงใจในระดบัปัจเจกชนองคก์ร และสาธารณชน เก่ียวกบั

ประเด็นความสําคญัของสุขภาพ ซ่ึงมีขอบเขตรวมถึงการป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ (Disease Prevention) การส่งเสริม

สุขภาพ (Health Promotion) นโยบายในการดูแลสุขภาพและธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health care policy and 

business) รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีทั้งในระดบัปัจเจกชนและระดบัสังคม 

วาสนา จนัทร์สว่าง (2548, น. 31-32) กล่าวว่า การส่ือสารเพ่ือสุขภาพ คือ การศึกษาและการใชก้ลยุทธ์การ

ส่ือสารในงานสุขภาพเป็นกลวิธีในการนาํเสนอขอ้มูล การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด่านสุขภาพผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้

สาธารณชนไดรั้บรู้ สนใจ ตระหนัก เกิดจิตสํานึกในเร่ืองสุขภาพ โดยเน้นกระบวนการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร คือ การแจง้ให้ทราบ (to inform) การสอนหรือการให้การศึกษา (to 

educate) การสร้างความพอใจหรือความบนัเทิง (to entertain) และการเสนอหรือโนม้นา้วชกัจูงใจ (to persuade) 
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การส่ือสารสุขภาพจึงหมายถึงการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลหรือบอกกล่าว(Inform) ข้อมูลด้าน

สุขภาพท่ีมีความสาํคญัต่อสาธารณชนรวมถึงการสร้างความตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการดา้นการดูแลสุขภาพ

โดยใชก้ารส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการให้ขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นในการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งในระดบัปัจเจกชนและระดบัสังคม 

4. การดําเนินการวจิัย

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีองค์ประกอบวิธีการศึกษา และ

วิเคราะห์ ดงัน้ี 

1. กลุ่มประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตอาํเภอเวียงชยัจังหวัด

เชียงราย จากสถิติจาํนวนประชากรในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงราย ประมาณ 44,036 คน (ศูนยข์อ้มูลมูลประเทศ

ไทย) 

จาํนวน กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ี คาํนวณโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane) 

N =
44,036

1 + 44,036(.0025)
 

 =     396.3993159หรือ เท่ากบั  400 คน 

2. การทดสอบเคร่ืองมือเก็บขอ้มลู กบัคนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน

จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปพบว่าแบบสอบถาม

โดยรวมมีค่าความเช่ือมัน่ 0.80 ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ระดบัสูง จึงถือว่าแบบสอบถามชุดน้ีมีความน่าเช่ือถืออยู่ใน

เกณฑท่ี์ใชไ้ด ้ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลโดยประกอบไปดว้ยคาํถามปลายปิด

(Close-Ended Question) ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้รวม 5 ขอ้ ลกัษณะขอ้

คาํถามเป็นคาํถามปลายปิด มีคาํตอบให้เลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัทศันคติต่อพฤติกรรมในการออกกาํลงักายของประชาชนกลุ่มตวัอย่าง เป็น

แบบประเมินค่า 1-5 ของ Likert  

ส่วน 3 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลังกายของกลุ่มตัวอย่างเป็นลักษณะข้อคาํถามเป็น

คาํถามปลายปิด มีคาํตอบให้เลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการออกกาํลังกายขอลกลุ่มตวัอย่างลกัษณะข้อคาํถามเป็น

คาํถามปลายปิด มีคาํตอบให้เลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศึ้กษาทาํการเก็บข้อมูลตัวอย่างด้วยตัวเองโดยการแจกแบบสอบถาม

(Questionnaire) ให้แก่กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีมีอายตุั้งแต่ 26-50 ปี ในเขตอาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย และนาํขอ้มูล

ท่ีรวบรวมไดม้าหาค่าสถิติผา่นโปรแกรม SPSS แลว้นาํมาวิเคราะห์เพ่ือให้ไดผ้ลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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5. ผลการวจิัย 

ขอ้มลูส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุช่วง 31-35 ปี มีอาชีพเป็นเกษตรกร สถานภาพสมรส 

และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนช่วง 5,100-15,000 บาท 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัการออกกาํลงักายเป็นประจาํทาํให้ท่ีไดพ้บเพ่ือนใหม่ มากกว่า รองลงมา การออกกาํลงักายทาํให้ท่านได้

ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ การออกกาํลงักายทาํให้มีสุขภาพดี การออกกาํลงักายช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกาย 

และการออกกาํลงักายเป็นประจาํทาํให้ปอดและหัวใจแข็งแรง และการออกกาํลงักายทาํให้ลดความเครียดได ้และการ

ออกกาํลงักายสามารถช่วยลดอาการเจ็บป่วยได ้การออกกาํลงักายทาํให้ท่านไดพ้บเพ่ือนใหม่ และการออกกาํลงักาย

ทาํให้เกิดการสร้างกล้ามเน้ือ และควรออกกาํลงักายอย่างน้อยวนัละ 15-30 นาที การออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอ

สามารถลดคลอเลสเตอรอลในเลือดได ้และการออกกาํลงักายทาํให้ช่วยลดการสะสมตวัของไขมนัได ้การออกกาํลงั

กายเป็นประจาํทาํให้รูปร่างกระชบัไดส้ัดส่วน มีความคล่องตวั การออกกาํลงักายสามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย 

จิตใจและสติปัญญาได ้และผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่จาํเป็นตอ้งออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายทาํให้สุขภาพ

ทรุดโทรม ควรยืดกลา้มเน้ือก่อนออกกาํลงักายทุกคร้ัง การออกกาํลงักายทาํให้เสียค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น และการ

ออกกาํลงักายทาํให้อ่อนลา้ไดง่้าย การออกกาํลงักายท่ีดีควรพกัผ่อนอย่างน้อยสัปดาห์ 2 วนั การออกกาํลงักายทาํให้

เหน่ือยง่าย และสุดทา้ยการออกกาํลงักายทาํให้กลา้มเน้ือไม่สวยงาม ตามลาํดบั 

พฤติกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ออกกาํลงักายโดยการวิ่งต่อสัปดาห์ 2-3 วนั มีเวลาท่ี

ใชอ้อกกาํลงักายต่อวนั 31-1 ชัว่โมงต่อวนั ใชเ้วลาช่วงเยน็ มีจุดประสงคใ์นการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพทั้งกายและใจ 

พฤติกรรมในการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอในการดาํเนิน

ชีวิต ไม่เลือกกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัสภาพตนเอง ไม่มีเวลา ไม่เคยอบอุ่นร่ายกายเลย ส่วนใหญ่ออก

กาํลังกายท่ีมีหลากหลายรูปแบบ และหยุดออกกาํลังกายทุกคร้ังเม่ือเกิดความผิดปกติ คิดว่าการออกกาํลังกายมี

ประโยชน์มาก 

 

6. การอภปิรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารกบัการเขา้ถึงการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพของประชากรในอาํเภอเวียงชยั

จงัหวดัเชียงราย มีประเด็นสาํคญันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัการออกกาํลงักายเป็นประจาํทาํให้ท่ีไดพ้บเพ่ือนใหม่ มากกว่า รองลงมา การออกกาํลงักายทาํให้ท่านได้

ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ การออกกาํลงักายทาํให้มีสุขภาพดี การออกกาํลงักายช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกาย 

และการออกกาํลงักายเป็นประจาํทาํให้ปอดและหัวใจแข็งแรง และการออกกาํลงักายทาํให้ลดความเครียดได ้และการ

ออกกาํลงักายสามารถช่วยลดอาการเจ็บป่วยได ้การออกกาํลงักายทาํให้ท่านไดพ้บเพ่ือนใหม่ และการออกกาํลงักาย

ทาํให้เกิดการสร้างกล้ามเน้ือ และควรออกกาํลงักายอย่างน้อยวนัละ 15-30 นาที การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ

สามารถลดคลอเลสเตอรอลในเลือดได ้และการออกกาํลงักายทาํให้ช่วยลดการสะสมตวัของไขมนัได ้การออกกาํลงั

กายเป็นประจาํทาํให้รูปร่างกระชบัไดส้ัดส่วน มีความคล่องตวั การออกกาํลงักายสามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญาได ้และผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่จาํเป็นตอ้งออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายทาํให้สุขภาพ
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ทรุดโทรม ควรยืดกลา้มเน้ือก่อนออกกาํลงักายทุกคร้ัง การออกกาํลงักายทาํให้เสียค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น และการ

ออกกาํลงักายทาํให้อ่อนลา้ไดง่้าย การออกกาํลงักายท่ีดีควรพกัผ่อนอย่างน้อยสัปดาห์ 2 วนั การออกกาํลงักายทาํให้

เหน่ือยง่าย และสุดทา้ยการออกกาํลังกายทาํให้กลา้มเน้ือไม่สวยงาม ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพทย์

ประจาํบา้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจาํนวน 271 คน ดา้นทศันคติพบว่าแพทยป์ระจาํบา้นส่วนใหญ่มีทศันคติ

ว่าประโยชน์ของการออกกาํลงักายคือ ทาํให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค (ร้อยละ 69) ส่วนดา้นพฤติกรรมสาเหตุของ

ผูท่ี้ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย 3 อนัดบัแรกเป็นจากปัญหาดา้นเวลา (ร้อยละ 68.9) ปัญหาดา้นความอ่อนเพลียเหน่ือยลา้(ร้อย

ละ 59.2) ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม (ร้อยละ27.2) และ สุธี ดาํคง (2544) ได ้ศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมดา้นสุขภาพของ

ประชาชนจงัหวดัตรังโดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชาชนจงัหวดัตรัง ผลการวิจยั

พบว่า ประชาชนจงัหวดัตรัง มีพฤติกรรมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายและอายุ ไดอ้อกกาํลงักายไม่

นอ้ยกว่า 3 วนัต่อสัปดาห์ โดยออกกาํลงักายเพ่ือเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่ออกกาํลงักายโดยการวิ่งต่อสัปดาห์ 2-3 วนั มีเวลา

ท่ีใชอ้อกกาํลงักายต่อวนั 31-1 ชัว่โมงต่อวนั ใชเ้วลาช่วงเยน็ มีจุดประสงคใ์นการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพทั้งกายและ

ใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายตัน์ กุฎาคาร (2538) ได ้ทาํการศึกษาความตอ้งการในการใช ้บริการการออกกาํลงั

กายของผูม้าใช ้บริการศนูยฝึ์กกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือทราบความตอ้งการในการใชบ้ริการการออกกาํลงั

กายของผูม้าใช ้บริการศนูยฝึ์กการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

และวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้ค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการดา้นช่วงระยะเวลาการออกกาํลงักาย ช่วงเวลาท่ี

ประชาชนผูม้าใชบ้ริการการออกกาํลงักายท่ีศนูยฝึ์กกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ตอ้งการมากคือช่วงเวลา 16.00 –

19.00 น. 

15พฤติกรรมในการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอในการดาํเนิน

ชีวิต ไม่เลือกกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัสภาพตนเอง ไม่มีเวลา ไม่เคยอบอุ่นร่ายกายเลย ส่วนใหญ่ออก

กาํลังกายท่ีมีหลากหลายรูปแบบและหยุดออกกาํลังกายทุกคร้ังเม่ือเกิดความผิดปกติคิดว่าการออกกําลังกายมี

ประโยชน์มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จินตนา มหายศ และคนอ่ืน (2548) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการออก

กาํลงักายของประชาชน ตาํบลดอนศรีชม อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาปัจจยันาํคือ

ปัจจยัดา้นการรับรู้เร่ืองการออกกาํลงักายปัจจยันาํดา้นทศันคติตอการออกกาํลงักายและปัจจยันาํดา้นความตอ้งการ

ทางสุขภาพ 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัยเพือ่นําไปใช้ 

1. ทศันคติต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ ควร

ส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกาํลงักายเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือทาํให้มีผลดีต่อ

สุขภาพและร่างกาย ส่งผลต่อปอดและหัวใจแข็งแรง ควรจดัอบรมระยะสั้นให้ความรู้เก่ียวกบัออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ

ให้แก่ประชาชนในอาํเภอเวียงชยัจงัหวดัเชียงราย 

2. การส่ือสารออนไลน์ช่วยตดัสินใจออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในอาํเภอเวียงชัยจงัหวดัเชียงราย ใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือเป็นการติดต่อส่ือสารเน่ืองจากส่ือ
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ออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ควรจดัอบรมระยะสั้ นให้ความรู้เก่ียวกบัช่องทางการเขา้ถึงส่ือสารออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

ออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพให้แก่ประชาชนในอาํเภอเวียงชยัจงัหวดัเชียงราย 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัญหาการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพของประชาชนในอาํเภอเวียงชยั

จงัหวดัเชียงราย 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัภูมิหลงัท่ีมีผลต่อการส่ือสารออนไลน์ช่วยตดัสินใจออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพของ

ประชาชนในอาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารออนไลน์ช่วยตัดสินใจออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพของ

ประชาชนในอาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือให้เขา้ใจถึงท่ีมาในเชิงสัมพนัธบทกบังานการส่ือสารและเขา้ใจถึงการส่ือ

ความหมายของตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง

คุณภาพ ประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์ตวับทและการสัมภาษณ์บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งในการออกแบบ โดยใชแ้นวคิดและ

ทฤษฎีในการศึกษาไดแ้ก่ แนวทางการศึกษาเชิงสญัญะวิทยา แนวคิดเร่ืองสัมพนัธบท แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ

สัญลกัษณ์ และรหัสการ์ตูน โดยทาํการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนด์ลีก 

ปี พ.ศ.2559 - 2560 จาํนวน 14 ช้ินงาน จาก 16 ทีม  

ผลการวิจยัพบว่า ท่ีมาของตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ใน

เชิงสัมพนัธบทกับงานการส่ือสารไดแ้ก่  1) ตาํนานพ้ืนบา้น  2) ตาํนานเทพนิยาย  3) วรรณกรรมร่วมสมยั และ 

4)เร่ืองราวหรือประวติัต่างๆ โดยนาํมาขยายความ ตดัทอนและดดัแปลงตวับทตน้ทางถึงตวับทปลายทาง 

การส่ือความหมายของตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลอาชีพไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ถูก

ส่ือออกมาดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี  1) สัญลกัษณ์ภาพ เพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของทีมในดา้นความแข็งแกร่ง ส่ือความเป็น

สิริมงคล และส่ือความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัทีมหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง  2) การส่ือความหมายผ่านองค์ประกอบ

เร่ืองสี เพ่ือส่ือถึงความเก่ียวขอ้งกบัองค์กร สะทอ้นสีธรรมชาติของวตัถุจริง และส่ือความหมายในเชิงนามธรรม และ    

3) การส่ือความหมายผ่านองค์ประกอบลายเส้น ไดแ้ก่ เส้นโคง้ หมายถึงการเคล่ือนท่ี การพล้ิวไหว เส้นหยกั หมายถึง

ความน่ากลวั ความแหลมคม เส้นตรง หมายถึง ความมัน่คง ทนทาน และวงกลม หมายถึง การเป็นวฏัจกัร การไม่มีท่ี

ส้ินสุด 

คาํสําคญั: ตราสัญลกัษณ์ , สัมพนัธบท , การส่ือความหมาย , รหัสการ์ตูน  

ABSTRACT 

The purposes of this research were to analyze the communicative intertextuality and comprehend the 

signification of Volleyball Thailand League’s Logos in 2016 – 2017 by using the qualitative research methods. The 

methodology used in this research included methods of context analysis, interviews of logo’s maker which were 

consisted of the idea of intertextuality, semiology, code cartoons, symbol and logo. These ideas, were guided to 

study and analyze the logos of Volleyball Thailand League in 2016 – 2017, 14 logos in 16 teams. 
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This research found, the origin of making Volleyball Thailand League’s logos in 2016 – 2017 based on 

intertextuality and signification were consisted of 1) folklore, 2) mythology, 3) contemporary literature, and 4) 

history, by, broadening, cropping and adapting the original context until the outcome. 

The signification of Volleyball Thailand League’s Logos in 2016 – 2017 has been communicated by 1) 

symbol, for showing strong identity, implying fortunateness, meaning of specific details of the team or relevant 

departments, 2) signification of colors, for relating to the organization, reflecting a natural color of material, 

indicating an abstract, 3) signification of lined pattern, curve; showing movement and sway, straight line; showing 

stability and durability, wavy line; showing fearfulness and sharpness, and circle; showing cycle and infinity. 

Keywords:  LOGO, INTERTEXTUALITY, SIGNIFICATION, CARTOON CODE 

1. บทนํา

ตราสัญลักษณ์ หรือ แบรนด์โลโก้ (Brand Logo) คือ สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นตัวแทนของสินค้า บริการ 

หน่วยงาน สโมสรหรือองค์กร เพ่ือส่ือความหมาย บ่งบอกความเป็นตวัตน และเป็นองค์ประกอบอยา่งหน่ึงในการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความหมายลึกซ้ึง มีมิติในดา้นการรับรู้ในเชิงลึก ทาํให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงตรา

สัญลกัษณ์ เกิดจากความตั้งใจของมนุษยผ์่านกระบวนการทางดา้นศิลปะต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การวางรูปแบบการส่ือ

ความหมาย การออกแบบรูปลกัษณ์ การใส่รายละเอียด ลายเส้น ตวัอกัษร และสี ประกอบกนัเป็นตราสัญลกัษณ์ ซ่ึง

ส่วนใหญ่ลว้นมีนยัสาํคญัในดา้นการตลาดและมุ่งผลประโยชน์ในดา้นธุรกิจ เป็นตวัแทนของสินคา้หรือองค์กรต่างๆ

แทบทุกองคก์ร ท่ีตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลทัว่ไป รับรู้ว่าตนเองเป็นใคร ทาํอะไร มีบทบาทใดในสังคม 

วิเลิศ ภูริวชัร (2555) บ่อยคร้ังท่ีกิจกรรมดา้นกีฬาจะถูกนาํมาเก่ียวพนัและเช่ือมกบักิจกรรมทางการตลาด 

โดยมีตราสัญลักษณ์เป็นเคร่ืองหมายสําคญัเพ่ือใช้เป็นส่ือแทนทีมกีฬานั้นๆ สําหรับประเทศไทย ในส่วนของกีฬา

วอลเลยบ์อลท่ีมีเงินลงทุนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่การแข่งขนัวอลเลยบ์อลไทยแลนด์ลีก (Volleyball Thailand League) 

เป็นการแข่งขนัวอลเลยบ์อลลีกอาชีพระดบัสูงสุดของประเทศไทย ท่ีส่งแข่งในนามสโมสรต่างๆ ของไทย บริหารงาน

โดยสมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย มีจดัการแข่งขนัมาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2559 น้ี นับเป็น

คร้ังท่ี 12 ท่ีมีกระแสการติดตามของแฟนคลับและผูท่ี้ช่ืนชอบกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และสมาคมกีฬา

วอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทยยงับงัคบัเป็นกฎเกณฑ์ให้ทุกทีมตอ้งมี คือตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสร วตัถุประสงค์

เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจาํให้กับกลุ่มแฟนคลบัและคนทัว่ไป เสมือนเป็นแบรนด์ของสินค้าแต่ละยี่ห้อ ซ่ึงตรา

สัญลกัษณ์ของแต่ละทีมลว้นส่ือความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ มีการใชภ้าพตราสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมเพ่ือส่ือสาร

ท่ีมาท่ีไปของทีม และใชอ้งคป์ระกอบภาพเพ่ือส่ือสารความหมายท่ีตอ้งการส่ือ 

การตั้งใจของมนุษยท่ี์ตอ้งการส่ือความหมายของผลงานการออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัส่ืออ่ืนๆ ใน

รูปแบบการอา้งอิง การพาดพิง การสะทอ้น หรือการกล่าวถึง เพ่ือตอ้งการส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ความหมาย

อยา่งลึกซ้ึงและตอ้งการสะทอ้นอตัลกัษณ์บางอยา่งผา่นผลงานการออกแบบ ซ่ึงตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อล

ไทยแลนดลี์กไดน้าํเสนอการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหว่างตวับทตน้ทางไปสู่ตวับทปลายทางนั้น มีอะไรท่ีหายไปบา้ง 

มีอะไรท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา มีอะไรท่ีถูกดดัแปลงไป เพราะอะไร ทาํไมและอย่างไร นอกจากน้ียงัส่ือความหมายของตรา
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สัญลกัษณ์ผา่นกระบวนการออกแบบ รับรู้ไดจ้ากการตีความ วิเคราะห์ผ่านประสบการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง

สัญลกัษณ์ภาพ ตวัอกัษร สี และลายเส้น ท่ีให้ความหมายและความรู้สึกแตกต่างกนัไป  

แนวคิดในการออกแบบตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนดลี์กแต่ละทีมมีความโดดเด่น

และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสามารถสร้างการรับรู้และการจดจาํต่อกลุ่มเป้าหมายได ้ผูว้ิจยัเช่ือว่าวตัถุประสงค์หน่ึงของ

การออกแบบตราสัญลกัษณ์ก็เพ่ือตอ้งการสร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้ องค์กรธุรกิจ หรือผูส้นับสนุนหลกั อีกทั้งยงั

เสริมการรับรู้ตราสินคา้ผ่านตราสัญลกัษณ์และปัจจยัภายนอก ให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือความหมายของตรา

สัญลกัษณ์ท่ีผ่านองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบ รวมไปถึงการสะทอ้นความหมายในรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ทาง

ความหมายกบัส่ืออ่ืนๆ หรือท่ีเรียกว่าสัมพนัธบท ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะศึกษาสัมพนัธบทและการส่ือความหมายใน

ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนดลี์ก ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ท่ีผูอ้อกแบบหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในการออกแบบ

ตอ้งการนาํเสนอ รวมไปถึงการสร้างคุณค่าจากการรับรู้ของผูพ้บเห็นผา่นกระบวนการออกแบบ ทั้งหมดน้ีเป็นแรงบลั

ดาลใจในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

เพ่ือให้เขา้ใจถึงท่ีมาในเชิงสัมพนัธบทกบังานการส่ือสาร และเขา้ใจถึงการส่ือความหมายของตราสัญลกัษณ์

ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลอาชีพไทยแลนดลี์ก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

3. การดําเนินการวจิัย

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสร

วอลเลยบ์อลอาชีพไทยแลนดลี์ก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ทั้งส้ิน 14 ช้ินงาน ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวทาง

การศึกษาเชิงสัญญะวิทยา แนวคิดเร่ืองสัมพนัธบท แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสัญลกัษณ์ และแนวคิดเก่ียวกบั

รหัสของการ์ตูน มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพตราสัญลักษณ์ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) บุคคลผูเ้ก่ียวข้องในการออกแบบตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรฯแต่ละทีม ทั้งส้ิน 16 คน เพ่ือให้ทราบ

ถึงสัมพนัธบทกบังานการส่ือสารอ่ืน และการส่ือความหมายผา่นองคป์ระกอบต่างๆของตราสัญลกัษณ์  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในแง่แต่ละประเด็นจะนาํเสนอในเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive) ซ่ึงจาํแนก

ไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือท่ีมาในเชิงสัมพนัธบทกบังานการส่ือสารของตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทย

แลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 และการส่ือความหมายของแต่ละองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสร

วอลเลยบ์อลไทยแลนดลี์ก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

4. สรุปผลการวจิัย

4.1 ที่มาในเชิงสัมพันธบทกับงานการส่ือสารของตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 

ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ก. แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

แต่ละสโมสรฯ มีการสร้างสรรคช้ิ์นงานภาพตราสัญลกัษณ์ เพ่ือตอ้งการสะทอ้นความเป็นตวัตนของ

สโมสร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการออกแบบ สรุปมีแนวคิดหรือแรงบนัดาลใจจากหลายอยา่ง ดงัน้ี 
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1) แรงบัลดาลใจมาจากเอกลักษณ์ประจําถิ่น ตราสัญลกัษณ์ท่ีไดแ้รงบลัดาลใจมาจากเอกลกัษณ์

ประจาํถ่ิน มีทั้งส้ิน 5 ช้ินงาน ไกแ้ก่ ตราสญัลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลนครราชสีมา ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากแมว

สีสวาด ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลขอนแก่นฯ ท่ีใชภ้าพไดโนเสาร์ ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อล

สุพรีมฯ ไดใ้ชต้ราสัญลกัษณ์เป็นรูปโลมาสีชมพ ูตราสญัลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลราชบุรี ท่ีใชรู้ปมงักร และตรา

สัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลศรีสะเกษ ท่ีไดเ้ลือกใชด้อกลาํดวน ซ่ึงแต่ละสัญลกัษณ์ส่ือถึงประวติั และเอกลกัษณ์

ประจาํถ่ินฐานของทีมไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัส่ือไดว้่าเป็นทีมตวัแทนของจงัหวดั  

ตวัอย่างภาพตราสัญลกัษณ์ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเอกลักษณ์ประจาํถ่ิน เช่น ตราสัญลกัษณ์ทีม

สโมสรวอลเลยบ์อลนครราชสีมา ท่ีใชรู้ปแมวอา้งถึงแมวสีสวาด และตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลศรีสะเกษ

ท่ีใชรู้ปดอกลาํดวน ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัศรีสะเกษ 

                                    
 

2) แรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ประจําองค์กรที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก ประกอบไปดว้ย 4 ช้ินงาน 

ไดแ้ก่ ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลบางกอกกลา๊ส ท่ีส่ือเป็นรูปขวดแกว้ ซ่ึงสะทอ้นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั

ฯ ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทย-เดนมาร์คฯ ท่ีสะทอ้นผลิตภณัฑน์มไทย-เดนมาร์ค อยา่งชดัเจน ส่วนตรา

สัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลัยรังสิต และทีมสโมสรวอลเลยบ์อลเกษตรศาสตร์ ท่ีใชรู้ปเสือและ

พญานาค อนัเป็นสัตวส์ัญลกัษณ์ประจาํมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลยั  

3) แรงบันดาลใจมากจากมายาคตทิีเ่ช่ือสืบต่อกนัมา เป็นการสะทอ้นถึงส่ิงท่ีดีงาม โดยไดแ้รงบนัดาล

ใจมาจาก รูปเคารพ และสัตวเ์ทพเจา้ ไดแ้ก่ ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อล เอ็นเค ฟิตเนสฯไดแ้รงบลัดาลใจมา

จากไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรฯ ท่ีเป็นรูปเคารพแสดงถึงความกลา้หาญและชยัชนะ ส่วนทีมสโมสรวอลเลยบ์อล

ไดมอ้นฟู้ ดฯ ท่ีใชรู้ปมา้บินเพกาซสั สัตวเ์ทพเจา้ของนิยายกรีก ซ่ึงแสดงถึงคุณธรรมและความเก่งกาจ 

4) แรงบันดาลใจจากจินตนาการของผู้ออกแบบ สาํหรับตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรฯท่ีสรรค์สร้างตาม

จินตนาการของผูอ้อกแบบ ไดแ้ก่ ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลคิง กรุงเทพฯ ท่ีเป็นลวดลายเชิงนามธรรม อา้ง

ถึงลวดลายลูกวอลเลยบ์อล และยงัสามารถรับรู้ไดอี้กมุมมองหน่ึงว่าเป็นรูปกงัหัน ท่ีสามารถส่ือถึงส่ิงนาํโชค อยา่งเช่น 

กงัหันแชกงหมิว 

ข.สัมพนัธบทกบัตวับทต้นทาง 

ตราสัญลกัษณ์ทั้ง 14 ช้ินงาน เป็นตวับทปลายทาง ท่ีสัมพนัธบทกบัตวับทตน้ทางต่างๆ ดงัน้ี 

1) ตํานานเทพนิยาย เช่น ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไดมอ้นฟู้ ดฯ ท่ีใช้รูปม้าบินเพกาซัส ในตรา

สัญลกัษณ์     ซ่ึงเป็นตวัละครในตาํนานเทพนิยายกรีก  
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2) ตาํนานพืน้บ้าน เช่น สัญลกัษณ์รูปแมวปีศาจ ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลนครราชสีมา ท่ีอา้งอิงถึง

ตาํนานแมวสีสวาด ตาํนานพ้ืนบา้นของชาวโคราช หรือตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลราชบุรี ท่ีใชรู้ปลาย

มงักร ส่ือถึงตาํนานพ้ืนบา้นการทาํโอ่งมงักรของจงัหวดัราชบุรี เป็นตน้  

3)วรรณกรรมร่วมสมัย เช่น ตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลศรีสะเกษ ทีใช้รูปดอก

ลาํดวน มีความสัมพนัธก์บัเน้ือหาของคาํขวญัประจาํจงัหวดัศรีสะเกษ หรือตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลทรีบ

รอดแบนดฯ์ ท่ีใชส้ัญลกัษณ์อา้งถึงไก่ฟ้าพญาลอ ท่ีเป็นสัตวท่ี์อยูใ่นวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ เป็นตน้ 

4)ประวัติเร่ืองราวต่างๆ เช่น ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลบางกอกกล๊าส ท่ีใชส้ัญลักษณ์กระต่าย ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัประวติัของประธานบริษทัท่ีเกิดปีเถาะ และรูปขวดแกว้ คือผลิตภณัฑ์หลกัขององค์กร หรือทีมสโมสร

วอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีใช้สัญลกัษณ์รูปเสือซ่ึงเก่ียวขอ้งกับประวติัของอธิการบดีท่ีเกิดปีขาล และตรา

สัญลกัษณ์ ทีมอ่ืนๆ เช่น รูปไดโนเสาร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัการขุดพบซากฟอสซิลท่ีจงัหวดัขอนแก่น รูปนกอินทรีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวนกอินทรี รวมถึงทีมท่ีใชรู้ปตราสัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักบั

ผลิตภณัฑข์องยีห่้อนั้น  

ค. ลกัษณะการขยายความ ตดัทอน และดัดแปลงระหว่างตวับทต้นทางถึงตวับทปลายทาง 

จากตวับทตน้ทาง มาสู่ตวับทปลายทางคือตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อล มีการขยาย

ความ       ตดัทอน และดดัแปลงในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

1) การขยายความ การขยายความ แบ่งออกเป็นทางดา้นเน้ือหา เป็นการต่อยอดในเชิงความหมายเพ่ือ

ส่ือถึงคุณสมบติัของนกักีฬาหรือทีมวอลเลยบ์อล ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัหรือความสามารถพิเศษของสัตวต่์างๆ ท่ี

นาํมาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ เช่น สัญลกัษณ์แมว ท่ีส่ือถึงความว่องไวของนกักีฬา สัญลกัษณ์โลมา ท่ีส่ือถึงความชาญฉลาด

ของผูเ้ล่นในทีม หรือสัญลกัษณ์อินทรี สัญลกัษณ์ไก่ชน สัญลกัษณ์เสือ ท่ีลว้นส่ือถึงการเป็นนกัสู้ เป็นตน้  

ส่วนการขยายความทางดา้นเน้ือหาถึงความเป็นสิริมงคล และโชคลาภความสาํเร็จ เช่น สัญลกัษณ์รูป

กงัหัน ท่ีส่ือถึงกงัหันนาํโชค สัญลกัษณ์รูปมา้เพกาซสั ท่ีส่ือถึงคุณธรรมและความสาํเร็จ เป็นตน้  

2) ลกัษณะของการตดัทอน เป็นการตดัทอนหรือลดรายละเอียดเหลือเพียงส่วนสาระสาํคญัท่ีตอ้งการ

นาํเสนอ ซ่ึงภาพตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลทั้ง 14 ช้ินงาน ไดใ้ชส่้วนย่อยส่ือถึงส่วนใหญ่ ยกตวัอย่างเช่น 

ตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลราชบุรี ท่ีนาํเสนอเพียงรูปลายมงักรส่วนใบหนา้ เป็นเพียงส่วนเส้ียวหน่ึง

ของตวับทตน้ทางคืออุตสาหกรรมพ้ืนบา้นการผลิตโอ่งมงักรของจงัหวดัราชบุรี  

3) การดัดแปลง คือการดัดแปลงในเร่ืองของเน้ือหาสาร ซ่ึงส่วนใหญ่คือการดัดแปลงทาํให้เกิด

ความหมายท่ีดุดัน เกร้ียวกราด น่าเกรงขาม เช่น สัญลักษณ์แมวสีสวาดท่ีสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นแมวปีศาจ 

สัญลกัษณ์รูปไก่ฟ้าพญาลอ แต่สร้างสรรคอ์อกมาให้ดูเป็นสัตวป์ระหลาดดูดุร้าย เป็นตน้ 

4.2 การส่ือความหมายตราสัญลกัษณ์ของทมีสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ก.การตคีวามหมายของสัญลกัษณ์ภาพ 

สัญลกัษณ์ภาพท่ีศึกษา สามารถส่ือความหมายไดท้ั้งความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย การ

ตีความหมายในงานวิจยัน้ีคือตีความหมายโดยนยัท่ีแฝงอยู ่ดงัต่อไปน้ี 
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1)การส่ือความหมายเพื่อแสดงอตัลกัษณ์ของทมีด้านความแข็งแกร่ง ดงัเช่น รูปภาพสัตวป์ระหลาดท่ี

ดูดุร้าย คลา้ยปีศาจ อย่างแมว และไก่ฟ้า หรือรูปสัตวใ์นสัญลักษณ์อ่ืนๆ ลว้นออกแบบให้ดูน่าเกรงขาม มีความ

แข็งแกร่งเหมาะสมกบัทีมกีฬา โดยการใชภ้าพสัตวท่ี์แสดงอาการกริยาต่างๆ เช่น การแสดงอาการคาํราม การแยกเข้ียว 

การมีกรงเล็บแหลมคม ลกัษณะนยัน์ตาดุดนั เป็นตน้ 

ตวัอยา่งตราสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายดา้นความแข็งแกร่ง เช่น ตราสัญลกัษณ์นกเหยี่ยวทีมสโมสร

วอลเลยบ์อลแอร์ฟอร์ซ วีซี หรือ ตราสัญลกัษณ์เสือของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัรังสิต 

2) การส่ือความหมายเพื่อสะท้อนความเป็นสิริมงคล โดยใชภ้าพท่ีเป็นสัญญะของความดีงาม เช่น

ภาพมา้เพกาซสั ท่ีเป็นสัตวเ์ทพเจา้ หรือไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรฯ อนัเป็นเคร่ืองหมายของชยัชนะ รวมถึงภาพ

พญานาค ท่ีเป็นเคร่ืองหมายของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน่าเคารพ และยงัเป็นเคร่ืองหมายของพระพุทธศาสนาดว้ย 

3) การส่ือความหมายโดยเฉพาะ คือเป็นความตั้งใจในการออกแบบเพ่ือสะทอ้นความหมายบางอย่าง

เช่น ภาพววัแดง ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทย-เดนมาร์คฯ ท่ีจะส่ือถึงผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งไทย-เดนมาร์ค ภาพลาย

วอลเลยบ์อล ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลคิง กรุงเทพฯ ท่ีจะส่ือถึงกีฬาวอลเลยบ์อลโดยเฉพาะ หรือภาพโลมาสีชมพ ู

ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลสุพรีมฯ ท่ีจะส่ือถึงแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ตน้กาํเนิดของสโมสรฯ 

นัน่เอง 

ข. องค์ประกอบสี 

ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนดลี์กส่วนใหญ่ เลือกใชสี้หลกับนตราสัญลกัษณ์เพียง

ไม่ก่ีสี จาํแนกไดด้งัน้ี 

1) สีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือผู้สนับสนุนหลัก เช่น ตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อล

มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีใชสี้บานเยน็-ฟ้า และตราสัญลกัษณ์ของสโมสรวอลเลยบ์อลเกษตรศาสตร์ ท่ีใชสี้เขียว เน่ืองจาก

เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั และทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทย-เดนมาร์คและทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไดมอ้นฟู้ ดฯ ท่ีใชสี้

แดง ซ่ึงลว้นเป็นสีประจาํองคก์รผูส้นบัสนุนหลกั 

2) สีธรรมชาตขิองวตัถุจริง เช่น ภาพนํ้าทะเลใชสี้ฟ้า ดอกลาํดวนใชสี้เหลือง ลกูวอลเลยบ์อลใชสี้นํ้ า

เงิน-เหลือง กระต่ายใชสี้ขาว เสือใชสี้ส้มแกมนํ้าตาล เป็นตน้

3) สีทีม่คีวามหมายนามธรรม ดงัเช่น สีแดงหมายถึงเลือด สงคราม ความพยาบาท ความร้อนแรง ไฟ

ซ่ึงทีมท่ีใช้ได้แก่ ทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา ทีมสโมสรวอลเลย์บอลทรีบรอดแบนด์ฯ ทีมสโมสร

วอลเลยบ์อลขอนแก่นฯ เป็นตน้ สีนํ้ าเงิน หมายถึง การอนุรักษ์นิยม การอุทิศตวั ความยุติธรรม ความเยน็ สายนํ้ า ซ่ึง
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ทีมท่ีใชสี้นํ้ าเงินเป็นหลกัไดแ้ก่ ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลราชบุรี ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลแอร์ฟอร์ซฯ และทีมสโมสร

วอลเลยบ์อล เอ็นเค ฟิตเนสฯ เป็นตน้ ส่วนสีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ ความหวงั ความมัน่คง ซ่ึงทีมท่ีใชเ้ป็นหลกัไดแ้ก่ 

ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลคิง กรุงเทพฯ และสีเหลือง หมายถึง การรู้แจง้ แสงสว่าง ความฉลาด ซ่ึงทีมท่ีใชเ้ป็นสีหลกั

ไดแ้ก่ ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลศรีสะเกษ เป็นตน้ 

ค. องค์ประกอบเส้น 

ลายเส้น เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคัญของการออกแบบ และเป็นองค์ประกอบสําคัญของภาพ

การ์ตูนท่ีเป็นส่วนประกอบในตราสัญลกัษณ์ โดยในตราสัญลกัษณ์ทั้ง 14 ช้ินงานมีจุดเด่นในการใชล้ายเส้นต่างกนั 

ดงัน้ี 

1) เส้นโค้ง ส่ือถึง การเคล่ือนท่ี การพล้ิวไหว ตวัอย่างตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรฯท่ีใช ้เช่น ทีม

สโมสรวอลเลยบ์อลสุพรีมฯ ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลเกษตรศาสตร์ ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลคิง กรุงเทพฯ และทีม

สโมสรวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัรังสิต  

2) วงกลม เกิดจากเส้นโคง้ดว้ยรัศมียาวเท่ากนัอยา่งต่อเน่ือง บรรจบเป็นวงกลมส่ือถึง การเป็นวฏัจกัร

การไม่มีจุดส้ินสุด ซ่ึงทีมท่ีใชเ้ด่นชดั คือ ตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทย-เดนมาร์คฯ 

3) เส้นหยัก  เส้นซิกแซก เป็นเส้นตรงท่ีหักมุมไปมาสลบัฟันปลา ให้อารมณ์ถึงความน่ากลวั และ

ความแหลมคม มกัปรากฏอยู่ในส่วนของอวยัวะของภาพสัตว์ในตราสัญลักษณ์ ท่ีเด่นชัด เช่น ส่วนหงอนของ

สัญลกัษณ์มงักรและพญานาค ฟันไดโนเสาร์ และสัญลกัษณ์ไก่ฟ้ามหากาฬ 

4) เส้นตรง ส่ือถึงความมัน่คง ความแข็งแกร่ง ความน่ิง ซ่ึงทุกทีมสโมสรฯ มกัใชเ้ส้นตรงในส่วนของ

ตวัอกัษรท่ีแสดงช่ือทีม ช่ือยอ่ หรือช่ือผูส้นบัสนุนและคาํต่างๆ 

5. อภปิรายผลการวจิัย

5.1 ทีม่าในเชิงสัมพันธบทกบังานการส่ือสารของตราสัญลกัษณ์ทมีสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 

2559 – 2560 

การนาํเสนอภาพตราสัญลกัษณ์วอลเลยบ์อลไทยแลนดลี์ก อาศยัแนวคิดเร่ืองการส่ือสารในยุคหลงัสมยัใหม่ 

(Postmodern) คือการสร้างช้ินงานข้ึนใหม่ โดยไม่ไดส้นใจตน้ฉบบั และยอมรับถึงการเจือปนดว้ยลกัษณะเชิงพาณิชย ์

หรือมีมิติของธุรกิจอยูแ่ลว้ จากการศึกษาผูว้ิจยัไดค้น้พบวิธีการนาํเสนอภาพตราสัญลกัษณ์ของผูส้ร้างสรรคด์งัน้ี 

1. แรงบนัดาลใจในการออกแบบ

แต่ละสโมสรฯ มีการสร้างสรรค์ช้ินงานภาพตราสัญลักษณ์ เพ่ือตอ้งการสะทอ้นความเป็นตัวตน 

หรือภูมิหลังของสโมสร โดยได้แรงบันดาลใจมาจากส่ิงรอบตัวขององค์กรและผูอ้อกแบบ ประกอบไปด้วย 

1) เอกลกัษณ์ประจาํถ่ิน คือ ส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นลกัษณะเด่นเป็นหน่ึงเดียวของทอ้งถ่ินทั้งนามธรรมและรูปธรรม อาจ

เกิดจากการปฏิบติัสืบต่อกนัมา เช่น การป้ันโอ่งมงักรของจงัหวดัราชบุรี การคน้พบจนเป็นช่ือเสียง เช่น การขุดพบ

ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ท่ีอาํเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่นเป็นแห่งแรกในประเทสไทย หรือการท่ีมีอยูจ่าํนวนมากของแต่

ละทอ้งถ่ิน เช่น ดอกลาํดวนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นตน้  2) เอกลกัษณ์ประจาํองค์กรท่ีเป็นผูส้นับสนุนหลกั แต่ละ

สโมสรฯลว้นมีผูส้นบัสนุนหลกั ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ส่วนใหญ่จะใชภ้าพตราสัญลกัษณ์ท่ีเป็นแบรนด์โลโกห้รือ
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ผลิตภณัฑข์ององคก์รท่ีเขา้มาสนับสนุน มาใชใ้นภาพสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อลดว้ย เช่น แบรนด์โลโก้

ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ท่ีปรากฏบนตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทย-เดนมาร์คฯ หรือแมแ้ต่ ตรา

สัญลกัษณ์สัตวืประจาํมหาวิทยาลยั อยา่งเสือของมหาวิทยาลยัรังสิตและพญานาคของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก็ถูก

นาํมาประกอบใชก้บัตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลคร้ังน้ีดว้ย 3)มายาคติ คือส่ิงท่ีเป็นค่านิยม ความเช่ือสืบท่ีต่อ

กนัมา เป็นการสะทอ้นถึงส่ิงท่ีดีงาม โดยผูอ้อกแบบได้แรงบนัดาลใจมาจากความเช่ือในเร่ืองการเคารพนับถือรูป

เคารพและสัตวเ์ทพเจา้ ในท่ีน้ี เช่น รูปมา้บินเพกาซสั สัตวเ์ทพเจา้ของนิยายกรีก ซ่ึงแสดงถึงคุณธรรมและความเก่งกาจ 

รวมถึงรูปไก่ชน ตามตาํนานของสมเด็จพระนเรเศวรฯ และ 4)จินตนาการของผูอ้อกแบบ จินตนาการมีส่วนสําคญัท่ี

ช่วยให้ช้ินงานมีความหลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งข้ึน ซ่ึงทุกตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรฯล้วนสร้างสรรค์จาก

จินตนาการแต่อิงอยู่บนพ้ืนฐานของการสะทอ้นตวัตนของทีม แต่ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลคิง กรุงเทพฯ ท่ีสร้างจาก

จินตนาการลว้นๆ ไม่ไดส่ื้อถึงความเป็นตวัตนหรือภูมิหลงัขององคก์ร แต่อยา่งใด 

2. สัมพนัธบทกบัตวับทตน้ทาง 

Denis McQuail (2000) ไดอ้ธิบายว่า “Intertextuality” หมายถึง “ความโน้มเอียงท่ีเน้ือหาของส่ือท่ีมี

ความแตกต่างกันมีการอ้างอิงถึงกันและกนัในระดบัท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งมีการขา้มตระกูลงาน (Genres) ทางการ

ส่ือสาร ซ่ึงตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อล ทั้ง 14 ช้ินงาน ท่ีถูกสร้างจากแรงบนัดาลใจต่างๆ มีสัมพนัธบท

กบัตวับทตน้ทางท่ีหลากหลาย ตามแนวคิด George Gerber (1989) ท่ีอธิบายถึงการไปสัมพนัธบทในลกัษณะต่างๆ กบั

ตวับทอ่ืน ดว้ยการกล่าวพาดพิง อ้างอิงถึง หรือสะทอ้นกบั Text อ่ืน ดังน้ี  1) ตาํนานเทพนิยาย คือ เร่ืองราวใน

จินตนาการท่ีถูกเขียนข้ึนมาตั้งแต่อดีตและถ่ายทอดสืบต่อกนัมา โดยมีประวติัของตวัละครต่างๆ เป็นส่ือท่ีรู้จกัและ

ยอมรับของสากล เช่น ตาํนานเทพนิยายกรีก ท่ีมีการสัมพนัธบทกับตวับทปลายางอย่างตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสร

วอลเลยบ์อลไดมอ้นฟู้ ดฯ  2) ตาํนานพ้ืนบา้น คือ เร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกนัมากนัมาของชุมชนตั้งแต่อดีต  ซ่ึงอา้งข้ึนจาก

เร่ืองจริง เช่น ตาํนานแมวสีสวาดของชาวโคราช ตาํนานหัตถกรรมการป้ันโอ่งมงักรของชาวราชบุรี จนนาํมาสู่การ

สร้างสรรคเ์ป็นช้ินงานตราสัญลกัษณ์ข้ึน  3) วรรณกรรมร่วมสมยั หมายถึงงานประพนัธ์ทั้งร้อยกรองและร้อยแกว้ทุก

ประเภท ท่ีแต่งข้ึนในสมยัปัจจุบนั มีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดี วรรณกรรม บทกลอน คาํขวญั ฯลฯ 

ดงัเช่น ตราสัญลกัษณ์รูปไก่ฟ้าพญาลอ ท่ีไปพาดพิงถึงตาํนานไก่ฟ้าพญาลอ ท่ีอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ และ       

4) ประวัติเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเป็นข้อเท็จจริงทั่วไป เช่น อัตชีวประวติัของบุคคล ประวติัการขุดพบ เร่ืองราวของ

ธรรมชาติและสัตวต่์างๆ ในลกัษณะท่ีตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรฯบางทีมท่ีใช้รุปสัตวอ์นัไปพาดพิง อา้งอิง ถึง

เร่ืองราวต่างๆ    

เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ มนตรี บุญสัตย ์(2554 ) การวิจยัเร่ืองสัมพนัธบทในภาพถ่ายแฟชัน่

นิตยสารบางกอกโพสต ์เดอะแมกกาซีน พบว่า ตวับทตน้ทางเน้ือหาไดม้าจากภาพยนตร์ วรรณกรรม จิตรกรรม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ีคือ การส่ือสารยุคน้ี เป็นการสร้างช้ินงานข้ึนมาใหม่ เป็นการผลิตว ํ้าอย่างง่ายดายดว้ย

เทคโนโลยีการผลิตส่ือ ดงันั้นแนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่น้ี จึงมีบทสรุปท่ีเป็นไปตามขอ้ความท่ี Bakthin (อา้งถึงใน 

กาญจนา แกว้เทพ, 2552) ไดก้ล่าวไวว้่า “ส่ิงท่ีเรากาํลงัพดูอยูใ่นวนัน้ี ก็คือส่ิงท่ีเราไดพ้ดูมาแลว้เม่ือวานน้ี และเป็นส่ิงท่ี

เราจะพดูอีกในวนัพรุ่งน้ี”  
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3. ลกัษณะการขยายความ ตดัทอน และดดัแปลงระหว่างตวับทตน้ทางถึงตวับทปลายทาง

จากตวับทตน้ทางท่ีเป็นตาํนานเทพนิยาย ตาํนานพ้ืนบา้น วรรณกรรมร่วมสมยั หรือเร่ืองราวต่างๆ 

ขา้งตน้ มาสู่ตัวบทปลายทางคือตราสัญลกัษณ์ของทีมสโมสรวอลเลยบ์อล มีการขยายความ เพ่ิมเติม การตดัทอน

รายละเอียด และดดัแปลงรูปแบบไปในลกัษณะต่างๆ ตามแนวคิดของ นพพร ประชานุกุล (2543) ท่ีเรียกตวับทตวัแรก

ว่า “ตัวบทตน้ทาง” และตัวบทท่ีถูกต่อยอดมาจากตัวบทแรกว่า “ตัวบทปลายทาง” และได้นาํเสนอการวิเคราะห์

เปรียบเทียบระหว่างตวับททั้งสองดงัน้ี 

1) การขยายความ ประกอบไปดว้ยการขยายความทางดา้นเน้ือหา ซ่ึงเป็นการต่อยอดในเชิง

ความหมายเพ่ือส่ือถึงคุณสมบติัของนักกีฬาหรือทีมวอลเลยบ์อล ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัหรือความสามารถพิเศษ

ของสัตว์ต่างๆ ท่ีนํามาใช้เป็นสัญลกัษณ์ และการขยายความทางด้านเน้ือหาถึงความเป็นสิริมงคล และโชคลาภ

ความสาํเร็จ  

2)ลกัษณะของการตดัทอน ส่วนใหญ่เป็นการตดัทอนหรือลดรายละเอียดเหลือเพียงส่วน

สาระสําคัญท่ีต้องการนําเสนอ ส่วนใหญ่นาํเสนอเพียงใบหน้าของสัตว ์เพ่ือเป็นภาพแทนของสัตว์ประเภทนั้ น ท่ี

สามารถส่ืออารมณ์ 

3) การดดัแปลง จากเน้ือหาตวับทตน้ทางสู่ปลายทาง คือการดดัแปลงในเร่ืองของเน้ือหาสาร

ซ่ึงส่วนใหญ่คือการดดัแปลงทาํให้เกิดความหมายท่ีดุดนั เกร้ียวกราด น่าเกรงขาม 

5.2 การส่ือความหมายตราสัญลกัษณ์ของทมีสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

การส่ือความหมายเกิดจากกระบวนการสร้างความหมายซ่ึง Ferdinand de Saussure (อา้งถึงใน สมสุข หินวิมาน, 

2535) ไดอ้ธิบายถึง สัญญะ คือ พาหะท่ีจะบรรทุกความหมายไปยงัท่ีต่างๆ มีลกัษณะเป็นรูปธรรม กายภาพ สัมผสัได ้เช่น 

รูปภาพ วตัถุ สี เสียง ฯลฯ เม่ือผูรั้บสารไดส้ัมผสัสัญญะ ก็จะทาํให้เรา “นึกถึง” (refer) วตัถุหรือความเป็นจริง 

ก. การตีความหมายของสัญลกัษณ์ภาพ 

Barthes (1999) อธิบายถึงขั้นตอนในการแสดงความหมาย 2 ระดบั คือในระดบัแรกเป็นระดบัท่ี

เก่ียวกบัลกัษณะความเป็นจริงตามธรรมชาติ คือการตีความหมายโดยตรง ส่วนในระดบัสองเป็นการตีความในระดบัท่ี

มีปัจจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งคือการตีความหมายโดยนยัแฝง จากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถตีความหมายโดยใน

แฝงได้ดงัน้ี  1) เพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของทีมด้านความแข็งแกร่ง เพ่ือสอดคลอ้งกับทีมกีฬา โดยได้ใช้เทคนิคการ

ออกแบบดว้ยสีและลายเส้น มกัสร้างสรรคแ์สดงออกผา่นใบหนา้ของสัตวใ์นสัญลกัษณ์นั้น  2) เพ่ือสะทอ้นความเป็น

สิริมงคล โดยใช้ภาพท่ีเป็นสัญญะของความดี และ  3) การส่ือความหมายโดยเฉพาะ คือเป็นความตั้ งใจในการ

ออกแบบเพ่ือสะทอ้นความหมายบางอยา่งหรือเพ่ือส่ือบางอยา่งตามวตัถุประสงค ์ 

กาญจนา แกว้เทพ (2542) อธิบายว่า Metonymy เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยท่ีหยิบยกเอา

ส่วนเส้ียวเล็กๆ ส่วนหน่ึงของตวัสัญญะมาแทนความหมายของส่วนรวมทั้งหมด เช่นเดียวกบัการศึกษาตราสัญลกัษณ์

คร้ังน้ี ท่ีไดน้ําเสนอเพียงส่วนย่อย เป้นสัญญะแทนความหมายของส่วนรวม เช่น รูปมงักร ของตราสัญลักษณ์ทีม

สโมสรวอลเลยบ์อลราชบุรี ท่ีส่ือแทนความหมายถึงหัตกรรมพ้ืนบา้นการป้ันโอ่งมงักร อันเกิดเป็นเอกลักษณ์ของ

จงัหวดัราชบุรี 
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ข. องคป์ระกอบสี 

สี คือ ส่วนสาํคญัในการส่ือความหมายของตราสัญลกัษณ์ ซ่ึงทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนด์ลีก

ส่วนใหญ่ เลือกใชสี้หลกับนตราสัญลกัษณ์เพียงไม่ก่ีสี จาํแนกไดด้งัน้ี  1) สีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รหรือผูส้นบัสนุนหลกั 

เช่น สีประจาํมหาวิทยาลยั สีประจาํองคก์รผูส้นบัสนุนหลกั  2) สีธรรมชาติของวตัถุจริง ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีภาพวตัถุท่ี

สะทอ้นของจริง และมีการใชสี้พ้ืนฐานตามความเป็นจริง เช่น ทะเลสีฟ้า ดอกลาํดวนสีเหลือง ลายวอลเลยบ์อลสีนํ้ า

เงินเหลือง กระต่ายสีขาว เสือสีส้มแกมนํ้ าตาล หัวนกอินทรีสีขาว เป็นตน้ และ  3) สีท่ีมีความหมายนามธรรม การ

เช่ือมโยงความหมายสีเขา้กบัส่ิงต่างๆ ทั้งส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน เม่ือมีการสืบทอดความคิด

กนัมาเป็นเวลานาน สีดังกล่าวอาจกลายเป็นสัญลักษณ์แทนส่ิงนั้ นไปเลยก็ได้ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้พิจารณาถึง

สัญลกัษณ์ของสีท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการออกแบบตราสัญลกัษณ์ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ดงัท่ี อารยะ ศรีกลัยาณบุตร 

(2541)ไดน้าํเสนอและอธิบาย ดงัเช่น สีแดงหมายถึงเลือด สงคราม ความพยาบาท ความร้อนแรง ไฟ สีนํ้ าเงิน หมายถึง 

การอนุรักษนิ์ยม การอุทิศตวั ความยติุธรรม ความเยน็ สายนํ้า ส่วนสีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ ความหวงั ความมัน่คง 

และสีเหลือง หมายถึง การรู้แจง้ แสงสว่าง ความฉลาด เป็นตน้ 

ค. องคป์ระกอบเส้น 

ลายเส้น เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัของการออกแบบตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อล และ

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของภาพการ์ตูนท่ีเป็นส่วนประกอบในตราสัญลกัษณ์ ซ่ึง ประสพโชค นวพนัธุ์พิพฒัน์ (2540) 

อธิบายว่า ในการสร้างการ์ตูนนั้น รูปทรง พ้ืนผวิ เงา ลว้นแต่ให้เส้นท่ีเรียบง่าย และใชเ้ส้นให้น้อยท่ีสุด องค์ประกอบ

ทุกอยา่งจะชดัเจน รายละเอียดท่ีไม่สําคญัจะเลือนราง ส่วนการแสดงอารมณ์ผ่านศีรษะและรูปร่างของการ์ตูนจะถูก

ลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบทางสรีระท่ีซับซ้อนลงเหลือเพียงลายเส้นท่ีเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีตอ้งใชใ้นการ

แสดงอารมณ์บนใบหน้า ดงันั้น เส้นต่างๆ ก็ให้ความหมายท่ีต่างกันด้วย ดงัเช่น  1) เส้นโค้ง ส่ือถึง การเคล่ือนท่ี         

2) วงกลม ส่ือถึง การเป็นวฏัจกัร การไม่มีจุดส้ินสุด  3) เส้นหยกั เส้นซิกแซก ให้อารมณ์ถึงความน่ากลวั และความ

แหลมคม และสัญลกัษณ์  4) เส้นตรง ส่ือถึงความมัน่คง ความแข็งแกร่ง 

หากเปรียบเทียบกับการศึกษาของ สุทธิ ชาติประเสริฐ (2557) การวิจัยเร่ือง รหัสภาพและ

ประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหว่างบุคคลของภาพ พบผลท่ีสอดคลอ้งกนักบัการวิจยัคร้ังน้ี คือ การใชร้หัสภาพใน

การประกอบสร้างความหมาย ไดแ้ก่  1) การสร้างตวัการ์ตูนข้ึนมาใชเ้ป็นตวัละครให้มีลกัษณะเฉพาะ สามารถบอกเล่า

ถึงอารมณ์ได ้เช่น การสร้างภาพการ์ตูนเสือ ท่ีมีลกัษณะกาํลงัคาํราม บอกเล่าถึงอารมณ์ถึงความดุร้าย  2) การใชร้หัส

สัญลกัษณ์เขา้มาประกอบช่วยในการบอกเล่าถึงเหตุการณ์หรือสาเหตุของการเกิดอารมณ์ และ  3) การใชร้หัสดา้นสี

เนน้การใชสี้ท่ีสามารถส่ืออารมณ์ในแง่ต่างๆ ได ้เช่น ตราสญัลกัษณ์ท่ีใชสี้แดง แสดงถึงความร้อนแรง ความพยาบาท 

เป็นตน้ 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจถึงท่ีมาในเชิงสัมพนัธบทกับงานการส่ือสาร และเข้าใจการส่ือ

ความหมายของตราสัญลกัษณ์ทีมสโมสรวอลเลยบ์อลไทยแลนดลี์ก ปี พ.ศ. 2559 – 2560  ซ่ึงทั้ง 14 ช้ินงาน มีท่ีมาและ

แรงบนัดาลใจแตกต่างกัน ไม่ว่าจะมาจากเอกลักษณ์ประจาํถ่ิน เอกลักษณ์ประจําองค์กร จากมายาคติ และจาก

จินตนาการของผูอ้อกแบบ พอนาํมาสร้างสรรค์เป็นช้ินงานท่ีไปสัมพนัธบทกับงานการส่ือสารต่างๆ เช่น ตาํนาน   
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เทพนิยาย ตาํนานพ้ืนบา้น วรรณกรรมร่วมสมยั และประวติัหรือเร่ืองราวต่างๆ ทั้งน้ียงัมีการขยาย ตัดทอน และ

ดดัแปลงจากตวับทตน้ทางมาสู่ตวับทปลายทาง โดยมีการขยายความทางดา้นเน้ือหาถึงคุณสมบติัของนักกีฬาท่ีและ

ขยายความไปถึงความเป็นสิริมงคล ส่วนการตัดทอนเป็นการตัดรายละเอียดปลีกย่อยเหลือไวเ้พียงส่ิงท่ีต้องการ

นาํเสนอ และมีการดดัแปลงภาพสัตวส์ัญลกัษณ์ให้ดูมีความดุดนัข้ึน ทั้งน้ี ตราสัญลกัษณ์ทั้ง 14 ช้ินงาน ยงัมีการส่ือ

ความหมายท่ีแตกต่างออกไป โดยสามารถส่ือสารผา่นองคป์ระกอบต่างๆของภาพตราสัญลกัษณ์ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ภาพ 

สี และลายเส้น โดยมีการส่ือสารแสดงอตัลกัษณ์ดา้นความแข็งแกร่งของทีม การส่ือสารเพ่ือสะทอ้นความเป็นสิริมงคล 

และการส่ือความหมายโดยเฉพาะของแต่ละทีม  

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนาํเสนอขอ้เสนอแนะสําหรับนักวิชาชีพทางการส่ือสาร และนักออกแบบ

ตราสัญลกัษณ์องคก์รกีฬาไดด้งัน้ี 

1) ผูว้ิจัยขอเสนอให้ผูส่ื้อสาร องค์กรต่างๆ หรือสถาบนั นําแนวคิดเร่ืองสัมพันธบทและสัญศาสตร์ 

สร้างสรรคส่ื์อเพ่ือโนม้นา้วในเร่ืองของคุณธรรมในสังคม หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ หรือการรณรงค์ต่อตา้น

การทุจริต ภาวะสงคราม หรือสารเสพติด รวมไปถึงการแนะนาํให้ความรู้เร่ืองเทคโนโลยใีหม่ๆ และการให้ตระหนักรู้

ถึงความห่วงใยโลกและส่ิงแวดลอ้ม   

2) สาํหรับการสร้างสรรคต์ราสัญลกัษณ์ทีมองคก์รกีฬา ควรมีการออกแบบให้ดูเป็นสากล โดยใชเ้ทคนิคการ

ออกแบบให้ดูเรียบหรู โดยการลดทอนลายเส้นให้เหลือเป็นเพียงเคา้โครงแต่เขา้ใจง่าย อาจจะใชเ้ทคนิคของทฤษฎี

เกสตลัทเ์ขา้มาช่วยในเร่ืองของมุมมองภาพ ส่วนการใชสี้แนะนาํให้ใชเ้ป็นสีโทนเดียวท่ีดูกลมกลืนกนัไป ก็จะทาํให้ได้

ภาพตราสัญลกัษณ์ท่ีดูสากล ทนัสมยั เขา้กบัยคุปัจจุบนั  
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ความคาดหวังและความพงึพอใจที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล 

(CUSTOMIZATION) ของธุรกิจเส้ือผ้าทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้หญิงวัยทาํงาน 

EXPECTATION AND SATISFACTION EFFECT UPON CUSTOMIZATION OF ONLINE 

CLOTHING BUSINESS AMONG WORKING WOMEN 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตใน กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ จาํนวน 240 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการศึกษาพบว่า  1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ26 – 35 ปีมีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มากท่ีสุด  2) ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหวงัของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัในดา้นความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมาดา้นราคา ส่วนดา้นท่ีให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือดา้นคุณภาพ 

3) ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญในด้านผูข้ายสินค้ามากท่ีสุด รองลงมาด้านการปกป้องผูบ้ริโภคส่วนด้านท่ีให้

ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือดา้นระบบอินเทอร์เน็ต  4) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในดา้นการเก็บ

ข้อมูลของลูกค้าเพ่ือการนําเสนอข้อมูลมากท่ีสุด รองลงมาด้านการปรับแต่งสินค้าเพ่ือการค้า ส่วนด้านท่ีให้

ความสําคัญน้อยท่ีสุดคือด้านการปรับแต่งข้อมูลเพ่ือการบริการ  5) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในการ

ตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล 
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ABSTRACT 

This research has the purpose to study the expectation and satisfaction effect upon customization of online 

clothing business among working women. The sample group used in this research is the working women who buy 

or used to buy clothing online consisting of 240 people by using a questionnaire as a tool for data analysis. The 

statistics used for the data analysis is the descriptive statistics including frequency, percentage, average, and 

standard deviation in which for the inferential statistics, the statistical significance is at the level of .05. 

The result of the study shows that 1) Most of the people who answered the questionnaire from the 

sampling group have the age between 26-35 years old with the education level of bachelor’s degrees or equivalent, 

and the marital statuses are single with the average monthly salary of 15,001 - 30,000 baht at the highest.  2) The 

test result of the hypothesis shows that for the expectation of the products and service of the online clothing 

business, the informants pay attention mostly at the creditability following by the price and for the quality, it is at 

the least importance. 3) The test result of the hypothesis relating to the satisfaction of the product and service of 

online clothing business shows that the informants of the questionnaire place importance mostly at the product 

sellers following by the consumer protection and the part that is given the least importance is the internet system. 4) 

The test result of the hypothesis shows that for the response to the customization need for the products and service 

of the online clothing business, the informants for the questionnaire give importance for the information storage of 

the customers in order to present the information as much as possible following by the modification of the products 

for trade and the part that is given the least importance is the amendment of information for the service. 5) The 

characteristics of demography include age, marital status, educational level, difference of salary, difference of 

expectation and satisfaction for the response to the need of each individual.  

Keywords: Expectation, Satisfaction, Customization 

1. บทนํา

ดว้ยกระแสสังคมในปัจจุบนัน้ีอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ือง 

“การส่ือสาร” ทั้งในแง่มุมแบบเป็นกันเองหรือในการติดต่อธุรกิจ จากข้อมูลการสํารวจของศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTECH) พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยมี

แนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย และท่ีอยู่ในความสนใจของหลาย ๆ คนในยุคน้ี  ก็คงหนีไม่พน้เร่ืองการ “ซ้ือขายสินคา้ทาง

อินเทอร์เน็ต” สาเหตุท่ีธุรกิจออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัส่วนหน่ึงคงเป็นเพราะธุรกิจ

ประเภทน้ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนมหาศาล ประกอบกบัขั้นตอนการเร่ิมตน้ธุรกิจก็ไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีต ส่งผลให้มี

ผูป้ระกอบการหน้าใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม B2C (Business to Consumer) เขา้มาทาํธุรกิจในตลาดน้ีมากข้ึน ซ่ึงเห็น

ชดัเจนคือตลาดในกลุ่มแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกายท่ีสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2558) เคยเผยตวัเลขการสํารวจในปี 2558 

ไวว้่า กว่า 70% ของผูป้ระกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตหนา้ใหม่กาํลงัแข่งขนักนัอยู่ในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่เส้ือผา้ และ

สินค้าและบริการท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด คือ เคร่ืองแต่งกายและ รองลงมาคือ e-Ticket หนังสือ และอาหาร 

เคร่ืองด่ืม สินคา้สุขภาพ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ธุรกิจเส้ือผา้ผูห้ญิงทางอินเทอร์เน็ตเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมี
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แนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง จุดแข็งของธุรกิจน้ีคือ ความหลากหลายของสินคา้ ราคาจาํหน่ายต่อหน่วยไม่สูง การมี

ตน้ทุนในการดาํเนินการตํ่า และแหล่งซ้ือเส้ือผา้ราคาส่งหาง่าย การเตรียมความพร้อมสําหรับเร่ิมตน้ทาํธุรกิจเร่ิมจาก

ข้อมูลพ้ืนฐาน คือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ติดตามกระแสแฟชั่น ทาํความเข้าใจในระบบธุรกิจซ้ือขายทาง

อินเทอร์เน็ต จากนั้นจะตอ้งเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัร้านคา้ทางอินเทอร์เน็ต เลือกประเภทเวบ็ไซต ์ตั้งช่ือโดเมนของ

ร้านคา้ จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เปิดบญัชีเงินฝากธนาคารสาํหรับโอนเงินค่าสินคา้ และจดัเตรียมขอ้มูล

และรายละเอียดท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ บนเวบ็ไซต ์(ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2555)  อย่างไรก็ดี ธุรกิจในกลุ่มแฟชัน่ออนไลน์น้ีมี

การแข่งขนัมีกนัสูงมาก แมจ้ะมีตวัอยา่งผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมทาํธุรกิจน้ีแลว้หลายราย แต่หากพิจารณาถึงจาํนวนกิจการ

ท่ีอยู่รอดได้จริง ๆ กลบัพบว่า “มีไม่มากนัก” ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จาํนวนผูป้ระกอบการท่ี

ดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองมาได ้2-5 ปี มีจาํนวนเพียงแค่ 26% ส่วนรายท่ีอยูไ่ดย้าวถึง 8 ปีข้ึนไป นั้นมีเพียงแค่ 15.7% เท่านั้น 

แมใ้นปัจจุบนัจะมีองคค์วามรู้หรือคาํแนะนาํมากมายเก่ียวกบัการสร้างตราสินคา้“แฟชัน่ออนไลน์” ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค 

แต่ถึงกระนั้นผูป้ระกอบการก็ไม่ควรมองขา้มธรรมชาติพ้ืนฐานของการซ้ือขายออนไลน์ ท่ีลูกคา้ไม่มีโอกาสไดจ้ับ

หรือลองสินคา้ก่อนการซ้ือ ความจริงขอ้น้ีถือเป็นอุปสรรคสําคญัของผูป้ระกอบท่ีจะตอ้งพยายามสร้างความเช่ือมัน่

ความแตกต่าง และกาํหนดกลยทุธ์การขายและการบริการใหต้อบโจทยต์รงใจผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการ

ตอ้งสร้างความโดดเด่นและแตกต่างของสินคา้หรือบริการกลายเป็นส่ิงสําคญัต่อความพึงพอใจท่ีจะซ้ือของผูบ้ริโภค 

ดงันั้นกระบวนการในการปฏิบติัการจึงมุ่งเนน้ท่ีการผลิตแบบปรับตามรูปแบบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม 

และอาจจะมีการประยกุตแ์นวคิดดงักล่าวกบัการประยกุตต่์อความตอ้งการเฉพาะบุคคล (Customization) อีกดว้ยการ

กระทาํดงักล่าวจะพบว่ามีความง่ายข้ึนและสามารถนาํไปใชใ้นเชิงปฏิบติัได ้เน่ืองจากเทคโนโลยีดา้นสารสนเทศท่ีทวี

ความกา้วหนา้ในปัจจุบนั ทาํให้องคก์ารสามารถทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคนได ้อย่างรวดเร็ว ทนัต่อ

เหตุการณ์ ซ่ึงสามารถประยกุตรู์ปแบบของกระบวนการผลิตสินคา้ท่ีมีความยดืหยุ่นกบัการผลิตเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละบุคคลได ้ซ่ึงจะทาํให้ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดต้รงจุด และเป็นการสร้าง

ความแตกต่างในสินคา้และบริการในสายตาของผูบ้ริโภคไดเ้ด่นชดัมากข้ึนกลยุทธ์น้ีมีการนาํมาใชบ้นส่ือเพ่ือเป็นการ

ดึงดูดลูกคา้ให้หันมาสนใจและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของตนเองเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนให้เขา้ถึงผูข้ายไดต้ลอดเป็นความ

คาดหวงัแบบใหม่ท่ีเรียกว่าการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล (Customization) การตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะบุคคลจะมุ่งลูกคา้เป็นศูนยก์ลางดว้ยการยึดลูกคา้เป็นศนูยก์ลางบนพ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการลูกคา้เฉพาะราย (Fulkerson, 1997)โดยแนวคิดน้ีเช่ือว่าลูกคา้แต่ละรายมีความชอบท่ีแตกต่างกนัและลูกคา้มี

โอกาสเลือกผูข้ายไดทุ้กท่ี  ทุกเวลาโดยไม่มีพรมแดนขวางกั้น เพราะฉะนั้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้เฉพาะ

บุคคล(Customization) องคก์ารตอ้งให้ความสาํคญักบัการส่ือสารท่ีดีและการพฒันาปรุงปรุงส่ือซ่ึงเป็นตวักลางเดียวท่ี

เช่ือมโยงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือนาํไปสู่การสร้าง

ผลิตภณัฑ์หรือการบริการไดอ้ย่างหลากหลายและตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ (Frutos & Borenstein, 2004 

และ Fulkerson, 1997) นั้นคือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือปรารถนา ความคาดหวงัคือความเช่ือหรือความตอ้งการของลกูคา้

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บเม่ือมาใชบ้ริการ ถา้ลูกคา้เช่ือว่าจะไดรั้บบริการนั้นและปรากฏว่าไดรั้บบริการตามท่ีคาดหวงัจะนาํมา

ซ่ึงความพึงพอใจ ประโยชน์ของการเขา้ใจความคาดหวงัลูกค้าจะนาํไปสู่การพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ี

องคก์รส่งมอบให้ลูกคา้นั้นสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือไม่ Kotler และ Keller (2006, p. 136) ซ่ึงช้ีให้ว่าการ

พิจารณาว่าความคาดหวงัของลูกคา้หากไดรั้บการตอบสนองตรงตามคาดหวงัจะส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
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ภกัดีของลูกคา้ จากขอ้มูลและปัญหาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา “ความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ี

ส่งผลต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงาน” โดยผลการวิจยัท่ีไดจ้ะนาํมาช่วยในการวางแผนกลยทุธใ์นการดาํเนินการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือพฒันา

และปรับปรุงให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งตรงจุด  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวงัของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลในธุรกิจ

เส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลในธุรกิจ

เส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ

บุคคลในธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต 

3. การดําเนินการวจิัย

3.1 การกาํหนดประชากรและการเลอืกตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ เน่ืองจากประชากร

กลุ่มน้ีมีจาํนวนมากและมีกาํลงัท่ีจะซ้ือของหรือใช้บริการ ตัวอย่างท่ีใชศึ้กษาเลือกส่วนหน่ึงของประชากรท่ีนาํมา

ศึกษาซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรโดยผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจาํนวน 240 คน ในเขตสํานักงานย่าน

ชุมชน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาํนวนน้ีไดจ้ากการใชต้ารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ ±5 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดน้ั้นผูว้ิจยัเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก่ียวกบัการเลือกตวัอยา่งดงัน้ี 

3.1.1 เลือกกลุ่มเป้าหมายตามท่ีกาํหนด ในการจดัเก็บแบบสอบถามนั้นจะเลือกเก็บท่ีตลาดนดัในย่าน

สํานักงานในกรุงเทพมหานครเพ่ือทาํการศึกษาและแจกแบบสอบถามให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นศนูยก์ลางของแหล่งชุมชน และเป็นยา่นธุรกิจสาํนกังานขนาดใหญ่ท่ีสาํคญัและเป็นอาคารท่ี

มีบริษทัท่ีหลากหลายเช่ารวมอยูใ่นบริเวณดงักล่าว  

3.1.2 เลือกกลุ่มตวัอยา่ง (Quota) เลือกกลุ่มตวัแทนในสถานท่ีสุ่มแบบเจาะจงในย่านชุมชน ดว้ยการ

เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

ตลาดนดัรวมทรัพย ์ จาํนวน 80 ชุด 

ตลาดนดัละลายทรัพย ์ จาํนวน 80 ชุด 

ตลาดนดัซนัทาวเวอร์ จาํนวน 80 ชุด 

3.2 การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้สร้างเคร่ืองมือและขั้ นตอนการสร้างเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพ่ือศึกษา “ความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล 
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(Customization) ของธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงาน” โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 

ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม

เก่ียวกบัความคาดหวงัของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพอใจ

ของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต และส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บับุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัประชากรและไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

ของการจาํนวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ในวิธีของแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงไดค่้าสัมประสิทธ์ิของครอนบาคของแบบสอบถามเท่ากบั 0.819 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑท่ี์ยอมรับไดมี้ความน่าเช่ือถือ 

3.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติสามารถจาํแนกออกได ้2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์ตัวแปรดา้นคุณสมบติัของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เร่ือง อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายไดส่้วนตวัโดยเฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็น

มลูค่าได ้ดงันั้นสถิติท่ีเหมาะสมคือค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549) และตวัแปรระดบัความคิดเห็น 

ไดแ้ก่ ความคาดหวงั และ ความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดั

อนัตรภาคเน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดบั และผูว้ิจยัตอ้งการทราบจาํนวนตวัอย่าง และค่าเฉล่ีย

คะแนนของ แต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติท่ีใช้จึงได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549) รวมถึงการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ซ่ึงผูว้ิจยัได้

เลือกใชส้าํหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอยา่งในเร่ืองการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปร

อิสระหลายตัว ได้แก่ ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ซ่ึงใช้มาตรวดัอันตรภาคกับตัวแปรตามหน่ึงตัวคือการ

ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการ ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคและเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่าง

ท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อการทดสอบค่าสถิติ One – Way Anova: F – test 

การทดสอบค่าเอฟ (F - test) ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และสถิติท่ีใชห้าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันในกรณี

พบความแตกต่างจะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิ Least Significant Difference (LSD) 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี

สถานภาพโสด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรอิสระโดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมาย √ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 

เคร่ืองหมาย X หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 

การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัมีระดบัการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ

บุคคลของสินค้าและบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน ทั้ ง ด้านอายุ, ด้านระดับการศึกษา, ด้าน

สถานภาพและดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สมมตฐิานที ่2 ความคาดหวงัในธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคลของสินคา้

และบริการท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

2.1 ดา้นคุณภาพผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวงัมีผลต่อความต้องการเฉพาะบุคคลของ

สินค้าและบริการ ด้านคุณภาพและบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

2.2 ดา้นราคาผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวงัมีผลต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคลของสินคา้

และบริการ ดา้นราคาโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้  

2.3 ดา้นความน่าเช่ือถือผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวงัมีผลต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคล

ของสินคา้และบริการดา้นความน่าเช่ือถือโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ้
ผลการ

ทดสอบ 
ค่า Prob. 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัมีมีระดบั

การตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการธุรกิจ

เส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

F-test √ .011

สมมติฐานท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต 

F-test √ .067

สมมติฐานท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและการตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต 

F-test X .318 
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สมมตฐิานที ่3 ความพึงพอใจในธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคลของสินคา้

และบริการท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

3.1 ดา้นผูข้ายสินคา้ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจมีผลต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคลของ

สินค้าและบริการด้านผูข้ายสินค้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3.2 ด้านระบบอินเทอร์เน็ตผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจมีผลต่อความตอ้งการเฉพาะ

บุคคลของสินค้าและบริการด้านระบบอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3.3 ดา้นการปกป้องผูบ้ริโภคผลการทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจมีผลต่อความตอ้งการเฉพาะ

บุคคลของสินคา้และบริการดา้นการปกป้องผูบ้ริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. การอภปิรายผล

 จากผลการวิจยัขา้งตน้สามารถอภิปรายไดถึ้งความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะ

บุคคลนาํไปสู่การสร้างความพึงพอใจ จะเห็นว่าลูกคา้คาดหวงับริการท่ีหลากหลาย บริการท่ีตรงใจการเพ่ิมหรือลด

เง่ือนไขบริการไดต้ลอดในขณะท่ีธุรกิจออนไลน์สามารถตอบสนองไดม้ากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงั จากประเด็นน้ีนาํไปสู่

ขอ้สรุปไดว้่าลูกคา้มีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บ และบริการดงักล่าวสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้

นาํไปสู่การกลบัมาซ้ือซํ้ า ซ่ึงเม่ือนาํขอ้มลูคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมีต่อคาํถามในเร่ืองของคุณภาพและความน่าเช่ือถือ 

พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัมากซ่ึงมนัส่งผลต่อการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลของลูกคา้แสดงให้

เห็นว่า ระดบัความคาดหวงัและบริการท่ีไดรั้บจริงถา้สมดุลกนัจะทาํให้เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยัของ Gilbert และ Wong (2009) มาตรฐานของความคาดหวงัในตวัสินคา้ของลูกคา้แต่ละคน

แตกต่างกนั รวมถึงความน่าเช่ือถือซ่ึงอาจมาจากประสบการณ์ของลูกคา้แต่ละคน อย่างไรก็ตามถา้พิจารณาถึงความ

คาดหวงัดา้นราคาไม่มีผลต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคลนั่นแสดงว่า ถา้ไดรั้บสินคา้และบริการอย่างท่ีตอ้งการหรือ

คาดหวงัไวก้็คุม้ค่ากบัการจ่ายของลูกคา้ในเร่ืองของคุณภาพลูกคา้ให้ความสาํคญัในเร่ืองของสินคา้ท่ีสามารถขอข้ึนรูป

โชวจ์ากสินคา้ตวัจริงได ้และการให้บริการจดัส่งสินคา้อย่างสะดวกรวดเร็วตามเวลาท่ีกาํหนด ในเร่ืองการบริการส่ง

มอบท่ีรวดเร็วไม่สามารถส่งมอบบริการไดต้ามท่ีลูกคา้คาดหวงั เหตุผลเพราะยงัไม่สามารถปิดช่องว่างความคาดหวงั

ดา้นบริการท่ีรวดเร็ว กบับริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ แสดงให้เห็นว่าร้านคา้เส้ือผา้ออนไลน์จะตอ้งพฒันาคุณภาพดา้นความ

รวดเร็วในการส่งมอบบริการ 

ดา้นความพึงพอใจจากข้อคน้พบของงานวิจยัน้ีสรุปได้ว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในการตอบสนองความ

ต้องการเฉพาะบุคคลของสินค้าและบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตในด้านของผูข้ายสินค้าพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นแตกต่างกนัซ่ึงไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองของผูข้ายสินคา้ในร้านคา้ออนไลน์สามารถตอบ

ขอ้มูลสินคา้ และขอ้สงสัยต่าง ๆ โดยมีการตอบกลบัไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงใจ เพราะเน่ืองจากสินค้าเป็นสินคา้ท่ี

ให้บริการตามความตอ้งการเฉพาะบุคคล ดงันั้นรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็นรายละเอียดท่ีลูกคา้แต่ละคนเป็นคนกาํหนด 
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ต่างจากการขายสินคา้หนา้ร้านทัว่ไปซ่ึงจะกาํหนดแบบ สี ขนาดไวใ้ห้เลือก ซ่ึงลูกคา้ตอ้งการความพิเศษมากกว่านั้น 

จึงทาํให้มีขอ้สงสัยและตอ้งการการตอบกลบัอยา่งรวดเร็ว  

ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้อภิปรายทั้ง 2 ข้อ ยนืยนัได้ว่าความคาดหวงัและความพึงพอใจของลูกคา้ในรูปแบบ 

Customization สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Peppers และ Rogers (1999) ท่ีมีความเห็นว่าลูกคา้มีความคาดหวงัในสินคา้

และบริการหลากหลาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวทางดงักล่าวมาผนวกเขา้กบัตวัแปรประชากรศาสตร์ ผูบ้ริโภคท่ีมี

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอายแุตกต่างกนัระดบัการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการ

ธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกดา้นอาจเป็นเพราะประสบการณ์

เป็นตวักาํหนดทิศทางท่ีแต่ละบุคคลจะตอบสนองต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือเส้ือผา้แบบตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ

บุคคลทางอินเทอร์เน็ต อายุเป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ในการท่ีจะตดัสินใจการเลือกซ้ือเส้ือผา้ รวมถึงผูท่ี้มีอายุ

มากกว่าตอ้งการการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลและเป็นคนท่ีมีเงินในการใชจ่้ายสูงกว่าผูท่ี้มีอายุน้อย และ

จะเห็นว่าระหว่างช่วงอายุ 26 - 35 ปี มีความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แบบการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลมากท่ีสุด 

เน่ืองจากเป็นช่วงอายุท่ีอยู่ในวยัทาํงานเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลังซ้ือและส่วนใหญ่คนอายุในช่วงน้ียงัไม่มีภาระรับผิดชอบ

ครอบครัวท่ีตอ้งรับผดิชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาวเด่น เพชรน้อย (2551) ท่ีพบว่าช่วงอายุมีผลกระทบต่อ

ความตั้งใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(ประเภทอาหาร) และไดก้ล่าวว่า วฏัจกัรชีวิตครอบครัวตั้งแต่วยัผูใ้หญ่

ข้ึนไปเป็นขั้นท่ีมีอาํนาจซ้ือสูงและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปทิตตา โอภาสพงษ์ (2553) ท่ีพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อระดบัความตั้งใจซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดัและไดก้ล่าวว่า อายเุป็นส่วนหน่ึงท่ีแตกต่างกนั ก่อให้เกิดการตดัสินใจ

เลือกซ้ือแตกต่างกนัไปดว้ยทางดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัระดบัการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลของ

สินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อาจเพราะทุกระดับ

การศึกษามีโอกาสในการซ้ือ มีการเขา้ถึงขอ้มูลและมีค่านิยมในกลุ่มสังคมหรือกระแสท่ีเกิดข้ึนในทุกระดบัชั้นและ

องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจและการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความรู้นั้นเป็นส่วนท่ีประกอบเป็นความ

เช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบหรือไม่ชอบ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2540) ไดก้ล่าวว่า นอกจากน้ีทศันคติเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ จากแหล่งทศันคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่

มากมาย ระดบัการศึกษาทาํให้บุคคลสามารถคิดเก่ียวกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํให้ทศันคติ

คงเส้นคงวา (Factor Affecting Attitude Stability) ท่ีสําคญัคือผูบ้ริโภคตอ้งมีความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลจะสามารถ

สร้างความมัน่คงของทศันคติไดดี้ยิ่งข้ึน ดา้นสถานภาพสมรสแตกต่างกนัระดบัการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ

บุคคลของสินคา้และบริการธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยจะเห็น

ว่าสถานภาพโสด/ หมา้ย/ หย่าร้าง มีความตั้งใจในการซ้ือเส้ือผา้แบบตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลทาง

อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดกลุ่มสถานภาพสมรส/ อยูด่ว้ยกนั มีภาระทาง ดา้นการเงินมากกว่า กลุ่มสถานภาพโสด/ หมา้ย/ 

หยา่ร้าง อาจเน่ืองจากในแต่ละกลุ่มมีความรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายแตกต่างกนัทาํให้ความจาํเป็นในการประหยดัท่ีจะ

ซ้ือเส้ือผา้แบบตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่เหมือนกนั เพราะเส้ือผา้แบบตอบสนอง

ความตอ้งการเฉพาะบุคคลทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นสินคา้ฟุ่มเฟ่ือยและมีความเส่ียงในการสูญเงินเปล่าหากไม่ไดรั้บ

สินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลัฏฐ์  เกริกไกวัลธ์ (2556) ได้ทาํการศึกษาทัศนคติและการซ้ือสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ชอ้ปป้ิงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพและรายไดต่้อ

เดือนแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัผูท่ี้มีรายไดท่ี้มากมีความกลา้ท่ีจะใช้
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จ่ายและยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้รับสินค้าตามท่ีต้องการหรืออาจสูญเงินเปล่าการจากซ้ือสินค้าผ่าน

อินเทอร์เน็ตและมีกาํลงัซ้ือมากพอท่ีจะใชชี้วิตประจาํวนัอย่างไม่ขดัสน รวมถึงความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ 

ทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัระดบัการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลของสินคา้และบริการธุรกิจ

เส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 45,000 บาท มี

ความตอ้งการในการซ้ือเส้ือผา้แบบการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะ

ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียท่ีสูงกว่ามีกาํลงัซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีมากกว่า 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้กลยุทธ์และแนวคิดการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล(Customization) ใน

การศึกษาขอ้มลูเพ่ือคน้หาความคาดหวงัและความพึงพอใจของลูกคา้ในธุรกิจเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ต ขอ้คน้พบท่ีได้

จากผลการวิจยันาํไปสู่ประเด็นท่ีทา้ทายเพ่ือต่อยอดทฤษฎี (Analogy) ดา้นความพึงพอใจในการบริการ ไดแ้ก่ ความ

ตั้งใจท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้อย่างย ัง่ยืนและต่อเน่ือง หรือภาษาการตลาด คือ “การสร้างความจงรักภักดี 

(Loyalty)” ผูว้ิจัยเช่ือว่าข้อค้นพบดังกล่าวหากนํามาเป็นข้อเสนอแนะแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจและนาํไปสู่การสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อไป 

องคก์รท่ีตอ้งการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยการสร้างการบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามคาดหวงัลูกคา้

เพ่ือนาํไปสู่ความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ควรให้ความสําคญักบั  1) ทาํให้ผูผ้ลิตเขา้ใจพฤติกรรมลูกคา้ได้

ถูกตอ้ง  2) สร้างโปรโมชัน่ส่วนตวัเฉพาะลูกคา้ 3) ส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้จนคู่แข่งก็ตามไม่ทนั ทั้ง 3 ส่วนน้ีจะเห็น

ว่าเป็นหลกัการพ้ืนฐานในการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในภาคธุรกิจ ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรศึกษาถึงหลกัการ

ดงักล่าวเพ่ือทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ และนาํไปสู่การวางแผนในเชิงธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการใชแ้ฮชแท็กของธนาคาร

กสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และบตัรเครดิตวีซ่า บนส่ือสังคมออนไลน์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ ประสบการณ์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์

แคมเปญแฮชแทก็ ของธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และบตัรเครดิตวีซ่า ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และเพ่ือทาํ

ความเข้าใจการรับรู้ ทัศนคติและการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์แคมเปญแฮชของธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกรุงไทย  และบตัรเครดิตวีซ่า แท็กผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดท้าํการสํารวจ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจการเงินของประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกรุงไทย  และบตัรเครดิตวีซ่า  โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ี คือ ชายและหญิงไทย อายุ 18-34 ปี ท่ีเคยเห็น

แคมเปญของแบรนด์ วีซ่า กสิกร หรือ กรุงไทยอย่างน้อยหน่ึงแคมเปญ เป็นจํานวนทั้ งส้ิน 400 คน ผ่านทาง

แบบสอบถามออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูลตามหลกัสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกับ

แนวคิดและทฤษฏีต่างๆเก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนอง ร่วมกบัการทดสอบดว้ยสถิติ t-Test และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพและ

รายได ้รวมถึงประสบการณ์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ มีผลต่อการการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์

แคมเปญแฮชแทก็ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ในระดบัปานกลางถึงมาก 

คาํสําคญั:  แฮชแทก็,  การรับรู้ของผูบ้ริโภค,  ทศันคติ, การตอบสนองของผูบ้ริโภค 

ABSTRACT 

This research was conducted with a view to study the Consumer Perception, Attitude and Response 

towards use of Hashtag on Social media of Kasikorn Bank, Krungthai Bank, and VISA . The purpose is to study 

about demographic characteristics and social media experiences that influence on consumer perception, attitude, 

and response towards Hashtag on Social media and to understand consumer perception, attitude, and response 

towards Hashtag on Social media.  About In this research, survey was conducted amongst a target group of Banking 

brands, namely Visa, KBank and KTC .The sample was collected through online questionnaire, consisting of 400 
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Thai males and females between the ages of 18-34 years, all of whom have come across at least one campaign from 

Visa, KBank or KTC. Percentage, Mean and standard deviation with theories of Consumer perception, Attitude and 

Response were applied for data analysis, including t-Test and One Way ANOVA. 

The research results revealed that demographic characteristics which are gender, age, occupation and income affect 

including with the experience of using hashtag on social media has an impact on the perception, attitude, and 

response towards hashtag campaign on social media in mid to high level. 

Keywords:  Hashtag, Consumer Perception, Consumer Attitude and Response 

1. บทนํา

ปัจจุบนัโลกได้เขา้สู่ยุคท่ีทุกส่ิงเช่ือมโยงกนัดว้ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วย่อมมีผลทาํให้พฤติกรรมและการรับรู้ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ส่ือสังคมออนไลน์จึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือ

สําคัญในการเช่ือมโยงระหว่างแบรนด์สินคา้กบัผูบ้ริโภคให้สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ ส่ือสารระหว่างกันไดผ้่านทาง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ปณิชา นิติพรมงคล, 2554) จากรายงานของสํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2560) พบว่า ประชากรอาย ุ18-34 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีกิจกรรมการใชง้าน

ผา่นอินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุด (ร้อยละ 73)  โดยมีแอพพลิเคชัน่ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มตวัอย่าง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิต

เตอร์ (Twitter)  ไลน์ (LINE) และ อินสตาแกรม (Instagram) ดงันั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสําคญักบัการทาํกล

ยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน การทาํการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้หรือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีนักการตลาดนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ แฮชแท็ก (Hashtag) ซ่ึงมีสัญลกัษณ์เป็นรูปส่ีเหล่ียม 

# แลว้ทาํการใส่ขอ้ความท่ีแบรนดต์อ้งการจะส่ือต่อทา้ย มกัใชเ้พ่ือรวบรวมเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีเป็น Keyword ให้อยู่

เป็นหมวดเดียวกนั ช่วยคน้หาหรือติดตามขอ้มลูท่ีตอ้งการ (ธนาคาร เลิศสุดวิชยั, 2559)  แบรนด์ต่างๆ จึงไดมี้การนาํ

แฮชแทก็มาใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดดว้ยการทาํแคมเปญออนไลน์ เช่น เปิดตวัสินคา้ หรือโปรโมชัน่ เพ่ือให้ง่าย

ต่อการเป็นท่ีจดจาํ ให้ผูบ้ริโภคเข้าถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือกล่าวถึงในเร่ืองเดียวกนัได้ง่าย ทั้งยงัสามารถใชเ้ป็น

เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพแคมเปญไดอี้กดว้ย (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2560) ซ่ึงธุรกิจธนาคาร เป็นอีกหน่ึงท่ีหันมาใช้

การประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่าน แฮชแท็ก (Hashtag) เช่น  #TokyoUnexpected  จากธุรกิจบตัรเครดิตวีซ่า  #แกแมส

แลว้ว่ะ จากธนาคารกสิกรไทย และ #CanTheSeries จากธนาคารกรุงไทย  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ามีการใช้

แฮชแท็กกนัอย่างแพร่หลาย แต่ยงัไม่มีขอ้มูลยินยนัว่าการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างแฮชแท็กจะส่งผลต่อการรับรู้ 

ทศันคติ ของผูบ้ริโภคหรือไม่ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองลกัษณะประชากร และประสบการณ์การใชแ้ฮช

แทก็ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติและการตอบสนองของผูบ้ริโภคผา่นแคมเปญแฮชแท็กต่างๆ โดยมีสามแบรนดก์ลุ่ม

การเงินข้างต้นเป็นกรณีศึกษา เพ่ือนําผลวิจัยท่ีได้ไปต่อยอดเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับบริษัท แบรนด์สินคา้หรือนัก

ส่ือสารการตลาดให้สามารถวางแผนกลยทุธ์ดิจิทลัออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนดแ์คมเปญ

แฮชแทก็ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
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2. เพ่ือศึกษาประสบการณ์การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อ

แบรนดแ์คมเปญแฮชแทก็ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง เวบ็ไซตห์รือโปรแกรมประยกุตบ์นส่ือใดๆ ท่ีผูใ้ชส้ามารถ

ตอบโตก้นัไดผ้า่นการเช่ือมต่อทางอินเตอร์เน็ต มีการเช่ือมโยงแบบเครือข่ายเพ่ือตอบสนองถึงความสัมพนัธแ์ละความ

ตอ้งการทางสังคมของกลุ่มบุคคลท่ีมีกิจกรรมหรือมีความสนใจคลา้ยกนัผา่นการใชแ้ฮชแทก็  

แฮชแทก็ (Hashtag) หมายถึง สญัลกัษณ์ # ท่ีใชเ้พ่ือรวมขอ้มลูเน้ือหาท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัให้อยูใ่น

หมวดเดียวกนั โดยสามารถใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการจะส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความหรือรูปภาพลงไปหลงัสัญลกัษณ์ #  

Hashtag Marketing หมายถึง การนาํแฮชแทก็มาใชใ้นการส่ือสารทางการตลาด เช่น การทาํแคมเปญ เพ่ือ

สร้างการรับรู้ต่อแบรนดจ์ากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงการเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกคา้แสดงความคิดเห็นต่อแบรนด์

หรือแคมเปญผา่นทางแฮชแทก็เพ่ือเก็บขอ้มลูหรือวดัประสิทธิภาพของแคมเปญไดอี้กทางหน่ึง 

การรับรู้ของผูบ้ริโภค หมายถึง ความตระหนกัรู้หรือความสามารถในการจดจาํแฮชแทก็แบรนดสิ์นคา้ต่างๆ

ท่ีใชก้ารส่ือสารทางการตลาดผา่นแฮชแทก็แคมเปญได ้สามารถระลึก ตีความ รับรู้ถึงส่ิงท่ีแบรนดต์อ้งการจะส่ือท่ีมีผล

ต่อการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบัแบรนด ์

ทศันคติของผูบ้ริโภค หมายถึง ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์และการแสดงออก โดยประเมินจากส่ิงเร้าท่ีมา

กระทบ เช่น การรับรู้แฮชแทก็แบรนดสิ์นคา้ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบวกหรือลบ และสามารถ

เปล่ียนแปลงไปไดต้ามสภาพแวดลอ้ม 

การตอบสนองของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีดีหรือลบต่อแฮชแทก็   

แบรนดสิ์นคา้แลว้เปล่ียนแปลงไปสู่พฤติกรรมหรือการกระทาํบางอยา่ง ผา่นกระบวนการการตอบสนอง 4 ขั้นตอนท่ี 

ประกอบไปดว้ยการดึงดูดความตั้งใจ(Attention) การสร้างความสนใจ (Interest)  การกระตุน้ความตอ้งการ(Desire) 

และ การตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ (Action) 

4. การดําเนินการวจิัย

1. กลุ่มตวัอย่างและวธิีการสุ่มตวัอย่าง

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีมีอายรุะหว่าง 18 -34 ปี ท่ีมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรือ

ทวิตเตอร์เป็นอยา่งนอ้ย 1 ชนิด ตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาจะเลือกจากประชากรซ่ึงเป็นผูท่ี้มีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์อย่าง

นอ้ย 1 ชนิดและเคยเห็นแคมเปญอยา่งนอ้ย 1 แคมเปญของแบรนด์ วีซ่า กสิกรหรือกรุงไท โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง

ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ดว้ยการสํารวจ (Survey) ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างโดย

เว็บไซต์ Google Spreadsheet แลว้กระจายผ่านทางอีเมล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัการตลาด 

การเงิน การธนาคาร  จาํนวน 400 ชุด 

2. ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา

ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ประสบการณ์

การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใชง้านแฮชแท็กผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ ประสบการณ์การใชแ้ฮช

แทก็ ช่องทางการใชแ้ฮชแทก็ ความถ่ีในการใชแ้ฮชแทก็ จุดประสงคใ์นการใชแ้ฮชแทก็ การตอบสนองต่อแฮชแทก็ 
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ตวัแปรตาม คือ การรับรู้ต่อแบรนดแ์คมเปญแฮชแทก็ ทศันคติต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก การตอบสนอง

ต่อแบรนดแ์คมเปญแฮชแทก็ ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงแบรนด์ของผูบ้ริโภค การจดจาํแบรนด์สินคา้และใจความสําคญัของ

สารได ้ความรู้สึกต่อแฮชแทก็ และการตอบสนองต่อแฮชแทก็แคมเปญ  

3. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test)  

เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้าํการนาํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 40 คน ก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยวิธีของ Cronbach โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficients) และแกไ้ข

แบบสอบถามส่วนท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ไม่ถึงตามท่ีกาํหนดจนไดแ้บบสอบถามท่ีสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ริง ซ่ึง

ไดค่้าเท่ากบั 0.950 

4. กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล  

การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ยสถิติ t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 

 

5. ผลการวจิัย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สรุปผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 63.0  มีอาย ุ26 - 34 ปี ร้อยละ 73.8  มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 48.3  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

30,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 40.8 

2. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัประสบการณ์การใช้ส่ือสังคมออนไลน์และแฮชแทก็ 

สรุปผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสบการณ์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์และแฮชแท็ก พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี

ศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์โดยเฉล่ีย 6 - 9 ชัว่โมงต่อวนั ร้อยละ 30 โดยใช ้Facebook ร้อยละ 

43.5 มากท่ีสุด รองลงมา คือ Instagram ร้อยละ 37.3 และ Twitter  ร้อยละ 19.3 ส่วนใหญ่เคยใชแ้ฮชแท็ก ร้อยละ 92.8 

และนิยมใชแ้ฮชแทก็ในส่ือ Twitter  ร้อยละ 41.1 โดยใชแ้ฮชแท็ก น้อยกว่า 10% ของทุกการโพสต์ออนไลน์ ร้อยละ 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ประสบการณ์การใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ 

การรับรู้ต่อแบรนด์ 

แคมเปญแฮชแทก็ 

ทศันคติต่อแบรนด์ 

แคมเปญแฮชแทก็ 

การตอบสนองต่อแบรนด ์

แคมเปญแฮชแทก็ 
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52.3 มีจุดประสงคใ์นการใชแ้ฮชแทก็ เพ่ือใชใ้นการพดูคุยในเร่ืองเดียวกนั ร้อยละ 44.9 โดยหลงัจากเห็นแฮชแทก็ แลว้

จะคลิกท่ีแฮชแทก็เพ่ือสาํรวจคอนเทนตใ์หม่ ร้อยละ 46.2 

3. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการรับรู้การใช้ส่ือสังคมออนไลน์และแฮชแทก็ 

สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้การใชส่ื้อสังคมออนไลน์และแฮชแทก็ ผา่นแคมเปญ #TokyoUnexpected  #แก

แมสแลว้ว่ะ  และ #CanTheSeries พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเห็น ร้อยละ 86.3 91.5 และ 80.3 ตามลาํดบั โดยจะ

ทราบว่าเป็นแคมเบญของแบรนด ์ VISA ธนาคารกสิกร และธนาคารกรุงไทย โดยเห็นแคมเปญ #TokyoUnexpected 

จากส่ือ Facebook  มากท่ีสุด รองลงมาคือ ทวิตเตอร์และอินสตราแกรม 

4. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัทศันคต ิ

สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่า  ทศันคติต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็กผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ีย ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39)  เม่ือพิจารณาระดบัความสาํคญั 3 อนัดบัแรก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งคิด

ว่าแฮชแทก็เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้การคน้หาขอ้มูลเป็นไปอย่างง่ายดาย  มีคะแนนเฉล่ีย เป็นอนัดบัหน่ึง ในระดบัปาน

กลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.67) รองลงมาคือ แฮชแท็กเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหาเทรนด์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม มีค่าเฉล่ียระดบั

ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.67)  และ แฮชแท็กช่วยให้แบรนด์หรือแคมเปญเป็นท่ีรู้จกัไดอ้ยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว มี

ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.59)   

5. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการตอบสนองต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแทก็ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่า  แฮชแทก็มีส่วนช่วยให้ตดัสินใจใชบ้ริการ ซ้ือหรือดาวน์โหลดสินคา้บริการ มี

คะแนนเฉล่ีย ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.96)   

6. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์

แคมเปญแฮชแทก็ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ  รายได ้ และอาชีพ มี

ผลต่อการรับรู้ต่อแบรนดแ์คมเปญแฮชแทก็ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุ รายได ้ และอาชีพ  

มีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1โดยใชส้ถิติ t-Test และ F-test  

ตวัแปร 
การรับรู้ ทศันคติ การตอบสนอง 

t-Test / f-Test Sig. t-Test / f-Test Sig. t-Test / f-Test Sig. 

เพศ 1.866 0.135 57.819 0.063 8.675 0.085 

อาย ุ 37.343 0.000* 10.715 0.000 10.775 0.000* 

อาชีพ 17.260 0.000* 18.586 0.000 12.151 0.000* 

รายได ้ 26.577 0.000* 21.545 0.000 17.694 0.000* 

* Sig.< 0.05 
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สมมตฐิานข้อที ่2 ประสบการณ์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบ

รนดแ์คมเปญแฮชแทก็ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์การใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการรับรู้ 

ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2โดยใชส้ถิติ t-Test และ F-test 

ตวัแปร 
การรับรู้ ทศันคติ การตอบสนอง 

t-Test / f-Test Sig. t-Test / f-Test Sig. t-Test / f-Test Sig. 

1. ช่องทางการใชแ้ฮช

แทก็ 

40.257 0.000* 28.315 0.063 31.903 0.085 

2. ความถ่ีในการใชแ้ฮช

แทก็ 

7.486 0.000* 32.552 0.000 7.925 0.000* 

3. จุดประสงคใ์นการ

ใชแ้ฮชแทก็

3.803 0.023* 26.698 0.000 32.494 0.000* 

* Sig.< 0.05

7. การอภปิรายผล

จากผลการศึกษา พบว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการ

ตอบสนองต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งน้ีเน่ืองกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วง

อายุ 26 - 34 ปี ท่ีมีความพร้อมในการเปิดรับส่ือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และพร้อมท่ีจะติดตามทุกข่าวสารท่ีอยู่ในกระแส

สังคม ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการการตามกระแสสังคมของ

กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุน้ี และเม่ือทาํการเปรียบเทียบช่วงอายุกับการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์

แคมเปญแฮชแท็ก ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จะพบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 26 - 34 ปี จะมีการรับรู้ ทศันคติ และการ

ตอบสนองต่อแบรนดแ์คมเปญแฮชแท็ก ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 18 – 25  ปี สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ ปกภณ จนัทศาสตร (2559) กล่าวว่า อายุ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด

และพฤติกรรม คนท่ีอายุน้อยมักจะมีพฤติกรรม ความคิดและทศันคติแตกต่างกับคนท่ีอายุมาก เน่ืองมาจากผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชรั้บขอ้มลู การแปลความหมายของข่าวสารก็ต่างกนั อีกทั้งคนท่ีมีอายุมาก

มกัจะใชส่ื้อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบนัเทิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปารดา ยงัสบาย (2559) พบว่า 

ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์ในภาพรวม แตกต่างกนั  

จากผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และการตอบสนอง

ต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีกลุ่มตัวอย่างมีการใช้มีการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Instagram และ Twitter ทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เกิด
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การเสพติดส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงส่งผลต่อ มีทศันคติ และพฤติกรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 

(2560) กล่าวว่า การตอบสนอง ทศันคติและการรับรู้ของผูบ้ริโภคเกิดจากกระบวนการเปิดรับส่ิงกระตุ้นท่ีสนใจผ่าน

ประสาทสัมผสัทั้งห้า ผ่านประสบการณ์และพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจาํวนั สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรณา  

บวัเทิง (2557)  พบว่า พฤติกรรมและประสบการณ์การใชอิ้นสตราแกรมมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้

แฟชัน่ และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของชุตินธร โพธิสุนทร (2560) พบว่า พฤติกรรมการใช ้Twitter มีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ี 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ ทศันคติ และตอบสนองของต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็กผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์ ในระดบัมาก ซ่ึงจากผลการศึกษาทาํให้ทราบว่าส่ือสังคมออนไลน์นั้นมีผลต่อการรับรู้กลุ่มตวัอย่าง 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ท่ีมีเครือข่ายความสัมพนัธ์เสมือนท่ีโยงใยให้บุคคลท่ีมี

เร่ืองท่ีสนใจเหมือนกันมาพูดคุยกัน สามารถเช่ือมโยงระหว่างบุคคลอีกบุคคลหน่ึงได ้เป็นการสร้างเครือข่ายสังคม 

สาํหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ กิจกรรมท่ีไดท้าํ และเช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรม

ของผูอ่ื้น และยงัสามารถเช่ือมโยงการส่ือสารได้ทัว่โลก ทาํให้มีการแลกเปล่ียนทศันคติ ความคิด ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง รวมถึงการทาํให้เกิดการตดัสินใจ และพฤติกรรมตามมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศิรณา  บวัเทิง (2557) พบว่า ผูบ้ริโภคสินคา้แฟชัน่จากร้านคา้มีการรับรู้สินคา้แฟชัน่จากร้านคา้ผ่านร้านในอินสตาแกรม

ดาราและผูมี้ช่ือเสียง ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปวุฒิ บุนนาค พบว่า กลุ่มตวัอย่างจะมีทศันคติ

และการตอบสนองต่อข่าวสารใน Facebook Fanpage ในระดบัมาก 

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 26 - 34 ปี มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ดงันั้น 

หน่วยงานผูป้ระกอบ หรือนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนในการทาํ

การตลาด เพ่ือให้เขา้ถึงและดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่อสินคา้หรือแบรนดไ์ด ้ 

2) จากผลการศึกษาพบว่านิยมใชส่ื้อออนไลน์ผา่นทาง Facebook มากท่ีสุดออนไลน์โดยเฉล่ีย 6 - 9 ชัว่โมง

ต่อวนั แต่ในส่วนของการส่ือสารผ่าน แฮชแท็ก กบัเป็นส่ือ Twitter ท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมใชม้ากท่ีสุด ดงันั้น การเลือก

ช่องทางการส่ือสารอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมตามพฤติกรรมการใชง้านของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยทาํให้แคมเปญมี

ประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานผูป้ระกอบหรือนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งควรแบ่งรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้ชดัเจน 

เช่น ถ้าตอ้งการโฆษณาสินค้าและบริการทัว่ไป ควรเน้นการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่าง Facebook แต่ถ้า

ตอ้งการเนน้การส่ือสารโดยมีแฮชแทก็เป็นองคป์ระกอบการเนน้การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ืออยา่ง Twitter จะเป็นเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดม้ากมากท่ีสุด 

3) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ทศันคติและตอบสนองของต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก

ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ในระดบัปานกลางถึงมากแสดงว่าแฮชแท็กมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติและการตอบสนองของ

กลุ่มเป้าหมายต่อแคมเปญต่าง ๆ โดยมีผลอย่างมีนัยสําคญัต่อการรับรู้และทศันคติ ว่ามากกว่า 80% และ 60% ของ

กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงแบรนด์และจดจาํ Key Message ของแบรนด์ไดต้ามลาํดบั โดยมีทศันคติต่อแฮชแท็กว่าเป็น

เคร่ืองมือท่ีทาํให้การคน้หาขอ้มลูเป็นไปอยา่งง่ายดายเน่ืองจากมกัใชใ้นการพูดคุยเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายจะมี
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การตอบสนองต่อแฮชแทก็ดว้ยการคลิกเพ่ือสาํรวจคอนเทนตใ์หม่ ๆ หรือดูรายละเอียดของแบรนด์และผลิตภณัฑ์ แต่

แฮชแทก็มีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการในระดบันอ้ยถึงปานกลาง อาจกล่าวไดว้่าแฮชแทก็เป็นเคร่ืองมือ 

ท่ีช่วยสร้างการรับรู้ (Awreness) และการพิจารณา (Consideraition) แต่ยงัไม่ใชเ้คร่ืองมือหลกัท่ีจะทาํให้เกิด

การซ้ือ (Purchase) ดงันั้น หน่วยงานผูป้ระกอบ หรือนักการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งควรกาํหนดวตัถุประสงค์ของแคมเปญ

เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกตดัสินใจใชแ้ฮชแทก็เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กติตกิรรมประกาศ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัคน้ควา้อิสระของการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

ซ่ึงผูเ้ขียนใคร่ขอขอบคุณ ท่านอาจารยป์ฐมา  สตะเวทิน อาจารยท่ี์ปรึกษา และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้คาํแนะนํา 

รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยให้งานวิจยัดงักล่าวน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

เอกสารอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงเปรียบเทียบเร่ือง ประสิทธิผลแบรนด์เนอร์แอด (Banner Ads) บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก 

กรณีศึกษาแบตเตอร่ีสาํรองฉุกเฉินแบรนด์ Zuperzup มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได ้และ การเปรียบเทียบ

A/B Testing เพ่ือหากลุ่มลูกคา้ให้ตรงเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะสามารถให้ความสนใจส่ือโฆษณา และการ

สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผูบ้ริโภค โดยการวดัจากการเขา้ถึง (Reach) และการมีปฏิสัมพนัธ์ (Engagement) ของผูบ้ริโภคท่ี

เขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กับทางเพจของ Zuperzup การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงเปรียบเทียบการทาํส่ือโฆษณาในรูปแบบ     

ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก (A/B Testing) โดนทาํการเปรียบเทียบโฆษณาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่น วีดีโอ 

รูปภาพ จ๊ิบไฟล์ เฟซบุ๊กมา้หมุน ผ่านโปรแกรม Ad Manager ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการวดัผล เก็บขอ้มูล และซ้ือ

โฆษณาบน แพลตฟอร์มเฟซบุก๊ ซ่ึงโปรแกรม Ad Manager สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได ้เช่น เพศ อาย ุความสนใจ และ

สามารถกาํหนดราคาค่าใชจ่้ายในการซ้ือโฆษณาได ้ผลจากการทาํวิจยัน้ีจะช่วยสามารถหากลุ่มเป้าหมายท่ีแน่นอนได้

ว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มไหนท่ีได ้รับชมโฆษณาแบบไหนผา่นเฟซบุก๊ ให้ความสนใจ และมีปฏิสัมพนัธ์กบัทางเพจมากท่ีสุด 

ซ่ึงการทาํวิจยัน้ีจะสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการ เขา้ใจผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน และมีประโยชน์ต่อการทาํการตลาดออนไลน์ 

ในการทาํส่ือโฆษณาผา่นเฟซบุก๊  

คาํสําคญั:  แบรนดเ์นอแอด, การทดสอบส่ือโฆษณา, การส่ือสารการตลาดดิจิทลั 

ABSTRACT 

This comparative research paper focuses on the effectiveness of Banner Ads on the Facebook Platform of 

the Zuperzup Emergency Battery. The case-study aims to study the feasibility and A/B Testing to find the right 

group of consumers including consumers who will be able to pay attention to the advertisement and create awareness. 

The study will use the factors of Reach and Engagement on the Zuperzup page as a mean for measurements on the 

effectiveness of the ad. This research is a comparative study on various forms of ad creations on the Facebook Platform, 

commonly known as A/B Testing. The research will compare ads from different format such as: video, image, GIFF file, 

Facebook Carousel through the Ad Manager which is a program used to evaluate the results of ads on the Facebook 
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Platform. The Ad Manager can specify its target such as gender, age, interests, and the price paid for advertising. The 

results from this research will help identify which ad creates the most interest to the target audience. In addition, it 

will show how user the audience interact with the page. The results of this research will help entrepreneurs understand 

the consumer and be beneficial in online marketing through the Facebook Platform. 

Keywords:  Banner Ads, A/B Testing, Digital Marketing Communication   

 

1. บทนํา 

ทุกวนัน้ีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของคนทุกเพศทุกวยั เพราะมี

ความรวดเร็วในการใชส่ื้อสาร และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เช่น การศึกษา การทาํงาน หรือ

ความบนัเทิง โดยมีแอปพลิเคชนัมากมาย ท่ีผลิตออกมาเพ่ือรองรับการใชง้านนั้น ๆ ปัจจุบนัอุปกรณ์ส่ือสารไดมี้การพฒันา 

อยา่งมากเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความสะดวกสบาย การใชง้านต่าง ๆ โดยในวิถีชีวิตในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้ง

ใชส้มาร์ทโฟนเม่ือตอ้งออกจากภายนอก และขอ้จาํกดัของสมาร์ทโฟนในปัจจุบนัคือความสามารถดา้นแบตเตอร่ีท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทาํให้ระยะการใชง้านไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชส้มาร์ทโฟน ทาํให้ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนจาํเป็นตอ้ง 

พกพาผลิตภณัฑ์ท่ีทาํให้ใชส้มาร์ทโฟนได้อีกคร้ังดว้ย แบตเตอร่ีสํารองแบบพกพา จากจาํนวนผูใ้ช้สมาร์ทโฟนและ

อินเทอร์เน็ตท่ีมีเพ่ิมสูงข้ึนทุก ๆ ปี จากในอดีต ปี พ.ศ. 2554 มีจาํนวนผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile) และสมาร์ท

โฟน (Smart Phone) มีจาํนวน 75.35 ลา้นคนในประเทศไทย (Veedvil, 2555) และเพ่ิมข้ึนเป็น 83 ลา้นคนในปี พ.ศ. 

2558 (Veedvil, 2559) ส่งผลให้การผลิตอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สําหรับสมาร์ทโฟนเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะ

บริษทัท่ีผลิตและจดัจาํหน่ายแบตเตอร่ีสํารองสําหรับสมาร์ทโฟนท่ีมีให้เลือกมากมาย เช่น XiaoMi Hauwei Aukey 

Yoobao และ Eloop (Wemall, 2560) ซ่ึงแบรนดเ์หล่าน้ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความนิยมมากในหมู่ผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบ ความจุพลงังานไฟฟ้าสํารอง ระบบความปลอดภยั และอ่ืน ๆ แต่แบตเตอร่ีสํารอง 

ท่ีมีขายในปัจจุบนัมีขนาดท่ีใหญ่ และตอ้งใชส้ายเคเบ้ิลสําหรับชาร์จ ท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ส่ือสารรุ่นนั้น ๆ ทาํให้มี

ความยุง่ยากเวลาท่ีตอ้งการใชง้าน ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้และริเร่ิมการผลิตแบตเตอร่ีสํารองฉุกเฉินท่ีมีขนาดเล็กภายใต ้

แบรนด์ Zuperzup โดยเน้นไปท่ีขนาดท่ีเล็ก เบา พกพาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน และมาพร้อมหัวชาร์ตแบบไร้สาย 

พร้อมใชง้านดว้ย Multiple Ports ท่ีสามารถรองรับการใชง้านไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android เพียงพลิกกลบั

ดา้น พร้อมปุ่มเปิดปิดควบคุมกระแสไฟ เม่ือไม่ตอ้งการใชง้านเป็นการช่วยให้ยดื อายุการใชง้านของแบตเตอร่ีสํารอง

ไดน้านข้ึน เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาการพกพาแบตเตอร่ีสํารองขนาด ใหญ่ และสายเคเบ้ิลสําหรับชาร์จ โดยแบตเตอร่ีสํารองน้ี 

มีความจุ 1,000 มิลลิแอมป์ (mAh) และ นํ้าหนกัท่ีเบาเพียง 30 กรัม ดว้ยขนาดท่ีบาง สามารถพกพาสะดวกมากข้ึนจึง

ช่วยตอบสนอง การทาํกิจกรรมต่าง ๆ และเพ่ิมความคล่องตวัขณะใชง้าน เช่น ในขณะท่องเท่ียว ออกกาํลงักาย สังสรรค ์

หรือคอนเสิร์ต เป็นตน้  

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษา การทาํโฆษณาบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ค ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

กบับริษทั Zuperzup ในการทาํให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกั ขยายฐานลูกคา้ ทาํโฆษณา นาํเสนอการส่งเสริมทางการตลาดต่าง  ๆ

เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบับริษทั ซ่ึงนาํเสนอผา่นวตัถุประสงคง์านวิจยัไดด้งัน้ี 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของแบรนดเ์นอร์แอดท่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคผ่านเฟซบุ๊ก กรณีศึกษา 

แบตเตอร่ีสํารองฉุกเฉินแบรนด์ Zuperzup โดนวดัผลจาก Ad Format ระหว่างวีดีโอ (VDO) รูปภาพ (Image) จ๊ิบ (GIF) 

และเฟซบุก๊มา้หมุน (Facebook Carousel) เพ่ือเปรียบเทียบว่าการทาํโฆษณา รูปแบบไหนท่ีสามารถ เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค 

มากกว่ากนั 

3. การดําเนินการวจิัย

งานวิจยัเร่ืองน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research Method) ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ประกอบไปดว้ย การทาํแบบทดสอบ A/B Testing เก่ียวกบัแบรนด์เนอร์แอดของเพจ Zuperzup เพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์ 

สูงสุดต่อแบรนด์ในการทาํส่ือโฆษณาท่ีตรงกบัความสนใจของกลุ่มผูบ้ริโภค เพ่ือเพ่ิมจาํนวนยอดไลค์ การเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

(Reach) และการสร้างการรับรู้ (Awareness) ไปยงัวงกวา้ง 

การทาํ A/B Testing หรือเรียกอีกอยา่งว่า Split Testing การทดสอบน้ีนกัการตลาดออนไลน์ให้ความสนใจ

ในการทดสอบ เพราะทาํให้หาขอ้สรุปท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน ในการทาํการตลาดออนไลน์ บางคร้ังเราอาจมีขอ้สงสยัว่า

แบบใดให้ผลตอบรับท่ีดีกว่า เช่น ในการทาํ Facebook Banner Ad ทาํโฆษณารูปแบบใด ถึงจะดึงดูดความสนใจจาก

ผูบ้ริโภค ไดม้ากท่ีสุด A/B Testing เป็นการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบว่า ระหว่างรูปแบบท่ีหน่ึงหรือรูปแบบท่ีสอง ว่า

รูปแบบใดให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่ากนั โดนท่ีทั้ง 2 รูปแบบ จะมีส่ิงท่ีแตกต่างกนั เช่น รูปภาพท่ีใช ้หรือ ขอ้ความเชิญชวน

เป็นตน้  

การทาํ A/B Testing มีองคป์ระกอบอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เป้าหมายของการทดสอบคือผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบอะไร และสามารถท่ีจะพฒันาส่ิงท่ีทดสอบให้ดีมาก

ข้ึนหลังจากการทาํ A/B Testing แล้วได้อย่างไร เช่นทดสอบการใชรู้ปภาพ แบบไหนท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคสนใจใน

โฆษณาของเรา และมีการสร้างการปฏิสัมพนัธ์ (Engagement) มากข้ึน 

2) ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบ คือรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเราจะทาํการเปรียบเทียบนั่นเอง เช่น ขอ้ความ รูปภาพ

วีดีโอ โดยท่ีรูปแบบหลกัเราจะเรียกว่าเป็น Original ส่วนรูปแบบอ่ืน ๆ เราจะเรียกว่า Variation ในการทดสอบถา้มี

รูปแบบมากกว่า 2 แบบข้ึนไปเราจะเรียกว่า A/B Testing Model 

3) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดสอบ เป็นคนท่ีเข้ามาดูเพจผ่านแบนเนอร์แอด ท่ีออกแบบให้แตกต่างกนั

ทั้งเน้ือหา (Content) ท่ีใช ้และ รูปภาพ หรือ วีดีโอ 

หลกัการทาํ A/B Testing ท่ีดี อาจแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

1) กาํหนดเป้าหมายของการเปรียบเทียบ คือ ทุกคร้ังก่อนท่ีจะทาํ A/B Testing จะตอ้งมีการตั้งเป้าหมายว่า

ทาํไปเพ่ืออะไร และตอ้งการพฒันาส่ิงใดให้ดีข้ึน เช่นเรามีการออกแบบแบนเนอร์ทั้งหมด 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย

แบบ A และแบบ B เพ่ือตอ้งการเปรียบเทียบว่ารูปแบบใดท่ีสร้างยอดไลค ์และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคให้เราได้

มากท่ีสุด 

2) ทาํการทดสอบโดยควบคุมไม่ให้ปัจจยัอ่ืน ๆ มากระทบ คือการทาํ A/B Testing เพ่ือเปรียบเทียบและ

วิเคราะห์การออกแบบแบนเนอร์ทั้งสองรูปแบบโดยการวางตาํแหน่ง ขอ้ความเดียวกนัแต่ใชรู้ปภาพ ขอ้ความ หรือ 

วีดีโอท่ีต่างกัน สาเหตุท่ีต้องทาํแบบน้ี เพ่ือไม่ให้มีข้อเปรียบเทียบท่ีต่างกนัเกินไป เพราะถา้ต่างกนัมากผูว้ิจัยจะไม่
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สามารถหาขอ้สรุปไดท้าํการวดัผลและสรุปผล คือการวดัผลของการทาํ A/B Testing ท่ีดีควรจะวดัผลออกมาเป็น

ตวัเลขได้ เช่น การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach) และการปฏิสัมพนัธ์ (Engagement) เป็นตน้ เพ่ือทาํการเปรียบเทียบ 

รูปแบบต่าง ๆ ท่ีทาํการทดสอบ ว่าแบบไหนให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่ากนั โดยการทดสอบน้ีผูว้ิจยัจะใชก้ารเก็บขอ้มูล การเขา้ถึง

ผูบ้ริโภค (Reach) และการปฏิสัมพนัธ ์(Engagement) เป็นตวัวดัผล และเปรียบเทียบของการทาํโฆษณาผ่าน Ad Manager 

ว่าแบบไหนไดป้ระสิทธิผลดีกว่ากนั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการทาํ A/B Testing จะใชเ้วลาตั้งแต่ วนัท่ี 7 – 22 เมษายน 2561 โดยจะทาํการ

โฆษณาผา่นเฟซบุก๊ทั้งหมด 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ซ่ึงการทาํการทดสอบจะแบ่งดงัน้ี 

1) การทาํการสดสอบคร้ังแรก จะทาํการเปรียบเทียบระหว่าง วีดีโอ (VDO) และรูปภาพ (Image) โดยจะเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ระหว่างอาย ุ18-24 ปี และ 25-34 ปี เพศ ชายและหญิง โดยจะเลือกความสนใจเดียวกนั แบ่งเป็นกลุ่มของ 

วีดีโอ (VDO) และรูปภาพ (Image) 

2) การทาํการทดสอบคร้ังท่ีสองจะทาํการเปรียบเทียบระหว่าง จ๊ิบ (GIF) และ เฟซบุ๊กมา้หมุน (Facebook

Carousel) โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างอาย ุ18-24 ปี และ 25-34 ปี เพศชายและหญิง โดยจะเลือกความสนใจ

เดียวกนั แบ่งเป็นกลุ่มของ จ๊ิบ (GIF) และ เฟซบุก๊มา้หมุน (Facebook Carousel) การทาํการทดสอบเปรียบเทียบน้ีจะ

แบ่งเป็น หน่ึงแคมเปญ ส่ีแอดเซ็ต และ แปดแอดต่อหน่ึงแคมเปญ วิธีน้ีจะสามารถแยกผูบ้ริโภคเป็นกลุ่ม และสามารถ

ทาํการทดสอบโดยท่ีจะไม่ทบัซอ้นกนัไดแ้ละยงัไดข้อ้มลูท่ีแน่นอนว่ากลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มไหนให้ความสนใจ เขา้รับชม 

และมีปฏิสัมพนัธ์กบัทางเพจไดช้ดัเจนท่ีสุด โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

ภาพท่ี 1  รูปแบบของการทาํโฆษณาระหว่าง วีดีโอ (VDO) และ รูปภาพ (Image) 

Campaign  

Ad Set 

M 18-24 iOS 

 

M 25-34 iOS 

 

F 18-24 iOS BKK 

 

F 25-34 iOS BKK 

 

VDO  Image  VDO  Image  VDO  VDO  Image  Image 
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ภาพท่ี 2  รูปแบบของการทาํโฆษณาระหว่าง จ๊ิบ (GIF) และ เฟซบุก๊มา้หมุน (Facebook Carousel) 

 

4. ผลการวจิัย 

การศึกษางานวิจยัเชิงเปรียบเทียบเร่ือง “ประสิทธิผลแบรนด์เนอร์แอด (Banner Ads) บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก 

กรณีศึกษาแบตเตอร่ี สํารองฉุกเฉินแบรนด์ Zuperzup” เป็นการวิจยัเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการของเพจท่ีตอ้งการ 

ทาํแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั และติดตลาดสําหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบายในการใชง้าน แบตเตอร่ีสํารอง

ฉุกเฉิน โดยการทาํ A/B Testing งานวิจยัน้ีเป็นการเกบ็รวมรวบ ขอ้มลูจากยอดไลค ์เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Zuperzup” โดย

การวดัผลจากโปรแกรม Ads Manager ท่ีสามารถวดัค่าไดอ้ยา่งแม่นยาํและถูกตอ้ง โดยทางผูว้ิจยัจะคอยเขา้ไปตรวจสอบ

สถิติ หลงัจากไดท้ดสอบไประยะหน่ึงพบว่า จากท่ีซ้ือโฆษณาผ่าน Ads Manager และตรวจสอบดูว่าการทาํโฆษณา

แบบไหนให้ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงแบรนดม์ากกว่ากนั โดยการทาํโฆษณาผ่าน Ad Manager จะมีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 

ของเฟซบุก๊ เช่น วีดีโอ รูปภาพ จ๊ิบไฟล ์(GIF) และเฟซบุ๊กมา้หมุน (Facebook Carousel) ซ่ึงในแต่ละรูปแบบจะใช้ 

รูปภาพ ขอ้ความ กลุ่มผูบ้ริโภค (Target Audience) เพศ อาย ุและความสนใจ ท่ีเหมือนกนั วิธีน้ีทางผูป้ระกอบการจะ

สามารถวดัผลไดช้ดัเจนว่า การทาํโฆษณาแบบไหนให้มีประสิทธิผล เกิดจาํนวนยอดกดไลคม์ากกว่ากนั โดยทุกคร้ังท่ีซ้ือ

โฆษณาจะตั้งค่าให้เป็น Post Engagement เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นการเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ให้เขา้มาติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

ผูว้ิจยัทดสอบประสิทธิผลของโฆษณาดว้ยการทาํ A/B Testingโดยแบ่งเป็น สองแอดแคมเปญ (Ad Campaign) ในหน่ึง 

แอดแคมเปญจะแบ่งเป็นส่ีแอดเซ็ต (Ad Set) ซ่ึงในแต่ละรูปแบบจะใชรู้ปภาพ ขอ้ความ กลุ่มผูบ้ริโภค (Target Audience) 

เพศ อาย ุและ ความสนใจท่ีเหมือนกนั ซ่ึงสามารถนาํเสนอผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. การตั้งค่าเปรียบเทียบระหว่างรูปภาพและวีดีโอ 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูตั้งค่าเปรียบเทียบระหว่างรูปภาพและวีดีโอ โดยหน่ึงแอดแคมเปญจะแบ่งเป็นส่ี

แอดเซ็ต ดว้ยการแบ่งเป็นกลุ่มดงัน้ี 

1.1 Ad Campaign: Test1_070418 

1.2 Ad Set for Campaign 

1.2.1 เพศชาย อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS รูปภาพ 

1.2.2 เพศชาย อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS รูปภาพ 

Ad Set  

M 18-24 iOS BKK M 25-34 iOS BKK 

 

F 18-24 iOS BKK 

 

F 25-34 iOS BKK 

 

GIF  Carousel  GIF Carousel  GIF  GIF  Carousel  Carousel  

Campaign  
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1.2.3 เพศหญิง อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS รูปภาพ 

1.2.4 เพศหญิง อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS รูปภาพ 

1.2.5 เพศชาย อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS วีดีโอ 

1.2.6 เพศชาย อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS วีดีโอ 

1.2.7 เพศหญิง อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS วีดีโอ 

1.2.8 เพศหญิง อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS วีดีโอ 

ตารางท่ี 1  Ad Campaign: Test1_070418 

Campaign Name Results Reach Impressions 

Test1_070418 1,933 9,266 9,577 

ตารางท่ี 2  Ad Sets for 1 Campaign: Test1_070418 

Ad set Name Results Reach Impression 
Cost per 

Results (บาท) 

Budget 

(บาท) 

Amount Spent 

(บาท) 

Test1 BKK 18-24 M iOS 591 2,555 2,592 0.26 100.00 152.89 

Test1 BKK 25-34 M iOS 535 2,760 2,822 0.29 100.00 152.60 

Test1 BKK 25-34 F iOS 373 2,036 2,822 0.41 100.00 153.19 

Test1 BKK 18-24 F iOS 434 2,058 2,080 0.36 100.00 154.56 

Results 1,933 9,266 9,577 0.32 613.33 

ผลการศึกษางานวิจยัดว้ยการทาํ A/B Testing โดยใชข้อ้ความและรูปภาพเดียวกนั แต่ทาํให้แตกต่างกนัใน

ลกัษณะของรูปภาพและคลิปวิดีโอ สามารถสรุปไดว้่าการโพสต์ดว้ยวิดีโอ สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach) ได้

ดีกว่าการโพสตด์ว้ยรูปภาพ อาจจะเป็นเพราะการปรับเปล่ียน อลักอริทึมเฟซบุ๊ก ท่ีตอ้งการให้ผูรั้บชมเพจเขา้ถึงการ

โฆษณาแบบวีดีโอมากกว่ารูปภาพ ดว้ยตวัเลขท่ีแสดงผลผา่น Ad Manger ผลการทดสอบเชิงเปรียบเทียบ ไดแ้สดงให้

เห็นว่าการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach) และ Impression ของวีดีโอแอดสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้กว่ารูปภาพ 

จากการท่ีตั้งค่าความสนใจ อาย ุเพศ ความสนใจ และ เงินในการซ้ือโฆษณา ท่ีเท่ากนัแต่ให้ผลท่ีแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง 

โดยสามารถแสดงผลการทดสอบท่ีดีท่ีสุดไดด้งัน้ี 

VDO: Reach 2,522 Impression 2,577 Budget 100 Bath per Day 

Images: Reach 373 Impression 373 Budget 100 Bath per Day 

2. การตั้งค่าเปรียบเทียบระหว่างจ๊ิบ (GIF) และ เฟซบุก๊มา้หมุน (Facebook Carousel)

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งค่าเปรียบเทียบระหว่างจ๊ิบ (GIF) และ เฟซบุ๊กมา้หมุน (Facebook Carousel) 

โดยหน่ึงแอดแคมเปญ จะแบ่งเป็นส่ีแอดเซ็ต ดว้ยการแบ่งเป็นกลุ่มดงัน้ี 

2.1 Ad Campaign: Test2_220418 

2.2 Ad Set for Campaign 
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2.2.1 เพศชาย อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS GIF 

2.2.2 เพศชาย อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS GIF 

2.2.3 เพศหญิง อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS GIF 

2.2.4 เพศหญิง อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS GIF 

2.2.5 เพศชาย อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS Facebook Carousel 

2.2.6 เพศชาย อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS Facebook Carousel 

2.2.7 เพศหญิง อาย ุ18-24 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS Facebook Carousel 

2.2.8 เพศหญิง อาย ุ25-34 ในเขต กรุงเทพฯ ดูผา่น iOS Facebook Carousel 

ตารางท่ี 3  Ad Campaign: Test2_220418 

Campaign Name Results Reach Impressions 

Test2_220418 6,204 9,026 9,275 

ตารางท่ี 4  Ad Sets for 1 Campaign: Test2_220418 

Ad set Name Results Reach Impression 
Cost per Results 

(บาท) 

Budget 

(บาท) 

Amount Spent 

(บาท) 

Test1 BKK 18-24 M iOS 1,749 2,633 2,651 0.15 200.00 259.30 

Test1 BKK 25-34 M iOS 1,454 2,263 2,265 0.18 200.00 259.30 

Test1 BKK 25-34 F iOS 1,443 2,044 2,054 0.18 200.00 259.27 

Test1 BKK 18-24 F iOS 1,558 2,289 2,305 0.17 200.00 259.24 

Results 6,204 9,026 9,275 0.17 1,037.11 

ผลการศึกษางานวิจยัดว้ยการทาํ A/B Testing โดยใชรู้ปภาพเดียวกนั แต่ทาํให้ แตกต่างกนัในลกัษณะของ 

การโพสต์ดว้ยจ๊ิบ (GIF) และ เฟซบุ๊กมา้หมุน (Facebook Carousel) สามารถสรุปไดว้่าการแสดงผลของจิ๊บ (GIF) 

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach) ไดดี้กว่าการโพสต์ดว้ยเฟซบุ๊กมา้หมุน (Facebook Carousel) ดว้ยตวัเลขท่ีแสดงผล 

ผา่น Ad Manager  

ผลการทดสอบเชิงเปรียบเทียบ ไดแ้สดงให้เห็นว่าการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach) และ Impression ของจ๊ิบ 

(GIF) สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้กว่าการโพสต์ดว้ยเฟซบุ๊กมา้หมุน (Facebook Carousel) จากการท่ีตั้งค่าความ

สนใจ อายเุพศ ความสนใจ และ เงินในการซ้ือโฆษณา ท่ีเท่ากนั แต่ให้ผลท่ีแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง โดยสามารถแสดงผล 

การทดสอบท่ีดีท่ีสุดไดด้งัน้ี 

GIF: Reach 2,599 Impression 2,616 Budget 200 Bath per Day 

Carousel: Reach 18 Impression 35 Budget 200 Bath per Day 
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5. การอภปิรายผล

1. การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยการทดสอบระหว่างรูปภาพและวีดีโอ

โดยสามารถอภิปรายผลไดว้่า การทาํโฆษณาผา่นเฟสบุก๊ดว้ยรูปแบบของวีดีโอให้ประสิทธิผลดี กว่าการใช้

รูปภาพ จากการทดสอบ A/B Testing ดว้ยการซ้ือโฆษณาผา่น Ad Manager โดยการตั้ งค่าจากปัจจัยที่ประกอบด้วย 

อาย ุเพศ ความสนใจ และ การใชเ้งินซ้ือโฆษณาท่ีเท่ากนั แต่ไดข้อ้ผลลพัธ์ท่ีต่างกนั เน่ืองจากการเขา้ถึงของการทาํโฆษณา 

ในรูปแบบของวีดีโอให้ ประสิทธิผลท่ีดีมากกว่า ในรูปแบบของรูปภาพ เน่ืองดว้ยกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและ 

มีจาํนวนการรับชมท่ีมากกว่า จากการวดัผลดว้ยจาํนวน การเขา้ถึง (Reach) และจาํนวน Impression ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้

มารับชมและ มีปฏิสัมพนัธ์กบัทางเพจ Zuperzup โดนสามารถช้ีแจงไดด้งัน้ี VDO Reach 2,522 และ Images Reach 373 

2. การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยการทดสอบระหว่างจ๊ิบ (GIF) และ เฟซบุก๊มา้หมุน (Facebook Carousel)

สามารถอภิปรายผลไดว้่า การทาํโฆษณาผ่านเฟสบุ๊กในรูปแบบของ จ๊ิบ(GIF) ให้ประสิทธิผลท่ีดีกว่า เฟซบุ๊ก 

มา้หมุน (Facebook Carousel) จากการทดสอบ A/B Testing ดว้ยการยงิและซ้ือโฆษณาผา่น Ad Manager โดยการตั้ง อาย ุ

เพศ ความสนใจ และ การใชเ้งินซ้ือโฆษณาท่ีเท่ากนั แต่ไดข้อ้ผลลพัธ์ท่ีต่างกนั จึงไดข้อ้สรุปว่า การเขา้ถึง ของการทาํ

โฆษณาในรูปแบบของ จ๊ิบ (GIF) ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกว่า เฟซบุก๊มา้หมุน (Facebook Carousel) ในการเขา้ถึง (Reach) กลุ่ม

ผูบ้ริโภค และการแสดงผลจากการเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่า จ๊ิบ (GIF) Reach 2,599 แต่ เฟซบุก๊มา้หมุน (Facebook 

Carousel) Reach 18 

จากการศึกษาทางทฤษฎีพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจการนาํเสนอขอ้ในรูปแบบของเน้ือหาของวีดีโอ (Video 

Content)มากกว่า ในรูปแบบของภาพน่ิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kee & Yazanifard (2015) ไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบั 

การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการทาํกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ท่ีผูป้ระกอบการ 

ให้ความสนใจในยคุปัจจุบนัและในอนาคตไว ้4 ดา้นดงัน้ี  

1. ดา้นการเป็นทอ้งถ่ิน (Localization) หรือ กลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ คือ การปรับเปล่ียนกระบวนการต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ หรือผลิตภณัฑเ์พ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

2. ดา้นอารมณ์ (Emotions) หรือการทาํการตลาดแบบท่ีจะตอบสนองความรู้สึกและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

โดยมีพ้ืนฐานดา้นการใชอ้ารมณ์ความรู้สึกเป็นตวัตดัสินการตดัสินใจ ทั้งน้ีอาจจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก 

และสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

3. ดา้นแนวทางในการกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอ่ืน ๆ (Diversification of Approach) หรือการท่ีธุรกิจ นั้น ๆ

นาํส่ือสังคมออนไลน์ มาเป็นตวัสร้างการปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค วิธีน้ีจะเป็นการช่วยให้ผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจใน

สินคา้ และบริการมารวมกนั คลา้ยกบัการสร้างชุมชมเป็นของตวัเอง  

4. ดา้นจริยธรรมและความซ่ือสัตย ์(Ethical and Honesty) ความโปร่งใสในเชิงเน้ือหาท่ีส่ือสารระหว่างเจา้ของ

ธุรกิจและผูบ้ริโภค โดนจะเนน้การนาํเสนอแต่เร่ืองจริง ในขณะเดียวกนัจากหลกัการท่ีกล่าวมาขา้งตน้การนาํเสนอใน

รูปแบบของ วีดีโอท่ีมีเน้ือหา (Content) ท่ีเป็นประโยชน์ กบัผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Thumbsup 

(2016) ไดพ้ดูถึงการตลาดออนไลน์ 

ดว้ยการนาํเสนอในรูปแบบของวีดีโอมีความสาํคญัท่ีมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะวีดีโอ คือเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการ ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดง่้าน ชดัเจน และเขา้ใจง่านกว่าการใชภ้าพน่ิง โดยสถิติในปี พ.ศ. 2558 พบว่าการเขา้รับชม 

วีดีโอออนไลน์มากถึง 169.3 ลา้นคน ซ่ึงมากกว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 7.1 นอกเหนือจากน้ี การสํารวจยงัพบว่า การทาํการตลาด 
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วีดีโอบนออนไลน์ ยงัสร้างความน่าเช่ือถือ และผูบ้ริโภคยงั สามารถจดจาํแบรนด์สินค้าไดดี้อีกดว้ย ผลสาํรวจพบว่า

ผูบ้ริโภคมากกว่าร้อยละ 52 มีความเช่ือมัน่ และมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ ทั้งยงัมีแนวโน้มที่จะซ้ือสินคา้ 

หลงัดูวีดีโอมากถึงร้อยละ 85 

6. ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะทางทฤษฎี

การศึกษาคร้ังน้ีนาํการประยกุต ์A/B Testing เพ่ือเป็นแนวทางให้ผูว้ิจยัต่อไดเ้ป็นแนวทางเพ่ือนาํไปศึกษาต่อ 

การทาํ A/B Testing ข้ึนอยูก่บับริบทหลายประการณ์ การนาํเสนอในรูปแบบความคิดสร้างสรรค ์(Creative) ก็เป็นหน่ึง 

ในแนวคิดท่ีน่าสนใจในการนาํไปศึกษาต่อ ว่าการสร้างเน้ือหาวีดีโอ (Video Content) แบบไหน สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

มากกว่า ดว้ยการทาํ A/B Testing เพ่ือศึกษาว่าเน้ือหาแบบไหนตรงใจผูบ้ริโภค 

ผูว้ิจัยมีความเห็นว่าการทาํเน้ือหาวีดีโอ (Video Content) บนการส่ือสารการตลาดออนไลน์ ช่วยเพิ่ม

ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และเขา้ถึงให้กบัผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า การนาํเสนอในรูปแบบของภาพน่ิง ผูว้ิจยัอยากเสนอแนะ 

ให้ในอนาคตมีการ นาํเสนอ และทาํวีดีโอโฆษณาท่ีสามารถชกัจูง แนะนาํ เชิญชวน และความบนัเทิงต่อผูบ้ริโภค โดย

เนน้หลกัการสร้างเน้ือหาแบบ Entertain Inform Inspire และ Educate แนวทางการนาํเสนอ แบบน้ี มีขอ้ดีคือการนาํเสนอ 

หลากหลายรูปแบบ และยงัสามารถทาํใหเ้ป็นท่ีจดจาํของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัในอนาคต

2.1 ควรทาํ A/B Testing กบัส่ือประเภทอ่ืน ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ

ในธุรกิจท่ีแตกต่างกนั แต่มีความตอ้งการศึกษาการตอบรับจากกลุ่มผูบ้ริโภค เช่น การออกแบบแบรนด์เนอร์บนเว็บไซต ์

ว่าแบบไหนสามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด แบบไหนท่ีเขา้ใจง่ายในการเลือกรับชมของผูบ้ริโภค 

เป็นตน้ 

2.2 ควรศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือกาํหนดกลุ่ม เป้าหมายท่ีชดัเจนอาจจะเป็น

อีกทาง เลือกหน่ึงท่ีสามารถช่วยการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ในทาํ A/B Testing และสามารถ

สร้างกลยทุธ์ในการทาํการตลาดออนไลน์ ในขั้นตอนต่อไป เช่น การสร้างเส้นทางการเดิน ทางของลูกคา้ (Customer 

Journey) 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึง (1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤต

ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า  (2) เพ่ือศึกษาการตอบสนองของ

ผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิว

พลาซ่า โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเป็นการคดัเลือก

สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผูท่ี้เป็นสมาชิกแฟนเพจ บาร์บีคิว พลาซ่า ท่ีเขา้มาแสดงความ

คิดเห็นในโพสตเ์ก่ียวกบักรณี กระทะดาํ และเน้ือมีจุดสีขาว จาํนวน 10 คน และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และไดท้าํ

การวิเคราะห์ขอ้มลูในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการวิจยัพบว่าในส่วนของการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์นั้น

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารภาวะวิกฤตของบาร์บีคิวพลาซ่าผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ

ช่องทางเฟซบุก๊ และเม่ือรับรู้ถึงวกิฤตไดมี้การติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผา่นทางแฟนเพจของบาร์บีคิวพลาซ่าโดยตรง 

ในขณะท่ีการตอบสนองของผูบ้ริโภคเก่ียวกับส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจ

ร้านอาหารกรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่านั้นคือการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากแสดง

ความคิดเห็นในเชิงแนะนาํและให้กาํลงัใจ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนั้นคิดว่าวิกฤตท่ีเกิดข้ึนไม่ไดร้้ายแรง และมี

โอกาสเกิดข้ึนไดใ้นธุรกิจร้านอาหาร  

ส่วนในดา้นความเช่ือมัน่ภาพรวมในการส่ือสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจในภาวะวิกฤตนั้น  แบรนด์

ส่ือสารไดดี้ ทาํให้ผูบ้ริโภคยงัคงเช่ือมัน่ในคุณภาพและบริการของบาร์บีคิวพลาซ่าไดอ้ยู ่แมมี้ผูใ้หส้ัมภาษณ์บางส่วนท่ี

รู้สึกว่าเช่ือมัน่ในแบรนดล์ดลงแต่ไม่ถึงกบัเลิกใชบ้ริการเน่ืองจากมองว่าแบรนด์มีการออกมาขอโทษและแสดงความ

รับผดิชอบแลว้ จึงให้โอกาสและใชบ้ริการ 

คาํสําคญั : ส่ือสังคมออนไลน์, การส่ือสารในภาวะวิกฤต, ร้านอาหาร, การรับรู้, การตอบสนอง, ความเช่ือมัน่ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are to study the consumers' awareness and reactions through social media 

during the crisis of Barbeque Plaza. It aims to understand how the consumer perceived and responded to the 

message regarding the Black Pan crisis. 

The data were collected by conducting in-depth interviews, 10 interviewees were purposively selected 

from the Bar B Q Plaza Fan Page based on their responses toward the case of Black Pan and contaminated meat. 

Therefore, the data were analyzed to the description research.  

The result showed that the customers learned about the communication crisis mainly via ‘Facebook’ at the 

first time, after that they continued searching for the further information by directly visiting the Bar B Q Plaza fan 

page.   

There were various consumers’ reactions/ comments toward this crisis. However, the majority of 

consumers demonstrated positive feedbacks by encouragements and suggestions, as they believed that the issue was 

not fatal. In term of the consumers’ confidence toward the brand on the crisis was mainly positive because the 

restaurant stepped out and took full responsibilities that helped to remain the high levels of the consumers’ 

confidence. And also, this crisis showed that the brand management team performed a high crisis management skill.  

 

Keywords:  Social Media, Communication in a critical time, Restaurant, Acknowledgment, Reaction, Confidence    

 

1. บทนํา 

ในสังคมปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ียงัไดรั้บความนิยมอย่าง        

ลน้หลามจากสถิติท่ีสาํรวจโดย Thailand Zocial Award 2017 โดยตลอดปี ค.ศ. 2016 มีขอ้ความท่ีแชร์สู่สาธารณะบน 

Social Media ถึงสองพนัห้าร้อยลา้นขอ้ความ (Thailand Zocial Award, 2017) ขอ้มลูเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการแสดง

ความคิดเห็น การแสดงอารมณ์ ท่ีมีต่อเหตุการณ์และประเด็นต่างๆ สังคมออนไลน์ไดมี้บทบาทในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม โดยสร้างการตอบสนองต่อการขบัเคล่ือนทางสังคม อยา่งรวดเร็วฉับไว และกระตุน้ประชากรให้เกิดการ

ปฏิสัมพนัธ์กนั เช่น การติดตาม กิจกรรมต่างๆ การเขา้รวมกลุ่ม และการเกิดการเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นบนส่ือ

สังคมออนไลน์ เป็นต้น และนอกจากท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสารของผูค้นแลว้ ยงัมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤต และส่ือสังคมออนไลน์ไดเ้ปล่ียนรากฐานของการส่ือสารองคก์รไปในช่วงเวลา

เพียงไม่ก่ีปี (แพรววรี เปานิล, 2557) อีกทั้งในปัจจุบนัสังคมออนไลน์ท่ีมีระดบัการใชง้านบ่อยท่ีสุด คือ เฟซบุ๊ก สูงถึง

ร้อยละ 84.5 (สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558) โดยบาร์บีคิวพลาซ่านั้น มีการใช ้เฟซบุ๊กเป็น

ช่องทางหน่ึงในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงในเฟซบุ๊กของบาร์บีคิวพลาซ่านั้นมีสมาชิกติดตาม 675,775 บญัชีรายช่ือ 

(วนัท่ี 11 กนัยายน 2560) ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ ผูศึ้กษานั้นเห็น

แนวทางในการศึกษาการส่ือสารผา่นช่องทางเฟซบุก๊ของบาร์บีคิวพลาซ่า 

แต่การในทางกลบักนัการท่ีผูค้นสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ แสดงความคิดเห็นและการกระจายขอ้มูลไดอ้ย่าง

รวดเร็วอยา่งไร้ทิศทางน้ี สามารถส่งผลเสียต่อองคก์รไดเ้ช่นกนั หากขอ้มลูนั้นเป็นขอ้มลูท่ีส่งผลกระทบและก่อให้เกิด
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ภาวะวิกฤต (Crisis) ขององค์กรตามมาบนส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เพียงแค่คาดหวงัให้องคก์ร

ส่ือสารขอ้มลูออกมาอยา่งซ่ือสัตยแ์ละตรงไปตรงมาเท่านั้น 

การส่ือสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ถือเป็นส่ิงสําคญัของการจดัการกบัวิกฤตการณ์ (Crisis 

Management) ทั้งดา้นการป้องกนัการเกิดวิกฤต การลดปัจจยัคุกคามขณะเกิดวิกฤต และการให้แนวทางแกไ้ขปัญหา

หรือการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Phillips & Young, 2009) ปัญหาในภาวะวิกฤตนั้นเป็นเร่ืองท่ีธุรกิจทัว่

โลกมีโอกาสท่ีจะตอ้งพบเจอ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารท่ีมีโอกาสเกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงในการดาํรงชีวิตของคนทุก ๆ คนและเป็นธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการความปลอดภยั ความ

สะอาด อาหารท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีดี ในปี พ.ศ. 2559-2561 มีกระแสข่าวต่าง ๆ เก่ียวกับร้านอาหารท่ีมีปัญหา

เกิดข้ึนมากมาย 

ในการส่ือสารนั้นหัวใจสําคญัคือผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนั

ผูบ้ริโภคนั้นมีการเลือกใชสิ้นคา้และบริการโดยเลือกจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากแบรนดน์ั้นๆ เพราะฉะนั้นการสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีจึงมีปัจจัยท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สินค้าท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีดี ท่ีสําคญัคือการส่ือสารใน

ช่องทางต่าง ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตท่ีผูบ้ริโภคนั้ นต้องการรับรู้ถึงวิธีการ

แกปั้ญหา และการส่ือสารนั้นตอ้งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด ์

โดยร้านอาหารท่ีมีความโดดเด่นในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการส่ือสารในภาวะวิกฤตร้านหน่ึงคือร้าน 

BAR-B-Q PLAZA ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของ บริษทั บริษทั ฟู้ ดแพชชัน่ หมวดหมู่ Food & Restaurant ถูกจดั

อนัดบัให้เป็น   แบรนดท่ี์มีพลงับนสังคมออนไลน์อยู่ใน 3 อนัดบัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2559 จากการจดัอนัดบัสุดยอด

แบรนดท์รงประสิทธิภาพบนโลกโซเชียล โดยความร่วมมือของ บริษทั โธธ โซเชียล ผูใ้ห้บริการระบบบริการขอ้มูล

เชิงลึกและวิเคราะห์ผลครบวงจร ร่วมกบันิตยสาร การตลาด BrandAge นอกจากน้ีในช่วงปี พ.ศ. 2559–2561 ท่ีผา่นมา

นั้น ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าไดเ้ผชิญกบัภาวะวิกฤตของแบรนด์ และมีการใชส่ื้อดิจิทลัเขา้มาช่วยในการจดัการ

ภาวะวิฤตอีกดว้ย ซ่ึงหากมองตามแนวคิดของ Doorley และ Garcia (2007) ภาวะวิกฤตมกัมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ภิเษก 

ชยันิรันดร์, 2553) 

1) เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํตามปกติ (Non-Routine Event)

2) ทาํให้เส่ียงต่อการเกิดสภาพท่ีไม่สมควรไม่เป็นตามท่ีปรารถนา (Undesired Visibility)

3) สภาพท่ีไม่เป็นไปตามท่ีปรารถนานั้น จะส่งผลต่อความเส่ือมเสียช่ือเสียง (Reputational Damage)

การเกิดภาวะวิกฤตของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่านั้น มีกรณีใหญ่ ๆ อยู ่2 กรณี 

1) วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่านั้น ตอ้งเจอกบัภาวะวิกฤตของแบรนด์ เม่ือมีการ

เปิดตวั กระทะป้ิงยา่งรุ่นใหม่สีดาํ (Black Pan) เพียงไม่ก่ีวนัลูกคา้ก็พบว่าการใชก้ระทะดงักล่าวเป็นสาเหตุ ทาํให้นํ้ า

ซุปเป็นสีดาํ ผูท่ี้ไปใชบ้ริการไดโ้พสตเ์ร่ืองกระทะแบบใหม่ ทาํให้เน้ือหมไูหมเ้ร็ว และทาํให้กระทะเป็นคราบไหมสี้

ดาํ นํ้ าซุปก็พลอยเป็นสีดาํไปดว้ย ดูไม่น่ารับประทาน ขณะท่ีบางคนเจอกระทะใหม่ แต่กลบัมีคราบสนิมบนตวักระทะ 

ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความกงัวลในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัของอาหาร (บาร์บีคิวพลาซ่าเร่งแก,้ 2559) บนส่ือ

สังคมออนไลน์โดยเฉพาะในแฟนเพจ เฟซบุก๊ของบาร์บีคิวพลาซ่า ท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้แสดงความคิดเห็นในกรณี นํ้ าซุป

ดาํในกระทะ Black Pan เป็นจาํนวนมาก รวมถึงในเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
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2) ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กช่ือว่า “Wilawan Wasuntarasophit” เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. ไดโ้พสต์ภาพช้ินเน้ือของร้านบาร์บีคิว

พลาซ่ามีจุดขาวคลา้ยพยาธิตืดววั  จนภาพและเร่ืองดงักล่าวถูกแพร่กระจายในโลกออนไลน์ซ่ึงในข่าวท่ีเป็นกระแสบน 

บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  

ทั้งน้ี ทฤษฏีการส่ือสารในภาวะวิกฤต (Situational Crisis Communication Theory: SCCT)  ซ่ึงถือว่า เป็น

ทฤษฎีท่ีมีความโดดเด่น ท่ีองคก์รสามารถนาํไปใชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได ้อาทิ กลยุทธ์การส่ือสาร 

(Communication Strategy) จะเป็นส่วนสําคญัท่ีองคก์รตอ้งกระทาํเพ่ือรักษาช่ือเสียงและลดความรุนแรงของปัญหา

จากภาวะวิกฤตของค์กร โดยการประชาสัมพนัธ์ส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Coombs, 2008 อา้งถึงใน แพรววรี      

เปานิล, 2557) รวมทั้ง แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Network) และแนวคิดเก่ียวกับ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ซ้ึงเป็นแนวคิดท่ีมีความสาํคญัในการทาํการศึกษาในคร้ังน้ี 

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคและกลยุทธ์            

การส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ในกรณีท่ีแตกต่างกนั โดยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสาร และการ

ตอบสนองโดยการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางเฟซบุก๊แฟนเพจ เม่ือเกิดภาวะวิกฤตทั้ง 2 กรณีข้ึนโดย

ประเมินจากกลยทุธ์ต่าง ๆ ซ่ึงนาํไปสู่การประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริโภคให้การตอบรับดีท่ีสุดในแต่ละกรณีซ่ึงมีผลต่อการ

รักษาช่ือเสียงขององคก์ร เพ่ือให้หน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปประยุกต์ใชใ้ห้เป็น

ประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป 

รวมทั้งการศึกษาการรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร  : กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า ในคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ องค์กร 

ธุรกิจร้านอาหาร หรือนกัการตลาด และผูท่ี้สนใจในกลยุทธ์การส่ือสารในภาวะวิกฤตสามารถนาํผลของการวิจยัใน

คร้ังน้ี ไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์และแผนการบริหารภาวะวิกฤตบนส่ือสังคมออนไลน์

ให้เหมาะสมกับผูบ้ริโภคชาวไทย อีกทั้งผูท่ี้สนใจต้องการศึกษาหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารในภาวะวิกฤต 

สามารถนําผลของการวิจัยในคร้ังน้ี ไปเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร : 

กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า 

2.2 เพ่ือศึกษาการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจ

ร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจยัเร่ือง “การรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์

ของธุรกิจร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า” โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้และการ

ตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร : กรณีศึกษา
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ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดระเบียบวิธีการวิจัยไว้

ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประเภทของงานวจิยั 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวม ขอ้มลูวิจยั ซ่ึง

ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary)แหล่งขอ้มลู 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเป็นการคดัเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) กบัผูท่ี้เป็นสมาชิกแฟนเพจ บาร์บีคิวพลาซ่า จาํนวน 10 คน โดยใชเ้กณฑ์ในการ

คดัเลือกโดยเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นสมาชิคแฟนเพจบาร์บีคิวพลาซ่ามามากกว่า 2 ปี

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีเชิญมาให้ข้อมูลนั้นต้องมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์เก่ียวกับกรณี 

กระทะดาํ และเน้ือมีจุดสีขาวท่ีเกิดข้ึน ผา่นช่องทางเฟซบุก๊ แฟนเพจ บาร์บีคิวพลาซ่า 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-Depth Interview) เป็นหลกั โดยใชก้ารดาํเนินการสมัภาษณ์ดว้ยคาํถามปลายเปิด ท่ีไดเ้ตรียมแนวคาํถามไวล่้วง 

หนา้ซ่ึงมีความชดัเจน ง่ายต่อความเขา้ใจ และไม่เป็นการช้ีนาํคาํตอบ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ชุดคาํถามเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารในภาวะวิกฤตผา่นช่องทางเฟซบุก๊ แฟนเพจ บาร์

บีคิว  พลาซ่า 

ประเด็นท่ี 2 ชุดคาํถามเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภคในภาวะวิกฤตผา่นผา่นช่องทางเฟซบุก๊

แฟนเพจ บาร์บีคิว  พลาซ่า 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยันั้น ทางผูว้ิจยัไดด้าํเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ก่อนทาํการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดน้าํแนวทางและคาํถามท่ีจะใชใ้นการสัมภาษณ์ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาถึงความเท่ียงตรงและคุณภาพของคาํถาม รวมถึงความครอบคลุมของประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 

และไดมี้การแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้มีความสมบรูณ์ก่อนสัมภาษณ์จริง 

2) ทาํการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งสังเกตการณ์ และทาํการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมหากมีขอ้สงสัย ในประเด็น

อ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บขอ้มลูเพ่ิมจากการสังเกตการณ์ เพ่ือให้เขา้ใจถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน และทาํความเขา้ใจถึงปรากฏการณ์

นั้น 

3) ผูท้าํการวิจยั ไดท้าํการถอดบทสัมภาษณ์ และส่งให้ผูส้ัมภาษณ์ไดอ่้าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

หากขอ้ความการสัมภาษณ์ไม่ตรงตามขอ้มลูท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้สัมภาษณ์ไว ้ผูว้ิจยัจะไดท้าํการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 

4) นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบจาก

แหล่งท่ีมาต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก, การวิเคราะห์เน้ือหา และจากขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ืออธิบาย

สภาพการณ์หลาย ๆ ช่วงเวลา และมิติท่ีต่างกนั 
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3.5 การจัดทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ผล 

1) ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการถอดบทสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียงมาอ่านทบทวนหลาย ๆ คร้ัง

เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของผูมู้ลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และนาํไปพิจารณาสรุปเป็นประเด็นสําคญั ก่อน

นาํไปวิเคราะห์เป็นผลการวิจยั 

2) การวิเคราะห์ผลการวิจยั ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยนาํ

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 10 คน มาประมวลคาํตอบเพ่ือหาผลสรุปของการวิจยัเชิง

คุณภาพ โดยแบ่งเป็นประเด็นตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงใชว้ิธีอธิบายขอ้มูลโดยนาํความคิดเห็นและประเด็นท่ี

น่าสนใจ ยกเหตุผลสนับสนุน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์ของผูว้ิจัยโดยอา้งอิงจากหนังสือ เอกสาร 

บทความ งานวจิยั รวมทั้งแนวคิดและผลวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ผลการวจิัย

4.1 ผลการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจ

ร้านอาหาร กรณศึีกษาร้านอาหารบาร์บีควิพลาซ่า 

จากการศึกษาในเร่ือง การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจ

ร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า พบว่าประเดน็สาํคญั ๆ ดงัน้ี 

1) การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์วิกฤตของบาร์บีคิวพลาซ่าผ่านส่ือสังคมออนไลน์จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัสมาชิกแฟนเพจทั้ง 10 คน พบว่าในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์วิกฤตของบาร์บีคิว

พลาซ่านั้ น แต่ละคนมีเปิดรับข้อมูลจากส่ือช่องทางท่ีแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่แลว้เปิดรับข่าวสารผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์  โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลข่าวสารภาวะวิกฤตของบาร์บีคิวพลาซ่าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

โดยเฉพาะช่องทาง เฟซบุก๊ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุค๊ แฟนเพจของบาร์บีคิวพลาซ่า รวมถึงเฟซบุก๊เพจข่าวอ่ืน ๆ  

2) เม่ือมีการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารมากจากส่ือต่าง ๆ แลว้นั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดติ้ดตามข่าวสารต่อจาก

ทางเฟซบุก๊ แฟนเพจ บาร์บีคิวพลาซ่า ทาํให้ไดรั้บรู้ถึงกลยทุธ์การส่ือสารในการแกว้ิกฤตของบาร์บีคิวพลาซ่า ซ่ึงส่วน

ใหญ่เห็นว่าบาร์บีคิวพลาซ่ามีการส่ือสารโดยการออกมาขอโทษอยา่งเต็มรูปแบบ ชดัเจน และรวดเร็ว 

3) หลงัจากผูใ้ห้สัมภาษณ์รับรู้ถึงภาวะวิกฤตของบาร์บีคิวพลาซ่าท่ีเกิดข้ึน มีการติดตามข่าวสารต่อ

ทางช่องทางเฟซบุก๊ของบาร์บีคิวพลาซ่า เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีแบรนด์ออกมาช้ีแจง้ และสามารถเขา้ถึงข่าวสารได้

อยา่งสะดวก 

4) การส่ือสารในภาวะวิกฤตผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของบาร์บีคิวพลาซ่านั้นผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่

มองว่าใชเ้วลาในการช้ีแจง้รวดเร็ว มีความชดัเจน และสะทอ้นให้เห็นถึงความรับผดิชอบท่ีแบรนดมี์แต่ผูบ้ริโภค 

โดยสรุปการรับรู้กลยทุธ์การส่ือสารในภาวะวิกฤตผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญัรับรู้

ถึงการส่ือสารในภาวะวิกฤตว่า บาร์บีคิวพลาซ่านั้นส่ือสารไดช้ดัเจน รวดเร็ว และมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ท่ีมีผูท่ี้ติดตามข่าวภาวะวิกฤตอยู่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้

ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจในขอ้มลูในการส่ือสารของบาร์บีคิวพลาซ่าในคร้ังน้ี 
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4.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริโภคเกี่ยวกับส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์

ของธุรกจิร้านอาหาร กรณศึีกษาร้านอาหารบาร์บีควิพลาซ่า 

จากการศึกษาในเร่ือง การตอบสนองของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่ือสารในภาวะวิกฤตผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของ

ธุรกิจร้านอาหารกรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า ดงัน้ี 

การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการตอบสนองภาวะวิกฤตของผูบ้ริโภค จากการสัมภาษณ์ พบว่าในการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ในการตอบสนองภาวะวิกฤตของผูบ้ริโภค ทั้งหมดนั้นตอบสนองผา่นทางเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะ  เฟซบุ๊ก 

แฟนเพจของบาร์บีคิวพลาซ่า ส่วนใหญ่มองว่าช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ นั้นเป็นช่องทางท่ีสะดวก และง่าย ในการ

แสดงความคิดเห็น เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีใชเ้ป็นประจาํในชีวิตประจาํวนั และเป็นช่องทางท่ีแบรนด์นั้นส่ือสารกบั

ผูบ้ริโภคเป็นหลกับนออนไลน์ โดยมีการเผยแพร่ คาํช้ีแจง้ต่าง ๆ ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญัรู้สึกว่าสามารถเขา้ถึงแบรนด์

ไดโ้ดยตรง และเป็นช่องทางท่ีสะดวกและง่ายต่อการแสดงความคิดเห็น 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีแสดงความคิดเห็นนั้น มองว่าเป็นสิทธ์ิในฐานะผูบ้ริโภค การแสดงความคิดเห็นโดยตรง

กบัแบรนดผ์า่นช่องทางเฟซบุก๊ แฟนเพจ เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดนั้นส่งผลกระทบโดยตรง  นอกจากแสดงความคิดเห็น

ในเฟซบุก๊ แฟนเพจแลว้มีการแชร์ในเฟซบุก๊ส่วนตวัอีกดว้ย 

อีกทั้งการตอบสนองของผูบ้ริโภคผา่นการแสดงความคิดเห็นในช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ บาร์บีคิวพลาซ่า 

พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นมีความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็น ทั้งการแสดงความคิดเห็นในเชิงแนะนาํ เชิงให้

กาํลงัใจ และในเชิงซํ้ าเติม การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงให้คาํแนะนาํ และให้กาํลงัใจ เน่ืองจากมองว่า

วิกฤตท่ีเกิดข้ึนกบับาร์บีคิวพลาซ่านั้นมีโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดใ้นธุรกิจร้านอาหาร 

รวมทั้งความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่านั้นส่วนใหญ่

ยงัมีความเช่ือมัน่ต่อแบรนด ์มีแค่บางส่วนท่ีลดลงบา้งแต่ไม่ถึงกบัไม่ใชบ้ริการต่อ ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่ือสารในภาวะ

วิกฤตผา่นส่ือสังคมออนไลน์นั้น บาร์บีคิวพลาซ่าทาํไดดี้ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัเช่ือมัน่ในแบรนด ์ 

โดยสรุป เม่ือนําการศึกษาผลการวิจัยของการรับรู้ และการตอบสนองการส่ือสารในภาวะวิกฤต มา

เปรียบเทียบกบัการศึกษาความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคนั้น พบว่า เม่ือผูบ้ริโภคในปัจจุบนันั้นไดรั้บข่าวสารจากสังคม

ออนไลน์เป็นหลัก โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤต ของ       

บาร์บีคิวพลาซ่าท่ีเกิดข้ึนทั้ง 2 กรณี และเกิดการตอบสนองผ่านช่องทางเดียวกนั นั้นคือการแสดงความคิดเห็นใน

รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากแสดงความคิดเห็นในเชิงแนะนาํและให้กาํลงัใจ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนั้นคิดว่าวิกฤต

ท่ีเกิดข้ึนไม่ได้ร้ายแรง และมีโอกาสเกิดข้ึนได้ในธุรกิจอาหาร รวมทั้งยงัเห็นว่าแบรนด์มีการส่ือสารทางสังคม

ออนไลน์ไดอ้ยา่งชดัเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้ความเช่ือมัน่ในแบรนด์ส่วนใหญ่นั้นไม่ไดล้ดลง แต่จะ

มีการเสนอแนะเพ่ือให้แบรนดพ์ฒันาการส่ือสารใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาการรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์

ของธุรกิจร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า ไดพ้บประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจหลายประเด็นดว้ยกนั 

โดยแต่ละประเด็นจะมีส่วนท่ีเหมือน ส่วนท่ีแตกต่าง และส่วนท่ีเสริมเน้ือหา จากงานวิจยัใกลเ้คียงอ่ืน ๆ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2248 จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัรังสิต 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจ

ร้านอาหาร กรณศึีกษาร้านอาหารบาร์บีควิพลาซ่า 

การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษา

ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารภาวะวิกฤตของบาร์บีคิวพลาซ่าผ่าน          

ส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุก๊ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุก๊ แฟนเพจของบาร์บีคิวพลาซ่ารวมถึงเฟซบุก๊เพจข่าว

อ่ืน ๆ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั เพราะสะดวกและรวดเร็วในการเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใชแ้ละความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีได้

จากการใชส้ังคมออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  

ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการใชส้ังคมออนไลน์ 3 ปีข้ึนไป โดยสังคมออนไลน์ 

ท่ีใชบ่้อยท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก และช่องทางท่ีใชส้ังคมออนไลน์ คือผ่านทาง Smartphone ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ

สังคมออนไลน์มากท่ีสุด ใชใ้นการคุยกบัเพ่ือนมากท่ีสุด คุณสมบติัของสังคมออนไลน์ท่ีประชาชนชอบมากท่ีสุด คือ 

ทาํให้สามารถรับรู้ขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 รวมทั้งส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารต่อทางช่องทางเฟซบุก๊ แฟนเพจของบาร์บีคิวพลาซ่าโดยตรงเน่ืองจาก

ไดเ้ป็นสมาชิกของเพจบาร์บีคิวพลาซ่า เพ่ือรับข่าวสารโปรโมชัน่ต่าง ๆ จึงเช่ือว่าเฟซบุ๊ก แฟนเพจนั้นเป็นช่องทางท่ี

สามารถรับข่าวสารจากแบรนดโ์ดยตรงซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง แฟนเพจ คืออะไร กล่าวไวว้่าเฟซบุ๊ก นอกจาก 

จะใชติ้ดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลต่างๆ ไวด้ว้ยกนัแลว้ เฟซบุ๊กยงัเป็นช่องทางสําคญัในการส่ือสารตราสินคา้ นั่นคือ

แฟนเพจ เฟซบุ๊กท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือประชาสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ บุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงเดียวกัน โดยสมาชิกเพจ 

สามารถตั้งคาํถาม รวมถึงเม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบริการสามารถแสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ท่ีทั้ง

ดีและไม่ดีไดด้ว้ยเช่นกนั (“แฟนเพจ คืออะไร”, 2553 อา้งถึงใน ณฐัธินี ชยัตรี, 2558, น. 14) 

 ส่วนที่ 2  การตอบสนองของผู้บริโภคเกี่ยวกับส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจ

ร้านอาหารกรณศึีกษาร้านอาหารบาร์บีควิพลาซ่า 

การตอบสนองของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร

กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะตอบสนองต่อการส่ือสารผ่าน

ช่องทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีแบรนด์นั้นส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเป็นหลกับนออนไลน์ โดยมีการ

เผยแพร่ คาํช้ีแจงต่าง ๆ ทาํให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์รู้สึกว่าสามารถเขา้ถึงแบรนด์ไดโ้ดยตรง และเป็นช่องทางท่ีสะดวกและ

ง่ายต่อการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ วิลาส ฉํ่ าเลิศวฒัน์ และคณะ (2554) เฟซบุ๊กเป็นส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง พฤติกรรมและกระบวนการคิด ของตัวเรา พฤติกรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป 

แตกต่างจากพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยทาํ ผูค้นส่วนใหญ่เลือกท่ีจะรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ ทาํให้

ข่าวสารนั้ นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ผูบ้ริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ได้

โดยง่าย 

ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นไดรั้บประสบการณ์จากแบรนดท่ี์แตกต่างกนั จึงมีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของศรีสมบรูณ์ แยม้กมล (2538) สรุปเก่ียวกบัความคิดเห็นว่า เป็นการแสดงออกทางความรู้สึกหรือ

ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงอาจเกิดจากการประเมินผล ส่ิงนั้น หรือเหตุการณ์นั้น 
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โดยมีอารมณ์ประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มในขณะนั้นเป็นพ้ืนฐานการแสดงออก ซ่ึงอาจจะถูกตอ้งหรือไม่ก็ได้

อาจจะไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ไดค้วามคิดเห็นน้ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การแสดงความ

คิดเห็นอาจจะทาํดว้ยการพดู หรือการเขียนก็ได ้

โดยการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงให้คาํแนะนาํ และให้กาํลงัใจ เน่ืองจากมองว่าวิกฤตท่ีเกิด

ข้ึนกบับาร์บีคิวพลาซ่านั้นมีโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดใ้นธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ สุโท เจริญสุ เร่ือง การ

แสดงความคิดเห็น ได้กล่าวถึงความคิดเห็นว่าเป็นสภาพความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และการ

เรียนรู้ของบุคคล เป็นผลใหบุ้คคลมีความติดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีชอบ ไม่ชอบ หรือเฉย ๆ 

โดยความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร

กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนมากเห็นว่าบาร์บีคิวพลาซ่า มีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีอยู่

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซ่ึงเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารระหว่างแบรนด์กบั

ลูกคา้ โดยแบรนดอ์อกมาขอโทษ ซ่ึงทาํให้เห็นถึงความจริงใจท่ีมีต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองกลยุทธ์

การส่ือสารและการจดัการในภาวะวิกฤตของธุรกิจร้านอาหารผา่นส่ือดิจิทลั โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ

ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูบ้ริหารฝ่ายส่ือสารการตลาดและฝ่ายการตลาดของร้านอาหารรูปแบบ

เครือข่าย (Chain Restaurant) 2 แห่ง ไดแ้ก่ ร้านเคเอฟซี และ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลังจากนั้นได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่าในส่วนของการ

วางแผนเพ่ือการส่ือสารในภาวะวิกฤตทั้ง 2 ร้านจะมี การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัแบรนดใ์นแง่มุมต่างๆ 

ท่ีอาจนาํไปสู่การเผชิญกบัภาวะวิกฤตของแบรนด ์หลงัจากนั้นจะมีการจดัทาํคู่มือเพ่ือรับมือและส่ือสารภายใตภ้าวะ

วิกฤต โดยพบว่ากลยุทธ์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ กลยุทธ์การปรับปรุงแกไ้ขโดยตอ้งส่ือสารอยู่บนพ้ืนฐานของความ

จริงใจและการให้ขอ้มลูเป็นจริง  ดา้นการใชส่ื้อดิจิทลัในการส่ือสารและการจดัการภาวะวิกฤตนั้น พบว่าส่ือดิจิทลัเขา้

มามีบทบาทอยา่งมาก (ภทัร พรหมมารักษ,์ 2559)  

ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารในภาวะวิกฤตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร

กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่านั้นส่วนใหญ่ยงัมีความเช่ือมัน่ต่อแบรนด ์มีแค่บางส่วนท่ีลดลงบา้งแต่ไม่ถึงกบั

ไม่ใชบ้ริการต่อ ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่ือสารในภาวะวิกฤตผา่นส่ือสังคมออนไลน์นั้น บาร์บีคิวพลาซ่าทาํไดดี้ จึงทาํ

ให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัเช่ือมัน่ในแบรนด์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Morgan & Hunt (1994) ได้กล่าวว่า 

ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสามารถประเมินไดจ้ากความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการ ซ่ึงผูใ้ห้บริการแต่ละองคก์ารมีโอกาส

ไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูรั้บบริการแตกต่างกนั และจะเกิดการประเมินไดเ้ม่ือผูรั้บบริการ รับบริการเสร็จเรียบร้อย การ

บริการนั้ นจะถูกเปรียบกบัขอ้ตกลงก่อนการใชบ้ริการท่ีผูใ้ห้บริการกาํหนดไว ้หากผูรั้บบริการบรรลุวตัถุประสงค ์

ความเช่ือมัน่จะเกิดข้ึน ความเช่ือมัน่มีความสําคญัอย่างยิ่งในการระบุขอ้ตกลง เพ่ือแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกคา้

และองคก์ร ความเช่ือมัน่คือสภาพความเป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่ ในขณะท่ีผูรั้บบริการมีส่วนร่วม

ในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย ์(Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด และขนานกบั

กรอบแนวคิดท่ีศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวิทยา 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้ นมองว่าอาหารและบริการของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น มีมาตรฐานและมีการปรับปรุง

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งแบรนดย์งัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วศินี 

พงศ์พฒันศกัด์ิ (2557) ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไวว้่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกร้านอาหารของกลุ่ม
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ตวัอยา่งมีทั้งหมด 4 ปัจจยัดว้ยกนั คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพ และราคา ปัจจยัดา้นการไดรั้บการบริการ ปัจจยัดา้นช่ือเสียง 

และปัจจยัดา้นความไม่มีเอกลกัษณ์ ตามลาํดบั 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1) การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการส่ือสารภายใตภ้าวะวิกฤตพบว่า Facebook เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพและ

ผูบ้ริโภคนิยมใชสู้งสุดในการเปิดรับข่าวสาร ทั้งน้ีเม่ือเกิดภาวะวิกฤตกบัแบรนด์ข้ึน ควรใชช่้องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ

ในการส่ือสารและพยายามควบคุมเน้ือหารวมทั้งบทสนทนาให้อยูใ่นส่ือของแบรนดเ์น่ืองจากผูบ้ริโภคต่างใชช่้องทาง   

เฟซบุก๊ในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้แบรนด์รับรู้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการ ดงันั้น  แบรนด์จึงควรส่ือสารดว้ยความจริงใจ 

ให้ขอ้มลูท่ีเป็นจริงและมีการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการแกไ้ขหรือการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

และตอบสนองโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้

2) ภาวะวิกฤตสามารถเกิดข้ึนได้กับทุกองค์กร จึงควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยการคาดคะเน

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่ สภาวะวิกฤต การอบรบให้ความรู้เก่ียวกบัการรับมือและการส่ือสารในภาวะ

วิกฤต และการเตรียมขอ้ความ ไปจนถึงการเตรียมรูปแบบกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือตอบกลบัในรูปแบบต่าง ๆ ในขณะ

เกิดภาวะวิกฤตกบัแบรนด์มีส่วนช่วยในการป้องกนั หรือบรรเทาความรุนแรงท่ีแบรนด์จะตอ้งเจอในภาวะวิกฤตได้

อยา่งทนัท่วงที  

3) การส่ือสารกับผูบ้ริโภคนั้ นเป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อธุรกิจ โดยเฉพาะเม่ือเกิดภาวะวิกฤตข้ึน ผูบ้ริโภคย่อม

ตอ้งการคาํอธิบาย วิธีการแก้ปัญหา ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นนักการตลาด นักประชาสัมพนัธ์ จึงต้องมีการ

เตรียมการวางแผนเพ่ือการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลกระทบต่อแบรนด์ให้น้อยท่ีสุด นั่นคือ การใช้

ช่องทางการส่ือสารผา่นสังคมออนไลน์ท่ีมีผูติ้ดตามในช่องทางต่าง ๆ ในการส่ือสารเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่าง

รวดเร็วและตรงจุด รวมทั้งการส่ือสารในแต่ละคร้ังควรมีหลกัฐานหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้เกิดความ

น่าเช่ือถือ  

4) โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารท่ีมีความเส่ียงสูงในการเกิดภาวะวิกฤตนั้น การส่ือสารเม่ือเกิดภาวะวิกฤตจึง

เป็นส่ิงสาํคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการรับรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาจากแบรนด์ กลยุทธ์ท่ีควรใชคื้อการขอโทษอย่าง

เต็มรูปแบบ และนอกจากการส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆแลว้ ควรให้ความสาํคญักบัการบริการภายในร้านรวมดว้ย 

5) การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัในธุรกิจร้านอาหารแบบเครือข่าย (Chain Restaurant) เท่านั้น ผลท่ีไดอ้าจ

ไม่ไดส้ะทอ้นถึงธุรกิจร้านอาหารประเภทอ่ืน ๆ เช่น แบบร้านท่ีไม่มีสาขา (Stand Alone) หรือร้านอาหารแบบบริการ

จดัส่งถึงท่ี (Delivery) 

กติตกิรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา             

เกศดายุรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ผูใ้ห้คาํแนะนาํและปรึกษา และผูว้ิจยัขอขอบคุณ สมาชิกแฟนเพจ    

บาร์บีคิวพลาซ่า ทั้ง 10 ท่าน ท่ีอนุเคราะห์การให้สมัภาษณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจยัในคร้ังน้ี 
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การใช้เพจเฟซบุ๊ก บัณฑิต อึง้รังษี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

USING BUNDIT UNRANGSEE ‘S FACEBOOK PAGE TO IMPROVE QUALITY OF LIFE 

นภกลุ พงษ์จินดา  

หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม, uterogirl24@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิทยานิพนธ ์เร่ือง การใชเ้พจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากร ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจบณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยท่ี์ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิต (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเ้พจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยท่ี์ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  และ(3) 

เพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์เพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยท่ี์ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มคนท่ีเป็น สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารย ์จาํนวน  400 

คน  โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน ด้วยค่า Independent-

Samples t-Test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) F-test  และใชค่้าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) พร้อม

นาํขอ้มลูท่ีไดม้าหากลยทุธเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาเพจเฟซบุ๊กท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร อนั

จะนาํมาซ่ึงประโยชน์ในภายภาคหนา้  

ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นพฤติกรรมการใชเ้พจเฟซบุก๊บ่อยท่ีสุดคือช่วงเวลา 18.01-21.00 

ลกัษณะการใชเ้พจเฟซบุก๊ท่ีทาํประจาํ และเหตุผลท่ีเลือกติดตามเพจต่างๆ คือเพ่ือติดตามความเคล่ือนไหวและข่าวสาร

จากเพจ โดยส่วนใหญ่คิดว่าเพจท่ีดีควรมีการนําเสนอข้อมูลใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ขณะท่ีการติดตามเพจเฟซบุ๊ก 

บณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารย ์ส่วนใหญ่คือเน้ือหาเก่ียวกบัเคล็ดลบัความสาํเร็จ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พจ

เฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยเ์พ่ือตอ้งการหาแรงบนัดาลใจ และมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพจโดยการ กด Like 

มากท่ีสุด ขณะท่ีการใชป้ระโยชน์เฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยม์ากท่ีสุดคือดา้นสังคม รองลงมาคือดา้น

สุขภาพ ส่วนเพจเฟซบุค๊ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรมากท่ีสุดคือดา้นสังคม รองลงมาคือดา้นจิตใจ  

ผลการวิจยัทั้งหมดส่งผลให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมการใช ้การใชป้ระโยชน์ เพจเฟซบุ๊กท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของประชากร เม่ือนาํขอ้มลูท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบเช่ือว่าจะสามารถสร้างเพจเฟซบุ๊กอ่ืนๆ 

ออกมาอีกเพ่ือช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมดีข้ึน 

คาํสําคญั: เพจเฟซบุก๊,คุณภาพชีวิต 
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ABSTRACT 

This research, Using Bundit Unrangsee’s Facebook Page to Improve Quality Of Life, aimed to study: 1) 

Demographic characteristics group of Mr. Bundit Ungrangsee’s fanpage members 2) Use behavior of Mr. Bundit 

Ungrangsee’s Facebook Page 3) Mr. Bundit Ungrangsee’s Facebook Page utilization and 4) Facebook Page that 

affects to quality of life. 

This survey research instrument was mainly a questionnaire. The samples of the study were 400 people 

from group of Facebook Page’s member of Mr. Bundit Ungrangsee, master of master. Statistics analysis was 

deployed including Percentage, Average, Weighted mean, Standard deviation, Independent Samples T-Test (the 

different comparison between 2 independent variables), ANOVA F-test (the different comparison between 

variables exceeding 2 variables) and Pearson’s Correlation Coefficient. The result was then applied to find out a 

strategy which aimed to be a guideline for learners developing Facebook Page that affects the population’s quality 

of life and finally leads to benefit in the future.  

The findings in this study revealed that the different demographic characteristics could affect the quality 

of life in different ways at the 0.05 level of significance. Additionally, the use behavior of Facebook Page most 

frequently found during 1801 to 2100 hours. The nature of usage in regularly and reason why being a follower was 

for following up movement and updated information from Page. Normally, the majority of respondents believe the 

good Page should present updated information at all times. Meanwhile, the follow of Facebook Page – Mr. Bundit 

Ungrangsee, master of master, was mostly involving with successful tips. The objective mainly was to inspire and 

interact with the Page by click “Like” while the Page utilization mostly came from society and healthcare 

respectively. However, the most influent factors to quality of life were found society and mentality accordingly. 

To conclude, the research results in use behavior understanding, utilization and factors affecting the 

quality of life. Once fully analyzed and compared, we believe that our further creation of the Facebook Page would 

definitely help out better quality of life for the population in society. 

Keywords: Facebook Page, quality of life 

บทนํา 

โลกยคุปัจจุบนั ท่ีส่ือเก่าไดล้ดบทบาทลง และมีส่ือใหม่ เพ่ิมข้ึนมากมาย  โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีได้

กลายเป็นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยส่์วนใหญ่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดว้ยการเป็น

เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีสามารถกระจายขอ้มลูข่าวสารอยา่งรวดเร็วในรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม เพ่ือการ

สร้างเครือข่ายของผูค้นขนาดใหญ่ท่ีมีผูร่้วมสนทนาไดห้ลากหลายคน ซ่ึงแตกต่างจากส่ือดั้ งเดิมท่ีเป็นรูปแบบการ

ส่ือสารทางเดียว อีกทั้งผูใ้ชง้านสามารถเป็นไดท้ั้งผูบ้ริโภคเน้ือหาและผลิตเน้ือหาไดอี้กดว้ย (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2553) 

จากสถิติพฤติกรรมการใชง้าน Internet และ Social Media ทัว่โลก พบว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บ

ความนิยมจากคนไทยมากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) (Tana, 2016) เคร่ืองมือส่ือสารท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชติ้ดต่อ
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สนทนา การส่งรูปภาพ วิดีโอต่างๆ พร้อมทั้งมีรูปแบบสําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย เช่น การกดถูกใจ 

(Like) การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร (Share) และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยผูใ้ชม้กัมีวตัถุประสงค์การใชง้านท่ี

แตกต่างกนัไป นอกจากจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารท่ีสําคญัแลว้ หลายองค์กรไดใ้ชเ้ฟซบุ๊กเป็นช่องทาง

สาํหรับส่ือสารการตลาด การประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ดว้ยวิธีการสร้างชุมชนบนเฟซบุ๊ก 

ท่ีเรียกว่าแฟนเพจ เพ่ือวตัถุประสงค์หลากหลายรูปแบบ ทั้งการโปรโมทสินคา้ การประชาสัมพนัธ์องค์กร เพ่ือให้

ความรู้ ความบนัเทิง และเพ่ือเป็นการส่ือสารแลกเปล่ียนประสบการณ์ จากผูส้นใจในเร่ืองเดียวกนั  

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ยคุน้ี ผูค้นทัว่โลก ต่างนิยมใชส่ื้อเฟซบุ๊ก ในชีวิตประจาํวนักนัอย่างแพร่หลาย และเวลา

ในชีวิตของคนส่วนใหญ่ อยู่กบัส่ือโซเชียลมีเดียประเภทน้ี ชนิดท่ีว่ากลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตไปแลว้ หลายคน

กลายเป็นคนดงั เป็นอาจารยใ์นเร่ืองท่ีตนเองถนดั มีสมาชิกแฟนเพจ คอยติดตาม หลายคนกลายเป็นเศรษฐี จากการคา้

ขาย จะให้เห็นไดว้่า นอกจากขอ้เสียท่ีมีผูว้ิจยัหลายคนทาํการวิจยัมาแลว้ ในทางตรงกนัขา้ม เฟซบุ๊ก ก็มีคุณประโยชน์ 

และมีอิทธิพล ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไดเ้ช่นเดียวกนั  

ปัจจุบนั มีเฟซบุก๊แฟนเพจผดุข้ึนมามากมาย  บา้งก็ประสบความสําเร็จ บา้งก็ไม่ไดรั้บความสนใจจนปล่อย

ให้เพจร้างไป ส่วนเน้ือหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ  ก็มีมายมาย ตามแต่รสนิยม และความสนใจ งานวิจยัเล่มน้ี ผูว้ิจยัได้

ศึกษา เพจนํ้าดี ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ซ่ึงเป็นเพจท่ีทั้งให้ความรู้ ให้กาํลงัใจ ตลอดจนแนะแนวทางใน

การสร้างรายได ้คือ เฟซบุก๊แฟนเพจ  บณัฑิต อ้ึงรังษี:อาจารยข์องอาจารย ์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของส่ือเฟซบุ๊ก 

และรูปแบบการใชชี้วิตของประชาชนท่ีเปล่ียนไป ทาํให้คุณบณัฑิต ใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นช่องทางในการให้ความรู้ 

และส่ือสารกบัผูค้น ควบคู่ไปกบัการเปิดคอร์สออนไลน์สอนโดยตรง และการเขียนหนังสือ  สําหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

บณัฑิต อ้ึงรังษี:อาจารยข์องอาจารย ์ สร้างข้ึนมา โดยมีวตัถุประสงคคื์อการสร้างให้คนไทย เป็นท่ียอมรับของชาวโลก 

มีความสําเร็จและเป็นแสงสว่าง ไปให้ความรู้กับผูค้น ต่อยอดไปเร่ือย ๆ มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ อันจะทาํให้

สังคมไทย มีคุณภาพและน่าอยู่มากข้ึน ปัจจุบนัเพจดงักล่าวไดรั้บความสนใจจากประชาชน ท่ีตอ้งการจะยกระดับ

คุณภาพชีวิต และประสบความสาํเร็จมากข้ึน  ดว้ยเน้ือหาท่ีเป็นลกัษณะฮาวทู (How to) สอดแทรกทั้งปรัชญา ศาสนา 

จิตวิทยา รวมถึงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ จากนกัเขียนช่ือดงั และผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในชีวิตระดบัโลก รวมถึงเคล็ด

ลบัความสาํเร็จของคุณบณัฑิตเอง  

จากทั้งหมดท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงอยากท่ีจะศึกษาว่าเพจเฟซบุก๊ จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรได้

อยา่งไร  จากกรณีศึกษาเฟซบุก๊แฟนเพจ  บณัฑิต อ้ึงรังษี:อาจารยข์องอาจารย ์ว่าจะสามารถช่วยให้ประชากร ท่ีติดตาม

เป็นลูกเพจกว่า  4 แสนคนนั้น มีคุณภาพชีวิตในดา้นต่างๆ  และประสบความสาํเร็จ ไดจ้ริงหรือไม่  เพ่ือประโยชน์ต่อผู ้

ท่ีศึกษางานวิจยัช้ินน้ี อาจจะไปติดตาม หรือรับความรู้ข่าวสารเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตต่อ และเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูค้น

ท่ีสนใจจะสร้างเพจเฟซบุก๊เพ่ือช่วยยกระดบัสภาพสังคม ไดน้าํขอ้มลูไปของงานวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแบบอยา่งเพ่ือสร้าง

เพจต่อไป   
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากร ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจบณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยท่ี์ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิต 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเ้พจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยท่ี์ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

3. เพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์เพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี :อาจารยข์องอาจารยท่ี์ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ 
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ดําเนินการวจิัย 

งานวิจัยเ ร่ืองน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้ผลศึกษาบรรลุตาม

วตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งไว ้โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละ 

ผลของการวิจยัเชิงปริมาณสามารถนํามาประกอบการวิเคราะห์ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึนมีรายละเอียดวิธี

การศึกษาดังต่อไปน้ี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารย ์

จาํนวน  424,725 คน (สถิตินบัจากวนัท่ี  30 กรกฎาคม 2560) กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดใชสู้ตร

ของ (Taro Yamane , 1973 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 45) กรณีทราบจาํนวนประชากร การกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าความน่าเช่ือถือโดยกาํหนดความเช่ือมัน่ 95% ถือว่ามีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% 

หรือท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ไวท่ี้  400 คนและมีการสุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี การวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย 400 คน และให้หารเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และกาํหนดความเช่ือถือ

ได ้95% ผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูป TARO YAMANE 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ ไม่ใช้ความน่าจะเป็น  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling)  จากจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยจะทาํการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ท่ี

เป็นผูติ้ดตามแฟนเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารย ์

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-

ended Question) ครอบคลุมหัวขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา ประกอบดว้ย 5 ตอนดงัน้ี  

แบบสอบถามปลายปิด จะมีทั้งหมด 5 ตอนไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1  เป็นคาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีลกัษณะคาํถามแบบเลือกตอบ (Check 

List) 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการใชเ้พจเฟซบุก๊ มีลกัษณะคาํถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 3  เป็นคาํถามเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นคาํถามมาตราส่วนค่า 5 ระดับ แบบ 

Likert Scale 

ตอนท่ี 4 เป็นคาํถาม เพจเฟซบุ๊กท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร  เป็นคาํถามมาตราส่วนค่า 5 ระดบั

แบบ Likert Scale 

ส่วนแบบสอบถามปลายเปิด จะมี  1 ตอนใหญ่ คือ 

ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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วธิีการรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง การเก็บขอ้มลูใชว้ิธีให้กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามออนไลน์ ท่ี

นาํไปวางไว ้ในเฟซบุก๊แฟนเพจบณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารย ์ท่ีกาํหนดไวใ้นวิธีการสุ่มตวัอย่าง ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดมี้

การช้ีแจงท่ีมาและวตัถุประสงค์ให้กบักลุ่มตวัอยา่งทราบ รวมทั้งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนั ใชร้ะยะเวลาเก็บรวมรวมขอ้มลูระหวา่งเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560 -พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

สถิตทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากตัวแปรท่ีกาํหนดและข้อมูลท่ีรวบรวมได ้ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาคาํตอบดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปสาํหรับการวิเคราะห์ สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ มีดงัน้ี 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชเ้พ่ือสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยหาความถ่ี (Frequency) การกระจายอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 

2.1 ใช ้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากร

ของกลุ่มตวัอยา่ง และพฤติกรรมการใชเ้พจเฟซบุก๊ 

2.2 สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีตวัแปรสองกลุ่ม และการสอบค่าเอฟ (F-test) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

2.3 ใช้ ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใช้ทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของการใชเ้พจเฟซบุ๊กท่ีมีอิทธิพลต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิต เกณฑ์การวดัขนาดของความสัมพนัธ์ 

(ประคอง กรรณสูต, 2534 หนา้ 111) 

3. ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลูจะนาํไปสรุปเป็นแบบบรรยายเพ่ือนาํไปเป็นผลการวิจยั

ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.00 และเป็นเพศชาย จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00  มีอาย ุ36-45 ปี จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 

มีสถานภาพโสด จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีอาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท 

จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์การใช้เพจเฟซบุ๊กและเฟซบุ๊กแฟนเพจ บัณฑิต อึง้รังษี : อาจารย์ของอาจารย์ 

สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิต อ้ึงรังษี:  อาจารย์ของอาจารย์ส่วนใหญ่ใช้งานเพจเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์

โทรศพัทมื์อถือ จาํนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีความบ่อยคร้ังในการใชง้านเพจเฟซบุก๊ทุกวนั จาํนวน 341 คน 

คิดเป็นร้อยละ 85.20 มีความถ่ีในการใชง้านเพจเฟซบุ๊กต่อวนั 7 คร้ังข้ึนไป จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 ใช้
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งานเพจเฟซบุก๊ บ่อยท่ีสุดช่วงเวลา 18.01-21.00 น. จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีลกัษณะการใชง้านเพจเฟ

ซบุก๊ท่ีทาํเป็นประจาํแบบ ติดตามความเคล่ือนไหว จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีเหตุผลท่ีเลือกเป็นแฟนเพจ

ต่างๆ เพราะตอ้งการติดตามข่าวสารจากเพจ จาํนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 คิดว่าแฟนเพจท่ีดีมีลกัษณะแบบ 

นาํเสนอขอ้มลูใหม่ ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ จาํนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 มีการติดตามเน้ือหาในเฟซบุก๊แฟนเพจ 

บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์ในเร่ือง เน้ือหาเก่ียวกบัเคล็ดลับความสําเร็จ จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.10 มีวตัถุประสงค์ในการใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารยเ์พ่ือตอ้งการหาแรงบนัดาลใจ 

จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 มีความบ่อยคร้ังในการเขา้ใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์อง

อาจารยน์าน ๆ คร้ัง (เฉพาะเม่ือตอ้งการขอ้มูล) จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 65.20 มีความบ่อยคร้ังในการไดรั้บ

ขอ้มลูจากเฟซบุก๊แฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์ผา่นกระดานขอ้ความ น้อยกว่า 1 คร้ังต่อวนั จาํนวน 

215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 และมีปฏิสัมพนัธ์กบัเฟซบุก๊แฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารยแ์บบ กด like 

ขอ้มลูท่ีนาํเสนอ จาํนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์การใช้ประโยชน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ บัณฑิต อึง้รังษี : อาจารย์ของอาจารย์ 

สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์เฟซบุ๊ก

แฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X�= 3.75, S.D. =0.74) โดยให้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ดา้นสังคมเป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.84, S.D. =0.81) การใชป้ระโยชน์ดา้นสุขภาพ เป็นอนัดบัท่ี 2  

(X�= 3.83, S.D. =0.84) การใชป้ระโยชน์ดา้นจิตใจ เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.75, S.D. =0.81) และการใชป้ระโยชน์ดา้น

อาชีพและการสร้างรายได ้เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X�= 3.58, S.D. =0.78) สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X�= 3.75, S.D. =0.81) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า รู้วิธีการให้กาํลงัใจ

ตวัเอง เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.85, S.D. =0.88) เร่ิมมองทุกอยา่งในแง่บวกมากข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 2 (X�= 3.82, S.D. =0.91) 

มองว่าเพจน้ีเป็นท่ีพ่ึงทางใจในยามทุกข ์เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.69, S.D. = 0.89) และหายจากความกงัวลใจ เป็นอนัดบั

สุดทา้ย (X�= 3.62, S.D. =0.86) 

ดา้นอาชีพและการสร้างรายได ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.58, S.D. =0.78) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า เร่ิม

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและรู้จกัวิธีการออมเงินมากข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.68, S.D. =0.92) และ 

(X�= 3.72, S.D. =0.90) เร่ิมมองหาอาชีพเสริมเพ่ือสร้างความสําเร็จ มีไอเดียในการสร้างอาชีพและรายได ้และสนใจ

ศึกษาเร่ืองช่องทางทาํมาหากิน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เป็นอนัดบัท่ี 2 (X�= 3.62, S.D. =0.90), (X�= 3.62, S.D. =0.84) และ (X�= 

3.62, S.D. =0.83) เห็นแนวโนม้ในการสร้างความรํ่ ารวยให้กบัตวัเอง เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.61, S.D. =0.78) เร่ิมศึกษา

เร่ืองการลงทุนมากข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 4 (X�= 3.59, S.D. =0.87) เร่ิมสนทนาและศึกษาเร่ืองราวของผูป้ระสบความสําเร็จ

มากยิ่งข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 5 (X�= 3.54, S.D. =0.88) และสนใจลงสมคัรคอร์สเรียนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ เป็นอนัดบั

สุดทา้ย  (X�= 3.27, S.D. =1.04) 

ดา้นสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.84, S.D. =0.81) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า เร่ิมหันกลบัมาพิจารณา

ตวัเองและหันมาเอาใจใส่คู่ครอง หรือคนรักมากข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.91, S.D. =0.86) และ (X�= 

3.91, S.D. =0.91) รู้จกัการรักและการให้อภยัและเร่ิมมีนํ้ าใจไมตรีต่อคนรอบขา้งมากข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เป็นอนัดบัท่ี 

2 (X�= 3.88, S.D. =0.89) และ (X�= 3.88, S.D. =0.86) เร่ิมมองความรักเป็นส่ิงสวยงาม เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.84, S.D. 

=0.97) รู้สึกอยากอยู่ใกลชิ้ดกบัคนรักหรือคู่ครองมากข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 4 (X�= 3.83, S.D. =0.94) เร่ิมมองคนรอบขา้ง
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เป็นมิตร เป็นอนัดบัท่ี 5 (X�= 3.82, S.D. =0.86) เร่ิมโทษสังคมและคนอ่ืนนอ้ยลง เป็นอนัดบัท่ี 6 (X�= 3.79, S.D. =0.89) 

และเร่ิมลดการกระทบกระทัง่หรือมีปากเสียงกบัคู่ครองหรือคนรัก เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X�= 3.74, S.D. =0.89) 

ดา้นสุขภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.83, S.D. =0.84) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า เร่ิมรู้สึกว่าสุขภาพท่ีดี

เป็นส่ิงจาํเป็น เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 4.09, S.D. =0.94) เร่ิมอยากมีรูปร่างท่ีสมส่วน เป็นอนัดบัท่ี 2 (X�= 3.99, S.D. =0.92) 

เร่ิมสรรหาเคร่ืองออกกาํลงักายหรือสถานท่ีออกกาํลงักาย เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.74, S.D. =0.92) ศึกษาวิธีการออกกาํลงั

กายท่ีถูกตอ้งมากข้ึน เป็นดนัอบัท่ี 4 (X�= 3.73, S.D. =0.95) และเร่ิมชกัชวนคนในครอบครัวไปออกกาํลงักาย เป็น

อนัดบัท่ี 5 (X�= 3.72, S.D. =0.91) และเร่ิมเขา้กลุ่มท่ีชกัชวนกนัออกกาํลงักาย เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X�= 3.68, S.D. =0.96) 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์เพจเฟซบุ๊กทีม่ผีลต่อคุณภาพชีวติของประชากร 

สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์เฟซบุ๊ก

แฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X�= 3.69, S.D. =0.72) โดยให้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของประชากรดา้นสังคม เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.80, S.D. =0.76) คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ เป็นอนัดบั

ท่ี 2 X�= 3.76, S.D. =0.76) คุณภาพชีวิตดา้นอาชีพและการสร้างรายได ้เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.67, S.D. =0.79) และ

คุณภาพชีวิตดา้นกายภาพ เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X�= 3.57, S.D. =0.81) สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 3.57, S.D. =0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีสุขภาพ

แข็งแรงข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.69, S.D. =0.89) นาํความรู้ท่ีไดไ้ปแนะนาํผูอ่ื้นได ้(X� = 3.55, S.D. =0.88) ปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํในเพจท่ีมีเน้ือหาดา้นการออกกาํลงักายและให้มีรูปร่างท่ีดีข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.52, S.D. =0.87) และ 

(X�= 3.52, S.D. =0.89) 

ดา้นจิตใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.76, S.D. =0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า รู้จกัผิดชอบชัว่ดี 

เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.76, S.D. =0.76) มีความสบายใจข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 2 (X�= 3.84, S.D. =0.83) มีสติมากข้ึน เป็น

อนัดบัท่ี 3  (X�= 3.82, S.D. =0.80) สามารถดบัทุกขไ์ด ้จากการเขา้ไปศึกษาเพจ เป็นอนัดบัท่ี 4 (X�= 3.73, S.D. =0.86) 

สามารถสร้างแรงบนัดาลใจได ้เป็นอนัดบัท่ี 5 (X� = 3.72, S.D. =0.84)  นาํความรู้ท่ีไดไ้ปถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นได ้เป็น

อนัดบัท่ี 6   (X�= 3.71, S.D. =0.86) และสามารถเยยีวยาหัวใจตวัเองและผูอ่ื้น เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X�= 3.65, S.D. =0.85) 

ดา้นสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.80, S.D. =0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความสัมพนัธ์อนั

ดีกบัคู่ครอง หรือคู่รัก เป็นอนัดบัท่ี 1 (X�= 3.86, S.D. =0.81) สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เป็นอนัดบัท่ี 2 

(X� = 3.85, S.D. =0.85) มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนในครอบครัว เป็นอนัดบัท่ี 3 (X�= 3.84, S.D. =0.85) มีความมัน่ใจ

มากข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 4 (X� = 3.81, S.D. =0.85) มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงานและมีความสุขกบัการใชชี้วิตใน

สังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เป็นอนัดบัท่ี 5 (X� = 3.79, S.D. =0.77) และ (X� = 3.79, S.D. =0.88) แกไ้ขปัญหาท่ีมีต่อความ

ขดัแยง้ไดดี้และดูดีข้ึนในสายตาของตวัเองและคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เป็นอนัดบัท่ี 6 (X� = 3.77, S.D. =0.85) และ (X� = 

3.77, S.D. =0.84) และสามารถแนะนาํความรู้และเป็นแสงสว่างให้สังคมได ้ เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X� = 3.74, S.D. =0.84) 

ดา้นอาชีพและการสร้างรายได ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 3.67, S.D. =0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า มีความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพ เป็นอนัดบัท่ี 1 (X� = 3.71, S.D. =0.88) ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีข้ึน เป็น

อนัดบัท่ี 2 (X� = 3.68, S.D. =0.83) คน้พบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัท่าน เป็นดนัดบัท่ี 3 (X� = 3.67, S.D. =0.86) เรียนรู้กล

ยทุธ์การเพ่ิมยอดขาย เป็นอนัดบัท่ี 4 (X� = 3.64, S.D. =0.83) และมีรายไดม้ากยิง่ข้ึน เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X� = 3.71, S.D. 

=0.88) 
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การอภปิรายผล 

ประเด็นที ่1 พฤตกิรรมการใช้เพจเฟซบุ๊กบัณฑิต อึง้รังษี: อาจารย์ของอาจารย์ 

สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิต อ้ึงรังษี:  อาจารย์ของอาจารย์ส่วนใหญ่ใช้งานเพจเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์

โทรศพัทมื์อถือ มีความบ่อยคร้ังในการใชง้านเพจเฟซบุก๊ทุกวนั มีความถ่ีในการใชง้านเพจเฟซบุ๊กต่อวนั 7 คร้ังข้ึนไป 

ใช้งานเพจเฟซบุ๊ก บ่อยท่ีสุดช่วงเวลา 18.01-21.00 น. ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา เรืองสวัสด์ิ (2553) 

ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook มีการเขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลา 

18.01 - 22.00 น. มีความถ่ีในการเขา้ใช ้7 วนัต่อสัปดาห์ ศึกษารูปแบบดาํเนินชีวิตพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีลกัษณะการใชง้านเพจเฟซบุก๊ท่ีทาํเป็นประจาํแบบ ติดตาม

ความเคล่ือนไหว มีเหตุผลท่ีเลือกเป็นแฟนเพจต่างๆ เพราะตอ้งการติดตามข่าวสารจากเพจ คิดว่าแฟนเพจท่ีดีมีลกัษณะ

แบบ นาํเสนอข้อมูลใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ มีการติดตามเน้ือหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์อง

อาจารย ์ในเร่ือง เน้ือหาเก่ียวกับเคล็ดลบัความสําเร็จ มีวตัถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : 

อาจารยข์องอาจารยเ์พ่ือต้องการหาแรงบนัดาลใจ มีความบ่อยคร้ังในการเขา้ใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : 

อาจารยข์องอาจารยน์าน ๆ คร้ัง (เฉพาะเม่ือตอ้งการขอ้มูล) มีความบ่อยคร้ังในการไดรั้บขอ้มูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์ผ่านกระดานขอ้ความ น้อยกว่า 1 คร้ังต่อวนั และมีปฏิสัมพนัธ์กบัเฟซบุ๊กแฟน

เพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารยแ์บบ กด like ขอ้มลูท่ีนาํเสนอ  

 

ประเด็น 2. การใช้ประโยชน์ เพจเฟซบุ๊กบัณฑิต อึง้รังษี: อาจารย์ของอาจารย์ 

สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์เฟซบุ๊ก

แฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์

ดา้นสังคมเป็นอนัดบัท่ี 1 การใชป้ระโยชน์ดา้นสุขภาพ เป็นอนัดบัท่ี 2 การใชป้ระโยชน์ดา้นจิตใจ เป็นอนัดบัท่ี 3 และ

การใชป้ระโยชน์ดา้นอาชีพและการสร้างรายได ้เป็นอนัดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า เน้ือหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์มีเน้ือหาท่ีให้กาํลงัใจ มีความรู้เก่ียวกบัอาชีพเสริมเพ่ือสร้างความสําเร็จ และ

มีไอเดียในการสร้างอาชีพและรายได้ จึงทาํให้สมาชิกเพจเฟซบุ๊กสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้ในระดบัมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของ แสงรพี ภทัรกิจกุลธร (2543, หน้า134อา้งอิง

จาก Katz,Blumber and Gurevitch,1974,p.115) ไดก้ล่าวไวว้่า ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนั้นจะเน้น

และให้ความสาํคญักบัผูรั้บสารในฐานะท่ีเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ เพ่ือสนองความตอ้งการของตนเองโดยอาศยั

พ้ืนฐานความตอ้งการของตวัเองเป็นหลกัซ่ึงการตดัสินใจเลือกรับส่ือนั้นผูรั้บสารจะดูในแง่ท่ีว่าคนตอ้งการอะไรจาก

ส่ือใดสารประเภทไหนและสารนั้นตอบสนองความตอ้งการของตนอยา่งไร ถือไดว้่าเป็นการเนน้ความสาํคญัของผูรั้บ

สารในฐานะผูก้ระทาํการส่ือสาร โดยผูรั้บสารไม่ไดเ้ป็นเพียงผูรั้บเอาอิทธิพลจากส่ือมวลชนเท่านั้น ยงัตอ้งการการ

ตอบสนองประโยชน์และความพึงพอใจของตนเองดว้ย สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

1) ดา้นจิตใจ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยมี์การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมาก โดย

พบว่า รู้วิธีการให้กาํลงัใจตวัเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ิมมองทุกอยา่งในแง่บวกมากข้ึน 

2) ดา้นอาชีพและการสร้างรายได ้สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยมี์การใชป้ระโยชน์

อยูใ่นระดบัมาก  โดยพบว่า เร่ิมศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและรู้จกัวิธีการออมเงินมากข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ิมมอง

หาอาชีพเสริมเพ่ือสร้างความสาํเร็จ  
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3) ดา้นสังคม สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยมี์การใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัมาก

โดยพบว่า เร่ิมหันกลบัมาพิจารณาตวัเองและหันมาเอาใจใส่คู่ครอง หรือคนรักมากข้ึน มากท่ีสุด รองลงมาคือ รู้จกัการ

รักและการให้อภยั 

4) ดา้นสุขภาพ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยมี์การใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัมาก

โดยพบว่า เร่ิมรู้สึกว่าสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงจาํเป็น มากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ิมอยากมีรูปร่างท่ีสมส่วน 

ประเด็นที ่3 เพจเฟซบุ๊กบัณฑิต อึง้รังษี: อาจารย์ของอาจารย์ ทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติของประชากร 

สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้คุณภาพชีวิตของ

ประชากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของประชากรดา้นสังคม เป็นอนัดบัท่ี 1 

คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ เป็นอนัดบัท่ี 2 คุณภาพชีวิตดา้นอาชีพและการสร้างรายได ้เป็นอนัดบัท่ี 3  และคุณภาพชีวิต

ดา้นกายภาพ เป็นอนัดบัสุดทา้ย สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

1) ดา้นกายภาพ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย

พบว่า ให้ความสาํคญัในขอ้ มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน มากท่ีสุด รองลงมาคือ นาํความรู้ท่ีไดไ้ปแนะนาํผูอ่ื้นได ้

2) ดา้นจิตใจ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดย

พบว่า ให้ความสาํคญัในขอ้ รู้จกัผดิชอบชัว่ดี มากท่ีสุด รองลงมา คือมีความสบายใจข้ึน 

3) ดา้นสังคม สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดย

ให้ความสาํคญัในขอ้ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่ครอง หรือคู่รัก รองลงมา คือ สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได้

ดี  

4) ดา้นอาชีพและการสร้างรายได ้สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารยใ์ห้ความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญัในขอ้ มีความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ชีวิตความเป็นอยู่ของ

ท่านดีข้ึน  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยัไดว้่า  เจา้ของเพจหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชากรโดยการนาํเสนอ

ขอ้มลูท่ีมีประโยชน์เพ่ือให้สังคมน่าอยูข้ึ่น นอกจากน้ี ความสมํา่เสมอของการให้ขอ้มลู และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม มีผล

ต่อการรับขอ้มูล และใชเ้พจเฟซบุ๊กท่ีเกิดประโยชน์ และจากงานวิจยัพบว่า เน้ือหาคุณภาพชีวิตดา้นสังคม เร่ืองการ

ปรับปรุงพฒันาตวัเอง และ ความสัมพนัธ์กบัคู่ครอง สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด ควรเพ่ิมเน้ือตรงส่วนน้ี

มากข้ึน หรือทาํเพจท่ีเก่ียวกบัดา้นน้ีโดยตรง และเจาะลึก 

ส่วนขอ้เสนอในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป คือ 1.ควรมีการศึกษาเพจเฟซบุก๊ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร 

กรณีศึกษา เฟซบุก๊แฟนเพจอ่ืนๆ เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าศึกษาเปรียบเทียบ 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ 

ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากเฟซบุก๊ แฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์และ3.ควรมีการศึกษา

เชิงคุณภาพ เฟซบุก๊แฟนเพจ บณัฑิต อ้ึงรังษี : อาจารยข์องอาจารย ์หรือเพจแนวช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้

ขอ้มลูเชิงลึกกว่าน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2261 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เ ร่ืองน้ีสําเ ร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จาก ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุมและ ดร.สิรยา คงสมพงษ ์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ผูซ่ึ้งให้คาํช้ีแนะทางดา้นความคิด ให้ความอนุเคราะห์ คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 

มาโดยตลอด รวมถึงประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอันมีค่าจนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นงานวิจัยท่ี

สมบรูณ์ ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณในความกรุณาไว ้ณ ท่ีน้ี 
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Tana. (2016). สถิติการใช้ Internet และ Social Media ล่าสุด (2016) : ประเทศไทยไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก.  เขา้ถึง

เม่ือ 7 มิถุนายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/ 
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รูปแบบรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 

PATTERNS OF WEATHER FORECAST NEWS IN TELEVISION PROGRAMS IN DIGITAL AGE 

ยศภัค เวชสวรรค์  

นักศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม, wonderyossapak@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “รูปแบบรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยุคดิจิทลั” วตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศของผูบ้ริโภคข่าวสารท่ีอยูใ่นเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) 

ในยคุดิจิทลั 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์

ของผูบ้ริโภคข่าวสารเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) ในยุคดิจิทลั 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสาร

และเทคโนโลยใีนการนาํเสนอข่าวทางส่ือต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความนิยมของผูบ้ริโภคข่าวพยากรณ์อากาศ

ท่ีอยูใ่นเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) ในยคุดิจิทลั 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตวัของรายการข่าวพยากรณ์อากาศ

ในส่ือโทรทศัน์ยุคดิจิทลั โดยสาํรวจจากกลุ่มเป้าหมายคือ ผูช้มรายการโทรทศัน์ทัว่ประเทศท่ีอยู่ในเจเนอเรชนัวาย 

(Generation Y) จาํนวน 400 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํรายการข่าวพยากรณ์อากาศ 12 
คน โดยผลการศึกษาเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 17 - 36 ปี 

ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และส่วนใหญ่ยงัเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ทั้งน้ี พบว่าอายุและอาชีพท่ี

ต่างกนัมีผลในดา้นความถ่ีในการรับชมรายการพยากรณ์อากาศทางโทรทศัน์ท่ีต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ

17 - 21 ปี มีความถ่ีในการรับชมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษามีความถ่ีในการรับชมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์มากกว่า

ผูบ้ริโภคข่าวพยากรณ์อากาศฯท่ีมีอาชีพอ่ืน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือ

โทรทศัน์ เพราะตอ้งการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัสภาพอากาศรายวนั รูปแบบรายการส่ือโทรทศัน์ยงัมีความน่าสนใจ 

และผลการพยากรณ์อากาศแม่นยาํ นอกจากน้ี ยงัมีการรับชมผ่านช่องทางส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ยทููบ 

และไลน์ เพราะสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานของงานวิจยั 

ทั้งน้ี แนวทางการปรับตัวของรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยุคดิจิทลั ในความคิดเห็นของ

ผูบ้ริโภคข่าวสารท่ีอยู่ในเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ประกอบด้วย เน้ือหาข่าวและคุณภาพข่าว ควรทนัต่อ

เหตุการณ์ มีความน่าสนใจ กะทดัรัด ชดัเจน ถูกตอ้ง แม่นยาํ และหลากหลาย ทั้งยงัควรอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถขยาย

ไปยงัดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Platform) อ่ืนๆ หรือนําเสนอข่าวพยากรณ์อากาศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) อ่ืนๆ ไป

พร้อมกบัการออกอากาศสด และควรมีรายการยอ้นหลงัจดัเรียงลาํดบัวนัท่ีก่อนหลงัในเวบ็ไซตข์องทางสถานีโทรทศัน์

ให้เป็นสัดส่วนพ่ือให้ผูช้มสามารถเลือกกลบัมารับชมไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ  

ดา้นผลจากการสัมภาษณ์พบว่า พฤติกรรมการบริโภคขอ้มูลข่าวสารของเจเนอเรชนัวาย (Generation Y)     

มีความเปล่ียนแปลงไปจากอดีต คือ ผูบ้ริโภคส่วนมากรับขอ้มลูข่าวสารจากส่ือออนไลน์เพราะมีความหลากหลายของ

รูปแบบของส่ือ ทาํให้ตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคลได ้รวมถึงไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นสถานท่ีและเวลา 
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ทั้งน้ี แนวทางการปรับปรุงรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั ควรปรับปรุงทั้งดา้น 1.เน้ือหาข่าว

พยากรณ์อากาศ ซ่ึงควรให้ความสาํคญักบัความถูกตอ้งแม่นยาํ ในระดบัขั้นสูงสุด อนัจะมีผลต่อความน่าเช่ือถือของ

รายการ 2.ผูป้ระกาศข่าวพยากรณ์อากาศ จะตอ้งส่ือสารไดถู้กตอ้งตามอกัขระวิธีภาษาไทย มีบุคคลิกภาพดี มีลีลาการ

นาํเสนอไดน่้าสนใจ มีเอกลกัษณ์ มีนํ้ าเสียงท่ีน่าฟัง เป็นกนัเอง และมีความรู้เขา้ใจสภาพอากาศในเชิงลึก และ 3. ดา้น

การนาํเสนอ ควรพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิกประกอบการนาํเสนอข่าวให้ดียิ่งข้ึน สวยงาม สามารถส่ือความหมายได้

ครบถว้น และช่วยดึงดูดให้ผูบ้ริโภคข่าวในเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) กลบัมาสนใจ และติดตามรับชมรายการ

พยากรณ์อากาศ นอกจากน้ี ยงัต้องเพ่ิมช่องทางการนําเสนอข่าวโดยสร้างและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารในหลาย

แพลตฟอร์ม (Platform)เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ผูบ้ริโภคข่าวพยากรณ์อากาศท่ีอยูใ่นเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) ในยุค

ดิจิทลั 

การปรับตัวของรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องนํา

เทคโนโลยีทนัสมยัมาผนวกเข้ากับกระบวนการการผลิตรายการและออกอากาศเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรูปแบบรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัซ่ึง

ผูว้ิจยัเรียกว่า“ส่วนผสม  9 P’s” ประกอบดว้ย 1P: Project (โครงการ) 2P: Purposes (วตัถุประสงค์) 3P: People 

(กลุ่มเป้าหมาย) 4P: Program (รายการ) 5P: Place (ช่วงเวลาและช่องทางการเผยแพร่) 6P: Public Relations (การ

ประชาสัมพนัธ์) 7P: Party (หน่วยงานดาํเนินการ) 8P: Personnel (บุคลากร) 9P: Presenter (ผูน้าํเสนอเน้ือหาสาระ) 

คาํสําคญั: : แนวทางการปรับตวัของส่ือโทรทศัน์, พฤติกรรมการเปิดรับชมข่าวพยากรณ์อากาศ, เจเนอเรชนัวาย 

(Generation Y), ข่าวพยากรณ์อากาศในยคุดิจิทลั33

ABSTRACT 

Abstract: This thesis study on “Patterns of Weather Forecast News in Television Programs in Digital 

Age” aims to: 1) To study Generation Y viewer’s increases in the digital age; 2) To study factors affecting 

Generation Y viewer’s behavior of watching weather forecast news in the digital age; 3) To study the effects of the 

communication technology and other broadcasting channel technologies affecting the popularity of weather forecast 

news among Generation Y viewers in the digital age; 4) To study the adaptation guidelines for weather news 

program on television in digital age. The samples included 400 Generation Y citizens. In-depth interviews were 

also conducted on individuals whose backgrounds were related to production of weather forecast news programs. 

Survey study results show that most samples were female, aged 17-36 years with the highest education 

level at bachelor’s degree. Most of them were university students. It was discovered that different ages and 

occupations affect the frequency of weather forecast news exposure. In other words, the sample group with ages of 

17-21 years showed higher frequency of viewing weather forecast news in television programs than other ages. 

Samples who were school/university students showed higher frequency of viewing weather forecast news in 

television programs than other occupations. 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2264 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 Most of the samples exposed to weather forecast news on television. The main reasons for viewing 

include desire to know about daily weather conditions, interesting program patterns, and accuracy of the weather 

forecast. In addition, they also exposed to weather forecast news on other social media channels such as Facebook, 

YouTube, and Line Messenger due to their convenience and fast access. This information complies with the 

research hypotheses.  

 According to Generation Y viewers’ opinions, weather forecast news in television programs in this digital 

age should improve their contents and quality to be more concise, interesting, accurate, diverse, and compatible 

with other digital platforms or capable of broadcasting the news via other platforms simultaneously with the live 

broadcast on television. In addition, television stations should also provide chronologically ordered history 

programs on their websites for the viewers to be able to view them later anytime. 

 The interviews show that Generation Y’s behavior of news consumption is different from that of the past 

generations. Most consumers receive news from online media due to the diversity of the media that meets 

individual’s needs without time and place limitations. 

Therefore, weather forecast news in television programs in digital age should improve in following 

aspects: 1. Contents of weather forecast news should focus on extreme accuracy that will benefit the program’s 

credibility; 2. Weather forecast newscasters should be able to communicate with verbally correct Thai, display a 

good character, present the news content in a unique style with a pleasant and friendly voice, and have deep 

understanding in weather conditions; and 3. The presentation should be done with better computer graphics that can 

convey the contents in an interesting way to attract Generation Y news viewers. Moreover, there should be 

multiplatform channels to broadcast the news to provide more options to Generation Y weather forecast news 

viewers in digital age. 

In conclusion, adaptation approaches for weather forecast news in digital age are required to integrate 

modern technology into the existing television program production and broadcasting process in response to the 

changing behaviors of news viewers. The researcher proposes patterns of weather forecast news in television 

programs in digital age, involving elements called “9 P’s” which consists of: P1: Project, P2: Purposes, P3: People, 

P4: Program, P5: Place, P6: Public Relations, P7: Party, P8: Personnel, and P9: Presenter. 

Keywords: Adaptation guidelines for weather news program, Behavior of Weather Forecast News Exposure, 

Generation Y, Weather Forecast News in Digital Age 

1. บทนํา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทุกชนิดทัว่โลก ไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศ

ไทย ดงันั้ น การเฝ้าระวงั ติดตามการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติจากหน่วยงานหลกัอยา่งกรม

อุตุนิยมวิทยาเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกนัภยัและวางแผนการบริหารจดัการของจึงจาํเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่ือโทรทศัน์ไดใ้ห้

ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยนําเสนอในรูปแบบข่าวพยากรณ์อากาศ อย่างไรก็ตามด้วยระบบ
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เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน ประกอบกับการพฒันาบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์อย่างไม่หยุดย ั้งทาํให้

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคข่าวสารเปล่ียนแปลงไปโดยใหค้วามสนใจข่าวและสาระต่างๆท่ีส่ือสังคมออนไลน์มากกว่าส่ือ

ดั้ งเดิมอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ซ่ึงท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้

อินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด ดังผลสํารวจพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตคนไทยปี 2559 พบว่า เจเนอเรชันวาย 

(Generation Y) เป็นกลุ่มท่ีมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด 53.2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 7.6 ชัว่โมงต่อวนั และ

เป็นกลุ่มท่ีมีการใชง้านเร่ืองสังคมออนไลน์ (Social Network) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ยทููบ (Youtube) รับส่งอีเมล 

(Email) และการค้นหาขอ้มูล ตามลาํดบั (สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) ซ่ึงหากรายการข่าว

พยากรณ์อากาศในส่ือโทรทศัน์ไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคข่าวสารท่ีอยู่ในเจเนอเรชันวาย 

(Generation Y)ก็อาจส่งผลกระทบต่อเรตต้ิงรายการได ้โดยการศึกษาวิจยัน้ีจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัและรูปแบบของ

การปรับตวัในรายการข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์เพ่ือนาํไปสู่การหาข้อสรุปในฐานะทางเลือกใหม่ของ

รูปแบบรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

331) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศของผูบ้ริโภคข่าวสารท่ีอยู่ในเจเนอเรชนั

วาย (Genneration Y) ในยคุดิจิทลั  

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์

ของผูบ้ริโภคข่าวสารท่ีอยูใ่นเจเนอเรชนั (Generation Y) ในยคุดิจิทลั  

3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยกีารส่ือสารและเทคโนโลยใีนการนาํเสนอข่าวทางส่ือต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงความนิยมของผูบ้ริโภคข่าวพยากรณ์อากาศท่ีอยูใ่นเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) ในยคุดิจิทลั  

4) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตวัของรายการข่าวพยากรณ์อากาศของส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและการวิจัยเชิง

คุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

1) การวจิัยเชิงปริมาณ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ผูช้มรายการโทรทศัน์ทัว่ประเทศ ท่ีมีอายุ 17-36 ปี รวมประชากรทั้งส้ิน 

13,682,562 แยกเป็นเพศชาย 7,412,094 และแยกเป็นเพศหญิง 7,287,759 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, ข้อมูล ณ 

ธันวาคม พ.ศ. 2559)  กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้กาํหนดใช้สูตรของ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, น. 45)  

 

  n =    N 

    1+ (Ne2) 

 กาํหนดให้  N =       จาํนวนประชากร 

   n =        ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   e2 =        ความผดิพลาดมาตรฐาน 
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แทนค่าตามสูตรไดด้งัน้ี 

n =          13,682,562 

 1+(13,682,562x 0.052) 

n = 399.99 

ดงันั้น ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400  ตวัอยา่ง 

2) การวจิัยเชิงคุณภาพ

ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจาํนวน 12 ท่าน คือ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิต

รายการข่าวพยากรณ์อากาศ 3 คน ส่ือมวลชนอาวุโส 3 คน นักวิชาการดา้นการส่ือสารมวลชน 3 คน และผูจ้ดัทาํส่ือ

ออนไลน์ อาทิ แอปพลิเคชัน่ เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวกบัดา้นพยากรณ์อากาศ 3 คน 

4. ผลการวจิัย

1) ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณ

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป กลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคข่าวเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

อายตุั้งแต่ 17 – 36 ปี และมีการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี “เพศแตกต่างกนั” กบั “ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั” มีความถ่ีในการรับชมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ “ไม่แตกต่างกนั” “อายุต่างกนั” และ 

“อาชีพต่างกนั” มีความถ่ีในการรับชมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ “แตกต่างกนั” คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

อาย ุ17-21 ปี มีความถ่ีในการรับชมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ มากกว่าอายุกลุ่มอ่ืน และนักเรียน/

นกัศึกษามีความถ่ีในการรับชมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพอ่ืน  

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทัศน์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัคง

รับชมรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.80 ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเหตุผลสําคญั

ท่ีสุดท่ีเลือกชมเพราะต้องการติดตามข่าวสารเก่ียวกับสภาพอากาศรายวนั รูปแบบรายการน่าสนใจ และผลการ

พยากรณ์อากาศแม่นยาํ ทั้งน้ี ผูท่ี้ “ไม่รับชม” จะรับชมผ่านเฟซบุก๊และแอปพลิเคชนัพยากรณ์อากาศในสมาร์ตโฟน 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการรับชมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์แลว้ก็ยงัมีการรับชมผ่านช่องทางอ่ืน 

ไดแ้ก่ เฟซบุก๊ ยทูบู และไลน์ จาํนวนถึงร้อยละ 93.30 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ที่มีต่อแนวทางการปรับตัวของรายการข่าว

พยากรณ์อากาศในโทรทัศน์ยุคดิจิทัล กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ารายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยุคดิจิทลั ควร

ปรับตวัทั้งดา้นเน้ือหาข่าว/คุณภาพข่าว (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35) คือ มีความน่าสนใจ กะทดัรัด ชดัเจน ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

และหลากหลาย ดา้นคุณสมบติัของผูป้ระกาศข่าว (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97) และดา้นการนาํเสนอข่าว (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.79) ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถขยายไปยงัดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Platform) อ่ืนๆ หรือนําเสนอข่าวผ่านแพลตฟอร์ม 

(Platform) อ่ืน ๆ ไปพร้อมกบัการออกอากาศสด ตลอดจนใชก้ราฟิกเพ่ือให้การนาํเสนอน่าสนใจ เขา้ใจง่าย ทั้งน้ี แต่

ละสถานีโทรทศัน์ควรมีส่ือดิจิทลัท่ีบอกรายละเอียดของการพยากรณ์อากาศไดค้รอบคลุม และมีขอ้มลูใหม่ตลอดเวลา 

เช่น เตือนภยัธรรมชาติ พร้อมให้บริการ 24 ชม. ผา่นแอปพลิเคชัน่ และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ และควรมีรายการยอ้นหลงัจดั

เรียงลาํดบัวนัท่ีก่อนหลงัในเวบ็ไซตข์องทางสถานีโทรทศัน์เพ่ือให้ผูช้มเลือกกลบัมารับชมไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ 
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ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

2) ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มตวัอยา่ง 12 คน ในประเดน็ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสารทางส่ือโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคข่าวสารในเจเนอเรชนัวาย (Generation Y)ในยุคดิจิทลัเปล่ียนแปลงไปจากอดีต คือ รับชมรายการทาง

โทรทศัน์น้อยลงเพราะส่ือออนไลน์มีรูปแบบหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะบุคคล ไม่มี

ขอ้จาํกดัในดา้นสถานท่ีและเวลา และสามารถแชร์ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่งรวดเร็ว 

ส่วนที ่2 แนวทางการปรับปรุงรายการพยากรณ์อากาศในส่ือโทรทศัน์ยุคดิจิทลั ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร า ย ก า ร

พยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั ควรปรับปรุงทั้ง 1) ดา้นเน้ือหาข่าว ควรให้ความสําคญักบัความถูกตอ้ง

แม่นยาํในระดบัขั้นสูงสุด อนัมีผลต่อความน่าเช่ือถือของรายการ และควรอธิบายเช่ือมโยงขอ้มูลของสภาพอากาศเขา้

กบัเร่ืองอ่ืนท่ีน่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัผูช้มในชีวิตประจาํวนัได ้และ 2) ดา้นผูป้ระกาศข่าวพยากรณ์อากาศ จะตอ้งมี

บุคลิกภาพดี ลีลาการนาํเสนอน่าสนใจมีเอกลกัษณ์ นํ้ าเสียงน่าฟัง เป็นกนัเอง และมีความรู้ความเขา้ใจสภาพอากาศใน

เชิงลึก 3) ดา้นการนาํเสนอ ควรพฒันากราฟิกให้ดียิง่ข้ึน น่าสนใจ กระชบั และเขา้ใจง่าย อนัจะช่วยดึงดูดผูบ้ริโภคข่าว

ในเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) ในยคุดิจิทลัให้กลบัมาสนใจติดตามรับชมรายการพยากรณ์อากาศทางโทรทศัน์ได ้ 

นอกจากน้ียงัตอ้งเพ่ิมช่องทางการนําเสนอข่าวในหลายแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค

ข่าวสารในเวลาเดียวกนั 

5. การอภปิรายผล

1) พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศของผู้ บริโภคข่าวสารที่อยู่ ในเจเนอเรชันวาย

(Generation Y) ในยุคดิจิทลั ผูบ้ริโภคข่าวสารในกลุ่มน้ียงัคงเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศทางโทรทศัน์อยู ่แต่ส่ือ

โทรทศัน์ “ไม่ใช่” ช่องทางหลกัทางเดียวท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได ้โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคข่าวสารท่ีอยู่ใน  

เจเนอเรชนัวาย (Generation Y) ในปัจจุบนัเป็นลกัษณะทาํกิจกรรมหลายอยา่งและบริโภคข่าวหลายจอในเวลาเดียวกนั 

(Multi-Tasking) (ธาม เช้ือสถาปนาศิริ, 2557) ทั้งยงัรับชมรายการทางโทรทศัน์น้อยลงเพราะส่ือออนไลน์ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการเฉพาะบุคคลไดม้ากกว่า ไดรั้บชมเฉพาะส่ิงท่ีตนเองสนใจไดอ้ย่างรวดเร็วทนัใจ ไม่มีขอ้จาํกดัดา้น

สถานท่ีและเวลา ทั้งยงัสามารถแชร์ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม ความนิยมในส่ือโทรทศัน์ก็ยงัไม่

สูญหายไปอยา่งส้ินเชิงเน่ืองจากยงัมีเน้ือหาสาระเชิงลึก ขอ้เท็จจริง และมิติของข่าวท่ีมากกว่าส่ือออนไลน์ ตลอดจน

สามารถตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของข่าวไดม้ากกว่า 

2) ผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีในการนําเสนอข่าวทางส่ือต่างๆ ที่มีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงความนิยมของผู้บริโภคข่าวพยากรณ์อากาศที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในยุคดิจิทัล ระบบ

และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส่งผลให้ผูบ้ริโภคข่าวกลุ่มน้ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความ

หลากหลาย ทาํให้พฤติกรรมรับข่าวสารเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อ

ส่ือโทรทศัน์ทั้งดา้นมิติการผลิต (Producation)  ทาํให้เทคนิคการตดัต่อในโทรทศัน์สะดวก ง่าย และรวดเร็วข้ึน หรือ

ทาํให้เทคนิคพิเศษดา้นภาพ (Special Visual Effect) ดูสมจริงมากข้ึน ดา้นมิติการแพร่กระจาย (Distribution) ท่ีรัศมี

การครอบคลุม (Coverage) ของคล่ืนโทรทัศน์ข้ามเวลาและพ้ืนท่ีไปได้ไกลกว่าเดิม และมิติการบริโภคส่ือ 

(Consumption) ท่ีมีผลทางตรงต่อลกัษณะการรับชมของผูรั้บสาร ทั้งการขยายประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัผูช้ม การโยก
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กิจกรรมขา้มเวลา ซ่ึงทาํให้ผูช้มสามารถเลือกรับชมรายการในภายหลงัจากออกอากาศไปแลว้(สมสุข หินวิมาน และ

คณะ, 2557, หนา้ 49-50 ) 

3) แนวทางการปรับตัวของรายการพยากรณ์อากาศของส่ือโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล การปรับตวัของรายการ

พยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั ไดแ้ก่  1) ดา้นเน้ือหาข่าว คือ เนน้ถูกตอ้งแม่นยาํ นาํเสนอเน้ือหาให้เขา้ใจ

ง่ายและรวดเร็ว โดยนาํขอ้มูลมาจากหน่วยงานดา้นตรวจสอบสภาพอากาศในประเทศโดยตรงท่ีเช่ือถือได ้และควร

เช่ือมโยงขอ้มูลของสภาพอากาศให้เขา้กับเร่ืองอ่ืนท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของประชาชน  2) ดา้นผู ้

ประกาศข่าว ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศเป็นอยา่งดี มีนํ้ าเสียงน่าฟัง เป็นธรรมชาติ ชดัถอ้ยชดัคาํ ออกเสียงควบ

กลํ้ าให้ชัดเจน แต่งกายสวยงาม เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคข่าวพยากรณ์อากาศท่ีอยู่ในเจเนอเรชันวาย 

(Generation Y) ในยคุดิจิทลัอยากติดตามเน้ือหาของรายการ  3) ดา้นเทคนิคการนาํเสนอ กราฟิกตอ้งน่าสนใจ กระชบั 

เขา้ใจง่าย นอกจากน้ียงัตอ้งเพ่ิมช่องทางการนาํเสนอผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมในหลายแพลตฟอร์ม 

(Platform) 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยันาํเสนอรูปแบบรายการพยากรณ์อากาศทางส่ือโทรทศัน์ในยุคดิจิทลั โดยดดัแปลงจาก 15 

P’s Paradigm ของ ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์ (2557) ซ่ึงผูว้ิจยัเรียกว่า “ส่วนผสม 9 P’s” ประกอบดว้ย 

1P: Project (โครงการ): การผลิตรายการพยากรณ์อากาศในส่ือโทรทศัน์ยคุดิจิทลั  

2P: Purposes (วตัถุประสงค์): ตอ้งการนาํเสนอสาระความรู้ข่าวสารดา้นพยากรณ์อากาศท่ีถูกตอ้งเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน  

3P: People (กลุ่มเป้าหมาย): กลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคข่าว Generation Y ท่ีมีอายตุั้ งแต่ 17 ปีไป

จนถึง 36 ปี และกลุ่มเป้าหมายรอง ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ประเทศไทย  

4P: Program (รายการ): 1) ให้สาระข่าวสารดา้นการพยากรณ์อากาศ 2) นาํเสนอเป็นกนัเอง มีความรู้ มี

ความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีน่าสนใจ 3) เน้ือหามุ่งเน้นให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสภาพอากาศทั้งในและต่างประเทศ รวม

ไปถึงสาระท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัท่ีโยงเขา้กบัสภาพอากาศได ้

 5P: Place (ช่วงเวลาและช่องทางการเผยแพร่): การออกอากาศในส่ือโทรทศัน์ควรไดเ้ผยแพร่ในช่วงเวลา

เดิมของทุกวนั เพ่ือสร้างการจดจาํให้แก่ประชาชน โดยมีเน้ือหาและขอ้มลูใหม่ตลอดเวลาท่ีสามารถดดัแปลงเอาไปโป

รโมทในรูปแบบของส่ือออนไลน์ท่ีหลากหลาย   

6P: Public Relations (การประชาสัมพันธ์): เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ก่อนออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์

ว่ามีรายการพยากรณ์อากาศดงักล่าวในรูปแบบของส่ือออนไลน์  

7P: Party (หน่วยงานดําเนินการ): ควรตั้งกลุ่มคนทาํงานทั้งผลิตรายการในส่ือโทรทศัน์และส่ือออนไลน์ท่ี

อาจเป็นบุคคลในกลุ่มเดิมแต่ตอ้งแบ่งหนา้ท่ีเพ่ิมเติมให้ชดัเจน  

8P: Personnel (บุคลากร): บุคลากรท่ีมาร่วมทาํรายการพยากรณ์อากาศควรมีทศันคติท่ีดีต่อการพยากรณ์

อากาศอนัเป็นศาสตร์เฉพาะดา้น  ยอมรับความหลากหลายของรูปแบบนาํเสนอข่าว ทนัสมยั สร้างสรรค์ มุ่งมัน่ให้

ความรู้ท่ีถูกต้องกับประชาชน โดยต้องมีผูท้รงคุณวุฒิด้านวิชาการท่ีตรงตามเน้ือหาข่าวในแต่ละวนัโดยให้อยู่ใน
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ผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาประจาํรายการ ในแต่ละด้าน คือ  ด้านพยากรณ์อากาศ, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นนํ้าและเข่ือน และดา้นการเตือนภยัธรรมชาติต่างๆ  

9P: Presenter (ผู้ นําเสนอเนือ้หาสาระ): ผูป้ระกาศข่าวจะต้องมีความรู้เก่ียวกับสภาพอากาศและการ

พยากรณ์อากาศเป็นอยา่งดี สามารถนาํเสนอให้เขา้ใจเน้ือหาข่าวไดโ้ดยง่าย น่าเช่ือถือ มีบุคลิกมีเสน่ห์ชวนติดตาม 
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ประเภทและรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาเพื่อการส่ือสารการตลาดดิจิทัล 

สําหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว 

TYPES AND STYLES OF PRESENTING CONTENT FOR COMMUNICATING 

DIGITAL MARKETING FOR 5 STAR HOTELS 

ณฐัธภา ชัยถิรสกลุ1 และ ปฐมา สตะเวทิน2
 

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 

Natthapha.chaithirasakul@ihg.com 
2 สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองประเภทและรูปแบบในการนาํเสนอเน้ือหาเพ่ือการส่ือสารการ ตลาดดิจิทลัสําหรับโรงแรม

ระดบั 5 ดาว มุ่งเนน้การศึกษาดา้นการส่ือสารบนแฟนเพจของเครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟซบุก๊”ของโรงแรมอินเตอร์

คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือศึกษาภาพรวมของการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ของ

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) และศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด

ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ของสมาชิกแฟนเพจ โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผูท่ี้มีความรับผดิชอบ เฟซบุ๊กแฟนเพจ  InterContinental Bangkok  ถึงกลยุทธ์

ในการสร้างสรรคเ์น้ือหาให้ตรงใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ดว้ยช่วงเวลาใน

การเก็บขอ้มลูเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560  

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  ก า ร ส่ื อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด ใ น เ ฟ ซ บุ๊ ก แ ฟ น เ พ จ  InterContinentalBangkok  

https://www.facebook.com/InterContinentalBangkok/ ทาํหน้าท่ีเสมือนเป็นช่องทางการส่ือสารสองทางระหว่าง

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ และสาธารณชน ท่ีสนใจรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมผ่านการคลิก 

Like เพ่ือต้องการส่ือสารผ่านทางเฟสบุ๊ก  ทั้ ง น้ี  โดยภาพรวมแล้วรูปแบบการส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

InterContinental Bangkok สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  1) รูปแบบการส่ือสาร และ  2) การผลิตเน้ือหา 

(Content) ซ่ึงถูกควบคุมและกาํหนดประเด็นโดยเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์รทั้งหมด ภายใตม้าตรฐานของแบรนด์ IHG ท่ี

เป็นบริษทัแม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นาํเสนอออกมาในรูปแบบของ รูปภาพ และ วิดีโอ ผ่านการนาํเสนอประเด็น

ของรายละเอียด ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ในเพ่ือให้รายละเอียดเก่ียวกบัโรงแรมฯ ร้านอาหาร การจดัประชุม 

สัมมนา ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆภายในโรงแรม รวมถึงข่าวสารจาก IHG ตลอดจนรายการส่งเสริมการขาย ท่ี
เน้นเร่ืองหลกั 4 ประเภท คือ  1) วิถีชีวิต (Lifestyle)  2) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Featured)  3) เร่ืองอิงกระแส

สังคม (Social Flow) และ  4) วิดีโอ (Lifestyle /Events VDO Upload) นาํเสนอดว้ยวิดีโอ ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต ความ

เป็นอยูแ่บบมีสไตล ์ร้านอาหาร การทาํอาหาร และเคร่ืองด่ืม การเดินทางเท่ียวรอบโลก ผูดู้แลดา้นส่ือออนไลน์ และ

เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/ ได้นาํเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิก เพ่ือให้ผูท่ี้ช่ืนชอบติดตาม และเขา้มามีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ควรจะตอ้งปรับ เปล่ียนการนาํเสนอรูปแบบ
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เน้ือหาให้เป็นภาพเคล่ือนไหว หรือ วิดีโอให้มากข้ึน และหากตอ้งการเปิดเพจใหม่ สามารถนาํไปปรับใชเ้พ่ือวางแผน

ต่อไปในอนาคตจากรายละเอียดของการศึกษาในคร้ังน้ี 

คาํสําคญั : เฟสบุก๊แฟนเพจ, รูปแบบและเน้ือหา, เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ABSTRACT 

The study aimed to study InterContinental Bangkok’s Facebook fan page online community, to examine 

study the overview of InterContinental Bangkok's online communication, and to discover the marketing 

communication model in Facebook fan page. In-depth interviews were conducted with key informants who were 

dealing with online digital marketing strategies in order to create content for target consumers.  Also, two-month 

content, i.e. from July 1, 2017 to August 31, 2017 was analyzed. 

The study indicated that https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/ served as a two-way 

communication between InterContinental Bangkok and the public who were interested in receiving information and 

engaging by clicking Like. InterContinental Bangkok could be divided into two main types of communication. Its 

content was controlled and determined by all internal staff. Under the brand standard from IHG where its parent 

company was in the United States, was presented in the forms of pictures and videos. Useful information including 

about hotels, restaurants, conferences, seminars should be given. Hotel Facilities Include news from IHG as well as 

promotions should also be taken into consideration. 

The main focuses were composed of 4 categories: 1) Lifestyle 2) Product Features (Product Featured) 

3) Social Flow and 4) Video (Lifestyle / Events VDO Upload), Video Presentations with Lifestyle, Restaurants,

Cooking and Beverages including World Travel 

Online Media Administrator of https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/ had provided 

useful stories and contents to its members in order to keep track of enthusiasts and maintain and engage with its 

members. However, it should be possible to modify the presentation of the content format to be more animated or 

video, if InterContinental Bangkok would like to create a new fan page in the future.  

Keywords:  Facebook fan Page, Content Marketing, Online Community    

1. บทนํา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้มา  นบัเป็นจุดเปล่ียนผนัของการเปล่ียนแปลงยคุการตลาด 3.0 สู่ยุคการตลาด 4.0 

อย่างชัดเจน  รูปแบบของการส่ือสารนอกจากจะเป็นการส่ือสารแบบสองทางแลว้ การกระจายข่าวสารขอ้มูล ยงั

สามารถเผยแพร่กระจายออกไปไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวางผ่านส่ือออนไลน์ (Online) ในรูปแบบต่าง ๆ  ทาํให้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง คือมีความเป็นส่วนบุคคลมากข้ึน  เน้นในเร่ืองของอารมณ์ ความรู้สึกเป็น

หลกั และสามารถเช่ือมโลกทั้งใบอยา่งไร้พรมแดนไดท้นัที (Real Time) ทั้งน้ีนกัการตลาดไดเ้ล็งเห็นประโยชน์ในการ

ใชส่ื้อผา่นรูปแบบการส่ือสารใหม่ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ นกัการตลาดจึงตอ้งปรับปรุงรูปแบบให้สอดคลอ้ง นาํสถานการณ์

อยูเ่สมอ จากแคมเปญท่ีถูกสร้างสรรคเ์พ่ือการตลาดลว้นๆ ไดถู้กปรับเปล่ียนมาเป็นการส่ือสารหลกัท่ีเป็นการรวบรวม

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2272 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

https://www.facebook.com/InterContinental%20Bangkok/
https://www.facebook.com/InterContinental%20Bangkok/
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และคดัสรรเน้ือหาเร่ืองราวจากแหล่งต่างๆ นาํมาเผยแพร่อีกคร้ังผ่านช่องทางของผูค้ดัสรรโดยมีแนวคิด หรือวิธีการ

นาํเสนอให้น่าสนใจ ซ่ึงผูค้ดัสรรอาจจะไม่ไดจ้าํเป็นตอ้งเป็นผูส้ร้างเน้ือหานั้น ๆ เลย (Consumer Curated Content) 

เหมือนกระแสคล่ืนขอ้มลูท่ีถูกสร้างสรรคโ์ดยผูบ้ริโภค กระแสเหล่าน้ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีผลกระทบแรงและเป็นวง

กวา้ง  

อุตสาหกรรมภาคการท่องเท่ียว มีบทบาทสําคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมากและ

ต่อเน่ือง นาํรายไดเ้ขา้ประเทศไทยปีละหลายแสนลา้นบาท แนวโน้มสถานการณ์ท่องเท่ียว ไตรมาส 1/2559 และปี 

พ.ศ. 2559 “ไตรมาส 1/2559 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวรวม 6.62 แสนลา้นบาท และตลอดทั้งปีกาํหนด

เป้าหมายรายได ้2.4 ลา้นลา้นบาท” ดงัจะเห็นมูลค่าของรายได ้ท่ีแสดงไวใ้นปี พ.ศ. 2558 สรุปไดว้่า มีมูลค่าผลผลิต

โดยรวม ทาํรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นมลูค่าถึง 2,687,411 ลา้นบาท (สํานักเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) จะ

สังเกตไดว้่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโนม้ในการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และรวดเร็ว โดยเฉพาะ

การบริหารงานโดยเครือโรงแรม (Hotel Chain) หรือเครือจากต่างประเทศ ยอ่มมีการแข่งขนัเพ่ือช่วงชิงลูกคา้ เกิดการ

แข่งขนัทางดา้นการตลาดมากข้ึน แต่ละโรงแรมตอ้งคิดพฒันาทั้งผลิตภณัฑ ์และการให้บริการ ตลอดจนรูปแบบของ

การตลาดซ่ึงตอ้งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ ทั้งน้ีไดมี้การวางแผนกลยุทธ์ดา้นการตลาด 

ตลอดจนถึงการวางแผนการส่ือสารการตลาด โดยใชส่ื้อท่ีผสมผสานเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารท่ีมีรูปแบบท่ีทนัสมยั

มากยิ่งข้ึน ให้เหมาะกับยุคการตลาด 4.0 ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีให้ความสําคัญกับผูบ้ริโภคหรือลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน  เน้น

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั โดยเฉพาะในรูปแบบส่ือหลอมรวม ผ่านช่องทางดิจิทลั เช่น Website, Facebook, 

Instagram, Twitter, และอีกมากมาย และเม่ือศึกษา Customer Journey จะพบว่าไดเ้ปล่ียนไปเช่นกนั เม่ือนกัท่องเท่ียว

อยากจะเดินทางไปเท่ียวยงัจุดหมายใดก็ตาม นกัท่องเท่ียวจะทาํการหาขอ้มูลผ่านออนไลน์ก่อนจะทาํการจองห้องพกั 

โดยจะดูจากรีวิวของเพ่ือน Influencer, Blogger เพ่ือทาํการเปรียบเทียบ และเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจะทาํการจอง

ห้องพกัผา่นส่ือออนไลน์ และเม่ือเดินทางมาเขา้พกัและใชบ้ริการ ก็จะทาํการแชร์ประสบการณ์การท่องเท่ียวผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ผา่นรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ  วิดีโอ และอีกมากมายตามท่ีนิยมในแต่ละ

ประเทศ  จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษามาพบว่า ปัจจุบนัน้ี Facebook เป็น Social Media ท่ีมีบทบาทต่อการส่ือสาร

การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก รวมทั้งธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัทั้งหลาย  ไดน้าํเอา Facebook มาใชก้นัอย่าง

แพร่หลายจนจะกลายเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของธุรกิจไปเสียแล้ว Facebook เป็น Social 

Media ท่ีมีผูนิ้ยมใชเ้ป็นจาํนวนมากเพราะง่ายต่อการใชง้านเพ่ือกระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว  จึงเป็นท่ีนิยม

ของนกัการตลาดในภาคธุรกิจทั้งหลายไดน้าํมาใช ้เพ่ือการส่ือสารการตลาดกบัลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมาย ในลกัษณะ

ของ Free Marketing กนัอยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ีจะตอ้งมีการวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ในการใชง้าน Facebook เพ่ือ

ส่ือสารการตลาดอยา่งเป็นระบบ  จึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วม กบัผูท่ี้ Like และ Follow แลว้เกิดการบอกต่อ เพ่ือ

สร้าง แบรนดไ์ดเ้ป็นอย่างดี แต่จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่าเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในการ

ขา้มผา่นเขา้สู่ยคุการตลาด 4.0 โดยเฉพาะทางดา้นการส่ือสารนั้น เทคโนโลยีจะเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมาก และจะ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดและมีเน้ือหาแบบใดนั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกแฟนเพจ InterContinental Bangkok ของโรงแรม

อินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ  เพ่ือมาศึกษากลยทุธ์ในการนาํเสนอเน้ือหาเพ่ือส่ือดิจิทลัสําหรับธุรกิจโรงแรมระดบั 

5 ดาว ปัจจุบนัมีผูก้ดติดตามแฟนเพจ InterContinental Bangkok  จาํนวนแฟนเพจ (Liked) 23,947 คน มีผูติ้ดตาม 

(Follower) 23,832 คน และมีการเขา้เยี่ยมชมเป็นจาํนวน 248,915 คน  ก่อตั้งเม่ือ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   เร่ิมดว้ย

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2273 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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การโพสตเ์น้ือหา (Content) ทุกวนั วนัละ 1 คร้ัง และพฒันาทั้งรูปแบบและเน้ือหา รวมถึงการเพ่ิมจาํนวนการโพสต์

เน้ือหา (Content) ทุกวนั เป็นวนัละ 2 คร้ัง  ในปี พ.ศ. 2559 สรุปยอดผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมดว้ยการกด Like Comment 

และ Share Engagement rate อยูท่ี่ 81%, Reach = 1,829 (113.41%)     

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ภาพรวมของการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ของโรงแรมอินเตอร์

คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ และ  ศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok 

รวมถึงศึกษา รูปแบบการส่ือสารการตลาดในเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 

(Engagement) ของสมาชิกแฟนเพจ  

3. การดําเนินการวจิัย

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชก้รอบแนวคิด เก่ียวกบัการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ซ่ึงอธิบายถึงการใช้

เน้ือหาเป็นกลยุทธ์หลกั ไดแ้ก่การเล่าเร่ืองราวผ่านรูปแบบภาพ วิดีโอ บทความ (ทรงชยั ณะอาํภัย, 2558)   และ  

แนวคิดดา้นการตลาด 4.0 ของ Kotler (2004) ซ่ึงอธิบายว่า “การตลาดไดป้รับเปล่ียนจากเดิมท่ีเน้นเร่ืองตวัสินคา้ หรือ 

Product เป็นการเนน้ท่ีลูกคา้ หรือ Customer และขยบัปรับมาให้ความสําคญักบัยี่ห้อ หรือ Brand และวนัน้ีการตลาด

จะตอ้งตอกย ํ้า Value Management หรือ การบริหารคุณค่าท่ีเนน้เร่ืองของ “จิตวิญญาณ” หรือ Human Spirit มากข้ึน”   

รวมถึงการนาํแนวคิดในการสร้างเน้ือหา (Content) ให้น่าสนใจของ Jonah Berger (2013) ซ่ึงกล่าวไวใ้นหนังสือ 

“Why Things Catch On”  ถึงสาเหตุท่ีผูค้นถึงสนใจ เน้ือหา (Content)  และ สาเหตุท่ีผูค้นชอบส่งต่อคลิปไวรัล (Viral 

Marketing)  

งานวิจยัเร่ืองน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) ซ่ึงประกอบไปดว้ยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงดาํเนินการเก็บขอ้มลู ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ไดแ้ก่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารการตลาด โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ มีหนา้ท่ีโดยตรงในการรับผิดชอบและการวาง

แผนการส่ือสารการตลาดให้กบัโรงแรมฯ และ สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีปรึกษาดา้นออนไลน์ของโรงแรมดว้ยการสังเกตจด

บนัทึกโดยใช ้Coding Sheet ตลอดจนทาํการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  โดยเก็บขอ้มูลจาก Facebook 

ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ ทาํการวิเคราะห์จาํนวน  ประเภทเน้ือหาท่ีปรากฏ  จาํนวนทั้งส้ิน  68 

โพสต ์

ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “ประเภทและรูปแบบในการนาํเสนอเน้ือหาเพ่ือการส่ือสารการตลาดดิจิทลัสําหรับ

โรงแรมระดบั 5 ดาว” ในคร้ังน้ีพบว่า  

ภาพรวมของการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ โรงแรมฯให้ความ

สนใจส่ือต่าง ๆ ผา่นส่ือออนไลน์มากกว่า ส่ือ offline (Traditional) ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุและ โทรทศัน์ เป็นตน้  โดย

ใช้งบประมาณสําหรับการสร้าง และนําเสนอเน้ือหาผ่านส่ือออฟไลน์ 40% และเน้นไปท่ีส่ือออนไลน์มากข้ึนใช้

งบประมาณสําหรับการสร้าง และนาํเสนอเน้ือหาผ่านส่ือออนไลน์ 60%   และไดส้ร้างรูปแบบการส่ือสารผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ข้ึนมาใหม่ ช่องทางหลกั คือ เวบ็ไซต ์และ เฟซบุก๊แฟนเพจ  รูปแบบการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์
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ทั้ง 2 ช่องทางน้ีถูกตั้งข้ึนภายใตช่ื้อ InterContinental Bangkok เพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตาม

หนา้ท่ีหลกัของแต่ละช่องทาง คือ เวบ็ไซต ์bangkok.InterContinental.com ท่ีเป็นเวบ็ไซตข์องโรงแรมเอง ทาํหน้าท่ีให้

ข้อมูลเก่ียวกบัรายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ ท่ีมีของโรงแรมฯ ในรูปแบบของ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และ

โปรโมชัน่ต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือตอ้งการ ให้ข่าวสารขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด 

ในขณะเดียวกนั ก็สามารถเช่ือมโยงไปยงั เวบ็ไซต ์กรุ๊ป IHG ไดคื้อ www.ihg.com 

เฟซบุก๊แฟนเพจ InterContinental Bangkok เป็นช่องทางในการส่ือสารเน้ือหา (Content) รูปแบบต่าง ๆ โดย

มีจาํนวนผูเ้ขา้ชมเฟซบุก๊แฟนเพจ InterContinental Bangkok ประมาณ 20,000 คร้ังต่อเดือน วตัถุประสงคเ์พ่ือให้ขอ้มลู

ข่าวสารทัว่ไปทั้งหมดท่ีมีให้บริการในโรงแรม รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น การ

นาํเสนอเร่ืองราวท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัห้องพกั  ห้องอาหาร  การออกกาํลงักาย  สปา ห้องอาหาร และเทศกาลอาหาร

ประจาํเดือน ไลฟ์สไตล์ ในการท่องเท่ียวและการรับประทานอาหาร และการเข้าพกัในเครือ IHG รวมถึงการ

ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของ IHG โดยนาํเสนอในรูปแบบท่ีเป็น รูปภาพ  วิดีโอ พร้อมขอ้ความประกอบ รวมถึงการ

แชร์โพสต ์และขอ้ความท่ีไดจ้ากลูกคา้ และส่ือต่าง ๆ ท่ีมารีวิวให้  

4. ผลการวจิัย

ผูว้ิจยัไดน้าํผลการวิจยัจากเร่ือง “ประเภทและรูปแบบในการนาํเสนอเน้ือหาเพ่ือการส่ือสารการตลาดดิจิทลั

สาํหรับโรงแรมระดบั 5 ดาว”  ทั้งหมดมาสรุปไดผ้ลเรียงตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมของการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนัล กรุงเทพฯ โรงแรมฯ

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และเน้นความสําคัญท่ี เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก ใช้

งบประมาณสาํหรับส่ือออนไลน์สูงถึง 60% ในขณะท่ีส่ือออฟไลน์ถูกลดลงมาเหลือเพียง 40% ช่องทางการส่ือสารผา่น

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมุ่งเน้นในการพฒันาอย่างจริงจงัมี 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ www.bangkok.intercontinental.com 

และ 

เฟซบุก๊แฟนเพจ ภายใตช่ื้อ InterContinental Bangkok ทาํหนา้ท่ีให้ขอ้มลูข่าวสารในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป

ตามหนา้ท่ีหลกัของแต่ละช่องทาง ภายใตมี้วตัถุประสงคห์ลกัเดียวกนั คือ สร้างให้ InterContinental Bangkok เป็น

แหล่งรวมกลุ่มคนท่ีมีความช่ืนชอบในการใชบ้ริการโรงแรม ทั้งดา้นห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนถึงการจดั

ประชุม สัมมนา งานแต่งงาน และสปา เพ่ือให้ใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด 

2. รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในเฟชบุก๊แฟนเพจ InterContinental Bangkok

รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในเฟชบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ท่ีนาํเสนอออกไปจะผลิต

โดยเจา้หน้าท่ีภายในองค์กรทั้งหมดสามารถแบ่งเน้ือหาไดเ้ป็น 4 ประเภทเรียงตามรูปแบบเน้ือหาจากจาํนวนรวม

ทั้งหมด 68 ท่ีสมาชิกแฟนเพจให้ความสนใจมีส่วนร่วมกบัเน้ือหาในดา้นการมีส่วนร่วม กดไลค์ คอมเมน้ท ์แชร์ การ

คลิกเพ่ือดูภาพและวิดีโอ เม่ือคาํนวณจากอตัราการมีส่วนร่วม ไดข้อ้สรุปจากอตัราการมีส่วนร่วมสูงไปตํ่า ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ก.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560 ไดด้งัน้ี   

1) วิถีชีวิต (Lifestyle) นาํเสนอดว้ยรูปภาพเมนูอาหาร และเคร่ืองด่ืม (Lifestyle Food and Drinks

Menu) มีเน้ือหา (Content) 29 ช้ินงาน  
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2) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Featured) นาํเสนอดว้ยรูปภาพผลิตภณัฑ์ท่ีโรงแรมนาํเสนอดว้ย

รูปภาพกรุงเทพฯ มีให้บริการทั้งดา้นห้องพกั ห้องอาหาร การจัดประชุมสัมมนา และ สปา นาํเสนอดว้ยรูปภาพ มี

เน้ือหา (Content) 19 ช้ินงาน   

3) เร่ืองอิงกระแสสังคม (Social Flow) นาํเสนอดว้ยรูปภาพท่ีเก่ียวกบักระแสสังคม  มีเน้ือหา 

(Content) 11 ช้ินงาน   

4) วิดีโอ (Lifestyle / Events VDO Upload) นาํเสนอดว้ยวิดีโอ ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบ

มีสไตล์ ร้านอาหาร  การทาํอาหาร และเคร่ืองด่ืม การเดินทางเท่ียวรอบโลก ตลอดจนเร่ืองราวในสังคม  มีเน้ือหา 

(Content) 9 ช้ินงาน 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดในเฟชบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok ท่ีก่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกแฟนเพจ  

ผูจ้ดัทาํเฟซบุก๊แฟนเพจ InterContinental Bangkok ให้ความสําคญัต่อ การมีส่วนร่วม (Engagement) ท่ีมีต่อ

เน้ือหา (Content) เป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะไดท้าํการนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวเิคราะห์และประเมินผลถึงการให้ความสนใจ

ต่อรูปแบบเน้ือหา (Content)ของสมาชิกแฟนเพจ  การวดัผลของเน้ือหา (Content) จากการมีส่วนร่วม (Engagement) 

สามารถบอกไดว้่ากลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายของแบรนดคิ์ดอะไรอยู ่มีความพึงพอใจต่อเน้ือหา (Content) รูปใดมากเป็น

พิเศษ ค่าเฉล่ียอตัราการมีส่วนร่วม (Average Post Engagement Rate) จึงเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัประสิทธิภาพของเน้ือหา 

(Content) ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รูปแบบเน้ือหา (Content) ท่ีสมาชิกแฟน

เพจให้ความสนใจมีส่วนร่วมกบัเน้ือหานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กดไลค์ คอมเมน้ท ์แชร์ การคลิกเพ่ือดูภาพและวิดีโอ เม่ือ

คาํนวณจากค่าเฉล่ียอตัราการมีส่วนร่วม (Average Post Engagement Rate) ไดข้อ้สรุปจากอตัราการมีส่วนร่วมจากมาก

ไปนอ้ย ไดด้งัน้ี      

1. เน้ือหารูปแบบวิดีโอ (Video) มีอตัราการมีส่วนร่วม (Engagement) มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียของ

อตัราการตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) เท่ากบั  0.31%  

2. เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ (Photo) มีอตัราการมีส่วนร่วม (Engagement) คิดเป็นค่าเฉล่ียของอตัราการ

ตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) เท่ากบั  0.17% 

3. เน้ือหารูปแบบวิดีโอโดยการแชร์ล้ิงค์ (Lifestyle / Events VDO Share Link) มีอตัราการมีส่วน

ร่วม (Engagement) คิดเป็นค่าเฉล่ียของอตัราการตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) เท่ากบั 0.07%  

4. เน้ือหารูปแบบการแชร์ล้ิงค์ (Share Link) มีอตัราการมีส่วนร่วม (Engagement) คิดเป็นค่าเฉล่ีย

ของอตัราการตอบสนอง (Average Post Engagement Rate) ไดเ้ท่ากบั  0.05%  

จากขอ้มูลดงักล่าวจึงสรุปไดว้่ารูปแบบการส่ือสารการตลาดในเชิงเน้ือหา (Content) บนเฟช บุ๊กแฟนเพจ 

InterContinental Bangkok ท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) จะตอ้งเป็นเน้ือหา (Content) ท่ีอยู่ในความสนใจ

ของสมาชิกแฟนเพจ สั้น กระชบั เขา้ใจง่าย และมีส่วนร่วมไดจ้ริง ใชเ้วลาในการรับขอ้มูลไม่นาน ตรงกบักระแสของ

สงัคมท่ีกาํลงัให้ความสนใจกบัเร่ืองนั้นๆ อยู ่จึงจะทาํให้สมาชิกแฟนเพจเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) กบัเน้ือหา 

(Content) นั้น ๆ และพร้อมจะบอกต่อดว้ยการแชร์ออกไป 

   

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2276 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

5. การอภปิรายผล

ผลการศึกษาพบว่า https://www.facebook.com/InterContinentalBangkok/ ทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นช่องทางการ

ส่ือสารสองทางระหว่างโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ และสาธารณชน ท่ีสนใจรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและมี

ส่วนร่วมผา่นการคลิก Like เพ่ือตอ้งการส่ือสารผา่นทางเฟสบุก๊ โดยภาพรวมแลว้รูปแบบการส่ือสารบนเฟซบุ๊กแฟน

เพจ InterContinental Bangkok สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ รูปแบบการส่ือสาร และผลิตเน้ือหา 

(Content) ถูกควบคุมและกาํหนดประเด็นโดยเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์รทั้งหมด ภายใตม้าตรฐานของ IHG ท่ีเป็นบริษทั

แม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นาํเสนอออกมาในรูปแบบของ รูปภาพ และ วิดีโอ ผ่านการนําเสนอประเด็นของ

รายละเอียด ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ในเพ่ือให้รายละเอียดเก่ียวกบัโรงแรมฯ ร้านอาหาร การจดัประชุมสัมมนา 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรม รวมถึงข่าวสารจาก IHG ตลอดจนรายการส่งเสริมการขายท่ีเนน้เร่ืองหลกั 

4 ประเภท คือ  1) วิถีชีวิต (Lifestyle)  2) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Featured)  3) เร่ืองอิงกระแสสังคม (Social 

Flow) และ  4) วิดีโอ (Lifestyle /Events VDO Upload) นาํเสนอดว้ยวิดีโอ ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต ความเป็นอยูแ่บบมีสไตล ์

ร้านอาหาร การทาํอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

ผูดู้แลดา้นส่ือออนไลน์ และเฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/InterContinental Bangkok/  ได้

นาํเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เพ่ือให้ผูท่ี้ช่ืนชอบติดตาม และเขา้มามีส่วนร่วม อยา่งไรก็ตาม ควรจะตอ้ง

ปรับเปล่ียนการนาํเสนอรูปแบบเน้ือหาให้เป็นภาพเคล่ือนไหว หรือ วิดีโอให้มากข้ึน และหากตอ้งการเปิดเพจใหม่ 

สามารถนาํไปปรับใชเ้พ่ือวางแผนต่อไปในอนาคตจากรายละเอียดของการศึกษาในคร้ังน้ี 

1. ภาพรวมของการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ ไดส้ร้างช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ไวด้ว้ยกนั 2 

ช่องทางหลกั คือ เวบ็ไซต ์ และ เฟซบุก๊ เพ่ือใชท้ั้ง 2 ช่องทางน้ีเป็นช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ ให้สอดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ถือได้ว่าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลือกใชส่ื้อไดอ้ย่างครอบคลุมทุก

ช่องทางการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะเขา้ถึงได ้โดยท่ีเน้นเร่ืองการให้ขอ้มูลสินคา้เป็นหลกัรวมถึงขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์กบัผูบ้ริโภค จึงเป็นท่ีมาของการสร้างช่องทางการส่ือสารทั้ง 2 ช่องทางน้ีมาเพ่ือใชเ้ป็นช่องทางในการ

นาํเสนอขอ้มลูข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภค ช่องทางการส่ือสารผา่น เฟซบุก๊ เป็นช่องทางการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

นาํเสนอเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ ประกอบขอ้ความสั้ น ๆ โดยมีรูปแบบเน้ือหาท่ีหลากหลายเก่ียวกบัเร่ืองอาหาร เช่น 

โปรโมชัน่และเทศกาลอาหารประจาํเดือน  ห้องอาหารทั้ง 4 ห้อง  เคร่ืองด่ืมแนะนํา  สูตรอาหาร วิดีโอสาธิตการ

ทาํอาหาร เกร็ดความรู้เก่ียวกบัเร่ืองอาหาร ตลอดจนเร่ืองราวและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนแต่ละวนัใน

โรงแรมฯ 

2. การมีส่วนร่วม (Engagement) กบัเน้ือหา (Content) บนเฟซบุก๊แฟนเพจ InterContinental Bangkok

โดยภาพรวมแลว้รูปแบบการส่ือสารบนเฟซบุก๊แฟนเพจ InterContinental Bangkok สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ รูปแบบการส่ือสาร และผลิตเน้ือหา (Content) โดยเจา้หน้าท่ีภายในองค์กรทั้งหมด ท่ีออกมาใน

รูปแบบของ รูปภาพ และ วิดีโอ ท่ีเน้นเร่ืองหลกั 4 เร่ือง คือ 1) วิถีชีวิต (Lifestyle) 2) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product 

Featured) 3) เร่ืองอิงกระแสสังคม (Social Flow) และ 4) วิดีโอ (Lifestyle /Events VDO Upload) นาํเสนอดว้ยวิดีโอ ท่ี

เก่ียวกบัวถีิชีวติ ความเป็นอยูแ่บบมีสไตล ์ร้านอาหาร การทาํอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
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ซ่ึงเน้ือหาทั้ ง 2 ส่วน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับเน้ือหาจากสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental 

Bangkok ท่ีต่างกันออกไปและ สอดคล้องกับกับรูปแบบการดาํเนินการสร้างสรรค์เน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนแพจ 

InterContinental Bangkok ท่ีนาํเสนอเน้ือหาในเชิงการให้ขอ้มูลข่าวสาร กระตุน้ให้เกิดการกระทาํ และส่งเสริมการ

ขายสินคา้ โดยส่วนใหญ่จะเนน้ใชว้ิธีการนาํเสนอเน้ือหา (Content) ผา่นการเล่าเร่ืองราวท่ีตอ้งเร้าอารมณ์ร่วมผ่านทาง 

รูปภาพ อาหารท่ีน่าอร่อย เทียบไดก้บั Emotion  หรือรูปภาพของคุณกนก รักวงศส์กุลกบัเพ่ือน ๆ เทียบไดก้บัการสร้าง

กระแสสังคม (Public) วิดีโอล้ิงค์  การทาํขนมไหวพ้ระจนัทร์  เทียบไดก้บัการสร้าง เร่ืองราว (Story) และขอ้ความ 

เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความอยากรู้และคน้หาต่อ เพ่ือนาํไปบอกเล่าต่อกลุ่มเพ่ือน ๆ เครือข่ายของตนต่อไป 

3. ผลท่ีไดรั้บจาการส่ือสาร จากการมีส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีต่อเน้ือหา

(Content) 

จากผลของการวิจยัท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่ารูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาผ่าน วิดีโอ (VDO) บนเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ InterContinental Bangkok จะมีอตัราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate) ท่ีสูงกว่าเน้ือหาท่ีส่ือสารออกมาเป็น

รูปภาพ จากตวัอยา่งคือ วิดีโอทาํขนมไหวพ้ระจนัทร์  โดยเชฟจากห้องอาหารจีน ซัมเมอร์พาเลซ และแขกรับเชิญ 4 

ท่าน เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจ  กระชบั  มีการบอกเล่าเร่ืองราวผา่นตวับุคคลท่ีเป็นผูน้าํทางความคิด (Key 

Opinion Leader/ Influencer) ทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราการตอบสนอง (Average Post 

Engagement Rate) ต่อเน้ือหาในรูปแบบวิดีโอไดเ้ท่ากบั  0.31% เม่ือเปรียบเทียบกบัการนําเสนอรูปแบบเน้ือหา 

(Content) ท่ีเป็นรูปภาพ จะไดรั้บความสนใจไม่มากเท่าท่ีควร โดยมี ค่าเฉล่ียของอตัราการตอบสนอง (Average Post 

Engagement Rate) ต่อเน้ือหาในรูปแบบวิดีโอไดเ้ท่ากบั  0.17% 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลของการวิจยัท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงรูปแบบเน้ือท่ีสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental 

Bangkok ให้ความสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในเร่ืองของการ กดไลค์ คอมเมน้ท์ แชร์ การคลิกเพ่ือดูภาพและวิดีโอ 

(Engagement) มากกว่าการดูแบบรูปภาพ  ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชเ้พ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายดา้น 

ดงัน้ี 

1. จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดรั้บจากการเก็บขอ้มูล และการสัมภาษณ์ จึงไดท้ราบว่าเน้ือหา (Content) ในรูปแบบ

รูปภาพ มียอดการรับชมตํ่า ดงันั้นจึงขอแนะนาํให้วางแผนทางดา้นการใชเ้น้ือหาใหม่ และปรับปรุงการสร้างสรรค์

เน้ือหา (Content) ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความใหม่ ควรปรับการนาํเสนอให้ออกมาในแนวภาพเคล่ือนไหว แบบ GIF 

หรือแบบ Boomerang และการ Live สด ทางท่ีดีควรนาํเสนอแบบการเล่าเร่ืองให้น่าสนใจ (Story Telling)  

2. จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบเน้ือหา (Content) ต่างๆ ของเฟซบุ๊กแฟน

เพจ InterContinental Bangkok ท่ีเช่ือมโยงกบัการดาํเนินกลยุทธ์ของ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ ว่า

เน้ือหา (Content) รูปแบบเป็น วิ ดีโอ (VDO) สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

InterContinental Bangkok ได้เป็นจาํนวนสูงท่ีสุด ผูจ้ดัทาํเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok สามารถนํา

ขอ้มูลเหล่านั้ นไปต่อยอดเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้ต่อไปได้ เช่น การเชิญ Celebrity (Influencer) มาร่วม

ทาํอาหารกบัเชฟ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และอยากบอกต่อ หรือในเทศกาลสาํคญั ๆ  
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3. จากผลการวิจัยทาํให้เห็นถึงผลตอบรับท่ีสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจมีต่อ InterContinental Bangkok ซ่ึง

สามารถนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปปรับปรุงการวางแผนทางการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธภาพท่ีดียิง่ข้ึน เพ่ือสร้างให้เกิดเป็น

ท่ีรวมของสังคมออนไลน์สาํหรับผูท่ี้มีรสนิยมในการใชชี้วิตในโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ไดต่้อไป  

4. จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีผูจ้ ัดทาํเฟซบุ๊กแฟนเพจ InterContinental Bangkok สามารถนําขอ้มูลท่ีไดไ้ป

พฒันาในเร่ืองรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบของการให้ความรู้ในด้านการทาํอาหาร พร้อมเคล็ดลบัจาก          

เชฟของทุกห้องอาหาร เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัโรงแรม และเกิดการติดตามต่อไป พร้อมสอดแทรกกิจกรรม

พิเศษ สาํหรับผูแ้สดงความคิดเห็นเขา้มา จะไดเ้ขา้ร่วมทาํอาหารกบัเชฟ ในอาทิตยถ์ดัไป 

ทั้งน้ีเน้ือหาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัขา้งตน้ และมีแนวทางในการเล่าเร่ืองราว (Content Pillar) 

ของเน้ือหาหลกั ๆ 4 เร่ือง โดยให้นํ้ าหนักในการเล่าเร่ืองท่ีต่างกนัไป ไม่เน้นการขายสินคา้โดยตรง แต่เนน้การให้

ความรู้เก่ียวกบัการใชชี้วิตแบบมีสไตล ์ดงัน้ี  1) วิถีชีวิต (Lifestyle) = 40%  2) แบรนด์ และ ผลิตภณัฑ์ (Brand and 

Product Feature) = 20%  3) กิจกรรมทางสังคม (Social Event) = 20%  4) การส่งเสริมการขาย (Promotion 

/Campaign) = 20% 
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แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก 

GUIDELINES FOR TRAINING SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT FOR LOCAL 

GOVERNMENT ADMINISTRATION IN THE EASTERN PROVINCE 

พัทธมน คาํนูเอนก1
 และ กนกกานต์ แก้วนุช

2
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะการจดัการการทอ่งเที่ยว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, k.pattamon.s@gmail.com 
2 อาจารยท์ี่ปรึกษา คณะการจดัการการท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, kkaewnuch@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือเพ่ือศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนืสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2) เพ่ือเสนอแนวทางการฝึกอบรมดา้น

การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก เป็นการวิจยัเชิง

ผสมผสาน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม เก็บขอ้มลูจากบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดั

ภาคตะวนัออก (ชลบุรี ระยอง จนัทบุรีและตราด) และดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าสายงานการ

ท่องเท่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก ผลการศึกษา พบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15,001-20,000 บาท ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 11 ปี ข้ึนไป และไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม ความตอ้งการดา้น

องคป์ระกอบการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ตอ้งการเทคนิควิธีการฝึกอบรม เน้นผูเ้ขา้รับฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง สถานท่ีจดั

ฝึกอบรมต่างจงัหวดั ช่วงเวลาในการฝึกอบรมวนัจนัทร์-ศุกร์ วิทยากรจากภายนอกองค์กร แบบประเมินผลในรูป

แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลงัอบรม ความตอ้งการดา้นเน้ือหาการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ ตอ้งการเน้ือหาเร่ือง บทบาท

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในระดบัมาก ในหัวขอ้เร่ืองความปลอดภยัทางการ

ท่องเท่ียวระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด  

แนวทางการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนสําหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออกจากการสัมภาษณ์ เทคนิควธีิการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การบรรยาย การสาธิต การศึกษาดู

งาน ซ่ึงในอนาคตเทคนิคการฝึกอบรมอาจมีการนําเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พ่ิมมากข้ึน ในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

วิทยากรตอ้งมีความรู้เฉพาะดา้นในการถ่ายทอดความรู้และสามารถชกัจูงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้สถานท่ีในการจดั

ฝึกอบรมท่ีเหมาะสม สามารถจดัไดท้ั้งในจงัหวดัในหน่วยงานราชการ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือหากจดัใน

สถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน ช่วงเวลาในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม จดัในช่วงระหวา่งเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน เหมาะสม

ท่ีสุด ควรจดัไม่เกิน 3 วนั ทั้งน้ีอยู่ท่ีหลกัสูตรในการฝึกอบรมอีกดว้ย รูปแบบวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม นิยมใช้

การทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม และการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

คาํสําคญั:  ความตอ้งการในการฝึกอบรม, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, บทบาทการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื
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ABSTRACT 

The aims of this research 1) To study the need for sustainable tourism development training for local 

government organizations in the eastern provinces. 2) To propose guidelines sustainable tourism development 

training methods for local government organizations in the eastern provinces. This is a mixed method research, 

questionnaire as an instrument to collect data from 130 samples with the personnel in local government 

organizations in the eastern provinces (Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trat) and in-depth interview with the 

executives are involved in the training of tourism in the eastern provinces. The results of this research found that the 

overall of personnel were females, Age was between 31-40 years old. Bachelor's Degree, Salary was between 

15,001-20,000 baht, Duration of employment were 11 years, and never training experience. The component of 

training required, Technical training were focuses on the trainees. Place of training were out of town. Training time 

were during Monday-Friday. Trainers were outside the organization. Evaluating training were pre-test and post-test. 

The content of training required, the tittle was the role of local government organizations in sustainable tourism 

development, In the topic was Tourism safety. 

Guidelines for Training Sustainable Tourism Development for Local Government Administration in the 

Eastern Province. Technical training includes Lectures, Demonstrations and Field Trip. In the appropriate training 

include, the trainers have specialized knowledge and induce trainees. Place of training can be arranged in the 

province or out of town that study visit. Training time were during May-June and three days at the latest depending 

on curriculum. Evaluating training were pre-test and post-test and follow-up. 

Keywords: Training needs, Local government organizations, The role of sustainable tourism development 

 

1. บทนํา 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ

นอกจากจะสร้างรายไดโ้ดยมีมูลค่าเป็นอนัดบัหน่ึงของการค้าบริการรวมของประเทศแลว้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพกัภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก การ

คมนาคมขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึงก่อให้เกิดการลงทุนการจา้งงาน และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน (คณะกรรมการนโยบาย

การท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554, น. 5) ต่อมาในปี 2556 ไดเ้กิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ส่งผลให้ภาคการ

ท่องเท่ียวซบเซาลงอยา่งต่อเน่ือง เม่ือพิจารณาจากสถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยในปี 2557 

พบว่า จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาประเทศไทยทั้งหมด 24.78 ลา้นคน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 6.7 

รายได้จากการท่องเท่ียว 11.47 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 4.93 (UNWTO, 2014, p. 9) จากแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ไดมี้แนวทางการพฒันาภาคบริการและการท่องเท่ียว ยกระดบัคุณภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวในกลุ่มเชิงพ้ืนท่ี การบริหารจดัการท่องเท่ียวให้เกิดสมดุลและย ัง่ยืน และสร้างความเข็มแข็งของทอ้งถ่ิน 

ชุมชน ผูป้ระกอบการและบุคลากรภาครัฐ การพฒันาทกัษะองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (สาํนกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, น. 74) 
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ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้บทบาททางดา้นการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน (มณฑาวดี พูลเกิด, 

2552: 109) จากการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(8) ได้มีการแกไ้ขกฎหมายให้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจ “การส่งเสริมการท่องเท่ียว” ในระดบัทอ้งถ่ิน จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเม่ือ

ปี พ.ศ. 2546 โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวางแผนการท่องเท่ียว การปรับปรุง การดูแล การบาํรุงรักษาสถานท่ี

ท่องเท่ียว การจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ ดงันั้น จากภารกิจท่ีไดรั้บถ่ายโอนทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นกลไก

สาํคญัในการประสานงานกบัองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในระดบัต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองจากองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูดู้แลฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 

(เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2552, น. 76) ทั้งน้ี การบริหารจดัการท่องเท่ียวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบจุดอ่อนสําคญั 

คือ โครงสร้างการบริหารจดัการยงัขาดเสถียรภาพ การวางแผนท่ีไม่นาํไปสู่การปฏิบติั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และชุมชนขาดความรู้ดา้นการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการจดัการภูมิทศัน์และการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระดบั

ทอ้งถ่ิน และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงานทุกระดบั จึงควรหาแนวทางในการบูรณาการการ

ทาํงานร่วมกนัการกาํหนดภารกิจขอบเขตของงานการพฒันาใหช้ดัเจน การกาํหนดรูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี

สอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ี และการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร ซ่ึงสอดรับกบัแผนพฒันาการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ท่ีเน้นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาค

ประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา, 2554, น. 21)  

นอกจากน้ี แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่ง

ท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยนื มุ่งเนน้ให้ความสําคญักบัการพฒันาการท่องเท่ียว ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและฟ้ืนฟูแหล่ง

ท่องเท่ียวอยา่งมีทิศทาง โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ในกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ

ทั้ง 8 กลุ่ม ซ่ึงการท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวนัออกจดัอยู่ในกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ Active Beach (กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา, 2554: 30-31) โดยกลุ่มท่องเท่ียว Active Beach ประกอบไปดว้ย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี 

จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด การท่องเท่ียวในกลุ่ม Active Beach ไดรั้บความนิยมจากชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ เพราะ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น ชายทะเล เกาะ สวน

สนุก กีฬาทางนํ้า แหล่งบนัเทิง แหล่งจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ในฤดูกาลท่องเท่ียวจะมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมา โดย

ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มท่องเท่ียว Active Beach มีนักท่องเท่ียวทั้งส้ิน 20,711,369 คน สร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว

ทั้งส้ิน 151,826 ลา้นบาท (สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก, 2556, น. 83) จากรายงานการศึกษา

แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพของประเทศ พบว่า การพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มท่องเท่ียว Active 

Beach ระยะท่ีผา่นมาประสบปัญหาหลายดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม เน่ืองจากขาดการ

ประเมินความสามารถในการรองรับจาํนวนนักท่องเท่ียว การจัดการพ้ืนท่ีและการใช้ประโยชน์ท่ีดินของแหล่ง

ท่องเท่ียวมีการสร้างส่ิงก่อสร้างรุกลํ้าพ้ืนท่ีชายหาดส่งผลต่อทศันียภาพ การขาดการจดัการดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผล

ให้เกิดมลภาวะโดยเฉพาะปัญหาคุณภาพนํ้าและขยะ ปัญหาดา้นการจราจรติดขดัในฤดูกาลท่องเท่ียว การจดัการดา้น

ความปลอดภยัยงัขาดอุปกรณ์และบุคลากรท่ีดูแลความปลอดภยั เกิดการกระจุกตวัในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ความ
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พร้อมของบุคลากรยงัขาดจิตบริการ (Service mind) ภาครัฐควรให้การสนบัสนุนในการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือให้มีความพร้อมในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในพ้ืนท่ี (สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาค

ตะวนัออก, 2556, น. 85-88) จากศกัยภาพการท่องเท่ียวในกลุ่มท่องเท่ียว Active Beach ไดส้อดรับกบัยุทธศาสตร์การ

วิจัยด้านการท่องเท่ียว พ.ศ.2555-2559  ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือการสนับสนุนการวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการ

ท่องเท่ียว และส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาหลกัสูตรท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและภูมิภาคสร้างบุคลากรรองรับการท่องเท่ียวใน

กลุ่มพ้ืนท่ี (สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2554, น. 9-10) และสอดรับกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555-2559 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ในรายดา้นท่ี 5 ท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพขีด

ความสามารถในการแข่งขนั โดยมีแนวทางการดาํเนินการส่งเสริมให้มีการจดัการฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรระยะ

สั้ นทั้งทางดา้นการปฏิบติังานเฉพาะทางวิชาชีพ รวมทั้งหลกัสูตรเพ่ือพฒันาผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง

สาํหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554, น. 34)  

การพฒันาบุคลากรส่วนใหญ่อาศยัการฝึกอบรม ซ่ึงการฝึกอบรมเป็นแนวทางในการเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ 

และปรับทศันคติ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรนาํไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพขององค์กร (กลัยารัตน์ 

ธีระธนชยักุล, 2557, น. 152) ภาครัฐจึงควรตระหนักถึงความสําคัญในการพฒันาความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบติังานให้แก่บุคลากร เพราะ บุคลากรถือเป็นหัวใจสําคัญขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะประสบความสําเร็จหรือ

ลม้เหลวข้ึนอยูก่บัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติและพฤติกรรมของบุคลากร อีกทั้งสภาพ แวดลอ้มขององค์กร

มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคลากรจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน (จุฑา

มาส แสงอาวุธ และพนิภา จินดา, 2551, น. 10) จากการ ศึกษางานวิจยัการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด้านการวางแผน ดา้นการตลาดท่องเท่ียวและด้านประสานและควบคุมดูแลธุรกิจ

ท่องเท่ียว องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย และมีความตอ้งการอบรมดา้นการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก (กุลประภสัสร์ สิงห์บุระอุดม, 2551, น. 122)  

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความสาํคญัของการฝึกอบรมดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก จะเป็นการสร้างองค์

ความรู้ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และสร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

สร้างความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม นาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดย

ผา่นหลกัสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดั

ภาคตะวนัออกและในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดส้อดรับกบันโยบายยทุธศาสตร์การวิจยัดา้นการท่องเท่ียวในยทุธศาสตร์ท่ี 

2 คือ การสนบัสนุนการวิจยัในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียว และสอดรับกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555-2559 ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา

สินคา้บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว และยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 

2. เพ่ือศึกษาแนวการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ผูว้ิจยัเลือกใช้การวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed method) โดยการนาํเอาแนวคิดวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาศึกษาหาคําตอบร่วมกัน โดยขั้ นแรกผูว้ิจัยจะดําเนินการใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และตามดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีลกัษณะการดาํเนินงานวิจยั 2 

ระยะ มุ่งเนน้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลกัและการวิจยัเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 ทาํการศึกษาดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ (วิธีการรอง) นาํผลท่ีไดพิ้จารณาจาํแนกเพ่ือคดัเลือก

ประเด็นปัญหาและผูใ้ห้ขอ้มลู  

 ระยะท่ี 2 ทาํการศึกษาดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ (วิธีการหลกั) โดยศึกษาอยา่งลุ่มลึกและรอบดา้น เม่ือ

ไดผ้ลการวิจยัจะนาํไปสรุปตีความร่วมกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณ และนาํเสนอมุ่งเน้นผลการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้

ผลการวิจยัเชิงปริมาณประกอบเสริม 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การสาํรวจความตอ้งการฝึกอบรมโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research method) 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรท่ีรับผดิชอบดา้นการท่อง เท่ียวในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก จาํนวนทั้งส้ิน 141 แห่ง การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการคาํนวณ

ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับระดบัความคลาดเคล่ือนร้อย

ละ 5จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก เท่ากบั 130 ซ่ึง

ผูว้ิจยัจะทาํการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 130 ชุด   

 2. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) จะใชแ้ผนการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling) ตอ้งเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านการท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเป็นผูใ้ห้ขอ้มลู 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาความตอ้งการ

ฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 

เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม(Questionnaire) นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม แบบสอบถามท่ีไดป้รับแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงแบบ IOC นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน ท่ี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือนาํมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธี
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หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbachโดยกาํหนดค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป และผล

การทดลองใช ้(Try out) ไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.984 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามดงักล่าวมีความเช่ือถือไดแ้ละ

สามารถนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้

 4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ จาํนวนร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติทดสอบ Chi-Square เพ่ืออธิบายความเป็น

อิสระต่อกนัระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการองค์ประกอบในการฝึกอบรม สถิติทดสอบ t-test และ One-

way ANOVA เพ่ืออธิบายความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการเน้ือหาในการฝึกอบรม 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการฝึกอบรมโดยดาํเนินการตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research 

method) 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้สายงานการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั

ฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 

 2. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

 ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง (Purpose sampling) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ใช้เคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

interview) สร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างข้อคาํถามท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการนาํผลไปวิเคราะห์ 

 4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ จะนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์แบบการจาํแนกชนิดข้อมูล 

(Typological analysis) การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล (Constant comparison) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

analysis) โดยการจดัระเบียบขอ้มลู ตีความ และนาํมาสรุปผล 

 

4. ผลการวจิัย  

 วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพ่ือศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 

 1. ความตอ้งการดา้นองคป์ระกอบการฝึกอบรม 

 ผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการฝึกอบรมของบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียวในองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ บุคลากรมีความ ตอ้งการเทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีเน้นผูเ้ข้ารับ

ฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง ร้อยละ 43.3  ดา้นสถานท่ีฝึกอบรม ตอ้งการจดัฝึกอบรมต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 53.1  

ช่วงเวลาการฝึกอบรม ตอ้งการอบรมวนัเวลาทาํการจนัทร์-ศุกร์ ร้อยละ 64.6  วิทยากร ตอ้งการวิทยากรภายนอก

องคก์ร ร้อยละ 79.2  แบบประเมินผล ตอ้งการแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลงัอบรม ร้อยละ 42.9 
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เม่ือทาํการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 : บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลท่ี

ดาํรงตาํแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นองค์ประกอบในการฝึกอบรม สรุปไดด้งั

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ลาํดบั ตวัแปรท่ีศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบ 

1 เพศ  Chi-Square 

2 อาย ุ  Chi-Square 

3 ระดบัการศึกษา  Chi-Square 

4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  Chi-Square 

5 ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง  Chi-Square 

6 ประสบการณ์ฝึกอบรม  Chi-Square 

สรุปผลทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ความต้องการด้าน

องค์ประกอบในการฝึกอบรมของบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออก จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์

ฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นองคป์ระกอบในการฝึกอบรมอยา่งมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยั

ส่วนบุคคลอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นองคป์ระกอบในการฝึกอบรม 

2. ความตอ้งการดา้นเน้ือหาการฝึกอบรม

ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียความตอ้งการดา้นเน้ือหาในการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมาก 

(X� = 4.12, S.D. = 0.599) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เร่ืองบทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันาการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื อยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก (X� = 4.16, S.D. = 0.610) อนัดบั 1 หัวขอ้ความปลอดภยัทางการ

ท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด  (X� = 4.28, S.D. = 0.703) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า การช่วยเหลือ

นกัท่องเท่ียว อยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X� = 4.31, S.D. = 0.714) รองลงมาคือ การสร้างภาพลกัษณ์ความ

เช่ือมัน่ อยูใ่นระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X� = 4.28, S.D. = 0.788) และการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั อยู่ใน

ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X� = 4.25, S.D. = 0.781) ตามลาํดบั 

อนัดบั 2 หัวขอ้การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X� = 4.22, S.D. = 0.684) เม่ือ

พิจารณารายละเอียด พบว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน อยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X� = 4.28, S.D. = 

0.696) รองลงมาคือ การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ ์อยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X� = 4.22, S.D. = 0.750) 

และ แนวคิดการอนุรักษ ์7 Greens อยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก (X� = 4.16, S.D. = 0.755) ตามลาํดบั 

อนัดบั 3 หัวข้อการให้บริการ อยู่ในระดับความต้องการมาก (X� = 4.20, S.D. = 0.673) เม่ือพิจารณา

รายละเอียด พบว่า การบริการท่ีดี อยู่ในระดบัความตอ้งการมาก (X� = 4.21, S.D. = 0.733) รองลงมาคือ ความสําคญั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2286 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ของการบริการ อยู่ในระดบัความตอ้งการมาก (X� = 4.20, S.D. = 0.687) และคุณภาพการบริการ อยู่ในระดบัความ

ตอ้งการมาก (X� = 4.18, S.D. = 0.716) ตามลาํดบั 

 เม่ือทาํการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลท่ี

ดาํรงตาํแหน่ง ประสบการณ์ฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการดา้นเน้ือหาการฝึกอบรมแตกต่างกนั สรุปไดด้งั

ตารางท่ี 2    

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ลาํดบั ตวัแปรท่ีศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบ 

1 เพศ  t-test 

2 อาย ุ  One-way ANOVA 

3 ระดบัการศึกษา  One-way ANOVA 

4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  One-way ANOVA 

5 ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง  One-way ANOVA 

6 ประสบการณ์ฝึกอบรม  One-way ANOVA 

 

 สรุปผลทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความตอ้งการดา้นเน้ือหาในการ

ฝึกอบรมของบุคลากรท่ีรับผดิชอบดา้นการท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 

จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีดาํรงตําแหน่ง และ

ประสบการณ์ฝึกอบรม มีความตอ้งการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆ มีความตอ้งการดา้นเน้ือหาในการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั 

 วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพ่ือศึกษาแนวการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 

 แนวทางการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนสําหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออกจากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัดา้นการท่องเท่ียวท่ีผ่านมา ไดมี้การ

จัดฝึกอบรมในหัวข้อเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ ภาคธุรกิจ

ผูป้ระกอบการ แต่จะเน้นไปท่ีการจัดการให้แก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้นาํความรู้ไปพฒันาพ้ืนท่ีของตนให้ดียิ่งข้ึน 

ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้สายงานดา้นการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก เห็นว่า การฝึกอบรมมีความสําคญัมาก 

เพราะทาํให้ได้นําความรู้ไปบริหารจัดการพ้ืนท่ีของตนเองในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีความใกล้ชิดกบัชุมชน สามารถให้คาํแนะนาํคาํปรึกษาแก่ชุมชนได ้แต่เม่ือไดรั้บการฝึกอบรมไปควรนํา

ความรู้มาพฒันาให้ประโยชน์ มิฉะนั้นการฝึกอบรมก็ไม่เกิดประโยชน์ใดเลย บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีควรไดรั้บการฝึกอบรมมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะมีอาํนาจในการสั่งการ กาํหนด

แผนนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
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1. วตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

วตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจ

สอดคลอ้งกบับริบทพ้ืนท่ี การนาํความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน และการตระหนักถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการ

ท่องเท่ียว 

2. เน้ือหาท่ีมีความจาํเป็นในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

เน้ือหาท่ีมีความจาํเป็น ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หลกัการ แนวคิด วิธีการ 

ปัญหาและอุปสรรค ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ การบริหารจดัการการท่องเท่ียว บทบาทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

การพฒันาการท่องเท่ียว ความปลอดภยัในการดูแลนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

3. เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

เทคนิควิธีการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน ลงพ้ืนท่ีจริงท่ีประสบ

ความสาํเร็จ ไดเ้ห็นการจดัการและสามารถนาํมาปรับใชใ้นพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงในอนาคตเทคนิคการฝึกอบรมอาจมี

การนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พ่ิมมากข้ึน เช่น การประชุม Conference การสร้าง Application ทาํ Web site หรือการทาํใน

รูปแบบเกมและสอดแทรกเน้ือหาเขา้ไป เป็นตน้ แต่อาจมีขอ้จาํกดัเร่ืองเคร่ืองมือท่ียงัไม่ทนัสมยัในเขตพ้ืนท่ีห่างไกล  

4. วิทยากรในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

วิทยากรในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ วิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นในการถ่ายทอดความรู้และสามารถ

ชกัจูงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้อาจจะเป็นคนในพ้ืนท่ี ท่ีมีความเขา้ใจพ้ืนท่ีนั้นๆ หรือหากเนน้ส่งเสริมในดา้นการตลาด 

อาจจะเป็นดารา นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง มาพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือให้มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

5. สถานท่ีในการจดัฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

สถานท่ีจดัฝึกอบรม สามารถจดัไดท้ั้งในจงัหวดัในหน่วยงานราชการ เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง หรือหากจดัในสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน 

6. ช่วงเวลาในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

ช่วงเวลาในการฝึกอบรมจดัในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน เหมาะสมท่ีสุด และไม่ควร

จดัตน้ปีงบประมาณและปลายปีงบประมาณในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม-กนัยายน เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจะไม่มีเวลาเขา้ร่วม ควรจดัไม่เกิน 3 วนั ทั้งน้ีอยูท่ี่หลกัสูตรในการฝึกอบรมอีกดว้ย 

7. รูปแบบวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม

รูปแบบวิธีการประเมินผล นิยมใชก้ารทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม และการติดตาม

ผลอยา่งต่อเน่ือง 

5. การอภปิรายผล

จากการศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลประภสัสร์ สิงห์บุระ

อุดม (2551) ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 31-40 ปี และ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาทซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ (2554) ท่ีพบว่า ส่วน
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ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 11 ปี

ข้ึนไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรัติกาล เตมียบุตร (2554) ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง

มากกว่า 15 ปี ประสบการณ์ฝึกอบรมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ กุลประภสัสร์ สิงห์บุระอุดม (2551) ท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้รับการอบรมเลย 

ความตอ้งการดา้นองค์ประกอบในการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งการดา้น

เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีเนน้ผูเ้ขา้รับฝึกอบรมเป็นศนูยก์ลาง นั้นคือ ไม่ตอ้งการให้มีเฉพาะการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

แต่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เสนอแนะผ่านการการอภิปรายแบบกลุ่ม การได ้Work Shop ปฏิบติัจริง 

และรวมถึงการเรียนรู้นอกสถานท่ี ไปศึกษาดูงานในแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบความสําเร็จ เป็นตน้ นอกจากน้ี การใช้

ส่ือมีเดีย เช่น คลิป วีดีโอ ประกอบการฝึกอบรมก็จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน ดา้นสถานท่ีฝึกอบรมมีความ

ตอ้งการจัดฝึกอบรมต่างจังหวดั เน่ืองจากบุคลากรจะไดเ้ปล่ียนบรรยากาศถือเป็นการไปท่องเท่ียวในตัว แต่ก็มี

บางส่วนท่ีไม่สะดวกเดินทางไปต่างจงัหวดั เพราะ ไม่สะดวกเดินทางไกล ดา้นช่วงเวลาการฝึกอบรมความตอ้งการวนั

เวลาทาํการจันทร์-ศุกร์ เพราะว่า ในวนัเสาร์-อาทิตยจ์ะได้ใชเ้วลาอยู่กับครอบครัว ด้านวิทยากรมีความต้องการ

วิทยากรภายนอกองคก์ร เพราะวา่ ตอ้งการวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นมาให้ความรู้ หากเป็นคนในองค์กรเดียวกนั

อาจจะไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร ดา้นรูปแบบประเมินผล มีความตอ้งการแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลงัอบรม เน่ืองจาก

เป็นแบบประเมินผลท่ีใชอ้ยา่งแพร่หลาย นอกจากน้ีควรมีการเพ่ิมแบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมเขา้ไป

ดว้ย ซ่ึงในบางดา้นไม่ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กุลประภสัสร์ สิงห์บุระอุดม, 2551) ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง 

การศึกษาความตอ้งการเพ่ือการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการการท่องเท่ียวสาํหรับองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการวิธีการสอนแบบใช้ผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง และบุคลากรต้องการเขา้รับการ

ฝึกอบรมภายในจงัหวดั ทั้งน้ี ความตอ้งการของแต่ละคนนั้นถึงแมจ้ะอยู่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่นกนั แต่

ความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั 

ความต้องการด้านเน้ือหาในการฝึกอบรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า บุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการฝึกอบรม เร่ือง บทบาทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันาการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนือยูใ่นระดบัมาก โดยมีหัวขอ้ท่ีตอ้งการอนัดบัท่ี 1 เร่ือง ความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว ในหัวขอ้ 

การช่วยเหลือนักท่องเท่ียว เน่ืองจาก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นถือเป็นส่ิงสําคญั เม่ือเกิดเหตุการณ์กับ

นกัท่องเท่ียวจะไดท้ราบวิธีการแกไ้ขปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือช่วยเหลือ ซ่ึงผลการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์, สราวุธ ชมบวัทอง, กญัชุลี มูลพฒัน์  (2556) ท่ีกล่าวไวว้่า การให้องค์ความรู้ดา้นการ

ท่องเ ท่ียวในด้านความปลอดภัยมีความสําคัญ  ทาํให้ เยาวชนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเท่ียว ใช้ความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะในการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวไดท้นัท่วงที และบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ

ตอ้งการฝึกอบรม รองลงมาคือ หัวขอ้การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ในหัวขอ้ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจาก 

ความย ัง่ยนืจะเกิดไดต้อ้งมีพ้ืนฐานมาจากการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนตอ้งมีแนวคิดท่ีจะให้ความรู้ ความ

เข้าใจ และสร้างจิตสํานึกแก่ผูเ้ ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทุกฝ่ายในการปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเท่ียวและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้คงไวซ่ึ้งความสวยงามและคุณค่าทรัพยากรท่องเท่ียว รองลงมาคือ หัวขอ้การให้บริการ การบริการ

ท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พชัรี อินทรเสนีย ์(2550) ท่ีพบว่า เน้ือหาหลกัสูตรการฝึกอบรมเร่ืองการสร้างจิตสํานึก
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ในการบริการนั้นมีความตอ้งการในหัวขอ้ความสาํคญัและลกัษณะการบริการท่ีดี และเทคนิคการให้บริการท่ีจะสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ตามลาํดบั 

แนวทางการฝึกอบรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนสําหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออก จากการสัมภาษณ์หัวหนา้สายงานดา้นการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก เห็นว่า การ

ฝึกอบรมมีความสาํคญัมาก เพราะทาํให้ไดน้าํความรู้ไปบริหารจดัการพ้ืนท่ีของตนเองในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกบัชุมชน สามารถให้คาํแนะนาํคาํปรึกษาแก่ชุมชนได ้แต่เม่ือไดรั้บการ

ฝึกอบรมไปควรนาํความรู้มาพฒันาให้ประโยชน์ มิฉะนั้นการฝึกอบรมก็ไม่เกิดประโยชน์ใดเลย บุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีควรไดรั้บการฝึกอบรมมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะมีอาํนาจ

ในการสั่งการ กาํหนดแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สอดคลอ้งกบั อิสรีย ์ภกัด์ิศรีแพง (2557) ท่ีพบว่า ควรจดักิจกรรม

เพ่ือให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ให้ตระหนักถึงความสําคญัและความ

จาํเป็นในการพฒันาการท่องเท่ียว และดาํเนินการจดัอบรมดา้นการจดัการท่องเท่ียวหลกัสูตรระยะสั้ นแก่หัวหนา้ส่วน

ราชการและผูป้ฏิบติังานในสังกดั เพ่ือใหมี้การร่วมมือพฒันาการท่องเท่ียวในระยะยาว รวมถึงให้บุคลากรมีการจดัทาํ

ขอ้มลูพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว อุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรมท่ีผ่านมา พบว่า การจดัการฝึกอบรม

ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว High Season ไม่มีคนเขา้ร่วม เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาจาํนวนมาก และ

การจดัฝึกอบรมท่ีใชช่้วงระยะเวลานานเกินไป ทาํให้ในคนท่ีเขา้ร่วมไม่อยากเขา้ร่วมอีก ในเร่ืองของการศึกษาดูงาน

เกิดการลอกเลียนแบบแหล่งท่องเท่ียวโดยไม่ไดค้าํนึงถึงบริบทพ้ืนท่ีของตนว่าเหมาะสมท่ีจะจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียว

หรือไม่ และในการเชิญระดบัผูบ้ริหารมาฝึกอบรมทาํไดย้ากเน่ืองจากติดภารกิจต่างๆ ทาํให้ส่งตวัแทนเขา้ร่วมจึงไม่

เกิดผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใช้ 

1) เน้ือหาในการฝึกอบรม

สาํหรับเน้ือหาในการฝึกอบรมผูว้ิจยัเสนอแนะให้มีการจดัฝึกอบรมเน้ือหาดา้นบทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน การพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่ม Active Beach และเร่ืองหลกัการ

แนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงบุคลากรมีความตอ้งการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกเป็นหัวขอ้ ใน

ดา้นความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และการให้บริการด้านการท่องเท่ียว เป็นหัวข้อท่ี

บุคลากรให้ความสนใจในระดบัมากท่ีสุด ควรมีการจดัฝึกอบรมในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากตรงกบัความตอ้งการของ

บุคลากร ซ่ึงในการเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือไดรั้บความรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจจะเพ่ิม

ศกัยภาพบุคลากรในการพฒันาการท่องเท่ียวให้ย ัง่ยนื  

2) เทคนิควิธีการฝึกอบรม

สาํหรับเทคนิควิธีการฝึกอบรม ควรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 จะเป็นภาคทฤษฎีจะใชก้ารบรรยาย

ผา่นวิทยากร โดยใชส่ื้อมีเดีย เช่น Power point, Video, Web site ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ห็นภาพ และขอ้มลูเน้ือหา

ตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด และช่วงท่ี 2 จะเป็นภาคปฏิบติัอาจจะใชว้ิธีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การระดมสมอง การ

สาธิต work shop ทาํกิจกรรมภายในองค์กร หรือการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงการศึกษาดูงาน
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ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เม่ือส้ินสุดการศึกษาดูงานตอ้งทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียว โดยตอ้งคาํนึงถึงบริบทพ้ืนท่ีของ

ตนเอง ไม่ควรลอกเลียนแบบการพฒันาการท่องเท่ียวของท่ีอ่ืน  

3) วิทยากรในการฝึกอบรม

สาํหรับวิทยากร ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ สามารถชกัจูงผูเ้ขา้ฝึกอบรมได ้จะเป็นวิทยากรภายนอกหรือ

วิทยากรภายในตามแต่สมควร แต่หากเป็นวิทยากรภายในอาจจะขาดความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ ทาํให้ผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมไม่เกิดน่าสนใจหรือความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้ น วิทยากรมีส่วนสําคัญในการให้ความสนใจเข้ารับ

ฝึกอบรม วิทยากรจะตอ้งมีความรู้เฉพาะดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาท่องเท่ียว สามารถชกัจูงผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมได ้ในการฝึกอบรมบางคร้ังอาจจะเชิญผูมี้ช่ือเสียง ศิลปินดารา มาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงก็ทาํให้การ

ฝึกอบรมน้ีมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

4. สถานท่ีในการจดัฝึกอบรม

สาํหรับสถานท่ีในการจดัฝึกอบรม ควรคาํนึงถึงความสะดวกของบุคลากรเป็นหลกั บุคลากรบางท่านอาจจะ

ไม่สะดวกเดินทางไกล การจดัฝึกอบรมในจงัหวดัจะสะดวกต่อการเดินทางมากกว่า หากมีการจดัในต่างจงัหวดัตอ้ง

สอบถามความตอ้งการของบุคลากร จากการสาํรวจความตอ้งการเร่ืองสถานท่ี บุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกอบรมใน

ต่างจงัหวดัมากกว่าในจงัหวดั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของบุคลากรและหลกัสูตรในการฝึกอบรม หากมีการศึกษา

ดูงานในแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบความสาํเร็จจาํเป็นตอ้งจดัในต่างจงัหวดัหรือในพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน 

5. ช่วงเวลาในการฝึกอบรม

สําหรับช่วงเวลาในการฝึกอบรม ควรจดัในช่วง Low Season เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ไม่ควรจดัตน้ปี

หรือปลายปีงบประมาณ เน่ืองจากบุคลากรจะสะดวกเขา้ร่วมมากกว่าช่วง High season ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บังบประมาณท่ีได้

และปริมาณงานในขณะนั้น และไม่ควรเกิน 3 วนั หากเกินจากน้ีอาจเกิดปัญหากบังานท่ีทาํ ควรดูความเหมาะสมเพ่ือ

ไม่ให้กระทบกบังานท่ีทาํดว้ย ควรจดัในช่วงวนัทาํการ วนัจนัทร์-ศุกร์ เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมให้เวลาวนัเสาร์-

อาทิตยเ์ป็นวนัหยดุพกัผอ่นจึงไม่สะดวกเขา้ร่วม 

6) รูปแบบการประเมินผล

สาํหรับรูปแบบการประเมินผล ควรใชรู้ปแบบการประเมินผลทดสอบความรู้ก่อน-หลงัการฝึกอบรม เพ่ือจะ

ไดว้ดัระดบัความรู้ความเขา้ใจว่าบุคลากรไดรั้บความรู้เพ่ิมมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีรูปแบบการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม เพ่ือจะไดท้ราบขอ้ท่ีควรปรับปรุงในการฝึกอบรมคร้ังน้ีและพฒันาการฝึกอบรมในคร้ัง

ถดัไป อีกทั้งการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะติดตามในระยะแรก เป็นช่วงไตรมาส 3 เดือน อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือวดั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลงัจากการฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํงานวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาในเร่ืองเดียวกนัน้ีแต่เจาะลึกกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่

ละจงัหวดั เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีแม่นยาํ ตรงกบับริบทในพ้ืนท่ีและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมของกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างในกลุ่ม ผูป้ระกอบการ และชุมชน

เพราะ เป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในทุกภาคส่วน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2291 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

3. ควรมีการเก็บขอ้มลูเชิงลึกกบัท่ีมีประสบการณ์ฝึกอบรมโดยตรง เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

กติตกิรรมประกาศ 

บทความน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้คาํแนะนาํลูกศิษยเ์ป็นอย่างดี 

และขอบพระคุณครอบครัวท่ีคอยสนบัสนุนตลอดมา ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี 
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อัตลักษณ์ของประเพณบุีญเดือนหก (บุญบ้ังไฟ) 

กรณศึีกษา ตําบลบ้านถ่อน อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  

THE IDENTITY OF TRADITIONAL MERIT-MAKING ON THE SIXTH MONTH 

OF THE LUNAR YEAR (BUN BANG FAI OR ROCKET FESTIVAL) 

CASE STUDY OF BAN THON SUB-DISTRICT, THA BO DISTRICT, NONG KHAI PROVINCE 

พระพีระพงษ์ พิชาลี1*  และ ชุลีรัตน์ เจริญพร2 

1*นักศึกษาหลกัสูตรผูน้าํทาง สังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต, Peerapong_042@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรผูน้าํทาง สังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

อตัลกัษณ์ของประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) กรณีศึกษา ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ของชาวตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย และเพ่ือศึกษาเง่ือนไขท่ีทาํให้ประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ของชาวตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอ     

ท่าบ่อ จังหวดัหนองคาย ยงัคงดาํรงอยู่ ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและผล 

(Cause and Effect Analysis) และนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ให้เห็นว่ามีเง่ือนไขใดบา้งท่ีทาํให้ประเพณีบุญบั้งไฟของ

ตาํบลบา้นถ่อนยงัคงดาํรงอยู ่ 

ผลการวิจยั พบว่าประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบา้นถ่อน แบ่งการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็น 4 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2517 ช่วงท่ีสอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ถึงปี พ.ศ. 2524 ช่วงท่ีสาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 

2553 ช่วงท่ีส่ี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยดา้นความเช่ือคงดาํรงอยูใ่นประเพณีบุญบั้งไฟโดยการจุดบั้งไฟ

เพ่ือเป็นการขอฝนจากพญาแถน และจุดบั้งไฟถวายหลวงปู่ ใหญ่ เพ่ือเป็นสิริมงคลในการเร่ิมทาํการเกษตรกรรม 

สําหรับการเปล่ียนแปลงพบในด้านรูปแบบของบั้งไฟจากขนาดเล็กจะมีขนาดใหญ่ข้ึนและจาํนวนมากข้ึน ด้าน

เป้าหมายมีการรักษา สืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบนัเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว และดา้นการมีส่วนไดรั้บ

การสนบัสนุนจากองคก์รภายในทอ้งถ่ินมากข้ึน 

เง่ือนไขสําคญัท่ีทาํให้ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบา้นถ่อนคงดาํรงอยู่ เป็นเง่ือนไขปัจจยัภายในดา้นความ

เช่ือ ซ่ึงไดสื้บทอดและซึมซับ ปลูกฝัง สําหรับเง่ือนไขภายนอกนั้น เทคโนโลยีมีผลกบัการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้น

รูปแบบท่ีใชใ้นการจดัทาํบั้งไฟท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และมีบทบาทสาํคญัในดา้นเป้าหมาย และดา้น

การเขา้ร่วม โดยนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการการติดต่อ ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์  บทบาทของผูน้าํมีปราชญ์ชาวบา้นและ

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เป็นผูน้ําถ่ายทอดความรู้ทางดา้นพิธีกรรมตามแบบดั้ งเดิม ผูน้าํชุมชนจะเป็นผูจ้ดัการ ประสานงาน และ

ประชาสัมพนัธ์การจัดงานประเพณีบั้งไฟมีขอบเขตให้อยู่ในจุดประสงค์หลักและเป็นไปตามแนวทางของแบบ

ประเพณีดั้งเดิม 

คาํสําคญั:  บุญบั้งไฟ, อตัลกัษณ์, การดาํรงอยู ่
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ABSTRACT 

The study of the identity of traditional merit-making on the sixth month of the lunar year (Bun Bang Fai 

or Rocket Festival), the case study of Ban Thon sub-district, Tha Bo district, Nong Khai province, aims to learn the 

change in Rocket Festival in the area. It also figures out factors that cause the existence of Ban Thon sub-district’s 

Rocket Festival through qualitative approach using cause and effect analysis.  

The research found that the Rocket Festival of Thon people is divided into four periods i.e. 1957- 1974, 

1975-1981, 1982-2010, and 2011-2018, respectively. The faith about the Rocket Festival to ask for rain from Phaya 

Dun and offer to Luang Pu Yai for prosperity before start farming remain unchanged. Whereas, size and number of 

rockets have become larger. Moreover, objectives of holding this festival are not only originally hand traditional on 

but also nowadays encourage tourism and receive support from more local orgainzations. 

Key factors that keep Rocket Festival existing among Thon people are faith, technology and influencer. 

The faith, an internal factor, has been inherited, cultivated and hand it on. For external factor, technology has 

resulted in larger and more efficient rocket. Additionally, it helps in contact, communication, and promote the 

festival to the public for more participants. Leadership also play a role. Philosopher and elder transfer the traditional 

ritual knowledge. A community leaders manages, coordinates and promotes Rocket Festival to ensure the core 

purpose has been followed in accordance to the original way. 

Keywords:  Rocket Festival, identity, existence    

1. บทนํา

ชาวอีสานดํารงอยู่ภายใต้กรอบประเพณีท่ีได้ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ท่ีเรียกกันว่า “ฮีตสิบสอง” 

เป็นประเพณีประจําเ ดือนทั้ งสิบสองเดือน ประเพณีบุญบั้ งไฟ หรือบุญเดือนหก เป็นฮีตหน่ึงในสิบสองฮีต 

ชาวอีสานเช่ือว่าบุญประเพณีน้ีจะทาํให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

โดยบั้งไฟเป็นเคร่ืองบชูาท่ีบอกให้พญาแถนประทานฟ้าฝนให้ตกตอ้งตามฤดูกาล ดงันั้นเม่ือถึงช่วงทาํนา ชาวอีสานก็

จะทาํบุญบั้งไฟสืบต่อกนัมาจนปัจจุบนั (siriporn kimkliang, 2555) ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นไดว้่างานบุญเดือนหก (ประเพณี

บุญบั้งไฟ) นั้นมีความสาํคญัต่อวิถีชีวติ วฒันธรรม ความเช่ือ จนนาํไปสู่รูปแบบของพิธีกรรมของชาวอีสาน 

ประเพณีบุญบั้งไฟ ณ ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จังหวดัหนองคาย ถือว่าเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ประจาํปีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจงัหวดัหนองคาย เร่ิมจดัเป็นประเพณีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 รวมเป็นระยะเวลากว่า 85 ปี

มาแลว้ (พ.ศ.2560) โดยไดก้าํหนดวนัเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ของทุกปี เป็นวนัจดังาน (NC News, 2558) บุญบั้งไฟ 

น้ีเกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนชาวตาํบลบา้นถ่อน ท่ีมีความเช่ือต่อหลวงปู่ ใหญ่ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน

ขดัสมาธิราบ ปางมารวชิยั ประดิษฐานภายในอุโบสถ วดัหนองกก โดยเช่ือว่าหากใครไดม้ากราบไหวข้อพรส่ิงใดไว้

จะประสบความสาํเร็จ และเม่ือถึงงานประเพณี จะร่วมแรงร่วมใจทาํบั้งไฟจุดข้ึนทอ้งฟ้าเพ่ือถวายหลวงปู่ ใหญ่ โดยมี

เจา้อาวาสวดัหนองกก ผูใ้หญ่ กาํนนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เป็นผูน้าํในการสืบต่อประเพณีน้ี 

ปัจจุบนัประเพณีบุญบั้งไฟของตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพสังคมและวฒันธรรมแต่ก็ยงัคงเป็นวฒันธรรมประเพณีท่ีดาํรงอยู่ เพ่ือยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ซ่ึงก็เป็น
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ลกัษณะของสังคมท่ีมีความเป็นพลวตั กล่าวคือ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  Klausner (1987, p.386) ได้มี

ความเห็นว่า วฒันธรรมไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีมีการ

ปรับตวั อตัราการเปล่ียนแปลงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีในชนบทก็มีการ

เปล่ียนแปลงแต่จะชา้กว่า ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้ประเพณีวฒันธรรมท่ีคงอยู่ก็ไดรั้บผลกระทบ 

เกิดการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนัไป เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น การปรับเปล่ียนวิถีปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับ 

การเปล่ียนไปของสังคม การขาดผูน้าํในการสืบสาน การรับเอาวฒันธรรมต่างถ่ินเข้ามาเผยแพร่ และบทบาทของ

สมาชิกในครอบครัวท่ีเปล่ียนไป 

ประเพณีวฒันธรรมนั้นจะดาํรงคงอยูไ่ด ้ก็เน่ืองมาจากความเช่ือของคนไทยท่ียึดเหน่ียวกบัพระพุทธศาสนา 

มีการปฏิบติัสืบต่อกันมาตั้ งแต่สมยัโบราณ อีกทั้งยงัมีผูน้าํโดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจและมีส่วน

ผลกัดนัให้มีการสืบสานประเพณีวฒันธรรมดงักล่าวร่วมกบักลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน ดงัเช่นการสืบต่อของประเพณีบุญบั้งไฟ

ประจาํปีของชาวตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงมีความแตกต่างจากหลายๆ ชุมชนในจังหวดั

หนองคายท่ีประเพณีดงักล่าวไดเ้ลือนหายไปตามสภาพสังคมและกระแสโลกาภิวฒัน์แลว้ 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการดาํรงอยู ่และการเปล่ียนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ของ

ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เพ่ือให้เห็นพลวตัการดาํรงอยู่และการปรับเปล่ียนเพ่ือให้ประเพณี

ดงักล่าวยงัคงเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวบา้นตลอดไป  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ของชาวตาํบลบ้านถ่อน อําเภอ

ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 

2. เพ่ือศึกษาเง่ือนไขท่ีทาํให้ประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ของชาวตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดั

หนองคาย ยงัคงดาํรงอยู ่

3. การดําเนินการวจิัย

3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวจิัย 

เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตรงตามวตัถุประสงคท่ี์สุด ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ผูท่ี้มีบทบาทในการจัดงาน ได้แก่ เจ้าอาวาสวดัหนองกก นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

บา้นถ่อน ผูใ้หญ่บา้นถ่อน และกาํนนัตาํบลบา้นถ่อน 

2) ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และปราชญช์าวบา้น

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research Methodology) ดว้ยการศึกษา

เอกสารและสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั (Key Informants) ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทในการจดังาน 4 คน/รูป ปราชญ์ชาวบา้น 

4 คน รวมทั้งหมด 8 คน/รูป เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

2.1) ศึกษา คน้ควา้ เอกสาร รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเชิง

ทฤษฏี (Theoretical Framework) ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary) เพ่ือเป็นแนวทางนาํมายงัแนวคิดของการ

เปล่ียนแปลง และการดาํรงอยูข่องประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 
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ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้าํ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณี วฒันธรรม แนวคิดโลกาภิวฒัน์ 

แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ประเพณีบุญบั้งไฟ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการสร้างแบบ

สัมภาษณ์ 

2.2) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามแนวคิดของการเปล่ียนแปลงและการดาํรงอยู่ของประเพณี

บุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 

2.3) นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบความชดัเจน ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเคร่ืองมือก่อนนาํไปรวบรวมขอ้มลู 

2.4) ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั (Key Information) จาํนวน 8 คน/รูป คือ 

เจา้อาวาสวดัหนองกก ปราชญช์าวบา้น ผูท่ี้มีบทบาทในการจดังาน ดว้ยตนเอง เพ่ือให้มีความเท่ียงตรงของผูว้ิจยัและ

ผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญั (Key Informants) และจะมีการบนัทึกเสียงพร้อมทั้งขออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อนทุกคร้ัง 

2.5) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แบบพรรณนา 

ตามแนวคิดของการเปล่ียนแปลงและการดาํรงอยูข่องประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ให้เห็นว่ามีเง่ือนไขใดบา้งท่ีทาํให้ประเพณีบุญบั้งไฟของตาํบลบา้น

ถ่อนยงัคงดาํรงอยู ่

 

4. ผลการวจิัย 

อตัลกัษณ์บุญบั้งไฟของตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่ีท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เป็นอตัลกัษณ์ท่ีหลอมรวมอัต

ลกัษณ์ความเช่ือทอ้งถ่ินทั้งความเช่ือเร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกตามประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน ประเพณี

บุญบั้งไฟน้ีจะทาํให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบรูณ์ของพืชพนัธุ์ธัญญาหาร และความเช่ือเร่ือง หลวงปู่

ใหญ่ พระพุทธรูปประธานในโบสถว์ดัหนองกก ซ่ึงเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวตาํบลบา้นถ่อน เพ่ือเป็น         สิริมงคล

ในการเร่ิมทาํการเกษตรกรรม และเม่ือผูใ้ดไดม้ากราบไหวข้อพร บนบาน ส่ิงใดไวป้ระสบความสําเร็จ เม่ือถึงวนัเพ็ญ 

เดือนหก จะมีการจดับั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นอัตลกัษณ์ประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ตาํบลบา้นถ่อน

ไดรั้บการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และผลิตซํ้ าโดยการร้อยเรียงเป็นลาํดบัขั้นตอนของพิธีกรรม และระบบความรู้ท่ี

ถ่ายทอดโดยปราชญ์ชาวบา้น ซ่ึงปราชญ์ชาวบา้นผูสื้บทอดพิธีกรรมและระบบความรู้ได้ดาํเนินการผลิตซํ้ าและ

แพร่กระจายให้กบัผูค้นภายในกลุ่มชาวบา้นถ่อน ส่งผลให้ชาวบา้นถ่อน ยงัคงอตัลกัษณ์โดยยึดถือความเช่ือทอ้งถ่ิน 

เพ่ือดาํรงอตัลกัษณ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย กนั

มาถึง 86 ปีจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2561)  

การเปล่ียนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟของชาวตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคายในแต่ละช่วงเวลา 

จดัแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ดงัน้ี ช่วงท่ี 1 ระหว่าง พ.ศ. 2500-2517 ช่วงท่ี 2 ระหว่าง พ.ศ. 2518-2524 ช่วงท่ี 3 ระหว่าง 

พ.ศ. 2525-2553 และ ช่วงท่ี 4 ระหว่าง พ.ศ. 2554-2561 ในดา้นความเช่ือ ดา้นรูปแบบ ดา้นเป้าหมาย และดา้นการเขา้

ร่วม ตามลาํดบัดงัน้ี 

4.1) ดา้นความเช่ือ  

ช่วงท่ี 1 ระหว่าง พ.ศ. 2500-2517 จุดบั้งไฟถวายหลวงพ่อใหญ่ และจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจาก

พญาแถน 
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ช่วงท่ี 2 ระหว่าง พ.ศ. 2518-2524 คงความเช่ือเดิม และมีการประกวดแข่งขนั 

ช่วงท่ี 3 ระหว่าง พ.ศ. 2525-2553 คงความเช่ือเดิม และมีการประกวดแข่งขนั 

ช่วงท่ี 4 ระหว่าง พ.ศ. 2554-2561 คงความเช่ือเดิม มีการประกวดแข่งขนัและเพ่ิมเติมเพ่ือการ

ท่องเท่ียว 

4.2) ดา้นรูปแบบ 

ช่วงท่ี 1 ระหว่าง พ.ศ. 2500-2517 บั้งไฟทาํจากลาํไมไ้ผ่ขนาดใหญ่ทะลวงปลอ้ง ใชต้อกไมไ้ผ่ถกั

เป็นเชือกมดัรอบลาํไผใ่ห้แน่นเพ่ือไม่ให้ลาํไผแ่ตก มีการประชนัจุดบั้งไฟทางไกลกนัในหมู่บา้น 

ช่วงท่ี 2 ระหว่าง พ.ศ. 2518-2524 มีการแยกหมู่บา้นเป็น 8 หมู่บา้น ขนาดของบั้งไฟท่ีนาํมาจุดนั้น

ส่วนมากจะนิยมบั้งไฟท่ีมีขนาดเล็กๆ มีช่ือเรียกว่าบั้งไฟหม่ืนเท่านั้น การจดัแบบแข่งขนัคงยงัเป็นการประชนัทางไกล

กนั มีการประกวดและให้รางวลัแก่ผูท่ี้ชนะการประกวด เงินรางวลัคร้ังแรก 1,500 บาท 

ช่วงท่ี 3 ระหว่าง พ.ศ. 2525-2553 เปล่ียนจากการใชเ้ช้ือไผ่พนับั้งไฟมาเป็นเชือกปอมะนิลาพนั

แทน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและอดัดว้ยเช้ือเพลิงเหมือนเดิมค่อยนาํไปจุด มีการเปล่ียนแปลงการจดัการแข่งขนัการจุด

บั้งไฟจากการประชนัทางไกลไปท่ีประชนัความสูงแทน ไดท้าํการว่าจา้งบั้งไฟแสน (บั้งไฟท่ีมีขนาดใหญ่สุดในตอน

นั้น) จุดถวายบชูา การจดัขบวนรําถวายจะมีแทรกเขา้มามุ่งเนน้เพ่ือถวายบชูา ไม่มุ่งเนน้เพ่ือการแข่งขนั ไม่มีเงินรางวลั

สนบัสนุน แต่จะมีการมอบโล่ เพ่ือเป็นรางวลั ขบวนนางรํา จะเน้นการใชก้ลองยาว ฉาบ ฉ่ิง ฆอ้งเป็นดนตรีในการ

ประกอบการร่ายรํา เน้นความเรียบง่ายของขบวน สร้างความสนุกสนานเฮอา ซ่ึงขบวนจะแห่บั้งไฟร่ายรําไปรอบๆ

หมู่บา้นก่อนค่อยนาํข้ึนฐานจุดต่อไป 

ช่วงท่ี 4 ระหว่าง พ.ศ. 2554-2561 วสัดุท่ีใชท้าํบั้งไฟเปล่ียนไปอย่างส้ินเชิงจากกระบอกไมไ้ผ่มา

เป็นท่อพีวีซี ซ่ึงขนาดของท่อท่ีใชเ้ร่ิมตั้งแต่ขนาดสองน้ิวคร่ึง เป็นตน้ จากนั้นอดัดว้ยเช้ือเพลิงบั้งไฟเหมือนเดิมค่อย

นาํไปจุด รางวลัผูท่ี้ชนะการประกวดปัจจุบนั 20,000 กว่าบาท ขนาดของบั้งไฟมีขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน และจาํนวนมาก

ข้ึน ขบวนนางรํามีการจาํนวนเพ่ิมข้ึนในทุกๆปีท่ีมีการจัดประเพณี มีการทาํให้เป็นประเพณีท่ียิ่งใหญ่เพ่ือดึงดูด

นกัท่องเท่ียว   

4.3) ดา้นเป้าหมาย 

ช่วงท่ี 1 ระหว่าง พ.ศ. 2500-2517 ชุมชนสามารถรักษาและสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น ความ

สนใจความศรัทธาท่ีจะเขา้ร่วมจดัประเพณีบั้งไฟช่วงนั้นมีการจดัเพียงแค่หน่ึงถึงสองหมู่บา้นเท่านั้น  

ช่วงท่ี 2 ระหว่าง พ.ศ. 2518-2524 ชุมชนสามารถรักษาและสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น ชาวบา้น

มีความสามคัคีกนั

ช่วงท่ี 3 ระหว่าง พ.ศ. 2525-2553 ชุมชนสามารถรักษาและสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น ชาวบา้น

มีความสามคัคีกนั

ช่วงท่ี 4 ระหว่าง พ.ศ. 2554-2561 ชุมชนสามารถรักษาและสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น 

บุคคลภายนอกชุมชนไดรั้บรู้ถึงความงดงามของประเพณีน้ีซ่ึงเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างรายไดใ้ห้แก่

ชุมชน 
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4.4) ดา้นการเขา้ร่วม 

ช่วงท่ี 1 ระหว่าง พ.ศ. 2500-2517 ผูน้าํของชุมชน เป็นแกนนาํในการดาํเนินการ ความสนใจความ

ศรัทธาท่ีจะเขา้ร่วมจดัประเพณีบั้งไฟช่วงแต่ก่อนนั้นประชาชนนิยมกนัไม่มากเท่าไหร่นกัมีการจดัเพียงแค่หน่ึงถึงสอง

หมู่บา้นเท่านั้น  

ช่วงท่ี 2 ระหว่าง พ.ศ. 2518-2524 หมู่บา้น 8 หมู่บา้น ในตาํบลบา้นถ่อนร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ

ครบทุกหมู่บา้น ผูน้าํของชุมชน เป็นแกนนาํในการดาํเนินการ ชาวบา้นในตาํบลบา้นถ่อน ให้ความร่วมมือในการ

ดาํเนินงาน 

ช่วงท่ี 3 ระหว่าง พ.ศ. 2525-2553 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นถ่อนให้การสนับสนุน ชาวบา้น

ในตาํบลบา้นถ่อน ให้ความร่วมมือในการดาํเนินงาน 

ช่วงท่ี 4 ระหว่าง พ.ศ. 2554-2561 เทศบาลตาํบลบา้นถ่อน จะเป็นหลกัเขา้มามีบทบาทช่วยเหลือ

การจดัประเพณีทุกคร้ัง หน่วยงานของรัฐบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  บริษทัเอกชน ท่ีตั้งในบริเวณหมู่บา้น ตาํบล 

มีการสนบัสนุนในส่วนของกาํลงัเงิน กาํลงัคน อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการจดัประเพณี  

เง่ือนไขท่ีทาํให้ประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ของชาวตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 

ยงัคงดาํรงอยู ่ประกอบดว้ย 

1) ดา้นเง่ือนไขภายใน

1.1) ความเช่ือทอ้งถ่ินของประเพณีบั้งไฟ ลูกหลานไดซึ้มซับและสืบทอดมาเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ือง 

โดยเยาวชนรุ่นหลงัจะมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสมอๆ ซ่ึงเกิดจากการปลูกฝังของพ่อ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย จากรุ่นสู่รุ่น

มาเร่ือยๆ ทั้งในส่วนของความสนใจ สมคัรใจ และการชกัชวนกนัของกลุ่มเพ่ือนๆของเยาวชนในหมู่บา้นกนัเอง ทาํให้

การสืบทอดและดาํรงอยู่ซ่ึงการจัดประเพณีบั้ งไฟยงัคงอยู่มาตราบจนทุกวนัน้ี การจัดทาํบั้งไฟยงัไม่มีสืบทอด 

เน่ืองจากลูกหลานขาดประสบการณ์ และความรู้ในการจดัทาํบั้งไฟท่ีถูกตอ้ง สาํหรับขบวนนางราํ ประดบัตกแต่งนั้นมี

การสืบทอดกนัมาเร่ือยๆให้ทนัตามยคุตามสมยั 

1.2) ความสามารถของผูน้ํา เป็นผูน้ําท่ีเข้มแข็งสามารถดําเนินการแบ่งหน้าท่ี กระจายความ

รับผดิชอบให้แก่สมาชิกอยา่งชดัเจนทุกคน ทุกดา้น การแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะการจดัรูปแบบงานประเพณี

เป็นไปอยา่งอิสระ มีมติขอ้ตกลงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทนัต่อยุคสมยั ข่าวสารบา้นเมือง แต่มีขอบเขต  ให้อยู่ตาม

แนวทางของแบบประเพณีดั้งเดิม 

1.3) การมีส่วนร่วมของชุมชน ผูน้าํชาวบา้น ตลอดจนชาวบา้นมีการต่ืนตวั ไม่มีการแสดงออกถึง

การปฏิเสธการจดับุญประเพณีของหมู่บา้น 

1.4) การสนบัสนุนจากองคก์รภายในทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบลบา้นถ่อน บริษทัเอกชน ท่ีตั้งในบริเวณ

หมู่บา้น ตาํบลมีการสนบัสนุนกาํลงัเงิน กาํลงัคน อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการจดัประเพณี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นักการเมืองทอ้งถ่ิน เอกชนบางส่วนจะสนับสนุนเงินเป็นรายบุคคล และผูส้นับสนุน

ต่างประเทศท่ีเป็นนายจา้งของชาวบา้นท่ีไปทาํงานต่างประเทศ เช่นประเทศเกาหลี อิสราเอล เป็นตน้ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2299 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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2) ดา้นเง่ือนไขภายนอก 

2.1) เทคโนโลย ี

เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้การจดัประเพณีบุญบั้งไฟเปล่ียนไปเร็วมาก สามารถส่ือสารได้

ทัว่ถึงอย่างรวดเร็ว การกระจายข่าวสารการรับรู้ระหว่างครอบครัว ญาติ ลูกบา้นท่ีอยูห่่างไกลได้รับข่าวสารอยา่ง

ทนัท่วงที สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ามกาํหนดการจดังานประเพณีบุญบั้งไฟประจาํปี และช่วยผลกัดนัประเพณีให้

เป็นท่ียอมรับ เป็นการสนบัสนุนการท่องเท่ียวอยา่งเป็นทางการ และสามารถสร้างรายไดใ้ห้เกิดข้ึนในหมู่บา้นดว้ย 

การนาํเอาเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในการจดัทาํบั้งไฟ โดยบั้งไฟมีขนาดใหญ่ข้ึน มีประสิทธิภาพ

สูง  เหมาะสมในขอบเขตท่ีไม่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และเป็นไปตามกฎหมาย สมยัก่อนการจดัทาํบั้งไฟจะอาศยัภูมิ

ปัญญาชาวบา้นเป็นหลกั  

2.2) การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

การเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิตของสังคมไม่สามารถเปล่ียนประเพณีดั้งเดิมของชาวบา้นทั้งในส่วน

ของการแต่งกาย หรืออ่ืนๆ การแต่งกายยงัคงเป็นแบบดั้งเดิมเหมือนท่ีเคยปฏิบติัสืบทอดกนัมา แต่ในกรณีท่ีจาํเป็น ให้

เป็นไปตามยคุสมยั ทุกคนก็จะมีแนวคิดมีวิธีการประยกุตใ์ห้มีความลงตวัระหว่างประเพณีเดิมกบัยุคสมยัให้เหมาะสม

ท่ีสุดแต่ยงัคงยดึหลกัเดิมเป็นบรรทดัฐานให้มากท่ีสุด  

2.3) สภาพภูมิอากาศ 

หากกาํหนดการการจดัประเพณีบั้งไฟไดอ้อกมาอยา่งเป็นทางการแลว้ ไม่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศจะ

เป็นอยา่งไรก็ไม่มีผลต่อการจดัประเพณีของชาวบา้นได ้การจดัประเพณียงัคงดาํเนินต่อไปตามกาํหนดการ 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัพบว่ามีประเด็นท่ีสมควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  

1) อตัลกัษณ์ของประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ไดห้ลอม

รวมความเช่ือ เร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหก และความศรัทธาหลวงปู่ ใหญ่ วดัหนองกก ซ่ึงมีการสืบทอดจากบรรพ

บุรุษ ผลิตซํ้าโดยการร้อยเรียงเป็นลาํดบัขั้นตอนของพิธีกรรมและระบบความรู้ท่ีถ่ายทอดโดยปราชญ์ชาวบา้น และได้

ดาํเนินการผลิตซํ้ าและแพร่กระจายให้กบัผูค้นภายในกลุ่มชาวบา้นถ่อน ส่งผลให้ชาวบา้นถ่อน ยงัคงอตัลกัษณ์โดย

ยดึถือความเช่ือทอ้งถ่ิน เพ่ือดาํรงอตัลกัษณ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กนัมาถึง 86 ปีจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2561) ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนบา้นถ่อนเป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ี

อาศยันํ้ าฝนในการทาํการเกษตร และมีการคงดาํรงอยูใ่นดา้นความเช่ือทอ้งถ่ินว่าการจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญา

แถน สอดคลอ้งกบัพระครูวิจิตรวนสาร (2556) พบว่า คติความเช่ือทางสังคมของชาวอีสานทัว่ไปท่ีมีวิถีชีวิตผกูพนักบั

ธรรมชาติ และมีความเช่ือตามนิทานปรัมปราท่ีเก่ียวกบับุญบั้งไฟ 2 เร่ือง คือ เร่ืองทา้วผาแดง–นางไอ่ และเร่ืองผญาคนั

คาก และตามความเช่ือดั้งเดิมเช่ือว่าบั้งไฟเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นสัญญาณส่งข้ึนฟ้าเพ่ือขอฝนจากผญาแถนซ่ึงจะ

บนัดาลให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล โดยเฉพาะเม่ือถึงฤดูกาลทาํนาโดยจะจดัข้ึนในเดือน 6 เป็นประจาํทุกปี  

สําหรับการจุดบั้งไฟถวายหลวงปู่ ใหญ่เป็นพุทธบูชานั้น เน่ืองด้วยสถานท่ีสําคญัของตาํบลบา้นถ่อน คือ 

วดักสัสปมธุโรม (วดัหนองกก) ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่อายุประมาณ 1,000 กว่าปี พุทธสถานมีกาํแพงศิลาแลงร่องรอยของ

อารยธรรมการก่อสร้างสมยัขอมเรืองอาํนาจ (Open Esan: เปิดประตูสู่อีสานบา้นเฮา, 2559 ) ตามประวติัและความ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2300 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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เป็นมาตามหนงัสืออุรังคธาตุกล่าวไวว้่า พระอรหันตน์าํพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูก) ขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้มาท่ี

บา้นหนองกก เพราะทรงสั่งไวว้่าให้นาํมาประดิษฐานท่ีภูหลวง  โดยภูหลวงน้ีจะมีห้วงนํ้ าใหญ่อยู่ขา้งๆ พอมาถึงบา้น

หนองกกแลเห็นหนองนํ้าใหญ่ก็เขา้ใจว่าเป็นภูหลวงจึงทาํการจดัสร้างโบสถ์ สร้างพระพุทธรูปพระประธานปางมาร

วิชยัข้ึน ชาวบา้นเรียก “หลวงปู่ ใหญ่” ชาวบา้นตาํบลบา้นถ่อนและตาํบลใกลเ้คียง เคารพเล่ือมใส เช่ือศรัทธาต่อหลวง

ปู่ ใหญ่มาก เพ่ือเป็นสิริมงคลในการเร่ิมทาํการเกษตรกรรม ชาวบา้นเช่ือว่า “บั้งไฟ” เป็นพุทธบูชาท่ีหลวงปู่ ใหญ่ชอบ

ท่ีสุด ทาํให้ประเพณีบุญบั้งไฟของตาํบลบา้นถ่อน ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ี 

2) เทคโนโลย ีเป็นเง่ือนไขภายนอกท่ีสาํคญัในการกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีส่งผลต่อประเพณีบุญบั้งไฟ ทาํให้

รูปแบบ เป้าหมาย และการเขา้ร่วม มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก แต่สามารถผสมผสานกบัแนวคิดดั้งเดิมไดเ้ป็น

อยา่งดี ทั้งน้ีเน่ืองจากบทบาทของผูน้าํท่ีเขม้แข็งในการจดังานบุญบั้งไฟ  จะดาํเนินการให้ทุกคนสามารถแสดงความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ และมีการลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ให้สามารถทนัต่อยุคสมยั ข่าวสาร

บา้นเมือง แต่จะมีขอบเขตอยูใ่นจุดประสงคห์ลกั และเป็นไปตามแนวทางของประเพณีเดิม สอดคลอ้งกบั ป่ินวดี ศรี

สุพรรณ และคณะ ข. (2554) พบว่า บุญบั้งไฟเป็นความภาคภูมิใจของคนอีสาน ในกรณีของ เมืองยโสธร ชาวชุมชน

และเทศบาลเมืองมีบทบาทค่อนขา้งสูงในการบรูณาการความคิด แบบทนัสมยั ระบบการจดัการแบบสมยัใหม่ เขา้ไป

เป็นส่วนหน่ึงของงานบุญบั้งไฟ ทาํให้คนในทอ้งถ่ินร้ือฟ้ืนกิจกรรมบางอย่างข้ึนมาใหม่ พร้อมกบัพยายามรักษา

พิธีกรรมเก่า และมีการสร้างองค์ประกอบใหม่ข้ึนมา ซ่ึงทาํให้แนวคิดในการจัดงานบางอย่างไม่ได้เช่ือมต่อกับ

กิจกรรม หรือความเช่ือในอดีต โดยเกิดการผสมผสานรูปแบบของความบนัเทิงท่ีตอบสนองต่อวิถีชีวิต ในเชิง

เศรษฐกิจของชาวชุมชนมากข้ึน อย่างไรก็ดี บุญบั้งไฟก็ยงัไม่สูญสลายไปและยงัคงเป็นประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน

โดยจะถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และป่ินวดี ศรีสุพรรณ  และคณะ ก. (2554) ไดก้ล่าว

อีกว่า บุญบั้งไฟท่ีจัดข้ึนในปัจจุบนัตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายรวมถึงการท่องเท่ียว ซ่ึงทาํให้เกิด

เปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างท่ีปัจจุบนัตอบสนองต่อวิถีชีวิตในเชิงเศรษฐกิจซ่ึงต่างจากรูปแบบดั้งเดิมท่ีตอบสนองต่อ

วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม แมว้่าประชาชนจะสะทอ้นว่าการท่องเท่ียวไม่ได้ให้ผลกาํไรในด้านเศรษฐกิจให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี แต่ในเชิงโครงสร้างแลว้การท่องเท่ียวเป็นเง่ือนไขท่ีเขา้ไปกระตุน้และผลกัให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

นาํมาเป็นเหตุผลในการจดักิจกรรมใหม่ท่ีเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนบุคคลซ่ึง

ส่งผลต่อจิตสํานึกของประชาชนในเชิงวาทกรรมดว้ย อย่างไรก็ดี ความเป็นเน้ือแทท้างวฒันธรรมไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ี

ตายตวั การปรับเปล่ียนการจดังานบุญบั้งไฟในปัจจุบนัจึงไม่ไดท้าํให้บุญบั้งไฟสูญเสียความเป็นเน้ือแทท้างวฒันธรรม

ไปทั้งหมด แต่กลบัถูกปรับเปล่ียนให้รองรับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบนัในฐานะท่ีเป็นประเพณีร่วมสมยั   

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผล 

ชุมชนบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย มีอตัลกัษณ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจาํปีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

จงัหวดัหนองคาย มีการดาํรงอยูแ่ละสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึง 86 ปี (2561) เง่ือนไขภายในท่ีสําคญั คือ ความเช่ือ

ทอ้งถ่ิน เป็นการผนวกความเช่ือในการจุดบั้งไฟบชูาพญาแถนเพ่ือขอฝนในการทาํการเกษตรของชาวบา้น และเพ่ือจุด

บั้งไฟเป็นพุทธบูชาถวายแด่หลวงปู่ ใหญ่ ท่ีเคารพนับถือ และศรัทธาของชาวบา้น ไวด้ว้ยกนั มีพระสงฆ์  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
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เป็นผูสื้บทอดพิธีกรรมและระบบความรู้ โดยไดด้าํเนินการผลิตซํ้ าและแพร่กระจายให้กบัผูค้นภายในกลุ่มชาวบา้น

ถ่อน ส่งผลให้ชาวบา้นถ่อนยงัคงอตัลกัษณ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ถึงปัจจุบนั  

ประเพณีบุญบั้งไฟไดมี้พฒันาการไปตามกระแสโลกาภิวฒัน์ มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงชุมชนบา้นถ่อนสามารถ

สร้างความเช่ือมโยงเทคโนโลย ีกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.2 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1) ภาครัฐควรกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน โดยอาศยัรากฐาน

ของวฒันธรรมดั้ งเดิมท่ีมีอยู่แล้ว และให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน      

ดา้นวฒันธรรมทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูประยกุต ์และสร้างใหม่ อยา่งเหมาะสม 

2) หน่วยงานการศึกษาควรมีการกาํหนดหลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี 

และภูมิปัญญาพ้ืนบา้นดา้นอ่ืนๆ เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมพ้ืนฐานของตนควบคู่ไปกับวิทยาการ

สมยัใหม่ เป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีความตระหนักถึงความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนัจะนาํไปสู่การหวง

แหนรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินต่อไป  

3) หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินควรเขา้ไปส่งเสริมกิจกรรมดา้นวฒันธรรมประเพณีร่วมกบัชาวบา้น 

รวมถึงการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม โดยมุ่งเนน้ให้ชาวบา้นตระหนักถึงวตัถุประสงค์ดั้งเดิมของประเพณีพิธีกรรม อนั

จะนาํมาซ่ึงการเล็งเห็นความสาํคญัของภูมิปัญญาดั้งเดิม และดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมประเพณีอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

ต่อไป 

4) ชาวบา้นควรมีการส่งต่อภูมิปัญญาดา้นวฒันธรรมประเพณีสู่คนรุ่นใหม่ โดยเน้นสร้างความรู้

ความเขา้ใจในสาระสาํคญัของงานประเพณีพิธีกรรม เพ่ือให้คนรุ่นใหม่มีการสืบต่องานประเพณีพิธีกรรมต่อไปโดย

ไม่หลงลืมวตัถุประสงค ์และอุบายวิธีดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 

6.3 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1) ศึกษาเก่ียวกบัความสาํคญัของประเพณีประจาํทอ้งถ่ินท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั

ของชุมชน 

2) ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัประเพณีบุญบั้งไฟของทุกภาคส่วน 

3) ศึกษาวิวฒันาการรูปแบบประเพณีการทาํบุญบั้งไฟ กบัค่านิยมของคนในยคุปัจจุบนั 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตุัประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบการสร้างทศันคติ พฤติกรรม สร้างอุดมการณ์ให้เกิด

ความรักในสถาบนัหลกัของชาติ สร้างความรัก ความสามคัคี การอยู่รวมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยผ่านการจดั

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) โดยคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี 5 โรงเรียน 

จาํนวน 180 คน เขา้ร่วมโครงการฯ  

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) เป็นโครงการท่ีกองทพัอากาศดาํเนินการโดยการร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การอยูร่่วมกนัในสังคม การทาํงานเป็นทีมและท่ีสําคญั คือ

การมีพระมหากษตัริยเ์ป็นแบบอย่าง ในรูปแบบของการออกค่ายวิชาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ดว้ยทีมพฒันา

บุคลากรจากบริษทัเอกชน 

การจากการศึกษาทาํให้พบว่าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับเปล่ียนความคิด พฤติกรรม และ

ทศันคติท่ีดีข้ึน เข้าใจการเข้าสังคม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เพ่ือร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึง

พฤติกรรมเหล่าน้ีเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ได้แสดงให้เห็นในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง โดยคณะครูและ

ผูป้กครองไดส้ังเกตเห็นและเป็นผูป้ระเมินถึงการเปล่ียนแปลงน้ี   

คาํสําคญั:  ทศันคติ, พฤติกรรม, อุดมการณ์  

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the approach and the platform for developing positive attitudes, habits and 

ideals, which were solely for the purpose of creating a harmonious nationalism in Thailand, a multi-cultural society 

country. The approach was obtained from the Thai children’s Woven Heart Project organized by the Royal Thai Air 

Force which was performed by selecting 180 children from five schools in Pattani, one of the southern provinces in 

Thailand.  

The Royal Thai Air Force arrange the aforementioned project in conjunction with other organizations to 

provide knowledge and experiences of how to live in the multi-cultural society, developing teamwork with other 

people and more importantly learning from the King Rama IX’s works.  The project consists of outdoor classes and 

dissolving behavior activities instructed by human resource personals from private companies. 
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The results shown that the children participated in this project changed their attitude and behavior 

significantly. They also learnt to recognize other opinions as well as developed the will to rectify the current social 

conflict. These positive outcomes were displayed in their school and community as observed by the teachers and 

their parents.  Ideology.  
Keywords:  Attitude, Behaviors, Ideology 

 

1. บทนํา 

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และการปกครอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระทบต่อสภาพจิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รวมถึงประชาชนทัว่ไป ปัญหาความสลบัซับซ้อนท่ีมาจากหลายมูลเหตุ เป็นปัญหาท่ีสร้างความยุ่งยากในการแกไ้ข

เยยีวยา  รัฐบาลจึงไดก้าํหนดกรอบนโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2560 - 2562 ภายใต้

หลกัยทุธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งการดาํเนินการตามแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาโดยสันติวิธี เพ่ือไปสู่วิสัยทศัน์ “มุ่งให้จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยัปราศจากเง่ือนไข

การใชค้วามรุนแรง มีสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความ

เขา้ใจ ไวว้างใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” เพ่ือเร่งเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ของคนในชาติให้เกิดข้ึนโดยเร็ว ทั้งน้ีสํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป็น

คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เพ่ือบูรณาการการแกไ้ขปัญหาของ

หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน  

ปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นอุปสรรคในการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ การไม่ยอมเปิดใจยอมรับ หรือ

มีอคติกบัหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีความเช่ือใจ และยอมรับหน่วยงานภาครัฐในการเขา้มาแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี ส่วนหน่ึง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมองว่าปัญหาเกิดจากการท่ีประชาชนไดรั้บความเป็นธรรมจากภาครัฐ การท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

จึงควรเร่ิมจากการเขา้ใจประชาชนในพ้ืนท่ี เปิดใจยอมรับความคิดเห็น และสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกัน 

เปรียบไดก้บัการสร้างมิตรภาพท่ีดีระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ีและหน่วยงานภาครัฐ  

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) เป็นโครงการท่ีกองทพัอากาศริเร่ิมดาํเนินการโดยมีเป้าหมายเพ่ือ

เสริมสร้างศกัยภาพและภมิูคุม้กนัทางความคิด ปลูกฝังความรักในสถาบนัหลกัของชาติ ให้แก่เยาวชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ปัตตานีท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยคาํนึงถึง ค่านิยมหลกัของชาติ การดาํรงอยูอ่ย่างมัน่คง ย ัง่ยืนของสถาบนัหลกัของชาติ 

การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เป็นปึกแผน่ทางสังคม ท่ามกลางพหุสงัคม และการมีเกียรติ มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

ยึดมัน่ในหลกัธรรมท่ีแทจ้ริงของลทัธิความเช่ือและศาสนา แลกเปล่ียนความคิดเพ่ือแกไ้ขปัญหา นาํไปสู่ความรู้รัก

สามคัคี ความสมานฉนัทบ์นพ้ืนฐานของความหลากหลายในเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี ของคนในชาติ

ให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาเพ่ือเสริมความมัน่คงของชาติ โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินโครงการดว้ย

การใหบุ้คลากรจากภายนอกกองทพัอากาศ เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ต่าง ๆ ผ่านการทาํกิจกรรมร่วมกนัระหว่างเยาวชน

ทีมงานกิจกรรม และเจา้หน้าท่ีจากกองทพัอากาศ เพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อกนั รวมถึงการปลูกฝังความรักสถาบนั

หลกัของชาติ สอนให้เห็นถึงความเสียสละ เพ่ือให้เกิดความรักความสามคัคี เกิดทศันคติท่ีดีต่อกองทพัอากาศ และ

หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมีความจริงใจในการเขา้มาแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลจากการ
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วิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปประยกุตพ์ฒันารูปแบบการสอน อบรม ปลูกฝังความรู้ ความคิด เพ่ือเป็นแรงกระตุน้ให้เกิด

ทศันคติท่ีดี ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีต่อไป   

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบการสร้างทศันคติ อุดมการณ์ความรักในสถาบนัหลกัของชาติ การร่วมกัน 

โดยสันติ จากโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) 

3. การดําเนินการวจิัย

แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ มีผูใ้ห้ความเห็นไวม้ากมาย ไดแ้ก่ ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกภายใน

จิตใจท่ีสามารถแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมและความรู้สึกในทางบวกและทางลบรวมถึงความรู้สึกกลาง ๆ 

(พระสุรชยั  สุรชโย, 2554)  

ทศันคติ (Attitude) หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคล ท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา ในทางสนบัสนุน

หรือต่อตา้น ทั้งทางดา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรือแนวความคิด (กรวินท ์ กรประเสริฐวิทย,์ 2557) 

ซ่ึง กาํพล ชยัวิชิต (2552) ไดอ้ธิบายกระบวนการเกิดทศันคติและความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ดงัรูปภาพ 

สรุปไดว้่า ทศันคติ เกิดจากการไดรั้บส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบจิตใจและความรู้สึกภายใน 

ส่งผลให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในรูปแบบการกระทาํ ความรู้สึกนึกคิดท่ีเก็บไวใ้นใจ 

การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการโดยรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ 

(ทอ.) ครูผูค้วบคุม และผูป้กครองของเยาวชน ซ่ึงมาจากโรงเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี จาํนวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ 

1. โรงเรียนวุฒิชยั

2. โรงเรียนสายบุรี “แจง้ประภาคาร”

3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ มิตรภาพท่ี 148

4. โรงเรียนสุวรรณไพบลูย ์

5. โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
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การวดัและประเมินทศันคติของเยาวชนในพ้ืนท่ี จชต .ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ดาํเนินการโดยให้เยาวชนเขียน

สะทอ้นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการเขา้อบรม โดยเขียนความรู้สึก ความคิดเห็นถึงวิทยากร สมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือนร่วม

อบรม บรรยากาศการอบรม และขอ้เสนอแนะ ในเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ให้เยาวชน

ตอบแบบสอบถาม ใชก้ารสัมภาษณ์ครูผูค้วบคุมและผูป้กครองของเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จาํนวน 180 คน 

แบ่งเป็น เยาวชน จาํนวน 150 คน ครูผูค้วบคุม จาํนวน 20 คน และผูป้กครอง จาํนวน 10 คน เก็บรวบรวมและนํา

ขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์พฤติกรรม ความรู้ ความคิด ท่ีเปล่ียนแปลงไปของเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงผลจากการ

สัมภาษณ์ครูผูค้วบคุมและผูป้กครองของเยาวชน และผลจากการสังเกตความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนท่ีเขา้

ร่วมโครงการฯ จากคณะครูจากโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

 

4. ผลการวจิัย 

แนวทางและรูปแบบการสร้างทศันคติ อุดมการณ์ความรักในสถาบนัหลักของชาติ และการอยู่รวมกัน     

โดยสนัติ จากโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) เป็นโครงการท่ีปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินงานจากเดิมดาํเนินงาน

ดว้ยหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว เป็นการทาํงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มงานกิจกรรม

สัมพนัธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยคณะครูอาจารย ์นกัเรียน นักศึกษา และทีมพฒันาบุคลกรของบริษทัเอกชน โดยใชรู้ปแบบ

การออกค่ายวิชาการ อบรมใหค้วามรู้ การแสดงให้เห็นถึงแนวคิด วธีิปฏิบติั เพ่ือใชชี้วิตให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

รวมถึงการนาํเยาวชนทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญชาเศรษฐกิจเพียงพอ ประกอบการให้คาํแนะนาํ เพ่ือเป็นแนว

ทางการพฒันาชุมชนของตนเอง 

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) เป็นโครงการในลกัษณะของการออกค่ายกิจกรรมการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน ช่วยพฒันา ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาส รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์

เน่ืองจาก ค่ายมีลกัษณะเด่น คือ การกาํหนดเป้าหมายชัดเจน มีผูน้ําหรือพ่ีเล้ียงค่าย ใช้ระบบกลุ่มในการพฒันา มี

สภาพแวดลอ้มเหมาะสมปลอดภยั มีกิจกรรมหลักเป็นหัวใจของค่าย มีการจดักิจกรรมอย่างมีทกัษะและเทคนิค มี

กาํหนดกิจกรรมในลกัษณะการใชชี้วิตร่วมกนัเป็นกลุ่ม การนันทนาการ การศึกษา การใชชี้วิตกลางแจง้ การปรับตวั

ทางสังคม ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้เยาวชนเกิดการเปล่ียนแปลงหลงัจากจบการเขา้ร่วมโครงการฯ 

กิจกรรมท่ีจดัข้ึน เนน้การพฒันาทศันคติเชิงบวก ซ่ึงใชแ้นวคิดเร่ืองการมีส่วนรวมของคนในสังคม เพ่ือให้

เกิดการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการร่วมกนัวางแผนแกไ้ขปัญหาและแสดงความคิดเห็นในแนวทางท่ีถูกตอ้ง และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและตนเอง รวมถึงการทาํกิจกรรมรวมกนัระหว่างเยาวชน ครูผูค้วบคุม ผูป้กครอง 

และพ่ี ๆ จากกองทพัอากาศ ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั  

ดา้นวิชาการท่ีมีการถ่ายทอดความรู้เร่ืองสถาบนัหลกัของชาติ การเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

โครงการพระราชดาํริต่าง ๆ ซ่ึงเยาวชนท่ีร่วมโครงการฯ ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วมโครงการฯ และแสดง

ความคิดเห็นผา่นการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

ดา้นความพยายาม เน่ืองจากครูผูค้วบคุมไดใ้ห้เยาวชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมค่ายเขียนเรียงความคนละ

หน่ึงฉบบั เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงท่ีไดรั้บจากการเขา้ค่าย ซ่ึงจากเยาวชนท่ีเขียนเรียงความไม่ไดก้็สามารถเขียนได ้มีสมาธิใน
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การเขียน เน่ืองจากไดเ้พ่ิมความพยายามในการคิด ไตร่ตรองส่ิงท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมค่าย ส่ิงน้ีเป็นความเปล่ียนแปลง

ท่ีดี และรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี 

ดา้นความสัมพนัธ์ เยาวชนมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนขอ้มลูทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนมากข้ึน คือ การมี

เพ่ือนเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จากต่างโรงเรียน ทาํให้เกิดมิตรภาพท่ีดีต่อกนั เขา้ใจกนัมากข้ึน ตลอดจนสามารถ

ให้ความร่วมมือ ประสานงานกนัในการจดักิจกรรมวิชาการในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมการ

ละลายพฤติกรรมในค่ายโครงการฯ  

จากการสังเกตโดยการให้เขียนเรียงความและพดูคุยกบัเยาวชนหลงัจากเขา้ร่วมโครงการฯ แลว้พบว่ามีความ

เปล่ียนแปลงในดา้นทศันคติท่ีดีต่อส่วนรวม ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงมีความเสียสละ พระองคท่์านทรงโปรดงานวิศวกรรมศาสตร์ แต่พระองค์

ทรงเลือกท่ีจะศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ือจะไดท้รงช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค ์ส่ิงน้ีทาํให้เยาวชนเกิดความปล้ืม

ปีติในความเสียสละดงักล่าว และไดต้ั้งคาํมัน่สัญญากบัตนเองว่าจะทาํดี เพ่ือส่วนรวมให้ไดม้ากท่ีสุด 

ไม่เพียงแต่ในด้านทัศนคติเท่านั้ น ด้านการปฏิบัติตัวของเยาวชนก็ เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีเช่นกัน 

โดยหลงัจากเขา้ร่วมโครงการฯ เยาวชนมีจิตอาสามากข้ึน ดว้ยการสมคัรเป็นสภานักเรียนของโรงเรียน มีความทุ่มเท

ในการทาํงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั ช่วยเหลืองานโรงเรียน ให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการบาํเพ็ญ

ประโยชน์ต่าง ๆ เน่ืองจากเยาวชนไดรั้บรู้ เขา้ใจและเห็นแบบอยา่งจากพระมหากษตัริยจ์ากการถ่ายทอดผ่านกิจกรรม

ในค่ายโครงการฯ  

การสมคัรเป็นสภานกัเรียนของบางคนก็มุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บการช่ืนชม ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บเกียรติบตัร เพ่ือ

เกียรติประดบัตวัเองเท่านั้น แต่หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทศันคติของเยาวชนก็เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ทาํงาน

ก็เพ่ือมุ่งหวงัเพ่ือส่วนรวมมากข้ึน และส่ิงท่ีเห็นเด่นชดัอีกอย่างก็ คือ เปล่ียนจากเยาวชนท่ีเก็บตวัเงียบให้เป็นคนท่ีมี

ความกลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งเร่ืองผลกระทบจากเหตุการณ์ และเร่ือง

ครอบครัว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํให้เยาวชนไดป้ลดปล่อยจากความอดัอั้นต่าง ๆ จนทาํให้คนอ่ืนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เกิด

ความเขา้ใจและเห็นใจและหาทางช่วยเหลือ ผลักดันให้เยาวชนมีแรงบนัดาลใจในการใชชี้วิตต่อไปในสังคมเฉก

เช่นเดียวกนักบัเยาวชนอ่ืน ๆ น่ีก็เป็นผลพวงมาจากการไดรั้บความอบอุ่น การใส่ใจ การมอบความรักจากทีมงานใน

โครงการฯ 

5. การอภปิรายผล

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลและจากการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบว่าการ

อบรมให้ความรู้  โดยกาํหนดหัวขอ้บรรยายในเร่ืองสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย, ค่านิยมหลกัของชาติ (ค่านิยม 12 

ประการ) และการสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกัน ทั้ง 3 หัวข้อน้ีเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจในเร่ืองราวท่ี

ตนเองยงัไม่มีความรู้และความเข้าใจ การทาํกิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชน ทีมกิจกรรมและเจ้าหน้าท่ีจาก

กองทพัอากาศ เป็นการสร้างมิตรภาพท่ีดีซ่ึงกันและกัน ลดความหวาดระแวงในการร่วมโครงการของเยาวชน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารีย ์ ธรรมโคร่ง. (2559) ซ่ึงกล่าวถึงรูปแบบในการปรับทศันคติและพฤติกรรมในการ

เรียนรู้ คือ ดา้นการสร้างแรงจูงใจและรูปแบบท่ีน่าสนใจในการเรียน ในดา้นความเขา้ใจและการนาํไปใช ้เยาวชนท่ีเขา้

ร่วมโครงการไดส้ร้างบรรยากาศในการเรียนหลงัจากการทาํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนต่างโรงเรียนต่างศาสนา ไดส้ังเกต
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พบพฤติกรรมของเยาวชนท่ีแสดงออกให้เห็น คือ ความเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้ หัวเราะ สนุกเฮฮามีความสุขเวลาไดเ้ขา้

กิจกรรม จากเด็กท่ีเคยเก็บตวัอยูค่นเดียว เม่ือผา่นการเขา้ร่วมโครงการฯ เร่ิมเขา้กลุ่มกบัเพ่ือน ๆ มากข้ึน มีการวิธีการ

เขา้สังคมท่ีดีข้ึน  

นอกจากน้ีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีทรงเสียสละและทาํทุกอย่างเพ่ือประชาชน 

ทาํให้ผูเ้ขา้รวมโครงการฯ เกิดความกระตือรือร้น ในการอยากทาํประโยชน์ให้กบัโรงเรียนและชุมชน สําหรับค่านิยม

หลัก 12 ประการ เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  มีการพฒันาเร่ืองความรับผิดชอบ รู้จกัหน้าท่ีของตนเองมากข้ึน 

เร่ิมมีความกลา้แสดงออกและมีความเป็นผูน้าํมากข้ึน 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รูปแบบและแนวทางการดาํเนินโครงการฯ ด้วยการวิธีการออกค่ายวิชาการ ให้ทีมพฒันาบุคลการจาก

ภายนอก ทีมกิจกรรมซ่ึงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีส่วนช่วยในการสร้าง

ความไวว้างใจให้แก่เยาวชน ให้เปิดใจยอมรับฟัง ลดความวาดระแวงในการทาํกิจกรรมกับหน่วยงานทหาร ทาํให้

เยาวชนเขา้ใจหน่วยงานภาครัฐ เขา้ในการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมมากข้ึน  

หัวขอ้บรรยายให้ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดเป็นส่ิงกระตุน้ให้เยาวนชนมีการเปล่ียนพฤติกรรม 

ทศันคติ ความคิด เพราะมีแบบอยา่งท่ีดี มีการสร้างเครือข่าย เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเยาวชนเหล่าน้ีไดรั้บการ

ถ่ายทอดส่ิงดี ๆ เพ่ือท่ีเขาเหล่านั้นจะไดน้าํประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปพฒันาตนเอง และเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

กติตกิรรมประกาศ 

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.) นั้ น เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซ่ึงต้องขอขอบคุณ

กองทพัอากาศ โดยกรมยทุธการทหารอากาศ ในการจดัให้มีการดาํเนินโครงการฯ  

ขอขอบคุณกองบิน 5 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีให้การสนบัสนุนท่ีพกัและพ้ืนท่ีสาํหรับทาํกิจกรรม  

ขอขอบคุณบริษทั วิงเซิร์ฟ จาํกดั ในการสนบัสนุนบุคลากรและทีมงานท่ีมีความสามารถ  

และขอขอบคุณ นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล ท่ีเป็นผูริ้เร่ิมการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัทาํโครงการ 

ให้เกิดความแตกต่าง 

สุดทา้ยขอขอบคุณนอ้ง ๆ เยาวชน ครู อาจารย ์และผูป้กครองจากโรงเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ท่ีให้ความ

ร่วมมือในการให้ขอ้มลู จนทาํให้การศึกษาน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองเล่าชีวิตการปรับตวัและการดาํรงอยู่ของเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวหมู่บา้นคลองบางขุน อาํเภอ

บางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ในระบบเศรษฐกิจแบบการคา้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเร่ืองเล่าชีวิตการปรับตวัและ

การดาํรงอยูข่องเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว หมู่บา้นคลองบางขุน อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม และศึกษาถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพเพาะปลูกและคา้ขายมะพร้าวในสภาพปัจจุบนั ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยใชว้ิธีการศึกษาแบบประวติัชีวิตและเร่ืองเล่าของผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั ซ่ึงเป็นเกษตกรผูป้ลูกมะพร้าวในหมู่บา้นคลอง

บางขุน โดยผูว้ิจยัให้ผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัเล่าถึงประสบการณ์ชีวิต ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพเพ่ือเปิดเผยความ

จริงให้ปรากฏออกมาเป็นท่ีรับรู้โดยการสัมภาษณ์  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรของผูป้ลูกมะพร้าวหมู่บา้นคลองบางขุน 

ไดแ้ก่ มะพร้าวนั้นสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่ม ตามเกาะ หรือชายฝ่ังทะเล ชาวบา้นหมู่บา้นคลอง

บางขุนจึงนิยมปลูกกนัตามร่องสวน แทนแต่เดิมท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํนา เกษตรกรหมู่บา้นคลองบางขุนไดฝึ้ก

ทกัษะการปีนตน้มะพร้าวซ่ึงมีลาํตน้สูงข้ึนไปเก็บเก่ียวผลผลิตเอง และยงัรับจา้งเก็บผลผลิตให้กบัเจา้ของสวนในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง สภาพพ้ืนท่ีสวนมะพร้าวเป็นคนัดินยกร่อง เม่ือเก็บผลมะพร้าวไดแ้ลว้จะโยนลงนํ้ า ทาํให้ผลมะพร้าวไม่บุบ

หรือแตก และการขนยา้ยสะดวก สามารถเข็นมะพร้าวไปทางร่องนํ้ าเพ่ือรวบรวมไปยงัรถบรรทุกของผูรั้บซ้ือได ้

ปัญหาและอุปสรรคของผูป้ลูกมะพร้าว ไดแ้ก่ ปัญหาศตัรูพืช เช่น ดว้งและแมลงดาํหนามกัดทาํลายยอดมะพร้าว 

ปัญหาราคาผลผลิดตกตํ่า เน่ืองจากโรงงานขนาดใหญ่ สั่งซ้ือมะพร้าวจากต่างประเทศ ค่าจา้งลูกจา้งสูงข้ึนเน่ืองจาก

ขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ชาวบา้นไปทาํอาชีพอ่ืนมากข้ึน เน่ืองจากสภาพสังคมและ

การศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง ดา้นการปรับตวัและการดาํรงอยู่ของเกษตรกรพบว่า พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีเหมาะแก่การทาํ

การเกษตรของหมู่บา้นคลองบางขุน ทาํใหม้ะพร้าวมีผลผลิตต่อเน่ืองทั้งปีสามารถรองรับความตอ้งการของตลาดได ้

อีกทั้งมะพร้าวเม่ือโตแลว้ใชน้ํ้ าฝนธรรมชาติไม่ตอ้งดูแลมาก ถึงแมร้าคามะพร้าวจะไม่ดีนกัในบางช่วงเวลา ชาวบา้นก็

ไดป้รับตวัโดยหันมาทาํการเกษตรแบบผสมผสาน ทาํอาชีพเสริมอ่ืนเช่นรับจา้ง ทาํงานประดิษฐ์จากเปลือกมะพร้าว 

เป็นผูป้ระกอบการผลิตวตัถุดิบจากมะพร้าวเอง ด้วยเหตุน้ีทาํให้เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวหมู่บา้นคลองบางขุนยงั

สามารถดาํรงอยูไ่ดต่้อไป 

คาํสําคญั:  การปรับตวัและการดาํรงอยู,่ เกษตรกรรม, เกษตรกรมะพร้าว 
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ABSTRACT 

The research of life story adaptation and the existence   agriculturist Klongbangkhun Village 

Bangkhonthee District Samutsongkhram province. In economic and trade system and the objective to study life 

stories. Adaptation and the existence of coconut growers Klongbangkhun Village Bangkhonthee District 

Samutsongkhram province and study in problems and barriers in the coconut occupation cultivation and trade in the 

present. Researcher used qualitative research by using the method of life history studies. The informant of the 

stories that coconut growers in Klongbangkhun Village, by researcher bestow the informant notices about life 

experiences problem in the occupational reveal the truth to emerge by interview. 

The results of this research found that factor influence coconut growers Klongbangkhun Village i.e.: 

coconuts can thrive low plain area, an island or seashore. So villager of Klongbangkhun Village commonly grown 

vegetable patch. In originally, most occupation is farm. Agriculturist at Klongbangkhun Village have skills 

practices climb up a coconut trees. Which have a trunk to harvest itself and work for hire with owner plantation 

vicinage. Cultivated had vegetable patch when coconut is harvest and thrown down to waterway. The coconut 

wasn’t pound lightly, unbroken and comfortable transportation shipping collected to the truck for the recipient to 

purchase. Problems and obstacles of the coconut growers i.e.: agricultural pests such as caterpillar and Plesispa 

Reichei Chapuis destroy the top of coconuts. 

The identity and existence of agriculturist finds fertile suitable for cultivate of Klongbangkhun village. 

The coconut has an agricultural product throughout the year and satisfy the market needs. When the coconut grown-

up uses water from rain natural. Even though, the price of coconut has a recession but people acclimatize to 

integrated farming system, part-time self-employment, coir invention or entrepreneur raw materials from coconut. 

Therefore: the coconut growers at Klongbangkhun village can subsist. 

Keywords:  Adaptation and Existence, Agriculture, Coconut Agriculturist  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบันการท่องเท่ียวไปยงัประเทศต่าง ๆ สามารถทาํได้สะดวกข้ึน เน่ืองจากมีธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริม           

การท่องเท่ียว เช่น สายการบินราคาประหยดั ท่ีพกัท่ีสะดวกสบาย ฯลฯ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับ

นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวพิจารณาจากสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันียภาพ ความสวยงามร่มร่ืน ศิลปวฒันธรรม

และประเพณี อาหารการกิน แหล่งจบัจ่ายใชส้อย ความเป็นมิตรของผูค้น และความคุม้ค่าของเงิน หรือความพึงพอใจ

ท่ีไดรั้บจากการจบัจ่าย ฯลฯ ซ่ึงประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบรูณ์ทางดา้นพ้ืนท่ีทาํการเกษตร พืชผกัผลไมข้องไทย 

อาหารไทยก็มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและเป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในหลาย ๆ ประเทศมีร้านอาหาร

ไทยไปเปิดให้บริการ อาหารไทยจัดเป็นอาหารท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดจากการผสมผสานจากหลากหลาย

วฒันธรรม มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาหารไทยโดดเด่นตั้งแต่รสชาติ หน้าตาท่ีมีลกัษณะสวยงาม และยงัข้ึน

ช่ือในเร่ืองคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยาท่ีเม่ือรับประทานแลว้ส่งผลดีต่อสุขภาพอีกดว้ย เมนูอาหารไทยท่ี

ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ ตม้ยาํกุง้ แกงเขียวหวาน ตม้ข่าไก่ เป็นตน้ จากขอ้มูลอุตสาหกรรมอาหารปี 2560 
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ประเทศไทยติดอนัดบัผูส่้งออกอาหารเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก และเป็นอนัดบัสองของเอเชียรองจากประเทศจีน โดย

ในปี พ.ศ.2561 แนวโนม้การเลือกบริโภคอาหารจะเลือกท่ีมีวตัถุดิบท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ผลผลิตจากธรรมชาติโดยไม่

ผา่นกระบวนการปรุงแต่งดว้ยสารเคมี และระบุท่ีมาของแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทย 

คาดว่าจะขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปัจจยัหนุนของการบริโภค การส่งออก และการลงทุน (กระทรวงพาณิชย,์ 2560)  

44ภูมิปัญญาดา้นอาหารแต่โบราณของคนไทยนั้น มีการนํา44มะพร้าวเป็นวตัถุดิบสาํคญั คือ อาหารไทยประเภท

แกงส่วนใหญ่ก็จะใส่กะทิ ห่อหมกก็มีกะทิหยอดบนหนา้ หรือแมก้ระทัง่ผกัตม้แบบโบราณก็เป็นผกัตม้ราดกะทิ ขนม

ไทยแทบทุกอยา่งมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ บางอยา่งโรยมะพร้าวขดูลงไป หรือท่ีเรียกว่ากระฉีกโรยหน้าขนม และ

ยงัทาํเป็นอาหารแปรรูปไดห้ลากหลาย เช่น นํ้ ามนัมะพร้าว นํ้ าตาลมะพร้าว มะพร้าวอบแห้ง วุน้มะพร้าว มะพร้าวเผา 

ไอศกรีมมะพร้าว นํ้ าส้มสายชูจากมะพร้าว ท๊อฟฟ่ีกะทิ นํ้ ามะพร้าว (ลาวลัย ์ฉตัรวิรุฬห์ และคณะ, 2547) 4 8กะทิหรือ

มะพร้าวขูดท่ีราดหน้าอาหารและขนมแบบไทย ๆ นั้น มีความจาํเป็นต่อร่างกาย4 8 เพราะวิตามินบางชนิดท่ีไม่ละลาย    

ในนํ้า แต่จะละลายในนํ้ามนั อยา่งวิตามินเอ วติามินอี วิตามินดี และวิตามินเค อีกทั้งส่วนอ่ืนยงันาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

เช่น กาบมะพร้าวแห้งใชท้าํเช้ือเพลิง หรือเป็นส่วนผสมของขนมเปียกปูน ลาํตน้ใชท้าํไมก้ระดาน ทางมะพร้าวใชท้าํ

ไมก้วาด หรือไมก้ลดัใบตองห่อขนม เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าว สามารถนาํไปเป็นภาชนะ ทาํงานประดิษฐ์ ของ

ตกแต่ง เคร่ืองประดบั หรือเคร่ืองดนตรีไทย เช่น ซออู ้และซอสามสาย (กฤชกร เพชรนอก, 2556) 4 4ดา้นความเช่ือของ

คนไทย4 4 ในพิธีกรรมทางศาสนาจะจัดให้มีเคร่ืองสังเวยเป็นมะพร้าวอ่อน เพราะเช่ือว่าเป็นตวัแทนแห่งความอุดม

สมบรูณ์ การด่ืมนํ้ามะพร้าวก็เพ่ือความเป็นสิริมงคล นอกจากน้ียงัใชน้ํ้ ามะพร้าวลา้งหน้าศพอีกดว้ย เพราะมีความเช่ือ

ว่านํ้ ามะพร้าวเป็นนํ้าท่ีบริสุทธ์ิ ทาํให้ผูต้ายเกิดความผอ่งใส สงบจิตใจลงได ้และเดินทางไปยงัภพภูมิหนา้ไดอ้ยา่งเป็นสุข 

ปี พ.ศ. 2561 ไดมี้ระเบียบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการออกหนงัสือรับรอง

แสดงการไดรั้บสิทธิชาํระภาษีในโควตา ตามพนัธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตอ้งค์การการคา้โลก (WTO) 

สาํหรับสินคา้มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2561 ถึงปี 2562 พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 14 ผูไ้ดรั้บหนังสือรับรอง

ตอ้งนาํเขา้มะพร้าวและมะพร้าวฝอยตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด ดงัน้ี (1) มะพร้าว ให้นาํเขา้ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง

วนัท่ี 31 พฤษภาคม และตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม ของแต่ละปี (2) มะพร้าวฝอย ให้นาํเขา้ได้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของแต่ละปี (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ซ่ึงการให้สิทธิผูป้ระกอบการราย

ใหญ่สามารถนาํเขา้มะพร้าวจากต่างประเทศได ้ทาํให้ชาวสวนมะพร้าวในประเทศไทยไม่สามารถจาํหน่ายมะพร้าวได ้

หรือตอ้งยอมขายในราคาตํ่า เจา้ของแหล่งรับซ้ือมะพร้าวและชาวสวนในหลายพ้ืนท่ี มีความเห็นว่า ผลผลิตมะพร้าว

ในพ้ืนท่ีเหลือลน้ตลาดและมีราคาตกลงอยา่งมาก เน่ืองจากถูกมะพร้าวนาํเขา้จากต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม 

และฟิลิปปินส์ เขา้มาตีตลาดในราคาท่ีถกูเป็นพิเศษกว่ามะพร้าวในประเทศไทย ส่งผลให้พ่อคา้คนกลางหรือนายหน้า

รับซ้ือของบริษทัมะพร้าวใหญ่ ๆ ชะลอการรับซ้ือมะพร้าวในพ้ืนท่ี ทั้งท่ีในมะพร้าวในประเทศไม่ไดข้าดแคลน อีกทั้ง

มะพร้าวมีราคาตกตํ่าเป็นอยา่งมากและมีการปรับราคาลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตมะพร้าวอยู่

เท่าเดิม และยงัมีผูท่ี้ลกัลอบนาํมะพร้าวเขา้มาในประเทศโดยผดิกฎหมาย  

ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกศึกษาเร่ืองเล่าชีวิตการปรับตัวและการดาํรงอยู่ของเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว 

หมู่บา้นคลองบางขนุ ตาํบลบา้นปราโมทย ์อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงยงัเป็นหมู่บา้นท่ียงัคงประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมและค้าขายมะพร้าว และยงัคงมีกลุ่มประชากรผูใ้ห้ข้อมูลดา้นการเพาะปลูกมะพร้าวนานหลาย

ทศวรรษ การศึกษาเร่ืองน้ีจะนาํไปสู่ความเขา้ใจวิถีชีวิตเกษตรกร และเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคของการประกอบ
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อาชีพเกษตรกรรมและคา้ขายมะพร้าวในสภาพปัจจุบนัของระบบเศรษฐกิจแบบการคา้ ผูว้ิจยัหวงัว่าการทาํวิจยัในคร้ัง

น้ีจะสามารถนาํองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเกษตรกร และเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้สาํหรับรัฐบาลหรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนธุรกิจของภาคเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงและย ัง่ยนืต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1) เพ่ือศึกษาเร่ืองเล่าชีวิตการปรับตวัและการดาํรงอยู่ของเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว หมู่บา้นคลองบางขุน

อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม 

2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพเพาะปลูกและคา้ขายมะพร้าวในสภาพปัจจุบนั

3. การดําเนินการวจิัย

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีวิทยาท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาปรากฏการณ์ท่ี

เรียกวา่ การศึกษาประวติัชีวิตและเร่ืองเล่า ของผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัซ่ึงเป็นเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว หมู่บา้นคลองบางขุน 

อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ผูว้ิจยัมีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1) วิธีการดาํเนินการวิจยั

การศึกษาจากเอกสาร ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเน้ือหาจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี

ปลูกมะพร้าว ประวติัการปลูกมะพร้าวของชาวบา้นในอาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม วิทยานิพนธ์ของผูท่ี้วิจยั

แบบเร่ืองเล่าชีวิตและในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง บทความทางวิชาการ และข่าวสารจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ 

การศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผูว้ิจัยสํารวจเบ้ืองต้นโดยพูดคุยและ             

ทาํความคุน้เคยกบักบัชาวบา้น ผูน้าํชุมชน และเกษตรกรในแหล่งท่ีมีการปลูกมะพร้าวของอาํเภอบางคนที จงัหวดั

สมุทรสงคราม ไดแ้ก่ ตาํบลบา้นปราโมทย ์ตาํบลบางสะแก ตาํบลบางยี่รงค์  ตาํบลโรงหีบ และตาํบลบางนกแขวก 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการทาํความเขา้ใจเกษตรกร และออกแบบเน้ือหาการสัมภาษณ์เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูได ้

การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั อาย ุ44 ปี ซ่ึงเป็นเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว หมู่บา้น

คลองบางขุน ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีตาํบลบา้นปราโมทย ์อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม เน่ืองจากหมู่บา้นคลองบาง

ขุนยงัเป็นแหล่งเพาะปลูกและคา้ขายมะพร้าวต่อเน่ืองหลายทศวรรษ มีผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลเร่ืองมะพร้าวได ้อีกทั้งยงั

สัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และชาวบา้นในพ้ืนท่ีของหมู่บา้นคลองบางขุนเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าไดค้น้พบขอ้มูล

ท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย แนวคาํถามท่ีใชใ้น

การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั แนวคาํถามท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้สาํหรับสอบถามผูน้าํชุมชน ชาวบา้น เกษตรกร ท่ีอยูห่รือ

ไม่ไดอ้ยูใ่นหมู่บา้นคลองบางขุน แบ่งหัวขอ้เป็น ขอ้มลูทัว่ไป ประสบการณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกมะพร้าว 

ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร และคาํถามปลายเปิดท่ีเป็นความคิดเห็นดา้นแนวทางการแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะ 

นอกจากน้ี ยงัมีอุปกรณ์ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ เช่น สมุดบนัทึก ปากกา เคร่ืองบนัทึกเสียง โทรศพัท์เคล่ือนท่ี           

ท่ีสามารถบนัทึกภาพ และใชใ้นการส่งขอ้ความได ้

3) การเก็บรวบรวมขอ้มลู ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั และวิธีการสังเกต ในช่วงเดือนมกราคม 2561

ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยหลงัจากการสัมภาษณ์แลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลบนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระหว่างนั้น

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2314 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

หากมีประเด็นท่ีตอ้งการทราบเพ่ิมเติม ก็จะสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั หรือเกษตรกรหมู่บา้นคลองบางขุน ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

โดยนดัหมายสัมภาษณ์อีกคร้ัง หรือส่งขอ้ความสอบถามขอ้มูลผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าบนัทึกลง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

4)  การวิเคราะห์และสรุปผลจากการศึกษา เม่ือเก็บข้อมูลจากการวิจยัตามขั้นตอนและทาํการสังเคราะห์

ขอ้มูลตามขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บ ทั้งจากการศึกษาเอกสาร การศึกษาข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ประกอบอาชีพ

เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแลว้ นาํขอ้มูลมาตีความหมาย โดยอา้งอิงจากแนวคิด

และทฤษฎี เพ่ือช่วยวิเคราะห์ขอ้มลู โดยผลการวิเคราะห์ช่วยให้เกิดความเขา้ใจถึงปัญหา อุปสรรค จากเร่ืองเล่าและ

ประสบการณ์ในการเป็นเกษตรกรท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดถ่้ายทอดให้กบัผูว้ิจยั แลว้จึงสรุปผลการวิจยัในเชิงพรรณนา

และอภิปรายผลการวจิยั 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่าพ้ืนท่ีหมู่บา้นคลองบางขุนแต่เดิมเป็นทอ้งนา ชาวบา้นประกอบ

อาชีพทาํนา  และไดเ้ปล่ียนมาประกอบอาชีพทาํสวนมะพร้าว เน่ืองจากการปลูกมะพร้าวเป็นท่ีนิยมในพ้ืนท่ีอาํเภอบาง

คนที จงัหวดัสมุทรสงคราม สมยัท่ีคณะมิชชนันารีต่างประเทศมาเผยแพร่ศาสนาและสร้างโบสถ์คริสต์ท่ีตาํบลบางนก

แขวกเม่ือประมาณ 100 ปีก่อน และไดน้าํตน้พนัธุ์มะพร้าวมาให้ชาวบา้นปลูก (สังฆมณฑลราชบุรี, 2539) ครอบครัว

ของผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัและชาวบา้นหมูบ่า้นคลองบางขุนก็ไดเ้ร่ิมปลูกมะพร้าวและผลิตนํ้ าตาลมะพร้าวขายตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า

ตายาย แต่ดว้ยความยุ่งยากของขั้นตอนการผลิตนํ้ าตาลมะพร้าว ทาํให้ปัจจุบนัชาวบา้นคลองบางขุนไดเ้ลิกอาชีพ

ดงักล่าว และไดเ้ปล่ียนมาขายมะพร้าวให้กบัลง้มะพร้าวแทน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรของผูป้ลูกมะพร้าวหมู่บา้นคลองบางขุน ไดแ้ก่ มะพร้าวนั้นสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่ม 

ตามเกาะ หรือชายฝ่ังทะเล ชาวบา้นหมู่บา้นคลองบางขุนจึงนิยมปลูกกนัตามร่องสวน เกษตรกรหมู่บา้นคลองบางขุน

ไดฝึ้กทกัษะการปีนตน้มะพร้าวซ่ึงมีลาํตน้สูงข้ึนไปเก็บเก่ียวผลผลิตเอง และยงัรับจา้งเก็บผลผลิตให้กบัเจา้ของสวนใน

พ้ืนท่ีใกลเ้คียง สภาพพ้ืนท่ีสวนมะพร้าวเป็นคนัดินยกร่อง เม่ือเก็บผลมะพร้าวไดแ้ลว้จะโยนลงนํ้ า ทาํให้ผลมะพร้าว

ไม่บุบหรือแตก และการขนยา้ยสะดวก สามารถเข็นมะพร้าวไปทางร่องนํ้าเพ่ือรวบรวมไปยงัรถบรรทุกของผูรั้บซ้ือได ้ 

ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวมีการปรับตวัดงัน้ี 

1)  เกษตรกรไดท้าํการเกษตรแบบผสมผสาน นอกจากปลูกมะพร้าวใหญ่เป็นหลกัแลว้ ยงัปลูกผลไมอ่ื้น ๆ ท่ี

สามารถเจริญเติบโตร่วมกบัมะพร้าวได ้เช่น ส้มโอ กลว้ยหอม กลว้ยนํ้าวา้ กลว้ยไข่ ปลูกมะพร้าวอ่อนแซม และปลูก

พืชผกัสวนครัว และทาํประมงนํ้าจืด เล้ียงปลาในร่องสวน เช่น ปลาสวาย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน  

2)  เกษตรกรไดท้าํอาชีพเสริมควบคู่ไปกบัการทาํสวนมะพร้าว เช่น รับจ้างทาํสวน รับจ้างข้ึนมะพร้าว 

รับจา้งเก็บมะพร้าว ทาํงานประดิษฐจ์ากเปลือกมะพร้าว เป็นเปลือกมะพร้าวสวยงามท่ีใชแ้ขวนปลูกกลว้ยไม ้และเป็น

ผูป้ระกอบการคา้ขายมะพร้าวเอง โดยนาํผลผลิตท่ีไดม้าทาํมะพร้าวขายเป็นวตัถุดิบส่งโรงงาน 

3)  ไดมี้การรวมกลุ่มกนัเพ่ือประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มคนรับจ้างข้ึนมะพร้าว กลุ่มคนรับจา้งสอยมะพร้าว 

กลุ่มคนรับจา้งเก็บมะพร้าว 

การดาํรงอยูข่องเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว เกิดจากสาเหตุดงัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2315 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

1) มะพร้าวยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และสามารถขายไดท้ั้งตน้ เช่น ขายตน้พนัธุ์ ขายยอดมะพร้าว ขาย

เปลือก ขายลาํตน้

2) ความรักในทอ้งถ่ินของชาวบา้นทาํให้ประกอบอาชีพอยูใ่นพ้ืนท่ี เม่ือชาวบา้นหันมาประกอบอาชีพปลูก

มะพร้าวมากข้ึน 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เกษตรอาํเภอ เทศบาล กศน. ได้มาดูแล ให้ความรู้ ให้คาํแนะนํา เร่ืองการ

ป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช 

ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ 1)  ดา้นปัญหาโรคพืช เช่น เช้ือรา แมลงศตัรูพืช เช่น ดว้ง

ไฟ ดว้งแรด แมลงดาํหนาม สัตวฟั์นแทะ เช่น กระรอก และหนู กดัทาํลายยอดมะพร้าว 2)  ดา้นปัญหาราคาผลผลิต

ตกตํ่า เน่ืองจากโรงงานขนาดใหญ่ สั่งซ้ือมะพร้าวจากต่างประเทศ และ 3)  ดา้นปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ชาวบา้น

ไปประกอบอาชีพอ่ืนทาํให้ค่าจา้งลูกจา้งสูงข้ึน 

5. การอภปิรายผล

ผูว้ิจยัพิจารณาดา้นการปรับตวัและการดาํรงอยูข่องเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวหมู่บา้นคลองบางขุนพบว่า 

1) ด้านกายภาพ ชาวบา้นหมู่บา้นคลองบางขุน โดยทาํการเกษตรแบบผสมผสาน และทาํประมงนํ้ าจืด

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 

ให้จดัสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอ่าศยัและเล้ียงสัตว ์ แบ่งพ้ืนท่ีดินเป็นท่ีนาและปลูกพืช (มลูนิธิชยัพฒันา, 2561) 

2) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรได้ทาํอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการทาํสวนมะพร้าว เช่น รับจ้าง การทาํงาน

ประดิษฐจ์ากเปลือกมะพร้าว และเป็นผูป้ระกอบการคา้ขายมะพร้าวเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองพฒันาการ การทาํ

นาเกลือและการคา้เกลือท่ีปัตตานี (นราวดี  โลหะจินดา, 2547) ท่ีพบว่าการไดรั้บโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้ประชากร

มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพมากข้ึน 

3) ดา้นสังคม ชาวบา้นหมู่บา้นคลองบางขุนมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือประกอบอาชีพ และความรักในทอ้งถ่ิน

ของชาวบา้นทาํให้ประกอบอาชีพอยู่ในพ้ืนท่ี สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

ส่งเสริมจิตสาํนึกรักทอ้งถ่ินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

24 (คนึง เทวฤทธ์ิ, 2558) ท่ีพบว่าจิตสาํนึกรักทอ้งถ่ินเกิดจากกระบวนการท่ีทาํให้บุคคลไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ความ

เป็นมาของทอ้งถ่ินและบรรพบุรุษ และสร้างใหบุ้คคลภูมิใจในมรดกทางส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าและความสาํคญัของความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของคน

ในทอ้งถ่ิน 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผูว้ิจยัพิจารณาดา้นปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรมะพร้าวในหมู่บา้นคลองบางขุนแลว้ มีขอ้เสนอแนะว่า 

1) ดา้นกายภาพ ปัญหาศตัรูพืช หน่วยงานเช่นเกษตรอาํเภอควรติดตามผลจากการให้ความรู้ดา้นการกาํจดั

ศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมให้เกษตรกรใชว้ิธีทางชีวภาพแทนการใชส้ารเคมีเพ่ือไม่ให้เกิดสารพิษตกคา้ง 

2) ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า รัฐบาลควรส่งเสริมให้บริษัทหรือโรงงานท่ีใช้มะพร้าว

เป็นวตัถุดิบ รับซ้ือมะพร้าวจากชาวบา้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีกาํลงัใจในการดาํรงชีพ มีความภาคภูมิใจ

ในการเป็นเกษตรกรของประเทศ  
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3) ดา้นสังคม ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งเสริมดา้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เม่ือราคาผลผลิต

สูงข้ึน ขายไดร้าคาดี ทาํให้ชาวบา้นหันมาประกอบอาชีพน้ีมากข้ึน ลดปัญหาการขาดลูกจา้ง ควรส่งเสริมให้ชาวบา้น

คลองบางขุน เป็นเกษตรกรใหม่ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจการดูแลรักษาพืชผล  และสนบัสนุนให้เกษตรเดิมสามารถบาํรุง

พืชเกษตรทุกชนิดในพ้ืนท่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีของหมู่บา้นมีแม่นํ้ าลาํคลองไหลผ่าน เป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ

ปลูกพืชไดห้ลากหลายชนิด หากไดรั้บการสนับสนุนภาคการเกษตรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะทาํให้ในภาพรวม

จงัหวดัสมุทรสงคราม สามารถเป็นแหล่งวตัถุดิบอาหารไทย และเป็นส่งเสริมให้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรได ้
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บทคัดย่อ 

ปัญหาคอรัปชัน่ถือไดว้่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้

หรือประเทศท่ีดอ้ยพฒันา และการคอรัปชัน่ไดก้ลายมาเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญัท่ีสุดปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ 

โดยปัญหาน้ียงัไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยงัทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเร่ือยๆ แมว้่าหลายประเทศไดก้า้ว

เขา้สู่ความทนัสมยั มีระบบการบริหารราชกรสมยัใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรหรือองค์กรอิสระ

ต่างๆ อยา่งเช่น องคก์ารสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ท่ีต่างเห็นพอ้งกนัว่าการคอรัปชัน่เป็นปัญหาท่ี

นาํไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาอยา่งแทจ้ริง โดยวตัถุประสงคข์องงานวิจยัมีดัง่น้ี 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะ รูปแบบและ พฤติกรรมการทุจริต คอร์รัปชัน่ และรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัการ

ทุจริตคอรัปชัน่ในภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ในภาคธุรกิจก่อสร้างเอกชนไทย

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะของรูปแบบ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในภาคธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่

ของเอกชนไทยโดยทัว่ไป เท่านั้น และ เพ่ือศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ในภาคธุรกิจ

ก่อสร้างเอกชนไทย 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะของรูปแบบ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในภาคธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่

ของเอกชนไทยโดยทัว่ไป เท่านั้น และ เพ่ือศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ในภาคธุรกิจ

ก่อสร้างเอกชนไทย 

คาํสําคญั:  การทุจริตคอรัปชัน่,พวกพอ้ง 

ABSTRACT 

Corruption is a major problem in many countries around the world, whether they are developed countries 

or underdeveloped countries. And corruption has become one of the most important problems in many countries. 

This problem does not seem to go away. It also intensified and more complex. Although many countries have 

advanced. Modern administrative system, there are campaigns from government organizations or independent 

organizations such as the United Nations. World Bank and People, the difference is that corruption is a problem that 

leads to poverty. It is a barrier to real development. The purpose of this research is as follows. 
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1. To study the patterns and behavior of corrupt corruption and to collect basic information on corruption

in the private sector. Especially the construction business. 

2. To study the development of anti-corruption corruption in the Thai private construction sector.

This study investigates the characteristics of the model. The problem of corrupt corruption in the large construction 

sector of the private sector in general only and to study the development of anti-corruption corruption in the Thai 

private construction sector. 

This study investigates the nature of the pattern. The problem of corrupt corruption in the large 

construction sector of the private sector in general only and to study the development of anti-corruption corruption 

in the Thai private construction sector. 

Keywords:  Corruption, Dissent 

1. บทนํา

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีมีอย่างกวา้งขวางในอดีตจวบจนปัจจุบนั มกัมุ่งเป้าไปท่ี

การทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยเฉพาะนักการเมืองและขา้ราชการประจาํระดบัสูงตลอดจนพนักงานเจา้หน้าท่ีมี

การรับสินบนในการปฏิบติัหน้าท่ี หากแต่ส่ิงหน่ึงท่ีเราไดม้องขา้มไปก็คือการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนในภาคธุรกิจ

เอกชน การทุจริตคอรัปชัน่ท่ีก่อความเสียหายให้แก่ประเทศชาตินั้นมิไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะในส่วนของภาครัฐแต่เพียงฝ่าย

เดียว แต่จะแฝงอยูใ่นภาคธุรกิจในรูปแบบของการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารไม่รักษาผลประโยชน์ของบริษทัเอกชน แต่

กลบัใช้อาํนาจในหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอ้งทาํให้การบริหารธุรกิจไม่

รอบคอบและไม่โปร่งใส อาทิเช่น การปล่อยกูใ้ห้แก่เครือญาติหรือบุคคลท่ีรู้จกัเพ่ือลงทุนในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 

การถ่ายโอนกาํไรจากบริษทัหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง ตลอดจนการใชข้อ้มลูภายในของบริษทัเพ่ือทาํกาํไรในการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีลว้นเป็นตวัอยา่งของพฤติกรรมท่ีเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นและเป็นตวัเร่งท่ีสําคญัใน

การทาํลายความเขม้แข็งของภาคธุรกิจเอกชนไทย ซ่ึงอาจนาํไปสู่การล่มสลายไม่เพียงแต่ของธุรกิจนั้นๆ แต่ของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย ปัจจุบนัปัญหาคอรัปชัน่ถือไดว้่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ไม่ว่า

จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือประเทศท่ีดอ้ยพฒันา และการคอรัปชัน่ไดก้ลายมาเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญัท่ีสุด

ปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ โดยปัญหาน้ียงัไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยงัทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน

เร่ือยๆ แมว้่าหลายประเทศไดก้า้วเขา้สู่ความทนัสมยั มีระบบการบริหารราชกรสมยัใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของ

รัฐหรือองค์กรหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ท่ีต่างเห็น

พอ้งกันว่าการคอรัปชั่นเป็นปัญหาท่ีนําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการพฒันาอย่างแทจ้ริง 

สังคมไทยเราเม่ือพดูถึงการทุจริต คอร์รัปชัน่ ฉอ้ราษฎร์ บงัหลวง เรามกัมีคาํต่างๆ ท่ีกล่าวถึงแลว้เห็นภาพได ้มีทั้งคาํ

ไทยแท ้และคาํท่ีเอามาจากภาษาต่างประเทศ อาทิคาํว่า โกงกิน กินตามนํ้ า กินทวนนํ้ า กินสินบาทคาดสินบน เงินใต้

โต๊ะ ค่านํ้ าร้อนนํ้าชา ส่วย รีดไถ จ่ายเบ้ียบา้ยรายทาง ฮั้วประมลู ฮั้วงาน ฮั้วแตก เดินสายกินฮั้ว ฟันราคา ฟันงาน ตีกิน 

กินเปอร์เซ็นต ์เก็บค่าต๋ง ค่าเคลียร์ ค่าฮั้ว ค่าคอมมิชชัน่ ล็อคสเปค สัญญาสุภาพบุรุษ เงินถอน แลกเน้ือ ค่าก๊อก ฯลฯ 

เป็นตน้  มีคาํหน่ึงท่ีเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในวงการก่อสร้าง มาถึงปัจจุบนัก็คือ การฮั้วประมูล เป็นกรณีท่ี

มกัจะเกิดข้ึนกบัวงการก่อสร้าง โดยผูรั้บเหมามีความตอ้งการร่วมกนัท่ีจะให้ราคารับเหมาไม่ตํ่าจนเกินไปหรือ ไม่ให้
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ถูกตดัราคาจากผูรั้บเหมาท่ียื่นประมูลร่วมกนั ทาํให้ผูรั้บเหมาต่างฝ่ายต่างเขา้มาคุยกนัเพ่ือหาจุดท่ีลงตวัท่ีสุดในการ 

ประมลู โดยต่างฝ่ายต่างไดผ้ลประโยชน์ (Win-Win) แลว้ค่อยแบ่งผลประโยชน์กนัตามสัดส่วนท่ีตกลงกนัไว ้ทาํให้

เกิดปัญหาท่ีตามมาก็คือ การฮั้วประมลูจะทาํให้ราคาค่างานจา้งก่อสร้างโดยรวมดสููงกว่าปกติ จากผูย้ืน่ประมูลท่ีสมคบ

กนัยืน่ราคาท่ีสูง ซ่ึงปัญหาน้ียงัส่งผลกระทบต่อผูว้่าจา้งทาํให้ตน้ทุนการก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง ซ่ึงปัจจุบนัมีการ

ฟันราคาจนตํ่ากว่า ราคากลางท่ีกรมบญัชีกลาง เพราะตอ้งจ่ายค่าฮั้ว ทาํให้งานก่อสร้างนั้น มีคุณภาพน้อยลง เส่ียงต่อ

ตน้ทุนจริงท่ีไม่สามารถทาํงานให้เสร็จไดต้ามเวลาและ มาตรฐานท่ีกาํหนดได ้ทาํให้เกิดผลเสีย สูญเสียต่อการพฒันา

ประเทศ ก่อนอ่ืน ขอทาํความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของคาํว่า “ฮั้ ว” เสียก่อน ตามพจนานุกรมไทย ฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2552 คาํว่า “ฮั้ว” หมายถึง รวมหัวกนั ร่วมกนักระทาํการ สมยอมกนัในการเสนอราคาเพ่ือมุ่ง

หมายมิให้มีการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เขา้ใจง่ายยิง่ข้ึนการฮั้ว คือการตกลงกนัท่ีจะไม่มีการแข่งขนัใน

การประกวดราคาประมลูงานระหว่างพ่อคา้โดยมี วตัถุประสงค ์เพ่ือให้ไดร้าคาท่ีตกลงกนัและมีการแบ่งผลประโยชน์

กนั ดงันั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดในลกัษณะดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึง

จาํเป็นตอ้งมีมาตรการผา่นกฎหมายท่ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ

รัฐ พ.ศ.2552” ข้ึน ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวมีเจตนารมณ์หรือเหตุผลในการประกาศใชคื้อเพ่ือกาํกบัดูแลให้การจดัหาสินคา้

และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการจดัซ้ือหรือการจดัจา้ง หรือวิธีอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ซ่ึงเป็นการดาํเนินการ

โดยใชง้บประมาณ เงินกู ้เงินช่วยเหลือหรือรายไดข้องหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นเงินของแผ่นดิน รวมทั้งการท่ีรัฐให้

สิทธิในการดาํเนินกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทานอนุญาต หรือกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันก็เป็นการ

ดาํเนินการเพ่ือให้ประโยชน์สาธารณะ อนัเป็นกิจการของรัฐ กระทาํอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม และมีการแข่งขนักนัอย่าง

เสรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิเก่ียวกนัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

๒๕๔๒ หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “กฎหมายฮั้ ว” เป็นกฎหมายอาญาท่ีมุ่งจะทาํให้การจดัหาสินคา้หรือบริการของ

หน่วยงานของรัฐทุก แห่งท่ีใชเ้งินงบประมาณเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรมและมีการแข่งขนักนั อย่างเสรีเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ โดยบุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบักฎหมายฉบบัน้ีไดแ้ก่คน ๓ กลุ่ม ต่อไปน้ี คือ  กลุ่มแรก ผูท่ี้

ประสงคจ์ะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง ผูข้ายสินคา้ ผูข้ายบริการ ผูรั้บ

สัมปทาน เป็นตน้ หรืออาจเรียกว่า เป็นการกระทาํผิดอาญาท่ีเอกชนเป็นผูก้ระทาํความผิด  กลุ่มที่สอง เจา้หน้าท่ีของ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอราคา หรืออาจเรียกว่า เป็นการกระทาํผดิท่ีเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐเป็น

ผูก้ระทาํ  กลุ่มทีส่าม ผู ้ดาํรงตาํแหน่งการเมือง เป็นผูก้ระทาํความผดิ  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาลกัษณะ รูปแบบและ พฤติกรรมการทุจริต คอร์รัปชัน่ และรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัการ

ทุจริตคอรัปชัน่ในภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ในภาคธุรกิจก่อสร้างเอกชนไทย  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษารายงานวิจยัเร่ือง “การทุจริตคอร์รัปช่ันในโครงการต่างประเทศและโครงการในประเทศของ

วงการธุรกิจก่อสร้าง “  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ลกัษณะการวิจยั ใชเ้ทคนิควิธีวิจยัดว้ยวิธีการ
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วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากเอกสารต่างๆ ศึกษาจากกรอบแนวคิดขอ้มูล จากเอกสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง นาํมาพฒันาประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึกตามหลกัวิธีการวิจยั  จากนั้นนาํไปเก็บขอ้มลูภาคสนามในลกัษณะ

การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) และทาํการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู (Reliability) ตามหลกัวิจยั

เชิงคุณภาพดว้ยวิธีเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) โดยารตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล จะเน้นการ

ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความเหมือนกนัหรือไม่   ซ่ึงถา้ทุกแหล่งขอ้มูลพบว่าไดข้อ้คน้พบมา

เหมือนกนั แสดงว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง   กล่าวคือ รวบรวมขอ้มูลสามเส้าจากผูใ้ห้ขอ้มูล นักธุรกิจ-

นกัการเมือง-ขา้ราชการ  

ข้ันตอนดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัอิสระคร้ังน้ี ผูท้าํการคน้ควา้อิสระ ไดก้าํหนดขั้นตอนการดาํเนินการเขา้ถึงขอ้มลูและ 

เก็บขอ้มลูวิจยั ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนศึกษาขอ้มลูจากเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมขอ้มลู

ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ (Field Data) 

1) ขั้นศึกษาขอ้มลูจากเอกสาร (Review Data) เป็นขั้นตอนการรวบรวมขอ้มลูเอกสารท่ีเก่ียวกบังานวิจยั

โดยศึกษารายละเอียดภายใตก้รอบของปัญหานาํการวจิยัว่ามีขอ้มลูท่ีเพียงพอและครบถว้น 

1. ผูท้าํการคน้ควา้ไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มลูดา้นวิชาการจากแหล่งขอ้มลู และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ

เช่น เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ ์ บทความต่างๆ ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจยัต่างๆท่ี

ใกลเ้คียงเก่ียวขอ้ง 

2. ขั้นสรุปขอ้มลูจากเอกสาร เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูจากเอกสารท่ีได ้ จดัแยกประเภท จดัลาํดบั

หมวดหมู่ตามประเด็นท่ีตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจ และหาจุดเช่ือมโยงของขอ้มลูสรุปเป็นขอ้มลูง่ายต่อการเขา้ใจและ

สามารถมองเห็นภาพรวมได ้ทั้งน้ี การสรุปขอ้มลูจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของปัญหานาํการวิจยั 

2) ขอ้มลูจาการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นต่างๆในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และเอกชน ท่ีมี

มลูค่า 1 พนัลา้นบาทข้ึนไป 

ผูท้าํการคน้ควา้ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แบบตวัต่อตวั

เพ่ือสร้างความเช่ือถือ ให้เปิดเผยส่ิงจูงใจ ตามทศันคติของผูต้อบ โดยสร้างคาํถามก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview) แบบไม่เป็นทางการ สร้างบรรยากาศเป็นกนัเองเพ่ือสร้างความร่วมมือกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์  ทาํให้ผูค้น้ควา้

ศึกษาไดมี้โอกาสซกัไซ ้ไล่เรียง ซกัถามเพ่ิมเติมในบางประเด็นอ่ืนๆไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงผูใ้ห้การสัมภาษณ์ก็สามารถให้

ขอ้มลูแก่ผูค้น้ควา้ศึกษาไดอ้ยา่งเต็มท่ีนอกเหนือจากประเด็นแนวคาํถามท่ีไดก้าํหนดไว ้

4. ผลการวจิัย

รายงานศึกษาอิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี  1) เพ่ือศึกษาลกัษณะ รูปแบบและ พฤติกรรมการทุจริต 

คอร์รัปชัน่ และรวบรวมขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัการทุจริตคอรัปชัน่ในภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง และ 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ในภาคธุรกิจก่อสร้างไทย เป็นวิธีการศึกษาอิสระ

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  กาํหนดกระบวนการศึกษาอิสระ ท่ีประกอบด้วย การวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary research) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสามเส้า จากผูเ้ก่ียวข้องด้านต่างๆของการก่อสร้าง
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โครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นแนวทางสาํคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสัมภาษณ์  ผลการศึกษา สรุปสาระสําคญั

ไดด้งัน้ี 

4.1 รูปแบบการทุจริตคอรัปชัน่ในภาคธุรกิจเอกชนทัว่ไป 

4.2 รูปแบบการทุจริตคอรัปชัน่ในภาคธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ทัว่ไป 

4.2.1   รูปแบบคอรัปชัน่ท่ีเกิดจากความร่วมมือและ ประสานประโยชน์กนัหลายฝ่าย 

4.2.2   รูปแบบคอรัปชัน่ ท่ีเกิดจากนโยบาย 

4.2.3   รูปแบบคอรัปชัน่ ท่ีเกิดจากการฉอ้ราษฎร์บงัหลวงจากขา้ราชการ 

4.2.4   รูปแบบคอรัปชัน่ท่ีกระทาํโดยวิศวกรผูอ้อกแบบและผูค้วบคุมงาน 

4.2.5 รูปแบบคอรัปชัน่ท่ีกระทาํโดยเจา้ของงานและท่ีปรึกษา 

4.3 อตัราเรียกเงินพิเศษ ในขบวนการคอรัปชัน่ในวงการธุรกิจก่อสร้างไทย 

4.4 แนวทางพฒันาการจดัการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ในภาคธุรกิจก่อสร้างไทย 

รูปท่ี 1  แสดงให้เห็นถึง “ขบวนการคอรัปชัน่” 

จากการศึกษาคน้ควา้จากรายงานศึกษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในวงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ ยงัพบว่านอกจากรูปแบบการคอรัปชัน่ท่ีเกิดจากความร่วมมือและการประสานประโยชน์กนัหลาย

ฝ่ายและ การร่วมมือจากบุคคลภายนอกหลายฝ่าย ยงัมีอีกรูปแบบหน่ึงท่ีปรากฏข้ึนบ่อยคร้ังในสังคมวงการก่อสร้าง 

นัน่คือ “การคอรัปช่ันเชิงนโยบาย” 

เกษียร เตชะพีระ (2545) กล่าวไวว้่า “คอรัปชัน่เชิงนโยบาย (policy corruption) เป็นการคอรัปชัน่รูปแบบ

ใหม่ในยุคโลกาวิวฒัน์ท่ีจับไม่ใคร่มัน่คั้นไม่ค่อยตาย เพราะถูกกฎหมาย แต่ผิดหลักประโยชน์สาธารณะ ผิดหลัก

จริยธรรมในการกาํหนดและดาํเนินนโยบายสาธารณะ เป็นการเบียดราษฎร์บงัประชาชน เอาเปรียบผูบ้ริโภค” การ

สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลในเร่ืองคอรัปชัน่เชิงนโยบายพบว่า เง่ือนไขทางการเมืองของคอรัปชัน่เชิงนโยบาย ก็คือ การท่ี

กลุ่มทุนใหญ่เขา้ยดึกุมอาํนาจรัฐผา่นการเลือกตั้ง แลว้ใชอ้าํนาจสาธารณะท่ีตนไดม้าตามรัฐธรรมนูญ ดาํเนินนโยบาย
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โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ธุรกิจในเครือข่ายตนเอง ซ่ึงการคอรัปชัน่เชิงนโยบายมาจากพนัธมิตร 3 

ฝ่าย ไดแ้ก่ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยราชการท่ีรับผดิชอบกลุ่มทุนเส้นสายอุปถมัภท่ี์มีอดีตขา้ราชการและนักการเมืองเขา้

ไปทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งนกัการเมืองท่ีมีอิทธิพล และบริษทัก่อสร้างไม่ว่าร่วมทุนในประเทศหรือจากทุนใหญ่ขา้มชาติ

หรือไม่ก็ตาม 

นิพนธ์ พวัพงศกร (2545) กล่าวไวว้่า “การคอรัปชัน่เชิงนโยบายลกัษณะเป็นเครือข่ายซ่ึงมิไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะ

ภายในหน่วยราชการ แต่มีการขยายเครือข่ายไปยงัข้าราชการบางคนในหน่วยราชการอ่ืนเก่ียวข้องกบัการอนุมติั

โครงการ เช่น สาํนกังบประมาณ เป็นตน้…...” 

จากแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการคอรัปชัน่ขา้งตน้นั้นสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แสดง

ให้เห็นว่า การคอรัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยและวงการธุรกิจก่อสร้าง มีท่ีมาจากปัจจยัการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งไป

ดว้ย เร่ิมตั้งแต่การเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง ดว้ยการสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การถูกคดัสรรเขา้มาทาํงาน

การเมือง ให้เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งเพ่ือให้ไดต้าํแหน่ง ส.ส. รัฐมนตรีหรือแมแ้ต่นายกรัฐมนตรี ลว้นมีท่ีมาจากการซ้ือ

เสียง จากนั้นเม่ือไดต้าํแหน่งทางการเมือง จึงไดใ้ชอ้าํนาจโดยชอบธรรมในการกาํหนดนโยบาย และการบริหาร ซ่ึง

เป็นท่ีมาของการ “ถอนทุน” ดงันั้นกระบวนการดงักล่าวจึงเกิดข้ึนเป็นวงจรท่ีฝังรากลึก และกลายเป็นวฒันธรรมทาง

การเมืองท่ีนิยมปฏิบติักนัจนถึงปัจจุบนัน้ี 

รูปท่ี 2 วงจรคอรัปชัน่ ท่ีมาจากปัจจยัทางการเมืองในการกาํหนดนโยบาย 

จากการสัมภาษณ์ และจากการให้ข้อมูลของผูเ้ก่ียวข้องของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเร่ืองรูปแบบการ

กระทาํทุจริตคอรัปชัน่ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และเอกชนในรูปแบบการฉ้อราษฎร์บงัหลวง มี

ขอ้มลูพบว่า ในองคก์รเอกชนและในสังคมไทยมี ค่านิยมของสังคมไทยเปล่ียนจากการยกยอ่งคนดี มีศิลธรรม ไปเป็น 

ยกยอ่งคนท่ีมีเงินมีอาํนาจ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของมนุษยแ์ละคนไทยท่ีผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมตอ้งการค่านิยมในวตัถุ

มากข้ึนกว่า การมีคุณธรรม มีการเอาแบบอย่างกนัมาก ยิ่งทาํให้การเดทุจริตคอรัปชัน่เพ่ิมมากข้ึน  นอกจากน้ี การท่ี

นักการเมือง ขา้ราชการ และนักธุรกิจ ร่วมกระทาํการทุจริตในรูปแบบน้ีกนัมากข้ึน ในขณะท่ีหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวขอ้งในการสอบสวน ต่อตา้นป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เช่น ป.ป.ช. ยงัไม่สามารถหาหลกัฐานมาเอาผิด

กบัคนเหล่าน้ีได ้เพราะผูท่ี้กระทาํผดิทุจริตคอรัปชัน่มกัจะไม่ท้ิงร่องรอยให้จบัได ้หรือ ไม่มีใบเสร็จ ใชเ้ป็นหลกัฐาน 
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ทาํให้ผูท่ี้กระทาํผดิการทุจริตคอรัปชัน่ สามารถยงัอยูใ่นสังคม และยงัไดรั้บการยกย่องจากสังคมว่าเป็น คนดี เสียอีก 

ยิง่ส่งผลทาํให้กลายเป็นวงจรอุบาทวท่ี์ยากแก่การแกไ้ขปัญหา และปราบปราม จากขอ้มลูท่ีไดย้งัพบอีกว่า ค่านิยมของ

สังคมไทยท่ีสําคญัอนัหน่ึง ยงัเก่ียวพนักบัวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมีการสั่งสอนกนัมาให้รู้จกัการตอบแทนบุญคุณ คนท่ี

เก้ือหนุน รู้จกักตญั�ู รู้จกัตอบแทนผูมี้พระคุณหรือผูใ้ห้การอุปถัมภ์ ดงันั้นจึงทาํให้เกิดรูปแบบความสัมพนัธ์เชิง

อาํนาจในระบบอุปถมัภ ์เจา้หนา้ท่ีรัฐจึงกระทาํการทุจริตโดยลกัษณะฉอ้ราษฎรบงัหลวง จึงเป็นท่ีมาของการคอรัปชัน่

ท่ีมีโครงสร้างอาํนาจเอ้ือต่อการคอรัปชัน่ ดงัสามารถแสดงในรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 โครงสร้างการใชอ้าํนาจ ระบบอุปถมัภท่ี์เอ้ือต่อการคอรัปชัน่ในวงการก่อสร้าง 

แนวทางพัฒนาการจัดการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปช่ันในภาคธุรกจิก่อสร้างไทย 

จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ ผูรั้บเหมา เจา้ของโครงการ สถาปนิก วิศวกร วิศวกรผูค้วบคุมงาน

และผูค้วบคุมงาน ท่ีปรึกษาโครงการ รวมทั้งปัจจยัต่างๆท่ีทาํให้เกิดการคอรัปชัน่ ในวงการก่อสร้างอย่างมาก และ

ยงัคงทวีความแยบยลมากข้ึนเท่านั้นแต่รูปแบบการทุจริตคอรัปชัน่ยงัไม่พฒันาไปมากแต่อย่างใดซ่ึงพบว่าสามารถ

จาํแนกองคป์ระกอบของการทุจริตคอร์รัปชัน่ในวงการก่อสร้างไทย แยกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ปัญหาเร่ืององคก์ร

2. ปัญหาเร่ืองกระบวนการ ไดแ้ก่ ระเบียบฯ และขอ้กฎหมาย

3. ปัญหาเร่ืองคน

แมรั้ฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้มีการจดัตั้งองค์กรต่างๆ เช่น ศาลปกครอง ฯลฯ ก็เป็นเพียงแค่อยู่ในระยะ

เร่ิมตน้ ดงันั้นควรจะมีองคก์รท่ีรองรับการขยายบทบาทของเอกชนโดยมีกฎหมายรองรับทั้งน้ีเพ่ือคานอาํนาจรัฐ โดย

รูปแบบขององคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน อาจจะยงัไม่ถึงขั้นกระทรวง แต่ควรเป็นองค์กรท่ีเป็นรวบยอดของขั้นตอนการปฏิบติั

ทุกขั้นตอนและการปฏิบติัตามเป็นเร่ืองของหน่วยงานต่างๆ แมแ้ต่สถาบนัปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) ไดพ้ยายามจดั

โครงสร้างองค์กรบงัคับใช้กฎหมายท่ีไม่ก่อเกิดความโปร่งใส และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไดแ้ต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหม่ ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการทาํงานป้องกนั
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ปราบปรามการกระทาํทุจริต เพ่ือเขา้มากาํกบัดูแล ทาํให้ผูก้ระทาํการทุจริต น่าจะไม่กลา้กระทาํความผิด จนทาํให้การ

กระทาํทุจริต 

รายงานการศึกษาอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือช้ีให้เห็นถึงลกัษณะสําคญัของพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่ใน

ภาคธุรกิจก่อสร้างเป็นเพียงเร่ิมตน้ และควรท่ีจะรีบผลกัดนัให้มีองคก์รดงักล่าวเกิดข้ึน โดยอาศยัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่ายทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน และควรขยายเครือข่ายให้ส่ือมวลชน องคก์ร NGO และประชาชนเขา้มารับรู้

ปัญหาและผลกัดนัให้เกิดการแกปั้ญหาให้ลุล่วง และหากทาํงานกนัอยา่งจริงจงัก็น่าจะสร้างมาตรฐานของความมี

จริยธรรมให้เกิดข้ึนมาได ้ซ่ึงผลประโยชน์ก็จะตกอยูท่ี่คนรุ่นต่อไปในอนาคต 

การแกไ้ขปัญหา 

1.ไตรภาคี

โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง สถาบนัการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และสภาฯ 

2. สภาฯ และวสท จะตอ้งเขม้แข็ง

โดยจะตอ้งมีบทบาทท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในเร่ืองต่อไปน้ี 

- จรรยาบรรณ เม่ือกระทาํผดิให้ถอนใบอนุญาต ให้ Blacklist ผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัไม่เหมาะสม 

และให้มีการประกาศให้ทราบทัว่ไป ให้มีการอบรมทางดา้นจรรยาบรรณ 

- สภาฯ จะตอ้งควบคุมและลงโทษวิศวกรท่ีผดิจรรยาบรรณ 

- ประสานความร่วมมือกนักบัสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นเครือข่าย 

- จดัตั้งองคก์รกลาง เพ่ือสอดส่องและลงโทษวิศวกรท่ีกระทาํผดิเพ่ือไม่ให้เป็นเยีย่งอยา่งต่อไป 

- จดัทาํมาตรฐาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น 

1. มาตรฐานสเปค (FIDIC)

2. Code of Conduct and Code of Practice

3. Procurement Guideline

4. Bench mark เช่น ราคา

- ทาํหนา้ท่ีวินิจฉยั เพ่ือตดัสิน หรือหาขอ้ยติุในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยท่ีเกิดจากงานออกแบบทางวิศวกรรม 

- จดัให้มีการฝึกอบรม 

3. แยกบทบาทระหว่างหน่วยงานราชการ กบัเอกชนใหช้ดัเจน

วิศวกร/สถาปนิกในหน่วยงานราชการควรทาํงานทางด้านกาํกับดูแล ส่วนงานออกแบบ ปรึกษาควรให้

ภาคเอกชนดาํเนินการ 

4. สร้างกระแสสังคม เพ่ือสนบัสนุนคนดีและกนัคนชัว่ สร้างทศัคติใหม่ ไม่เห็นว่าเฉพาะคนรวยคือ คนท่ีน่า

ยกยอ่ง 

5. ยกยอ่งคนดี โดยการประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ให้มีการประกาศช่ือวศิวกรตวัอยา่ง

6. ร่วมมือกบัส่ือมวลชน
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การเผยแพร่ สร้างค่านิยม 

ประเด็น ลกัษณะปัญหา แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 

1.การประกาศให้เสนองาน

ในโครงการของหน่วยงาน

ราชการไม่ทัว่ถึง รวมทั้ง

สถานท่ีติดประกาศไม่เป็นท่ี

เด่นชดั 

1.เกิดความไม่ยติุธรรม

ต่อผูท่ี้ไม่ทราบข่าว 

1.การประกาศให้เสนองานจะตอ้ง

โปร่งใสและประชาชนทัว่ไป

รับทราบไดท้ัว่ถึงส่วนสถานท่ีติด

ประกาศให้ติดในท่ีสาธารณะ

มองเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น หนา้อาํเภอ 

หนา้ อบต. เป็นตน้ 

2. ประชาชนไม่ทราบ

รายละเอียดขั้นตอนการ

ดาํเนินการออกแบบก่อสร้าง

ของหน่วยงานราชการ 

2. เกิดความโปร่งใส

ประชาชนไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้

2. จดัทาํรายละเอียดขั้นตอนการ

ดาํเนินการของโครงการตาม

ระเบียบสาํนกันายกเป็น Chart ท่ี

สามารถเขา้ใจไดง่้าย เพ่ือให้

ประชาชนเขา้ใจและสามารถ

ตรวจสอบได ้

3. สงัคมไทยมีค่านิยมในทาง

ท่ีผดิ 

3.เห็นเงินเป็นพระเจา้ทาํ

ให้เกิดการคอร์รัปชัน่ 

3.ปลูกฝังค่านิยมในทางท่ีถูก

4.ความปลอดภยัของผูเ้ปิดเผย

ขอ้มลูการคอร์รัปชนั 

4.เกิดการลอบทาํร้ายผู ้

เปิดเผยขอ้มลู 

4.ในกรณีท่ีแจง้มายงัสมาคม

วิชาชีพ สมาคมจะตอ้งเก็บเป็น

ความลบัไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้ขอ้มลู 

5. การอภปิรายผล

จากการศึกษากรณีการทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ท่ีเป็นการกระทาํความผิดตาม 

พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั้ง 5 กรณี ไดแ้ก่ บมจ.ศิครินทร์ บมจ.รอยเนท นมจ.ปิคนิค คอร์

ปอเรชัน่ บมจ.เซิร์คิทอิเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ และ บมจ.เอส.อี.ซี. ออโตเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส คณะผูว้ิจยัสามารถ

สรุปลกัษณะและรูปแบบของการกระทาํความผดิ ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3.3. การทุจริตท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณีเกิดข้ึนจากการ

กระทาํของผูบ้ริหารในระดบัประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษทั เพ่ือท่ีจะแสวงหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาศยัการดาํเนินการหลกั 2 ประการ คือ (1) การยกัยอกทรัพย์

ของบริษทัโดยตรง และ (2) การสร้างราคาหลกัทรัพยเ์พ่ือหวงัผลกาํไรจากการขายหุ้นหรือหวงัผลทางการเมืองบาง

ประการ 

วธิีการยกัยอกทรัพย์ของบริษัททีเ่กดิขึน้มหีลากหลายรูปแบบ ดังนี ้

• การนาํเงินของบริษทัไปลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง เช่นผูบ้ริหารนาํเงินของบริษทัไปซ้ือหุ้น

ของบริษทัอีกแห่งหน่ึงซ่ึงตนเป็นเจา้ของ หรือทาํสัญญาซ้ือขายท่ีดินกบับริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตนในลกัษณะท่ี

เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง เช่นในกรณีของ บมจ.ศิครินทร์ 
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• การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอ่ืน (บมจ.เอส.อี.ซี.ฯ) แก่นิติบุคคลอ่ืน (บมจ.ปิคนิคฯ) หรือแก่นิติบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตนเอง (บมจ.ศิครินทร์) ซ่ึงต่อมาการให้เงินกูด้งักล่าวกลบักลายเป็นหน้ีเสียท่ีทาํให้บริษทัตอ้งเสียหาย ซ่ึง

ในบางกรณีถึงขั้นตอ้งยา้ยมาอยูใ่นหมวดฟ้ืนฟกิูจการ 

• การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือให้บริษทัสามารถสั่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือองค์กรท่ีไม่มีตวัตนจริง โดย

ผูบ้ริหารหรือกรรมการเป็นผูรั้บเงินท่ีจ่ายออกจากบริษทั เช่น 

• ผูบ้ริหาร บมจ.เซิร์คิทฯ ใชกิ้จการท่ีไม่ปรากฏว่ามีตวัตนจริงในการบนัทึกค่าขายสินคา้และลูกหน้ีการคา้

ของบริษทั และใชกิ้จการอีกแห่งหน่ึงท่ีตนมีความเก่ียวขอ้งเป็นตวักลางในการรับชาํระเงินจากลูกคา้

• การสร้างใบสั่งซ้ือ (invoice) ปลอม ในการสั่งซ้ือถงับรรจุแก๊ส (บมจ.ปิคนิคฯ) และรถยนต ์(บมจ.เอส.อี.

ซีฯ) ซ่ึงปรากฏในภายหลงัว่าไม่มีอยูจ่ริง 

• การยกัยอกโดยตรงอ่ืนๆ เช่น การท่ีผูบ้ริหาร บมจ.เอส.อี.ซีฯ ยกัยอกเงินฝากธนาคารของบริษทั การ

ยกัยอกเงินจากบญัชีเงินซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั และการยกัยอกชุดจดทะเบียนรถยนตข์องบริษทั หรือการท่ีผูบ้ริหาร 

บมจ.ปิคนิคฯ น่วมกบับุคคลอ่ืนยกัยอกหุ้นของบริษทัเวิลดแ์ก๊ส ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 

สาํหรับพฤติกรรมการถือหุ้นแทนในกรณีศึกษาน้ีจะเป็นการกระทาํโดยใชช่ื้อบุคคลใกลชิ้ดให้ถือหุ้นแทน

ตน รวมทั้งการจดัตั้งบริษทัถือครองหลกัทรัพยข์องตนเองข้ึนมาเพ่ือปกปิดอาํพรางหุ้นและเพ่อหลีกเล่ียงกฎ ระเบียบ

ของรัฐ ท่ีห้ามนกัการเมืองมีหุ้นส่วนในธุรกิจใดๆ ซ่ึงกระบวนการซ้ือขายโอนหุ้น หรือรับเงินปันผล อาจใชบ้ริษทัดูแล

หลกัทรัพยรั์บเป็นตวัแทนถือครองหรือสั่งซ้ือขายแทนได ้และหากเป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีกฎหมายรองรับการไม่

เปิดเผยช่ือลูกคา้แลว้ การตรวจสอบจะทาํไดย้ากลาํบากมากข้ึน ทั้งน้ี ประเทศไทยมีมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัป

ชนัไวค่้อนขา้งมาก อาทิเช่นการตรวจสอบทรัพยสิ์นก่อนและหลงัการเขา้รับตาํแหน่ง การกาํหนดโทษยึดทรัพยฐ์าน

รํ่ ารวยผดิปกติ การบงัคบัใชก้ฎหมายฟอกเงิน รวมทั้งขอ้ห้ามมิให้ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองใชข้อ้มลูภายในเล่นหุ้น

เป็นตน้ แต่พฤติกรรมการปกปิดการถือหุ้นของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ธุรกิจของตนกลบัมี

ความรุนแรงและซบัซอ้นมากข้ึน 

นอกจากพฤติกรรมท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ยงัมีพฤติกรรมความผิดในหลายรูปแบบซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลใน

หลายภาคส่วน อาทิ การติดสินบนนกัการเมืองระดบัสูง การประพฤติมิชอบของเจา้หน้าท่ีภาครัฐ การดาํเนินการฟอก

เงินของบริษทัเอกชนโดยความร่วมมือของผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัการหลบเล่ียงภาษีศุลกากร โดยอาศยัตาํแหน่ง

หนา้ท่ีในบริษทัเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจส่วนตวัของตนเอง การหลบเล่ียงภาษีสรรพากรจากการซ้ือขายหุ้น รวมทั้ง 

ความโปร่งใสในขั้นตอนการปฏิบติัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ อาทิ การเรียกเก็บภาษียอ้นหลงักับบริษัทเอกชน และการ

ประเมินภาษีสรรพากร โดยเลือกปฏิบติั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกรณีตวัอยา่งการทุจริตท่ีค่อนขา้งซับซ้อนและก่อให้เกิดความ

เสียหายทั้งกบัภาครัฐและระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก 

สาํหรับการทุจริตในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการหลอกลวงผูบ้ริโภคหรือลูกคา้

ซ่ึงไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเท่าท่ีควร บทบาทของภาครัฐในการป้องกนัการทุจริตดงักล่าว

และการให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายข้ึนอยูก่บัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่ละประเภทว่า

ไดมี้กฎหมายบงัคบัใชโ้ดยตรงและมีการระบุหน่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบผูป้ระกอบการในธุรกิจนั้นๆ โดยตรงหรือไม่ 

และถึงแมว้่ามลูค่าความเสียหายต่อรายจะไม่สูงนกั หากเทียบกบัความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของผูป้ระกอบการ
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รายใหญ่แต่หากพิจารณาจากจาํนวนผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายซ่ึงมีจาํนวนหลายรายก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมได ้

รูปท่ี 4 รูปแบบของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในธุรกจิภาคเอกชน 

จากการวิจยัและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและตวัอยา่งพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงจาํแนกพฤติกรรมการ

ดาํเนินการในแต่ละรูปแบบการทุจริต ได ้9 รูปแบบ ดงัน้ี  

1. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย

2. การปกปิดขอ้เทจ็จริง/การสร้างขอ้มลูเทจ็

3. การหลีกเล่ียงภาษีอากร

4. การสร้างราคา

5. การยกัยอกเงินบริษทั

6. การฮั้วประมลู

7. การใชข้อ้มลูภายใน

8. การติดสินบน

9. การฟอกเงิน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2328 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปภาพรวมการคอรัปช่ันในประเทศไทย 

ปัญหาเร่ืองการคอรัปชัน่เป็นปัญหาสําคญัลาํดบัตน้ท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมากทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ปัญหาคอรัปชัน่เกิดข้ึนในสังคมไทยมาชา้นาน

และมีแนวโนม้ท่ีจะมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และพบปัญหาดงักล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแมรั้ฐบาลมีความพยายาม

ป้องกนัและแกไ้ขมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าในความเป็นจริงแลว้ ปัญหาการคอรัปชัน่ก็ไม่ไดถู้กแกไ้ขไดเ้ท่าใดนัก 

เน่ืองจากการรายงานผลการจัดอันดับค่าดรรชนีภาพลกัษณ์คอรัปชั่น ประจาํปี 2012 โดยองค์กรความโปร่งใส

นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได ้37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดีข้ึนกว่าปี 2011 ซ่ึงได ้34 คะแนน  แต่ยงัคง

ตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียของโลก (43 คะแนน) และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าดรรชนีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของประเทศ

ไทยในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) จนถึงปี พ.ศ. 2554 พบว่า ค่าดรรชนีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ยงัอยู่ในระดบัตํ่า

นั่นคืออยู่ท่ีระดับ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2545 การ

คอรัปชั่นเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหา

คอรัปชั่นในระดบัท่ีสูงและมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน ซ่ึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง และทาํให้เห็นถึงการดาํเนินงานในการ

ต่อตา้นการคอรัปชัน่ของประเทศไทยท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร ถึงแมว้่าประเทศไทย

จะไดมี้ความพยายามในการกาํหนด และใชม้าตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคอรัปชัน่อยู่อย่างต่อเน่ืองมา

โดยตลอด ดงันั้น รัฐบาลควรจดัให้ปัญหาการคอรัปชัน่นั้นเป็นหน่ึงในวาระแห่งชาติ ท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้งช่วยกนั 

ปัญหาดา้นการคอรัปชัน่เป็นปัญหาท่ีพบเกือบทุกประเทศทัว่โลก จากรายงานการจดัอนัดบัความโปร่งใส

ของประเทศ ประจาํปี 2012 และเป็นการสาํรวจจากทั้งหมด 176 ประเทศทัว่โลก พบว่าประเทศส่วนใหญ่มีคะแนนตํ่า

กว่าคร่ึงหน่ึง และมีเพียง 53 ประเทศเท่านั้นท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนข้ึนไป ขณะท่ีประเทศส่วนใหญ่ในโลก

จาํนวน 70% มีคะแนนตํ่ากว่าคร่ึงหน่ึง และมีคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉล่ียดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของโลก ประเทศท่ีมี

ความโปร่งใสเป็นอนัดบัหน่ึง มี 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์และนิวซีแลนด์ ไดค้ะแนน 90 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และประเทศอนัดบัสุดทา้ยมี 3 ประเทศร่วมกนัคือ อฟักานิสถาน โซมาเลียและเกาหลี

เหนือได ้8 คะแนนเท่านั้น เม่ือพิจารณาตามกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ พบว่ากลุ่มสหภาพยโุรปและยโุรปตะวนัตกมี

คะแนนดีท่ีสุด โดยเฉล่ีย 23% ประเทศท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มประเทศใน

ทวีปอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกเฉล่ีย 66% และ 68% ตามลาํดบั ประเทศท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า 50 คะแนน ตามลาํดบั กลุ่ม

ประเทศในภูมิภาคจะวนัออกและอเมริกาเหนือเฉล่ีย 78% ประเทศท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า 50 คะแนน ขณะท่ีกลุ่มประเทศ

ในภูมิภาคอาฟริกา ยุโรปตะวนัออกและเอเชียกลาง มีคะแนนค่อนขา้งน้อย โดยเฉล่ีย 90% และ 95% ประเทศท่ีมี

คะแนนตํ่ากว่า 50 คะแนน 

นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดงันั้นจึงตอ้งเตรียม

ความพร้อมในหลายดา้นท่ีจะเป็นผูน้าํในภูมิภาคน้ี 

เม่ือพิจารณาดรรชนีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 

พบว่าประเทศในภูมิภาคส่วนใหญ่มีคะแนนใกลเ้คียงกบัประเทศไทยยกเวน้ประเทศสิงคโปร์และบรูไนท่ีมีคะแนน

และผลการจดัอนัดบัสูงท่ีสุดในภูมิภาค สาํหรับประเทศเพ่ือนบา้นไทยท่ีมีคะแนนไล่เล่ียกนัไดแ้ก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย เวียดนาม กมัพูชา ลาว แต่ประเทศท่ีมีคะแนนตํ่าสุดคือพม่า ซ่ึงในภาพรวมแลว้ประเทศในกลุ่มอาเซียน

จาํนวน 8 ประเทศ มีคะแนนตํ่ากวา่ 50 คะแนน หรือตํ่ากว่าคร่ึงหน่ึง และตํ่ากว่าค่าเฉล่ียดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2329 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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โ,กทั้งน้ี ประเทศไทยแมจ้ะอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศต่างๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ก็ยงัถือ

ว่ามีปัญหาคอรัปชัน่อยูใ่นระดบัท่ีสูง ดงันั้น ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนจะตอ้งร่วมมือ และใชม้าตรการขั้นเด็ดขาดท่ี

จะมาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มิเช่นนั้นการรวมกลุ่มประชาคมท่ีมีค่าเฉล่ียดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่อยูใ่นระดบัท่ีสูง 

โดยสรุปประเทศไทยยงัมีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอยู่มาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้สถาบนั

การเงินของไทยถูกลดความเช่ือถือในสายตาชาวโลก การทาํธุรกรรมทางการเงินในระดบันานาชาติจะยากข้ึนเพราะ

ไม่มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการพฒันาประเทศดว้ย 

จากการศึกษาคร้ังน้ี ไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาการคอรัปชัน่สาํหรับประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ภาครัฐตอ้งมีมาตรการท่ีมุ่งกาํจดัจุดอ่อนของระบบ และเสริมสร้างความเขม้แข็งและคุณธรรม

ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เช่น วิธีการคดัเลือกและการพฒันาเจา้หนา้ท่ีรัฐ ตอ้งประกาศให้ทราบทัว่กนัดาํเนินการอย่างโปร่งใส 

และคดัคนตามความสามรถ การปรับเงินเดือนเจา้หนา้ท่ีรัฐให้สูงข้ึน เป็นวิธีเพ่ิมแรงจูงใจให้คนเก่งเขา้มาสมคัรและอยู่

ในอาชีพน้ีไดอ้ย่างพอเพียงโดยไม่ตอ้งคอรัปชัน่ การเล่ือนตาํแหน่งเจา้หน้าท่ีรัฐระดบัสูง ตอ้งมีวิธีประเมินผล และ

ตรวจสอบอยา่งเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ 

2. ตอ้งมีกฎหมายท่ีเอ้ือดาํนวย เช่น กาํหนดให้ธนาคารพาณิชย ์ตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ และ

รายไดข้องเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีถูกตั้ งข้อสงสัย เม่ือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามคอรัปชัน่ขอไป รวมทั้งมีการ

ร่วมมือขอขอ้มลูจากต่างประเทศไดด้ว้ยกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐโยกยา้ยเงินไปต่างประเทศการจะปราบปรามคอรัปชัน่ให้

ไดผ้ล จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายตาํรวจและอยัการด้วย ดังนั้น การมุ่งแกปั้ญหาคอรัปชั่นและปฏิรูประบบ

ตาํรวจและอยัการจึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นอนัดบัตน้ 

3. ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาสังคม องคก์รภาคประชาชน ส่ือมวลชนนกัวิชาการ สหภาพ

แรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ให้เป็นหูเป็นตา เป็นกาํลงัในการช่วยตรวจสอบให้ขอ้มูลและสนับสนุนการทาํงานของ

สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคอรัปชัน่รัฐบาลบางประเทศให้งบประมาณสนับสนุนองค์กร

ภาคประชาชนท่ีทาํงานดา้นต่อตา้นคอรัปชัน่เพ่ือช่วยใหก้ารปราบปรามไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

4. ภาครัฐตอ้งแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างจริงจังโดยเฉพาะ 2 หน่วยงานหลัก ไดแ้ก่สํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทาํหน้าท่ีดูแลปัญหาคอรัปชั่นในภาพใหญ่

ระดบัชาติ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจดัตังตามพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต พ.ศ. 2551 ทาํหน้าท่ีดูแลคดีท่ีเก่ียวกนักบัการทุจริตหรือผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ี

เกิดข้ึนจากการกระทาํของข้าราชการระดับผูป้ฏิบัติการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ียงัมี

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซ่ึงเป็น องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 เป็นหน่วยงานหลกัในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

5. รัฐบาลไดแ้ถลงนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินต่อรัฐสภาโดยถือว่า “การแกไ้ขปัญหาการ

ทุจริตคอรัปชัน่” เป็นนโยบายหลกัท่ีสาํคญัของรัฐบาลในการบริหารการแผน่ดินประกอบกบั ไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์ชาติ

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เป็นกลไกในการประสาน

ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย จึงตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการทุจริต

คอรัปชัน่อยา่งเร่งด่วนตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไว ้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2330 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ในศึกษาการคน้ควา้คร้ังน้ี ยงัไม่ไดล้งรายละเอียดวิเคราะห์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมอ่ืนๆ แต่

จะใชเ้ป็นขอ้มลูในการศึกษาคน้ควา้เชิงลึกในโอกาสหนา้ ซ่ึงสาเหตุของการทุจริต มกัจะเกิดจากกลุ่มจาํพวก ดงัน้ี คือ 

กลุ่มท่ีเกิดจากความโลภ กลุ่มท่ีเกิดการมีโอกาสหรือการท่ีมีระบบมีช่องว่าง กลุ่มท่ีเกิดจากการขาดจริยธรรม และกลุ่ม

ท่ีเกิดจากแรงจูงใจและความคุม้ค่าในการเส่ียงทุจริต แรงจูงใจต่างๆเหล่าน้ีลว้นเกิดจากหลกัๆคือการขาดจริยธรรม 

ขาดคุณธรรมและ เจตจาํนงท่ีแน่วแน่ของฝ่ายการเมืองในการแกไ้ขปัญหา  การแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมีสูงกว่า

มากกว่าเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 

องคป์ระกอบของการทุจริตคอร์รัปชัน่ในวงการก่อสร้างไทย แยกเป็น 3 ส่วน 

• ปัญหาเร่ืององคก์ร

• ปัญหาเร่ืองกระบวนการ ไดแ้ก่ ระเบียบฯ และขอ้กฎหมาย

• ปัญหาเร่ืองคน

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช้ีให้เห็นถึงลกัษณะสาํคญัของพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่ในภาคธุรกิจก่อสร้าง

เป็นเพียงเร่ิมตน้ และควรท่ีจะรีบผลกัดนัให้มีองคก์รดงักล่าวเกิดข้ึน โดยอาศยัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งจากทาง

ภาครัฐและภาคเอกชน และควรขยายเครือข่ายให้ส่ือมวลชน องคก์ร NGO และประชาชนเขา้มารับรู้ปัญหาและ

ผลกัดนัให้เกิดการแกปั้ญหาให้ลุล่วง และหากทาํงานกนัอยา่งจริงจงัก็น่าจะสร้างมาตรฐานของความมีจริยธรรมให้

เกิดข้ึนมาได ้ซ่ึงผลประโยชน์ก็จะตกอยูท่ี่คนรุ่นต่อไปในอนาคต 

การแกไ้ขปัญหา 

1. ไตรภาคี

โดยการประสานความร่วมมือระหวา่ง สถาบนัการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และสภาฯ 

2. สภาฯ และวสท จะตอ้งเขม้แข็ง

โดยจะตอ้งมีบทบาทท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในเร่ืองต่อไปน้ี 

-จรรยาบรรณ เม่ือกระทาํผดิให้ถอนใบอนุญาต ให้ Blacklist ผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัไม่เหมาะสม 

และให้มีการประกาศให้ทราบทัว่ไป ให้มีการอบรมทางดา้นจรรยาบรรณ 

-สภาฯ จะตอ้งควบคุมและลงโทษวิศวกรท่ีผดิจรรยาบรรณ 

-ประสานความร่วมมือกนักบัสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นเครือข่าย 

-จดัตั้งองคก์รกลาง เพ่ือสอดส่องและลงโทษวิศวกรท่ีกระทาํผดิเพ่ือไม่ให้เป็นเยีย่งอยา่งต่อไป 

-จดัทาํมาตรฐาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น 

1. มาตรฐานสเปค (FIDIC)

2. Code of Conduct and Code of Practice

3. Procurement Guideline

4. Bench mark เช่น ราคา

-ทาํหน้าท่ีวินิจฉัย เพ่ือตัดสิน หรือหาข้อยุติในกรณีท่ีมีข้อสงสัยท่ีเกิดจากงานออกแบบทาง

วิศวกรรม 

-จดัให้มีการฝึกอบรม 
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3. แยกบทบาทระหว่างหน่วยงานราชการ กบัเอกชนให้ชดัเจน วิศวกร/สถาปนิกในหน่วยงานราชการควร

ทาํงาน ทางดา้นกาํกบัดูแล ส่วนงานออกแบบ ปรึกษาควรให้ภาคเอกชนดาํเนินการ 

4. สร้างกระแสสังคมเพ่ือสนบัสนุนคนดีและกนัคนชัว่ สร้างทศัคติใหม่ไม่เห็นว่าเฉพาะคนรวยคือคนท่ีน่า

ยกยอ่ง 

5. ยกยอ่งคนดี โดยการประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ให้มีการประกาศช่ือวศิวกรตวัอยา่ง

6. ร่วมมือกบัส่ือมวลชน

เอกสารอ้างองิ 

จรัส สุวรรณมาลา. (2555). คอร์รัปช่ันไทย ก้าวหน้าเกินใคร. กรุงเทพฯ: เครือข่ายขอ้มลูการเมืองไทย. 

พิสิฎฐ ์เกตุประเสริฐวงศ.์ (2548). คอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษา พฤติกรรมสาเหตุ และ

การแก้ไข. (สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั). 

วิทยากร เชียงกลู. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน จากข้อเสนอแนะของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่ง

เอเชีย (ADB). สืบคน้จาก http://witayakornclub.wordpress.com/2008/04/27 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย. (2543). ยทุธศาสตร์การต่อต้านคอรัปช่ันในประเทศไทย: แนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดคอรัปช่ัน. หนา้ 4 

สังศิต พิริยรังสรรค ์และผาสุก พงษไ์พจิตร. (2536). คอร์รัปช่ันกับประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2332 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

บทบาทอาหารฮาลาลในมิติของบัญญัติอิสลามและเศรษฐกิจ 

ROLE OF HALAL FOOD IN DIMENSION OF ISLAMIC LAW AND ECONOMIC

ทวี  นุ้ยผอม1 และ มะรอนิง สาแลมิง2 
1นักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี Taweenuoporm@gmail.com 
2 อาจารยห์ลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ภาควชิาอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี Abdullohislamic@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทของอาหารฮาลาลในมิติของบญัญติัอิสลามและเศรษฐกิจ โดยใช้

วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา 

ผลการวิจยัพบว่าอาหารฮาลาลมีบทบาทท่ีสาํคญัในมิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. มิติทางจิตวิญญาณ การรับประทานอาหารฮาลาลเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทาํใหจิ้ตใจมนุษยมี์ความยาํเกรงเพ่ิมความ

ศรัทธาอนัเป็นยอดของความดีงาม 

2. มิติทางสรีระร่างกาย การรับประทานอาหารฮาลาลดีมีประโยชน์ ทาํให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่าง

เหมาะสม 

3. มิติทางการดาํเนินชีวติ อลัลอฮฺ(ซ.บ.) จะเพ่ิมพนูความดีงามแก่ชีวิตของผูท่ี้รับประทานอาหารฮาลาล

4. มิติทางสังคม อาหารฮาลาลก่อให้เกิดความคิดพฤติกรรมท่ีดีส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข

5. มิติทางการตอบรับคาํขอพร อาหารฮาลาลเป็นหน่ึงในเง่ือนไขสําคญัในการตอบรับคาํขอพร ขณะท่ีคาํ

ขอพรของผูบ้ริโภคอาหารฮารอมจะถูกปฏิเสธโดยง่าย 

6. มิติทางวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ การบริโภคอาหารฮาลาล เป็นการรักษาตวัเองจากการถูกลงโทษและไฟ

นรกอยา่งหน่ึง 

7. มิติทางอุตสาหกรรมการผลิต เน่ืองจากมุสลิมเป็นหน่ึงในผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลก ทาํให้หลายๆ

ภูมิภาคต่ืนตวัท่ีจะดาํเนินอุตสาหกรรมการผลิตเก่ียวกบัอาหารฮาลาล 

8. มิติทางธุรกิจส่งออก ปัจจุบนัอาหารฮาลาลมิเพียงแค่การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น โลกปัจจุบนั

เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยระบบตลาด อาหารฮาลาลจึงเป็นท่ีสนใจของธุรกิจส่งออกเป็นอยา่งมาก 

ผลการศึกษาน้ีสามารถกระตุน้ให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาหารฮาลาลทุกภาคส่วนให้ความสําคญักบัอาหาร

ฮาลาลมากยิง่ข้ึน ขณะท่ีปัจจุบนัการผลิตอาหารฮาลาลครอบคลุมวตัถุดิบ กระบวนการผลิต สถานท่ีเคร่ืองมืออุปกรณ์

การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่งและการวางจาํหน่าย จึงเสนอให้มีโครงการวิจยัต่อเน่ืองจน

ครอบคลุมปัจจยัการผลิตอาหารฮาลาลทั้งหมด 

คาํสําคญั: อาหารฮาลาล, บญัญติัอิสลาม, เศรษฐกิจ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the role of Halal Food in Dimension of Islamic Law and 

Economic. Qualitative was used in this research. Data were collected from relevant documents and descriptive 

analysis was employed. 

The research found that Halal Food has an important role in the following dimensions: 

1. Spiritual dimension, Halal Food is one of the things that make the human mind more cautious, 

enhancing the faith of the good.  

2. Physical dimension, having a beneficial Halal Food is good and make body growing properly.  

3. Life dimension, Allah will increase the goodness of the people who eat Halal Food.  

4. Social dimension, Halal Food cause good behavior, resulting in a peaceful society.  

5. Halal Food is one of the important conditions in accepting the request. While the request for food 

from the Haram Food was denied and easily rejected.  

6. Dimensions of the Day of Resurrection, Halal food is a treat for one's sufferings and punishments.  

7. Production dimension, because Muslims are one of the major consumers of the world. Many regions 

are awake to operate the Halal Food industry.  

8. Export Business Dimension, Halal Food is currently only available for household consumption. The 

world today linked together by the Halal Food international market system. Halal food is one of the great interests 

for export business.  

The results of this study can encourage all those involved in Halal Food to focus on Halal Food. At 

present, Halal Food production covers raw materials, production process, place, production equipment, packaging, 

storage, transportation and selling. It is proposed to continue the research project to cover all Halal Food 

production. 

Keywords: Halal Food, Islamic Law, Economic 

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากมุสลิมเป็นหน่ึงในบรรดาผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลก ณ ปี พ.ศ.2553 จาํนวนมุสลิมมีไม่ตํ่ากว่า16,00

ลา้นคนและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยฯโดยงานวิจยัพิวฟอร่ัมเปิดเผยรายงานการคาดการณ์ว่าพลเมืองมุสลิมทัว่โลกอีก 

20 ปี ขา้งหนา้ คือในปี พ.ศ.2573 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 2.2 พนัลา้นคน (นิตยสารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

2554:12 )ซ่ึงถา้ประเทศใดมีวตัถุดิบ กรรมวิธีการ กระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุ การจดัเก็บ การขนส่ง การ

จาํหน่าย การบริการ ฯลฯ ท่ีสามารถให้ความมัน่ใจกบัชาวมุสลิมไดว้่ากิจการของตนถูกตอ้งตามบทบญัญติัของศาสนา

อิสลามแลว้ประเทศนั้นก็จงจะไดป้ระโยชน์ในการทาํกิจการดา้นฮาลาลกบัมุสลิมเป็นมูลค่าจาํนวนมหาศาล เพราะ

สินคา้และบริการฮาลาลมีมลูค่าทัว่โลกถึง 1,323 พนัลา้นลา้นดอลล่าร์ (Halal cicot, 2554:17) เฉพาะมลูค่าตลาดอาหาร

ฮาลาลระหว่างประเทศมีขนาดใหญ่ถึง 6 แสนลา้นดอลล่าร์ (ประชาคมมุสลิม, 2554:4) ตลาดอาหารฮาลาลเติบโต

ประมาณปีละ17,500ลา้นบาท (Halal cicot, 2554:16) ทาํให้หลายๆภูมิภาคตระหนักถึงความสําคญัของบริการและ
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อาหารฮาลาล หลายประเทศต่ืนตวั เตรียมการท่ีจะเป็นผูน้ํา หรือศูนยก์ลางของกิจการฮาลาล ประเทศไทยเราเองก็

เล็งเห็นถึงความสาํคญัอนัน้ีจึงมี หน่วยงาน องคก์ร โครงการต่างๆมารองรับการเติบโตการแข่งขนัของกิจการฮาลาล 

อาทิ สถาบนัอาหารสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮา

ลาล คณะกรรมการบริหารกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ศูนยว์ิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สถานบนัฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวดัปัตตานี 

ศนูยบ์ริการมาตรฐานผลิตภณัฑฮ์าลาลจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศูนยบ์ริการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ฮาลาลจงัหวดัปัตตานี 

ศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดยะลา ศูนยบ์ริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวดันราธิวาส 

ศูนยบ์ริการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ฮาลาลจงัหวดัสงขลา ศูนยบ์ริการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ฮาลาลจงัหวดัสตูล กลุ่มผลิต

สินคา้ฮาลาลชุมชนเป็นตน้ ปัจจุบนัประชากรโลกกว่า 6.694 พนัลา้นคน มีประชากรมุสลิมถึง 1.627 พนัลา้นคน หรือ 

ร้อยละ 24.31 ท่ีตอ้งการบริโภคอาหารท่ีไดรั้บอนุมติัหรืออนุญาตให้บริโภคไดเ้รียกว่า อาหารฮาลาล ในปี 2551 ตลาด

อาหารฮาลาลโลกมีมลูค่ากว่า 580 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 40 ของมูลค่าตลาดอาหารทัว่โลก (Global Halal 

Food Market Brief, Canada 2008) ซ่ึงถือว่ามีอัตราเติบโตเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปี ประเทศ กลุ่มมุสลิม 

(Organization of Islam Conference) หรือ OIC เป็นตลาดใหญ่ของอาหารฮาลาลท่ีประกอบดว้ยประเทศต่างๆ ถึง 57 

ประเทศ ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค ไดแ้ก่ ตะวนัออกกลาง เอเชียใต ้อาเซียน แอฟริกา เอเชียกลาง 

ยุโรป และ อเมริกาใต ้ตลาดอาหารฮาลาลยงัครอบคลุมถึงประเทศท่ีไม่ใช่มุสลิม (Non-Muslim Countries) แต่มีคน

มุสลิมอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพของการส่งออกอาหารฮาลาลท่ีสําคญัเช่นกนั ไดแ้ก่ 

ประเทศอินเดีย จีน และ สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีสินคา้ฮาลาลไม่ไดจ้าํกดัการบริโภคเฉพาะในกลุ่มมุสลิมเท่านั้น ยงั

ได้รับความนิยมแมใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่มุสลิม ท่ีเน้นในเร่ืองสุขภาพท่ีมองว่าฮาลาลเป็นอาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภยัไดห้ันมาบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลมากข้ึนถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการขยายฐานการตลาด 

เน่ืองจากกว่าร้อยละ 90 ของสินคา้อาหารท่ีมุสลิมบริโภคผลิตโดยผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่มุสลิม ปัจจุบนัประเทศผูผ้ลิต

และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีสําคัญของโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย ส่งออกเน้ือสัตว์ฮาลาลมากท่ีสุดในโลก

จาํหน่ายมากกว่า 70 ประเทศ ขณะท่ีบราซิลเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาลไปจาํหน่ายยงัตะวนัออกกลางและ

ยโุรปมากท่ีสุด แมว้่าประเทศเหล่าน้ีไม่ใช่ประเทศของมุสลิม แต่การผลิตอาหารฮาลาลท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัการ

ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดจึงไดรั้บการยอมรับและความน่าเช่ือถือในคุณภาพสินคา้จากผูบ้ริโภคมุสลิม จนเป็น

ประเทศผูส่้งออกอาหารฮาลาลเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงเห็นว่ามีความจาํเป็นตอ้งศึกษาถึง

บทบาทความสาํคญัของอาหารฮาลาลในบญัญติัอิสลามอนัเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

อาหารฮาลาลไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

เพ่ือศึกษาความสําคญับทบาทของอาหารฮาลาลในมิติของบญัญติัอิสลามและเศรษฐกิจ อันเป็นการสร้าง

ความตระหนกัให้แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาหารฮาลาลไดม้ากยิง่ข้ึน 

3. การดําเนินการวจิัย

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลกัษณะของการวิจยัเอกสาร (Documentary 

Research) โดยศึกษาขอ้มลูจากอลักุรอาน อลัฮะดีษ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2335 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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Sources) แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Sources) และแหล่งขอ้มลูตติยภูมิ (Tertiary Sources) ซ่ึงผูว้ิจยัจะดาํเนินการ

วิเคราะห์ตามวิธีวิทยาการอิสลามเป็นหลกั  

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการวจิัยพบว่าอาหารฮาลาลมบีทบาททีสํ่าคญัในมติต่ิางๆดังนี ้

1. มติทิางจิตวญิญาณ 

การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้จิตใจมนุษยมี์ความยาํเกรงเพ่ิมความศรัทธา อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ทรง

กล่าวในอายะฮ ์88 สูเราะฮอ์ลัมาอิดะฮฺ 

 )88: املائدة( ُمْؤِمُنوَن﴾ بِهِ  أَنُتم الَِّذي َواتـَُّقوااللَّهَ ۚ◌  طَيًِّبا َحَالًال  اللَّهُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّا ﴿وَُكُلوا

ความว่า “และพวกเจา้จงบริโภคส่ิงอนุมติัท่ีดีๆจากส่ิงท่ีอลัลอฮฺ ไดท้รงให้เป็นปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจา้ และพึง

ยาํเกรงอลัลอฮฺ ผูซ่ึ้งพวกเจา้ศรัทธาต่อพระองคเ์ถิด” 

อายะฮด์งักล่าว อลัลอฮฺ(ซ.บ.) สั่งให้บริโภคส่ิงท่ีฮาลาลท่ีดีๆ และสั่งให้ยาํเกรงต่อพระองค์ โดยการบริโภค

ส่ิงฮาลาลเป็นความยาํเกรงท่ีสาํคญัหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการศรัทธาในทา้ยอายะฮ์ ทั้งน้ีความยาํเกรง การศรัทธา เป็น

ภาวะสําคัญทางจิตวิญญาณ ดังนั้ นความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคส่ิงฮาลาล การยาํเกรง การศรัทธาในอายะฮ์

ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีถึงบทบาทของอาหารฮาลาลในมิติของจิตวิญญาณ และการบริโภคส่ิงฮาลาลเป็นส่วนหน่ึงของ

การศรัทธา ซ่ึงหมายรวมถึงความละอายอนัประมวลไวซ่ึ้งความดีงามตามท่ีท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวในฮะดีษบนัทึกโดยอลั

บุคอรียฺและมุสลิม 

(( ِخبَْريٍ  ِإال يَْأِيت  ال اَحلَياءُ  )) 

ความว่า “ความละอายจะนาํมาซ่ึงความดีงามเท่านั้น” (Al-Bukhariy, 2002:433; Muslim, 1995:37) 
 

2. มติทิางสรีระร่างกาย 

เน่ืองจากการบริโภคอาหารฮาลาลดีมีประโยชน์ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการทาํให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต

อย่างเหมาะสม การบริโภคส่ิงฮารอมเป็นเหตุให้จิตใจไม่ไดรั้บการชาํระให้สะอาดอาจจะเส่ือมเสียส่งผลต่อสรีระ

ร่างกายได ้ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวในฮะดีษบนัทึกโดย อลับุคอรียฺและมุสลิม 

 )) اْلَقْلبُ  َوِهيَ  َأال ،ُكلُّهُ  اجلََْسدُ  َسدَ فَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ،ُكلُّهُ  اجلََْسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغةً  اجلََْسدِ  ِيف  َوِإنَّ  َأال... ((

ความว่า “...พึงสังวรเถิดว่า แทจ้ริงในร่างกายนั้นมีกอ้นเน้ือกอ้นหน่ึง หากกอ้นเน้ือกอ้นนั้นดีทุกส่วนของ

ร่างกายจะดีไปดว้ย หากกอ้นเน้ือกอ้นนั้นเสียทุกส่วนของร่างกายก็จะเสียไปดว้ย พึงสังวรเถิดว่ามนัคือหัวใจ” (al-’ 

Bukhariy, 2002:52; Muslim, 1995:4094) 

 

3. มติทิางการดําเนินชีวติ 

การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นการปลดปล่อยพนัธนาการตวัเองจากการกา้วเดินของมารร้ายอยา่งหน่ึงอลัลอฮฺ

(ซ.บ.) ทรงกล่าวในอายะฮท่ี์ 168 สูเราะฮอ์ลับะเกาะเราะฮฺ 

 َعُدوٌّمُِّبٌني﴾ َلُكمْ  ِإنَّهُ ۚ◌  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تـَتَِّبُعوا َوَال  طَيًِّبا َحَالًال  اْألَْرضِ  ِيف  ِممَّا ُكُلوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا ﴿

 )168:  البقرة(
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ความว่า “มนุษยเ์อ๋ย!จงบริโภคส่ิงอนุมติัท่ีดีๆจากส่ิงท่ีอยูใ่นแผ่นดิน และจงอยา่ตามบรรดากา้วเดินของ

ชยัฏอน (มารร้าย) แทจ้ริงมนัคือศตัรูท่ีชดัแจง้ของพวกเจา้”  

และหมายรวมถึงการหลีกห่างจากส่ิงชัว่ร้ายท่ีมารร้ายขวนขวายอยู ่เช่น การครอบงาํให้ลืมการรําลึกถึงอลัลอ

ฮฺ (ซ.บ.)   การล่อลวงใหห้ลงทาง กีดกนัเพ่ือใหอ้อกจากแนวทางท่ีถูกตอ้ง หันเหออกจากแนวทางท่ีเท่ียงตรง การใชใ้ห้

ทาํลามกและความชัว่ โดยอลัลอฮฺ(ซ.บ.)   ทรงกล่าวในอายะฮท่ี์ 19 สูเราะฮอ์ลัมุญาดะละฮฺ 

 اجملادلة( ﴾ اْخلَاِسُرونَ  ُهمُ  الشَّْيطَانِ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأَال  الشَّْيطَانِ  ِحْزبُ  أُولَِٰئكَ  اللَّهِ  ذِْكرَ  فَأَنَساُهمْ  الشَّْيطَانُ  َعلَْيِهمُ  اْسَتْحَوذَ  ﴿

 :19( 

ความว่า “ชยัฎอนมารร้ายไดเ้ขา้ไปครอบงาํพวกเขาเสียแลว้ มนัจึงทาํให้พวกเขาลืมการรําลึกถึงอลัลอฮฺ ชน

เหล่านั้นคือบรรดาพรรคพวกของชยัฏอน พึงทราบเถิดว่า แทจ้ริงพรรคพวกของชยัฏอนนั้น พวกเขาเป็นผูข้าดทุน” 

การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นเหตุหน่ึงของการหลุดพน้จากพนัธการตามกา้วเดินและการครอบงาํอนัชัว่ร้าย

ของมารร้าย การดาํเนินชีวิตของมนุษยจึ์งอยูบ่นแนวทางท่ีเท่ียงตรงไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. มติทิางสังคม

การท่ีมนุษยทุ์กภาคส่วนของสังคม บริโภคส่ิงท่ีฮาลาล ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ ไม่

ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม บริโภคส่ิงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง ไม่บริโภคอาหารของผูอ่ื้นโดยการละเมิด ทาํให้ร่างกาย

เจริญเติบโตในสภาพท่ีเหมาะสม มีสุขภาพจิต ความคิด พฤติกรรมท่ีดีทาํให้สังคมโดยรวมเป็นสังคมท่ีสงบสุข น่าอยู ่

มีความจาํเริญ เน่ืองจากการบริโภคส่ิงฮาลาลและหลีกเล่ียงส่ิงฮารอม เป็นการศรัทธาและความยาํเกรงอนัหน่ึง ซ่ึง

ความศรัทธาความยาํเกรงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะนาํมาซ่ึงความจาํเริญ  

อลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ทรงกล่าวในอายะฮท่ี์ 96 สูเราะฮอ์ลัอะอฺรอฟ 

بُوا َولَِٰكن َواْألَْرضِ  السََّماءِ  مِّنَ  بـَرََكاتٍ  َعَلْيِهم َلَفَتْحَنا َواتـََّقْوا آَمُنوا اْلُقَرىٰ  أَْهلَ  أَنَّ  َوَلوْ  ﴿  َيْكِسُبونَ  َكانُوا ِمبَا فََأَخْذنَاُهم َكذَّ

 )96:  األعراف( ﴾

ความว่า “และหากว่าชาวเมืองนั้นไดศ้รัทธากนัและมีความยาํเกรงแลว้ไซร้ แน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขา

แลว้ ซ่ึงบรรดาความเพ่ิมพนูจากฟากฟ้า และแผน่ดินแต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธ ดงันั้นเราจึงไดล้งโทษพวกเขา เน่ืองดว้ย

ส่ิงท่ีพวกเขาขวนขวายไว”้ 

และอลัลอฮฺ(ซ.บ.) จะทรงดูแลรักษาสังคมท่ีตั้งมัน่อยูบ่นการศรัทธาและความยาํเกรง ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าว

ในฮะดีษบนัทึกโดยอตัติรมิษีย ์

 ((... اْحَفظْ  اللَّهَ  َحيَْفْظكَ  اْحَفظْ  اللَّهَ  جتَِْدهُ  ُجتَاَهكَ  ...))
ความว่า “…ท่านจงตั้งมัน่อยูบ่นความยาํเกรงต่ออลัลอฮฺ อลัลอฮฺจะรักษาท่าน ท่านจงตั้งมัน่อยูบ่นความยาํ

เกรงต่ออลัลอฮฺ อลัลอฮฺจะช่วยเหลือท่าน….” 

5. มติทิางการตอบรับคาํขอพร

การบริโภคอาหารท่ีฮาลาลเป็นเง่ือนไขหน่ึงของการตอบรับดุอา การวิงวอนขอจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) เน่ืองจาก

ผูท่ี้ไดม้าซ่ึงอาหารและการบริโภคท่ีไม่ฮาลาล ดุอา การขอพร คาํวิงวอนของเขาอาจถกูอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ปฏิเสธได ้

ท่านนบี (ซ.ล.)   กล่าวในฮะดีษบนัทึกโดยมุสลิมและอตัติรมิษีย ์

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2337 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 اهللاَ  وِإنَّ  طَيًِّبا، ِإالَّ  يـَْقَبلُ  الَ  طَيِّبٌ  تـََعاَىل  اهللاَ  ِإنَّ : (( َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  رسولُ  قالَ :  قالَ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضي هريرةَ  أيب ((

 آَمُنوا الَِّذينَ  يَأَيـَُّها: { تـََعاَىل  َوقَالَ  ،}َصاِحلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلواْ  الرُُّسلُ  يَأَيـَُّها: { تـََعاَىل  فـََقالَ  اْلُمْرَسِلَني، بِهِ  أََمرَ  ِمبَا اْلُمْؤِمِننيَ  أََمرَ 

، يا. . َربُّ  يا السَّماءِ  ِإَىل  َيَديْهِ  َميُدُّ  َأْغبَـَر، َأْشَعثَ  السََّفرَ  يُِطيلُ  الرَُّجلَ  ذََكرَ  ُمثَّ }. َرَزقْـَناُكمْ  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا  َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ  َربُّ

 ))لَُه؟ ُيْسَتَجابُ  فََأىنَّ  بِاحلََْراِم، َوُغذِّيَ  َحَراٌم، َوَمْلَبُسهُ  َحَراٌم، َوَمْشَربُهُ 

ความว่า “จากท่านอบีฮูรัยเราะฮฺ ท่านกล่าวว่า : ท่านนบีกล่าววา่ : แทจ้ริงอลัลอฮฺผูท้รงสูงส่งนั้นดี พระองคจ์ะ

รับเพียงส่ิงท่ีดีเท่านั้ น และแทจ้ริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผูศ้รัทธาเหมือนกับท่ีพระองค์เคยสั่งต่อบรรดานบีโดย

พระองคก์ล่าวว่า : (โอบ้รรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจากส่ิงท่ีดีๆ และจงปฏิบติัส่ิงท่ีดี แทจ้ริงฉนัรู้ยิ่งถึงส่ิงท่ีพวกเจา้

ปฏิบติั) และพระองคก์ล่าวว่า : (โอ ้บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงบริโภคส่ิงท่ีเราไดใ้ห้เป็นปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจา้ จากส่ิง

ดีๆทั้งหลาย)จากนั้นท่านนบีก็เอ่ยถึงสภาพของชายผูห้น่ึงท่ีเดินทางไกล ผมเผา้รุงรัง ฝุ่ นจบั ยื่นสองมือข้ึนสู่ทอ้งฟ้าเฝ้า

ขอดุอาต่ออลัลอฮฺ ขณะท่ี อาหาร เคร่ืองด่ืม เส้ือผา้ของเขา และเขาบริโภคส่ิงฮารอม แลว้การขอพรของเขาจะถูกตอบ

รับอยา่งไร” (ฮะดีษบนัทึกโดย Muslim, 1995:2346 ; al-Tirmidhiy, 2000:2989)  

6. มติทิางวนัแห่งการฟ้ืนคนืชีพ

การไม่บริโภคส่ิงฮารอมเป็นการรักษาตวัเองให้รอดพน้จากการลงโทษและไฟนรกของอลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ได้

อยา่งหน่ึง ในขณะท่ีการชอบบริโภคส่ิงฮารอมเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีจะถูกลงโทษและไฟนรกเผาไหมต้ามความท่ีอลัลอฮฺ

(ซ.บ.) ทรงกล่าวในอายะฮท่ี์ 41-42 สูเราะฮอ์ลัมาอิดะฮฺ 

 َهاُدوا  الَِّذينَ  َوِمنَ  قـُُلوبـُُهمْ  تـُْؤِمن وَملَْ  بَِأفْـَواِهِهمْ  آَمنَّا قَاُلوا الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِيف  ُيَسارُِعونَ  الَِّذينَ  َحيْزُنكَ  َال  الرَُّسولُ  أَيـَُّها يَا ﴿

َذا أُوتِيُتمْ  ِإنْ  يـَُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ  بـَْعدِ  ِمن اْلَكِلمَ  ُحيَرُِّفونَ  يَْأُتوكَ  ملَْ  آَخرِينَ  ِلَقْومٍ  َمسَّاُعونَ  لِْلَكِذبِ  َمسَّاُعونَ   فَاْحَذُروا ْؤتـَْوهُ تُـ  ملَّْ  َوِإن َفُخُذوهُ  هَٰ

َنَتهُ  اللَّهُ  يُرِدِ  َوَمن رَ   َأن  اللَّهُ   يُرِدِ   ملَْ   الَِّذينَ  أُولَِٰئكَ  َشْيًئا اللَّهِ  ِمنَ  َلهُ  َمتِْلكَ  فَـَلن ِفتـْ نـَْيا  ِيف   َهلُمْ   قُـُلوبـَُهمْ   ُيَطهِّ  َعَذابٌ   اْآلِخَرةِ   ِيف   َوَهلُمْ   ِخْزيٌ   الدُّ

) 41:  املائدة( ﴾ َعِظيمٌ 

ความว่า “เราะสูลเอ๋ย ! จงอยา่ให้เป็นท่ีเสียใจแก่เจา้ซ่ึงบรรดาผูท่ี้รีบเร่งกนัในการปฏิเสธศรัทธาจากหมู่ผูท่ี้

กล่าวดว้ยปากของพวกเขาว่า พวกเราศรัทธาแลว้โดยท่ีหัวใจของพวกเขามิไดศ้รัทธา และจากหมู่ผูท่ี้เป็นยิวดว้ย โดยท่ี

พวกเขาชอบฟังคาํมุสา พวกเขาชอบฟังเพ่ือพวกอ่ืนท่ีมิไดมุ่้งหาเจา้ พวกเขาบิดเบือนบรรดาถอ้ยคาํหลงัจาก (ท่ีมนัถูก

วางใน) ท่ีของมนั พวกเขากล่าวว่า หากพวกท่านไดรั้บส่ิงน้ีก็จงเอามนัไว ้และถา้หากพวกท่านมิไดรั้บมนัก็จงระวงั 

และผูใ้ดท่ีอลัลอฮฺทรงประสงคซ่ึ์งการทดสอบเขาแลว้ เจา้ก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดจากอลัลอฮฺท่ีจะช่วยเหลือเขาได ้ชน

เหล่าน้ีแหละคือผูท่ี้อลัลอฮฺมิทรงประสงคจ์ะให้หัวใจของพวกเขาสะอาด โดยท่ีพวกเขาจะไดรั้บความอปัยศในโลกน้ี 

และจะไดรั้บการลงโทษอนัมหนัตใ์นปรโลก”  

نَـُهمْ  فَاْحُكم َجاُءوكَ  فَِإن لِلسُّْحتِ  َأكَّاُلونَ  لِْلَكِذبِ  َمسَّاُعونَ  ﴿ ُهمْ  أَْعِرضْ  أَوْ  بـَيـْ ُهمْ  تـُْعِرضْ  َوِإن َعنـْ  َشْيًئا َيُضرُّوكَ  فَـَلن َعنـْ

نَـُهم فَاْحُكم َحَكْمتَ  َوِإنْ   ) 42:  املائدة( ﴾ اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  بِاْلِقْسطِ  بـَيـْ

ความว่า “พวกเขาชอบฟังคาํมุสา ชอบกินส่ิงตอ้งห้าม ถา้หากพวกเขามาหาเจา้ ก็จงตดัสินระหว่างพวกเขา 

หรือไม่ก็หลีกเล่ียงพวกเขาเสีย และถา้หากเจา้หลีกเล่ียงพวกเขา พวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจา้ไดแ้ต่อย่างใดเลย และ

หากเจา้ตดัสินใจ ก็จงตดัสินใจระหว่างพวกเขา ดว้ยความยติุธรรม แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผูท่ี้ยติุธรรม” 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2338 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

7. มติทิางอุตสาหกรรมการผลติ 

เน่ืองจากมุสลิมเป็นหน่ึงในผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลก ณ ปี พ. ศ. 2553 จาํนวนมุสลิมมีไม่ตํ่ากว่า 1, 600 ลา้น

คนและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยงานวิจยันิวฟอร่ัมเปิดเผยรายงานการคาดการณ์ว่าพลเมืองมุสลิมทัว่โลกอีก 20ปี

ขา้งหนา้คือในปี พ. ศ. 2573 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 2. 2 พนัลา้นคน (นิตยสารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 

2554:12) ในขณะท่ีตลาดอาหารฮาลาลเติบโตประมาณปีละ 17, 500 ลา้นบาท (Halal Cicot, 2554:16) ทาํให้หลายๆ

ภูมิภาคตระหนกัถึงความสาํคญัของอาหารฮาลาล หลายประเทศต่ืนตวั เตรียมท่ีจะเป็นผูน้าํหรือศูนยก์ลางของกิจการ

อาหารฮาลาล 

 

8. มติทิางการส่งออก 

โลกปัจจุบนัเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยระบบตลาด มีการผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นพ้ืนฐาน มีการแบ่งงานกนั

ท่ีซบัซอ้น มีระบบการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง อตัราการแปรเป็นเมืองยงัคงสูง ประชากร

ราวคร่ึงโลกอาศยัอยูใ่นเมือง การผลิตอาหารในโลกปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลาด ท่ีผลิตเพ่ือบริโภค

เองในครัวเรือนมีปริมาณนอ้ย ตลาดอาหารโลกจึงมีบทบาทอยา่งสูงต่อโภชนาการและการสนองอาหารแก่ชาวโลกใน

ปัจจุบนัและอนาคต  ณ ปี พ. ศ. 2551 มีประชากรมุสลิมถึง 1. 627 พนัลา้นคนหรือร้อยละ 24. 31 ท่ีตอ้งการบริโภค

อาหารท่ีไดรั้บอนุมติัหรืออนุญาตให้บริโภคไดเ้รียกว่าอาหารฮาลาล 

 

5. การอภปิรายผล 

1. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางจิตวญิญาณ  

การบริโภคอาหารฮาลาลทาํให้เกิดความยาํเกรงซ่ึงเป็นยอดของความดีงามดงัท่ีอลัลอฮฺ (ซ.บ.)   ทรงกล่าวใน

อายะฮ ์197 สูเราะฮอ์ลับะเกาะเราะฮฺ 

 اللَّهُ  يـَْعَلْمهُ  َخْريٍ  ِمنْ  تـَْفَعُلوا َوَما احلَْجِّ  ِيف  ِجَدالَ  َوَال  ُفُسوقَ  َوَال  َرَفثَ  َفَال  احلَْجَّ  فِيِهنَّ  فَـَرضَ  َفَمن مَّْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  ﴿احلَْجُّ 

 )197:  البقرة( اْألَْلَباِب﴾ أُوِيل  يَا َواتـَُّقونِ  التـَّْقَوىٰ  الزَّادِ  َخيـْرَ  فَِإنَّ  َوتـََزوَُّدوا

ความว่า “(เวลา) การทาํฮจัญน์ั้นมีหลายเดือนอนัเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้ ดงันั้นผูใ้ดท่ีไดใ้ห้การทาํฮจัญ์จาํเป็น

แก่เขาในเดือนเหล่านั้น แลว้ ก็ตอ้งไม่มีการสมสู่ และไม่มีการละเมิด และไม่มีการวิวาทใดๆ ใน (เวลา) การทาํฮจัญ ์

และความดีใดๆ ท่ีพวกเจ้ากระทาํนั้น อลัลอฮฺทรงรู้ดี และพวกเจา้จงเตรียมเสบียงเถิด แทจ้ริงเสบียงท่ีดีท่ีสุดนั้นคือ

ความยาํเกรง และพวกเจา้จงยาํเกรงขา้เถิด โอ ้ผูมี้ปัญญาทั้งหลาย” 

ในขณะท่ีการบริโภคส่ิงตอ้งห้ามเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีอลัลอฮฺ (ซ.บ.)    จะไม่ประสงค์ชาํระหัวใจของผูบ้ริโภค

นั้นพระองคท์รงกล่าวในอายะฮท่ี์ 41-42 สูเราะฮอ์ลัมาอิดะฮฺ 

 َهاُدوا الَِّذينَ  َوِمنَ  قـُُلوبـُُهمْ  تـُْؤِمن وَملَْ  أَفْـَواِهِهمْ بِ  آَمنَّا قَاُلوا الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِيف  ُيَسارُِعونَ  الَِّذينَ  َحيْزُنكَ  َال  الرَُّسولُ  أَيـَُّها ﴿يَا

َذا أُوتِيُتمْ  ِإنْ  يـَُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ  بـَْعدِ  ِمن اْلَكِلمَ  ُحيَرُِّفونَ  يَْأُتوكَ  ملَْ  آَخرِينَ  لَِقْومٍ  َمسَّاُعونَ  لِْلَكِذبِ  َمسَّاُعونَ   فَاْحَذُروا تـُْؤتـَْوهُ  ملَّْ  َوِإن َفُخُذوهُ  هَٰ

َنَتهُ  اللَّهُ  يُرِدِ  َوَمن رَ  َأن اللَّهُ  يُرِدِ  ملَْ  الَِّذينَ  أُولَِٰئكَ  َشْيئًا اللَّهِ  ِمنَ  َلهُ  َمتِْلكَ  فَـَلن فِتـْ نـَْيا ِيف  َهلُمْ  قـُُلوبـَُهمْ  يَُطهِّ  َعَذابٌ  اْآلِخَرةِ  ِيف  َوَهلُمْ  ِخْزيٌ  الدُّ

 )41:  املائدة( َعِظيٌم﴾

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2339 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ความว่า “เราะสูลเอ๋ย ! จงอยา่ให้เป็นท่ีเสียใจแก่เจา้ซ่ึงบรรดาผูท่ี้รีบเร่งกนัในการปฏิเสธศรัทธาจากหมู่ผูท่ี้

กล่าวดว้ยปากของพวกเขาว่า พวกเราศรัทธาแลว้โดยท่ีหัวใจของพวกเขามิไดศ้รัทธา และจากหมู่ผูท่ี้เป็นยิวดว้ย โดยท่ี

พวกเขาชอบฟังคาํมุสา พวกเขาชอบฟังเพ่ือพวกอ่ืนท่ีมิไดมุ่้งหาเจา้ พวกเขาบิดเบือนบรรดาถอ้ยคาํหลงัจาก (ท่ีมนัถูก

วางใน) ท่ีของมนั พวกเขากล่าวว่า หากพวกท่านไดรั้บส่ิงน้ีก็จงเอามนัไว ้และถา้หากพวกท่านมิไดรั้บมนัก็จงระวงั 

และผูใ้ดท่ีอลัลอฮฺทรงประสงคซ่ึ์งการทดสอบเขาแลว้ เจา้ก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดจากอลัลอฮฺท่ีจะช่วยเหลือเขาได ้ชน

เหล่าน้ีแหละคือผูท่ี้อลัลอฮฺมิทรงประสงคจ์ะให้หัวใจของพวกเขาสะอาด โดยท่ีพวกเขาจะไดรั้บความอปัยศในโลกน้ี 

และจะไดรั้บการลงโทษอนัมหนัตใ์นปรโลก”  

نَـُهمْ  فَاْحُكم َجاُءوكَ  فَِإن لِلسُّْحتِ  َأكَّاُلونَ  لِْلَكِذبِ  َمسَّاُعونَ  ﴿ ُهمْ  أَْعِرضْ  أَوْ  بـَيـْ ُهمْ  تـُْعِرضْ  َوِإن َعنـْ  َشْيًئا َيُضرُّوكَ  فَـَلن َعنـْ

نَـُهم فَاْحُكم َحَكْمتَ  َوِإنْ   )42:  املائدة( ﴾ اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  بِاْلِقْسطِ  بـَيـْ

ความว่า “พวกเขาชอบฟังคาํมุสา ชอบกินส่ิงตอ้งห้าม ถา้หากพวกเขามาหาเจา้ กจ็งตดัสินระหว่างพวกเขา 

หรือไม่ก็หลีกเล่ียงพวกเขาเสีย และถา้หากเจา้หลีกเล่ียงพวกเขา พวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจา้ไดแ้ต่อยา่งใดเลย และ

หากเจา้ตดัสินใจ ก็จงตดัสินใจระหว่างพวกเขา ดว้ยความยติุธรรม แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผูท่ี้ยติุธรรม” 

2. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางสรีระร่างกาย

อาหารท่ีอนุมติัให้บริโภคในอิสลามนั้นมีหลกัสาํคญัอยู ่2 หลกั คือ 

2.1 ฮาลาล หมายถึงเป็นท่ีอนุมติัให้บริโภคไดต้ามขอ้กาํหนดบทบญัญติัของศาสนาอิสลาม 

2.2 ฏอยยบิ หมายถึง ดีมีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการ 

อลัคอฏีบอชัชรับีนียฺ อธิบายคาํว่า ฏอยยบิ ไวว้่า : อาหารท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะส่ี

ประการดว้ยกนัคือ :  

หน่ึง ฮาลาล 

สอง สะอาด 

สาม ไม่มีพิษภยั 

ส่ี  เป็นส่ิงพึงปรารถนา (al-Sharbiniy, 1997, p. 4/398) 

ซ่ึงการบริโภคอาหารฮาลาลดงักล่าวจะทาํให้การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปอยา่งเหมาะสม

และห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จ็บไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางการดําเนินชีวติ

การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นวิถีหน่ึงท่ีทาํให้หลุดพน้จากพนัธนาการของมารร้ายท่ีคอยหลอกล่อ มนุษยใ์ห้

กระทาํส่ิงชัว่ร้ายซ่ึงเป็นบ่อเกิดของส่ิงเลวร้ายในการดาํเนินชีวิต อลัลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงกล่าวในอายะฮ ์21 สูเราะฮอ์นันูร 

 َفْضلُ  َوَلْوَال  َواْلُمنَكرِ  بِاْلَفْحَشاءِ  يَْأُمرُ  فَِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخُطَواتِ  يـَتَِّبعْ  َوَمن الشَّْيطَانِ  ُخُطَواتِ  تـَتَِّبُعوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  يـَُّهاأَ  يَا ﴿

يعٌ  َواللَّهُ  َيَشاءُ  َمن يـُزَكِّي اللَّهَ  َولَِٰكنَّ  أََبًدا َأَحدٍ  مِّنْ  ِمنُكم زََكىٰ  َما َوَرْمحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ   )21:  النور(  ﴾ َعِليمٌ  مسَِ

ความว่า “โอ ้บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย ! พวกเจา้อย่าคิดตามทางเดินของชยัฎอน และผูใ้ดติดตามทางเดิมของ

ชยัฎอน แทจ้ริงมนัจะใชใ้ห้ทาํการลามกและความชัว่ และหากมิใช่ความโปรดปรานของอลัลอฮฺแก่พวกเจา้ และความ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2340 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เมตตาของพระองค์แล้ว ก็จะไม่มีผูใ้ดเลยหมู่พวกเจ้าบริสุทธ์ิ แต่อลัลอฮฺทรงให้ผูท่ี้พระองค์ทรงประสงค์บริสุทธ์ิ 

และอลัลอฮฺเป็นผูท้รงไดย้นิผูท้รงรอบรู้”  

ขณะท่ีการบริโภคอาหารฮาลาลเป็นการแสดงออกซ่ึงการขอบคุณต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ.)  และพระองคก์็จะทรง

เพ่ิมพนูส่ิงดีงามแก่บ่าวผูท้รงขอบคุณอีก อลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ทรงกล่าวในอายะฮท่ี์ 7 สูเราะฮอิ์บรอฮีม 

 )7:  إبراهيم( َلَشِديٌد﴾ َعَذاِيب  ِإنَّ  َكَفْرمتُْ  َولَِئن َألَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئن َربُُّكمْ  تََأذَّنَ  ﴿َوِإذْ 

ความว่า “และจงรําลึกขณะท่ีพระเจา้ของพวกเจา้ไดป้ระกาศว่า หากพวกเจา้ขอบคุณ ขา้ก็จะเพ่ิมพูนให้แก่

พวกเจา้ และหากพวกเจา้เนรคุณ แทจ้ริงการลงโทษของขา้นั้นสาหัสยิ่ง” ซ่ึงการมีชีวิตการเป็นอยู่ท่ีดีเป็นส่ิงดีงามอนั

สาํคญัยิง่ 
 

4. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางสังคม 

สังคมใดท่ีสมาชิกบริโภคเฉพาะส่ิงฮาลาลและห่างไกลจากส่ิงฮารอมสังคมนั้นจะเป็นสังคมท่ีสมาชิกมีการ

เจริญเติบโตอยา่งสมดุล มีสุขภาพจิต ความคิดพฤติกรรมท่ีดี ทาํให้สงัคมมีความสงบสุขมีความเจริญกา้วหนา้ พระ

เมตตาของอลัลอฮฺ(ซ.บ.) กจ็ะเพ่ิมพนูให้แก่สังคมนั้น อลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ทรงกล่าวในอายะฮท่ี์ 7 สูเราะฮอิ์บรอฮีม 

 )7:  إبراهيم( َلَشِديٌد﴾ َعَذاِيب  ِإنَّ  َكَفْرمتُْ  َولَِئن َألَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئن َربُُّكمْ  تََأذَّنَ  ﴿َوِإذْ 

ความว่า “และจงรําลึกขณะท่ีพระเจา้ของพวกเจา้ไดป้ระกาศว่า หากพวกเจา้ขอบคุณ ขา้ก็จะเพ่ิมพูนให้แก่

พวกเจา้ และหากพวกเจา้เนรคุณ แทจ้ริงการลงโทษของขา้นั้นสาหัสยิ่ง” ซ่ึงการมีชีวิตการเป็นอยู่ท่ีดีเป็นส่ิงดีงามอนั

สาํคญัยิง่ 
 

5. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางการตอบรับคาํขอพร  

เง่ือนไขสาํคญัประการหน่ึงของการตอบรับคาํขอพรคือการท่ีผูข้อพรนั้นจาํเป็นตอ้งบริโภคอาหารท่ีฮาลาล 

หากผูข้อพรบริโภคส่ิงฮารอม การขอพรของเขาจะถกูปฏิเสธอยา่งง่ายดาย ท่านนบี (ซ.ล.)   กล่าวในฮะดีษบนัทึกโดย

มุสลิมและอตัติรมิษีย ์

 اهللاَ  وِإنَّ  طَيًِّبا، ِإالَّ  لُ يـَْقبَ  الَ  طَيِّبٌ  تـََعاَىل  اهللاَ  ِإنَّ : (( َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  رسولُ  قالَ :  قالَ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضي هريرةَ  أيب ((

 آَمُنوا الَِّذينَ  يَأَيـَُّها: { تـََعاَىل  َوقَالَ  ،}َصاِحلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلواْ  الرُُّسلُ  يَأَيـَُّها: { تـََعاَىل  فـََقالَ  اْلُمْرَسِلَني، بِهِ  أََمرَ  ِمبَا اْلُمْؤِمِننيَ  أََمرَ 

، يا. . َربُّ  يا السَّماءِ  ِإَىل  َيَديْهِ  َميُدُّ  َأْغبَـَر، َأْشَعثَ  السََّفرَ  يُِطيلُ  الرَُّجلَ  ذََكرَ  ُمثَّ }. َرَزقْـَناُكمْ  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا  َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ  َربُّ

 ))لَُه؟ ُيْسَتَجابُ  فََأىنَّ  بِاحلََْراِم، َوُغذِّيَ  َحَراٌم، َوَمْلَبُسهُ  َحَراٌم، َوَمْشَربُهُ 

ความว่า “จากท่านอบีฮูรัยเราะฮฺ ท่านกล่าวว่า : ท่านนบีกล่าววา่ : แทจ้ริงอลัลอฮฺผูท้รงสูงส่งนั้นดี พระองคจ์ะ

รับเพียงส่ิงท่ีดีเท่านั้ น และแทจ้ริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผูศ้รัทธาเหมือนกับท่ีพระองค์เคยสั่งต่อบรรดานบีโดย

พระองคก์ล่าวว่า : (โอบ้รรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจากส่ิงท่ีดีๆ และจงปฏิบติัส่ิงท่ีดี แทจ้ริงฉนัรู้ยิ่งถึงส่ิงท่ีพวกเจา้

ปฏิบติั) และพระองคก์ล่าวว่า : (โอ ้บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงบริโภคส่ิงท่ีเราไดใ้ห้เป็นปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจา้ จากส่ิง

ดีๆทั้งหลาย)จากนั้นท่านนบีก็เอ่ยถึงสภาพของชายผูห้น่ึงท่ีเดินทางไกล ผมเผา้รุงรัง ฝุ่ นจบั ยื่นสองมือข้ึนสู่ทอ้งฟ้าเฝ้า

ขอดุอาต่ออลัลอฮฺ ขณะท่ี อาหาร เคร่ืองด่ืม เส้ือผา้ของเขา และเขาบริโภคส่ิงฮารอม แลว้การขอพรของเขาจะถูกตอบ

รับอยา่งไร” (ฮะดีษบนัทึกโดย Muslim,1995:2346; al-Tirmidhiy, 2000:2989)  
 

6. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางวนัแห่งการฟ้ืนคนืชีพ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2341 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การบริโภคเฉพาะส่ิงฮาลาลและห่างไกลจากการบริโภคส่ิงฮารอมเป็นการรักษาตัวให้รอดพน้จากการ

ลงโทษ และไฟนรกตามความในอายะฮท่ี์ 41,42 ของสูเราะฮ์อลัมาอิดะฮฺ และ ท่านนบี(ซ.ล.)   กล่าวในฮะดีษบนัทึก

โดยอตัติรมิษีอฺ 

 ))بِهِ  أَْوَىل  النَّارُ  َكاَنتْ  ِإالَّ  ُسْحتٍ  ِمنْ  نـََبتَ  حلَْمٌ  يـَْربُو َال  ِإنَّهُ  ُعْجَرةَ  ْبنَ  َكْعبَ  يَا((

ความว่า “โอก้ะอบั บุตรของอุจญ์เราะฮฺเน้ือท่ีงอกจากส่ิงผิดบทบญัญติันั้น เหมาะสมกบัไฟนรกเป็นท่ีสุด” 

(ฮะดีษบนัทึกโดย al-Tirmidhiy, 2000, p. 614) 

7. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางอุตสาหกรรมการผลติ

มุสลิมเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลก การเพ่ิมข้ึนของประชาการมุสลิม และการเติบโตของตลาดอาหารฮา

ลาลเป็นไปอยา่งรวดเร็วต่อเน่ือง ทาํให้หลายๆ ภูมิภาคตระหนกัถึงความสาํคญัของอาหารฮาลาล หลายประเทศต่ืนตวั 

เตรียมท่ีจะเป็นผูน้าํหรือศนูยก์ลางของกิจการฮาลาล ประเทศไทยก็เล็งถึงความสําคญัอนัน้ีจึงกาํหนดให้มีหน่วยงาน 

องคก์ร โครงการต่างๆ มารองรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล อาทิ สถาบนัอาหารสํานักงานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติคณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล คณะกรรมการบริหารกิจการฮาลาลคณะ

กรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ศนูยว์ิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัฮาลาลมหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจงัหวดัปัตตานี ศูนยบ์ริการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ฮาลาลจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้กลุ่มผลิตสินคา้ฮาลาลชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงดงักล่าวเป็นดชันีช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัและบทบาทของอาหารฮา

ลาลในมิติทางอุตสาหกรรมการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 

8. บทบาทของอาหารฮาลาลในมติทิางธุรกจิส่งออก

อาหารฮาลาลมีความสาํคญัต่อธุรกิจส่งออกเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากการผลิตอาหารในโลกปัจจุบนั ส่วนใหญ่

เป็นการผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลาด ท่ีผลิตเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนมีปริมาณนอ้ย ตลาดอาหารโลกจึงมีบทบาทอยา่งสูงต่อ

โภชนาการและการสนองอาหารแก่ชาวโลกในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัประชากรโลกกว่า 6.694 พนัลา้นคน มีประชากรมุสลิมถึง 1.627 พนัลา้นคน หรือ ร้อยละ 24.31 ท่ี

ตอ้งการบริโภคอาหารท่ีไดรั้บอนุมติัหรืออนุญาตให้บริโภคไดเ้รียกว่า อาหารฮาลาล ในปี 2551 ตลาดอาหารฮาลา

ลโลกมีมลูค่ากว่า 580 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 40 ของมูลค่าตลาดอาหารทัว่โลก (Global Halal Food Market 

Brief, Canada, 2008:11) ซ่ึงถือว่ามีอตัราเติบโตเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปีประเทศ กลุ่มมุสลิม (Organization of 

Islam Conference) หรือ OIC เป็นตลาดใหญ่ของอาหารฮาลาลท่ีประกอบด้วยประเทศต่างๆ ถึง 57 ประเทศ 

ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค ไดแ้ก่ ตะวนัออกกลาง เอเชียใต ้อาเซียน แอฟริกา เอเชียกลาง ยุโรป และ 

อเมริกาใต ้ตลาดอาหารฮาลาลยงัครอบคลุมถึงประเทศท่ีไม่ใช่มุสลิม (Non-Muslim Countries) แต่มีคนมุสลิมอาศยัอยู่

เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพของการส่งออกอาหารฮาลาลท่ีสาํคญัเช่นกนั ไดแ้ก่ ประเทศอินเดีย จีน 

และ สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีสินคา้ฮาลาลไม่ไดจ้าํกดัการบริโภคเฉพาะในกลุ่มมุสลิมเท่านั้น ยงัไดรั้บความนิยมแม้

ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่มุสลิม ท่ีเนน้ในเร่ืองสุขภาพท่ีมองว่าฮาลาลเป็นอาหารท่ีสะอาดและปลอดภยัไดห้ันมาบริโภค

ผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาลมากข้ึนถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการขยายฐานการตลาด เน่ืองจากกว่าร้อยละ 90 

ของสินคา้อาหารท่ีมุสลิมบริโภคผลิตโดยผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่มุสลิม 
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สาํหรับประเทศไทยแลว้นบัว่ามีศกัยภาพในการผลิตอาหารฮาลาลเหนือคู่แข่งหลายๆประเทศ เน่ืองจากเป็น

แหล่งผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก แต่กลบัมีส่วนแบ่งในตลาดสินคา้ฮาลาลโลกเพียง 330 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ หรือ เพียง 0.057% ของมลูค่าตลาดอาหารฮาลาลโลกเท่านั้น (Asia Food Journal, 2008:13) แมว้่าประเทศไทย

จะมีศกัยภาพในการผลิตอาหารเขา้สู่ตลาดฮาลาลแต่ก็มีจุดอ่อนจากการท่ีไม่ใช่เป็นประเทศมุสลิม จึงจาํเป็นตอ้งสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ในการผลิตและส่งออกสินคา้ฮาลาล รวมทั้งสร้างความเช่ือถือ และ

การยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีเป็นประชาชาติมุสลิม ว่าสินคา้ฮาลาลท่ีผลิตจากประเทศไทยถูกตอ้งตามบทบญัญติัศาสนา

อิสลามและมาตรฐานสากล เน่ืองจากท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์ฮาลาลของประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดไม่มากนักเม่ือ

เปรียบเทียบกบัสินคา้จากแหล่งผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียรวมทั้ง

ในภูมิภาคอ่ืนของโลก เช่น ประเทศออสเตรเลีย อเมริกาใต ้ทวีปยโุรป 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทอาหารฮาลาลในมิติของบญัญติัอิสลามและเศรษฐกิจ” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

บทบาทของอาหารฮาลาลตามบญัญติัอิสลาม จากการศึกษาพบว่าอาหารฮาลาลมีบทบาทท่ีสาํคญัในมิติต่างๆเป็นอยา่ง

มาก มิติทางจิตวิญญาณ มิติทางสรีระร่างกาย มิติทางการดาํเนินชีวิต มิติทางสังคม มิติทางการตอบรับคาํขอพร มิติทาง

วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ มิติทางอุตสาหกรรมการผลิต มิติทางธุรกิจส่งออก 

6.1  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

จากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัเห็นว่าควรเพ่ิมการส่งเสริมให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาหารฮาลาลทุก

ภาคส่วนเกิดความตระหนกัถึงความสาํคญัและบทบาทของอาหารฮาลาลให้มากยิง่ข้ึนอนัจะส่งผลดีต่อปัจเจกชนและ

สังคมไทยโดยรวม 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากปัจจยัการผลิตอาหารฮาลาลครอบคลุมวตัถุดิบ กระบวนการผลิต สถานท่ีผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์

การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่งและการวางจาํหน่าย ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีโครงการวิจยัต่อเน่ืองจน

ครอบคลุมปัจจยัการผลิตอาหารฮาลาลอยา่งครบถว้น 
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แนวทางการสร้างขวัญและกําลังใจของทหารกองประจําการตามหลักพรหมวิหาร 4: 

ศึกษาเฉพาะกรณ ีกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ 

GUIDELINE OF MORALE BUILDING OF PRIVATE BY FOUR BRAHMAVIHARA: 

A CASE STUSY OF THE TRANSPORTATON REGIMENT OF KING GUARD 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการ และ 2) เสนอ

แนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ โดย

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 10 นาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ทหารกอง

ประจาํการ จาํนวน 5 นาย และ กลุ่ม 2) ผูบ้งัคบับญัชาทหารกองประจาํการ จาํนวน 5 นาย สังกดักรมทหารขนส่งรักษา

พระองค์ รวมทั้ งการค้นหาเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้างขวญัและกาํลงัใจทหารกอง

ประจาํการ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจยัจูงใจ คือ ดา้นความมัน่คง ความตอ้งการรายได ้สังคมให้การยอมรับคน

ท่ีสมคัรเป็นทหารมากกว่าคนหนีทหาร ความกา้วหน้าในอาชีพตอ้งการไดสิ้ทธิเข้าเป็นนักเรียนนายสิบและการ

ประชาสัมพนัธ์โดยส่ือฝ่ายทหาร แนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 

คือ ผูบ้ริหารควรมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา การให้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั การพูดจาทกัทาย

ให้ความเคารพ ความรัก และปรารถนาดีต่อกนั ยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนได้ดี และผูบ้ริหารตอ้งแสดงความยินดีกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีประสบความสาํเร็จพร้อมกบัปล้ืมปิติกบัผูท่ี้ประสบความสําเร็จ ผูบ้ริหารควรวางตนเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  เหมาะสมกบัฐานะ วางตนเสมอตน้ เสมอปลายไม่ลาํเอียง ไม่เลือกปฏิบติัไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่แบ่ง

พรรคแบ่งพวก ตดัสินปัญหาดว้ยความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม 

คาํสําคญั: ขวญัและกาํลงัใจ, ทหารกองประจาํการ, หลกัพรหมวิหาร 4 

ABSTRACT 

This study aims to 1) Study of the morale of the military and 2) Guideline of Morale building of private 

by four Brahmavihara. The qualitative research was used in in-depth interviews with purposive samplings. The 

sample group consisted of 10 people, divided into 2 groups: 1) 5 Private and 2) 5 Private commander by the 

Transportation Regiment of King Guard. As well as finding additional documentation related to military morale. To 

analyze data by descriptive analysis. 
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การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

In the in-depth interview, Motivation factor are security, to income, the social admissions for the people 

who apply for military, the needs of the right to a student for sergeant and the public relations by media of the 

military. Guideline of Morale building of private by four Brahmavihara should: equally treat each of their 

subordinates, not unreasonably taking sides, offer assistance to their colleagues and promote colleagues’ career 

progression. 

Keywords: Moral, Private, Four Brahmavihara  

1. บทนํา

ในปัจจุบนัท่ีสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาํให้หน่วยงานหรือองค์กร

ตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ทรัพยากรมนุษย ์ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ 2560-2564) ซ่ึงยึดโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไดเ้น้นให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาเช่นกัน (มหิศวรศ ์ชัยเพ็ชร์, 

2560, น. 1) คนเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการทาํให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คนหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างผลผลิต ซ่ึงนําไปสู่ความสําเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กร การ

ดาํเนินการท่ีจะให้มนุษยส์ร้างสรรค์ผลงานไดเ้ป็นอย่างดีนั้น ตอ้งอาศยัคุณภาพการบริหารและการพฒันาทรัพยากร

มนุษยค์วบคู่กนัไป จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งปรับปรุงดูแลให้บุคลากรทุกคนทุกระดบัไดรั้บการพฒันาอย่าง

เหมาะสม เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจของบุคลากรในองคก์ร (สุธินี ฤกษข์าํ, 2560, น. 28) 
ระบบการรับราชการทหารเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ซ่ึงปฏิบติัตาม 

พระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กาํหนดหน้าท่ีน้ีให้เฉพาะชายท่ีมีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าท่ี

ตอ้งเขา้รับราชการทหารดว้ยตนเองทุกคน โดยกาํหนดขั้นตอนเก่ียวกบัการรับราชการทหารไวต้ั้งแต่ การลงบญัชี

ทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเขา้กองประจาํการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดชายไทย

เร่ิมเป็นทหารกองเกิน นบัแต่อายคุรบสิบแปดปีบริบรูณ์ และไดล้งบญัชีทหารกองเกินไว ้ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไป

รับการตรวจเลือก เพ่ือเขา้กองประจาํการได ้เม่ืออายคุรบยีสิ่บเอ็ดปีบริบรูณ์ ทหารกองเกินเม่ือเขา้รับราชการทหารกอง

ประจาํการครบกาํหนดหรือ สาํเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกาํหนด หรือ มีอายุครบสามสิบ

ปีบริบรูณ์ จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุน เม่ือเวลาผ่านไปหรืออายุครบตามท่ีกาํหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพน้

ราชการทหารต่อไป ในระหว่างท่ีเป็นทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนนั้นอาจถูกเรียกพลไดต้ามท่ีกระทรวง- 

กลาโหมเห็นสมควรและ อาจถูกระดมพลไดห้ากมีพระราชกฤษฎีกา 

“ทหารกองประจาํการ” หรือ “ทหารเกณฑ”์ เป็นกาํลงัพลท่ีนับว่ามีความสําคญัและมีจาํนวนมากท่ีสุดใน

กองทพั เพราะนอกจากจะเป็นกาํลงัพลทางดา้นการทหารแลว้ ยงัเสริมสร้างความมัน่คงของชาติทั้งในดา้นการเมือง 

เศรษฐกิจ การเปล่ียนสถานภาพจากการใชชี้วิตพลเรือนไปสู่ภาระหน้าท่ีรับใชป้ระเทศชาติ ย่อมส่งผลต่อการปรับตวั 

ทศันคติ และการดาํเนินชีวิต เน่ืองจากตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัระเบียบวินยัและกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัของทหารซ่ึงแตกต่าง

จากการใชชี้วิตขณะเป็นพลเรือน บางรายไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองต้องมาเป็นทหารเกณฑ ์ ไม่อยากแยกจาก

ครอบครัวหรือลาออกจากงานท่ีทาํ เป็นตน้ (อภิเชษฐ ชุ่มวารี, 2560, น. 2) ปัจจยัเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบและสร้าง
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ความกดดนัทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนอาจนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตตามมา เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้าและปัญหา

การปรับตวั และอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการหลีกเล่ียง ขดัขืน หรือขาดหนีราชการ  

ดงันั้ นในการปฏิบติังาน นอกจากจะมีระเบียบวินัยคาํสั่งเป็นตัวควบคุมให้กาํลังพลทาํงานสําเร็จตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ลว้ส่ิงสําคญัอย่างหน่ึงก็คือความสุขกาย ความสบายใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะ

เกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัขวญัและกาํลงัใจเป็นปัจจยักาํหนด หรือเป็นพลงัผลกัดนัให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบัติงาน  ดังนั้ นขวัญและกําลังใจจึงถือว่าเ ป็นส่ิงจํา เป็นท่ีผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บริหารจะต้อง เอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ เพราะการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจของพนักงานจะเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพของ

ผูป้ฏิบติังานให้อยูใ่นระดบัสูงตามความตอ้งการและส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานท่ีจะบรรลุตามวตัถุประสงค์

ขององค์กร (กฤษณะ นันทะวิชัย, 2560, น. 2)  โดยในการปฏิบติังานนั้ นผูท่ี้มีขวญัและกาํลงัใจดีมกัจะเป็นผูท่ี้มี

ความสามารถในการทาํงานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายขององคก์รและจะสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพให้กบัหน่วยงาน 

ขวญักาํลังใจถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพของบุคลากร ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อผลงานของ

หน่วยงานเป็นอยา่งยิง่ ขวญัเป็นส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการท่ีจะปฏิบติัภารกิจ ตามนโยบายให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ในขณะเดียวกนักองทพัมกัพบปัญหาคือ การฝึกหนักของทหารเกณฑ์

แสดงออกถึงความเครียด ความเหน่ือยลา้ มีเวลาในการอยูร่่วมกบัครอบครัวมีน้อย ประกอบกบัผูบ้งัคบับญัชาสั่งการ

โดยบงัคบัตอ้งให้ไดผ้ลงานตามสั่ง ไม่ไดม้องดูเร่ืองปัญหาอุปสรรค ทาํให้สภาพกาํลงัใจของทหารเกณฑ์ลดน้อยลง 

ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีคือภาพสะทอ้นเม่ือเกิดภาวะของระดบัขวญัและกาํลงัใจของบุคลากรของกองทพัตกตํ่านั่นเอง 

(วรรณภา  พวัเวส, 2552, น. 1) 

การปกครองบงัคบับญัชาทหารกองประจาํการให้ไดผ้ลตามท่ีพึงปรารถนานั้นประการหน่ึงท่ีผูบ้งัคบับญัชา

ต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลนั่นคือคุณธรรมหรือการมีหลักธรรมท่ีจําเป็นสําหรับการปกครอง ซ่ึงได้แก่

หลกัธรรมในการครองตน หลกัธรรมในการครองคน และหลกัธรรมในการครองงาน ซ่ึงหลกัธรรมท่ีจาํเป็นสําหรับ

ผูบ้งัคบับญัชาควรนาํมาใชเ้พ่ือครองคนมีหลายประการ แต่หลกัธรรมท่ีมีการนาํไปใชม้ากท่ีสุดคือ หลกัพรหมวิหาร 4 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559, น. 124) ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีจะนาํพาบุคคลไปสู่ความสําเร็จไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยหลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ประกอบดว้ย เมตตา หมายถึง ความรักท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนอย่างจริงใจ กรุณา 

หมายถึง ความสงสารและเห็นใจพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเก้ือกลูต่อบุคคลอ่ืน มุทิตา หมายถึง การพลอยยนิดีเม่ือ

บุคคลอ่ืนไดดี้หรือประสบความสมหวงั และอุเบกขา หมายถึง การวางเฉยหรือปล่อยวางในส่ิงท่ีสุดวิสัยท่ีจะช่วยเหลือ

ได ้(ณฐัพร ภูทองเงิน, 2555, น. 3)  

ผูบ้งัคบับญัชาจึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัพรหมวิหาร 4 เพ่ือให้การทาํงานมีประสิทธิผล บางคร้ังผูบ้งัคบับญัชา

อาจไม่ให้ความสาํคญัต่อการใชห้ลกัธรรมในการบริหารจดัการ ส่งผลให้ทหารกองประจาํการขาดขวญัและกาํลงัใจ 

หรืออาจเพราะผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมอย่างเพียงพอก็ส่งผลให้ทหารกองประจาํการขาด

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาเร่ืองแนวทางการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4  เพ่ือให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวท้ั้ง 2 ขอ้ คือ  

1) ศึกษาสภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการ 2) เสนอแนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกอง

ประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 อนัจะเป็นขอ้มลูนาํเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นองคค์วามรู้ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึง

ยงัไม่มีการศึกษาวเิคราะห์สรุปไวเ้ป็นงานวจิยัอยา่งเป็นทางการ อีกทั้งเป็นแนวทางให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํไปใชป้ระโยชน์
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ต่อการบริหารงานการสร้างขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังาน สามารถพฒันาทหารกองประจาํการให้สามารถ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการ

2. เพ่ือนาํเสนอแนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4

3. การดําเนินการวจิัย

งานวิจัยเร่ือง แนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 ผูว้ิจัย

กาํหนดขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบั ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรูปแบบโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และสมัภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview)  

3.2 ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจยักาํหนดการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ทหารกอง

ประจาํการ จาํนวน 5 นาย 2) ผูบ้งัคบับญัชาทหารกองประจาํการ จาํนวน 5 นาย ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) 

3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 

3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการวิจยัระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 

2560 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ 

ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั

สภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการ และแนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการ

ตามหลกัพรหมวิหาร 4 เป็นลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ไดข้อ้มลูเชิงลึกตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจยั โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ทบทวนจากเอกสาร ประกอบด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตาํรา

เอกสาร วารสาร แผน่พบั และขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจของทหาร

กองประจาํการ และแนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 

2) การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ผูว้ิจยัส่งหนังสือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง

และกาํหนดวนั เวลาสถานท่ี ท่ีจะสัมภาษณ์และส่งคาํถามการสัมภาษณ์ล่วงหน้า โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการสนทนา 

(Moderator) และเป็นผูจุ้ดประเด็นเพ่ือให้เกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการสนทนาอย่างกวา้งขวาง 

ละเอียด ลึกซ้ึง ใชเ้วลาสัมภาษณ์ในบรรยากาศเป็นกนัเองดว้ยการจดบนัทึกและการบนัทึกเสียง รวมทั้งส้ิน 10 นาย 

3.7 วิเคราะห์ สรุปและนาํเสนอผลการวิจยั ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู จากการวิจยัตามลาํดบั ท่ีได้

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์พร้อมทั้งสรุปและให้ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัต่อไป 
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4. ผลการวจิัย

1. สภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจําการ

ผลจากการสัมภาษณ์ สภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการ พบว่า ปัจจยัจูงใจ คือ ดา้นความมัน่คง 

ความตอ้งการรายได ้สังคมให้การยอมรับคนท่ีสมคัรเป็นทหารมากกว่าคนหนีทหาร ความกา้วหน้าในอาชีพตอ้งการได้

สิทธิเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบและการประชาสัมพนัธ์โดยส่ือฝ่ายทหาร ทหารกองประจาํการมีเงินเดือนไม่เพียงพอ และ

ส่วนหน่ึงมีภาระหน้ีสินจนทาํให้เกิดความไม่มัน่คงในชีวิตการทาํงาน ดงันั้น หน่วยงานหรือองค์กรทางการทหารควรมี

นโยบายให้ผลตอบแทนแก่ทหารในสังกัดของตนเองมากกว่าน้ี เช่น การเพ่ิมเงินเดือน และเพ่ิมเบ้ียเล้ียงให้มากข้ึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทหารกองประจาํการท่ีตอ้งปฏิบติังานภาคสนามภาคใตท่ี้เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัยิ่งควรจดัผลตอบแทน เบ้ีย

เล้ียง สวสัดิการต่าง ๆ ให้มากกว่าทหารท่ีทาํงานสาํนกังานหรือทาํงานในเมืองให้เพียงพออยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ขวญักาํลงัใจให้ทหารกองประจาํการในการปฏิบติังาน โดยอาจมีการเพ่ิมสวสัดิการทางออ้มเพ่ือให้ทหารกองประจาํการมี

ความตั้งใจในการปฏิบติังาน เช่น การมีรางวลัพิเศษ และการเพ่ิมวนัลาให้แก่ทหารกองประจาํการท่ีปฏิบติังานดี เพ่ือเป็น

การจูงใจให้ทหารกองประจาํการมีความตั้งใจในการปฏิบติังานมากข้ึนกว่าเดิม เป็นตน้ 

ทหารกองประจาํการไม่สมคัรใจตั้งแต่ตน้ บางคนท่ีมีงานประจาํทาํอยูแ่ลว้ตอ้งออกจากงานหากปลดประจาํการ

แลว้ก็ไม่มีหลกัประกนัว่าจะกลบัไปทาํงานเช่นเดิมไดอี้ก หน่วยงานจดัสวสัดิการให้แก่ทหารกองประจาํการ แต่ยงัไม่ตรง

กบัความตอ้งการของกาํลงัพล การท่ีบุคคลคนหน่ึงเขา้มารับราชการทหารเป็นทหารกองประจาํการนั้น ตอ้งมีการปรับตวั

ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอย่างมาก จากท่ีเคยทาํส่ิงใดก็ได้ตามใจตนมีอิสระในการตดัสินใจก็ต้องมาอยู่ในกฎระเบียบท่ี

เคร่งครัดของระบบทหาร จากท่ีไม่เคยตอ้งถูกออกคาํสั่งให้ทาํงานต่าง ๆ ก็ตอ้งมาอยู่ในสถานภาพท่ีตอ้งรับฟังคาํสั่งจาก

ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด ตอ้งทาํในส่ิงท่ีตนไม่ถนดัและผูบ้งัคบับญัชามีความเมตตาน้อย บางคร้ังมีการใชอ้าํนาจเกิน

ขอบเขต มีใชอ้ารมณ์ในการสั่งการ การดูแลทุกขสุ์ขของทหาร เพียงแค่นาน ๆ คร้ัง บางคร้ังไม่เปิดโอกาสช้ีแจงขอ้กล่าวหา

เม่ือกระทาํความผดิ รวมถึงขาดขวญัและกาํลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา การสนับสนุนให้ทหารมีความรู้ความสามารถยงัไม่

ทัว่ถึง บางคร้ังไม่ให้กาํลงัใจในการกระทาํความดี การปฏิบติัตนต่อทหารทุกคนยงัไม่เท่าเทียมกนั และยงัขาดการช้ีแจง

กฎระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งถูกตอ้ง  

2. แนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจําการตามหลกัพรหมวหิาร 4

กองทพับกควรสร้างแรงจูงใจให้คนท่ีเต็มใจอยากเป็นทหารจริง ๆ สมคัรเขา้มาเป็นทหารกองประจาํการมากข้ึน 

เช่น อาจจะสร้างแรงจูงใจการเขา้มาเป็นทหารดว้ยการเพ่ิมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการ ซ่ึงนโยบายการปรับเพ่ิมเงินเดือน

ค่าตอบแทนจึงอาจเป็นอีกทางหน่ึงท่ีช่วยจูงใจให้คนเต็มใจสมคัรทหารมากข้ึน เน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมนั้ น

อาจจะช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจของครอบครัวได ้ ทางหน่วยงานของทหารกองประจาํการควรปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร

ต่อไปได ้โดยเน้นไปท่ีดา้นความยึดมัน่ในเกียรติยศและศกัด์ิศรีของทหารเป็นลาํดบัแรก สวสัดิการอ่ืน ๆ ยงัไม่ตรงกบั

ความตอ้งการของทหารกองประจาํการ ซ่ึงการแกปั้ญหาในระยะยาวนั้นหน่วยตอ้งศึกษาและหาสาเหตุของการเกิดปัญหา

ท่ีแทจ้ริง เช่น การเสียชีวิตของพลทหารในห้วงของการฝึก ควรท่ีจะมีการเยยีวยาให้แก่ครอบครัวอย่างสมควรกว่าเดิม 

เพราะอยา่งไรทหารกองประจาํการก็มีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่าทหารทุกชั้นยศ เป็นตน้ ผูบ้งัคบับญัชาควรนาํหลกัพรหม

วิหาร 4 มาสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ทหารกองประจาํการ คือ ผูบ้ริหารควรมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

ดา้นเมตตา ผูบ้งัคบับญัชาควรมีความปรารถนาให้ทหารกองประจาํการทุกคนมีความสามคัคีกนัในท่ีทาํงานโดยการให้ทาํ

กิจกรรมร่วมกนั มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถให้ตรงกบับุคคล ดา้นกรุณาผูบ้งัคบับญัชาควรมีการจดัระเบียบ
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และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบังานของกรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั เป็นท่ีปรึกษา

ท่ีดีและให้ค ําแนะนําแก่ทหารกองประจําการเม่ือมีปัญหา ด้านมุทิตา ผู้บังคับบัญชาควรจัดโครงการพัฒนา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานโดยส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพการทาํงาน การจดักิจกรรมพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกภาคเรียน สร้างขวญัและกาํลงัใจให้เกิดกบัทหารกอง

ประจาํการอยา่งสมํ่าเสมอ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีงามแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ดา้นอุเบกขา ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณา

ความดีความชอบอยา่งยติุธรรม คือ ประเมินผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีการรับผดิชอบงานตามความรู้ความสามารถของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ี ยดึกฎระเบียบและความถูกตอ้งตามกฎขององคก์ร 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4: 

ศึกษาเฉพาะกรณีกรมทหารขนส่งรักษาพระองค”์ ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจจึงนาํมาอภิปรายผลไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจําการ 

เน่ืองจากทหารกองประจาํการไม่สมคัรใจตั้งแต่ตน้ บางรายเม่ือรู้ว่าตอ้งมาเป็นทหารตามท่ีกฎหมายกาํหนด

อาจเกิดความรู้สึกไม่พอใจ นอกจากน้ีการจ่ายค่าตอบแทนไม่เพียงพออาจส่งผลต่อการดาํรงชีพตนเอง และครอบครัว 

ทหารเกณฑบ์างนายท่ีมีงานประจาํทาํอยูแ่ลว้ตอ้งไดรั้บผลกระทบ อาจทาํให้ตอ้งออกจากงาน หากปลดประจาํการแลว้ 

ก็ไม่มีหลกัประกนัว่าจะกลบัไปทาํงานเช่นเดิมไดอี้ก สวสัดิการอ่ืน ๆ หน่วยงานมีการจดัสวสัดิการให้แก่ทหารกอง

ประจาํการ แต่ยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของกาํลงัพล เช่น การจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาให้ทหารกอง

ประจาํการ ยงัจาํกดัอยู่แค่มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตอนปลายเท่านั้น ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปกว่านั้นยงัไม่มีทาํให้ขาด

โอกาสในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การศึกษาในระดับอุดมศึกษายงัไม่มีการจัดให้แก่กาํลังพล หน่วยมีการจัด

สวสัดิการตามท่ีกองทพับกกาํหนด แต่ยงัมีความล่าชา้ในการแจกจ่ายการไดรั้บสวสัดิการท่ีหน่วยหรือกองทพัจดัให้แก่

กาํลงัพลมีการดาํเนินการอยา่งล่าชา้ ทาํให้การปฏิบติัไม่ครบถว้นสมบรูณ์หน่วยยงัจดัให้แก่ทหารกองประจาํการยงัไม่

ตรงต่อความตอ้งการ สอดคล้องกับ นิยม สิงห์โห (2559, น.10) ได้ทาํการวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันา

คุณภาพชีวิตตามแนวพุทธวิธีของทหารกองประจาํการ กองบญัชาการศูนยก์ารทหารมา้ ผลการวิจยัพบว่า ควรให้

ทหารกองประจาํการและครอบครัวไดรั้บการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนบา้งตามสมควร และให้ความรู้พ้ืนฐาน

ดา้นกฎหมายและระบบสารสนเทศดว้ย ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะทหารกองประจาํการท่ีเขา้รับราชการ มาจากพ้ืนฐานท่ี

แตกต่างกนั บางคนฐานะค่อนขา้งยากจน มีภาระท่ีตอ้งรับผดิชอบมากแต่มีรายไดน้้อย ถา้ไดรั้บการช่วยเหลือจากทาง

ราชการเม่ือประสบปัญหา เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน จะทาํให้เกิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

2. แนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจําการตามหลกัพรหมวหิาร 4 

กองทพับกควรสร้างแรงจูงใจให้คนท่ีเต็มใจอยากเป็นทหารจริง ๆ สมคัรเขา้มาเป็นทหารกองประจาํการมาก

ข้ึน เช่น อาจจะสร้างแรงจูงใจการเขา้มาเป็นทหารดว้ยการเพ่ิมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการ ซ่ึงนโยบายการปรับเพ่ิม

เงินเดือนค่าตอบแทนจึงอาจเป็นอีกทางหน่ึงท่ีช่วยจูงใจให้คนเต็มใจสมคัรทหารมากข้ึน เน่ืองจากค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมนั้นอาจจะช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจของครอบครัวได ้สอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2556 : 15-16) 

นาํเสนอไวว้่า “หากองคก์รมีความโปร่งใสบริหารงานดว้ยความยติุธรรมยอ่มทาํให้บุคลากรในองคก์รเกิดขวญักาํลงัใจ 

เกิดความสุข ความพึงพอใจเกิดการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังาน พยายามให้เกิดความยุติธรรมกบัทุกฝ่ายอย่าง

เต็มท่ี”  
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แนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 มีดงัน้ี 1) ดา้นเมตตา 

ผูบ้ริหารควรแสดงความรักความเมตตา และเอาใจใส่ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั  

2) ด้านกรุณา ผูบ้ริหารควรมีความเมตตากรุณาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันนํ้ าใจ  ทั้ง

ทางดา้นวตัถุ กาํลงักายและกาํลงัใจ 3) ดา้นมุทิตา ผูบ้ริหารควรทาํตนเป็นกลัยาณมิตรมากกว่าเป็นผูบ้งัคบับญัชา รู้จกั

เป็นผูใ้ห้และเป็นผูรั้บท่ีดี ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจงาน  4) ดา้นอุเบกขา ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัวางเฉย ทาํใจ

เป็นกลาง ไม่ปฏิบติัเอนเอียงดว้ยความรักหรือชงั มีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยไ์ม่เห็นแก่ตวั ให้ความรักความเป็นธรรมกบั

ทุกคน สอดคล้องกับ ทวีว ัฒน์ อ่างนิลพนัธ์ (2553, น. 93) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาคุณภาพชีวิตของทหารกอง

ประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 กรณีศึกษาจงัหวดัทหารบกบุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารควรมีความเมตตา

มากข้ึน ใชอ้าํนาจในขอบเขตท่ีกาํหนด รวมถึงสั่งการดว้ยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ สนใจทุกข์สุขของทหารมากกว่าน้ี 

เปิดโอกาสให้ช้ีแจงขอ้กล่าวหาทุกคร้ังเม่ือกระทาํความผดิ ส่งเสริม และสร้างขวญักาํลงัใจแก่ทหารมากข้ึน สนับสนุน

ให้ทหารมีความรู้ความ สามารถเพ่ิมข้ึนอยา่งทัว่ถึง ให้กาํลงัใจแก่ผูก้ระทาํความดีทุกคร้ังท่ีมีโอกาส ผูบ้งัคบับญัชาควร

ปฏิบติัต่อทหารทุกคนดว้ยความเสมอภาค และช้ีแจงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้ถูกตอ้ง ครบถว้นอยูเ่สมอ 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกั

พรหมวิหาร 4 โดยเร่ิมจากผูบ้งัคบับญัชามีความปรารถนาดีต่อทหารกองประจาํการอยา่งจริงใจ ให้การช่วยเหลือ ช่วย

แกปั้ญหาให้แก่ทหารกองประจาํการ สร้างความรัก ความศรัทธา ความเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารและสถานศึกษา สร้าง

ขวญัและกาํลงัใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการช่ืนชมยินดีในความสําเร็จของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมีใจท่ีเป็นกลางใน

การรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกฝ่าย และรักษาระเบียบวินัยในการบริหารงาน จะทาํให้กระบวนการ

บริหารงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปตามเป้าหมาย ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการร่วมแรงร่วมใจกนัในการปฏิบติังาน ส่งผล

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัจูงใจต่อสภาพขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการ ไดแ้ก่ 

ดา้นความมัน่คง ความตอ้งการรายได ้สังคมให้การยอมรับคนท่ีสมคัรเป็นทหารมากกว่าคนหนีทหาร ความกา้วหน้า

ในอาชีพตอ้งการไดสิ้ทธิเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบและการประชาสัมพนัธ์โดยส่ือฝ่ายทหาร แนวทางการสร้างขวญัและ

กาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 คือ ผูบ้ริหารควรมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา การ

ให้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั การพดูจาทกัทายให้ความเคารพ ความรัก และปรารถนาดีต่อกนั ยนิดีเม่ือเห็นคน

อ่ืนไดดี้ และผูบ้ริหารตอ้งแสดงความยินดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีประสบความสําเร็จพร้อมกบัปล้ืมปิติกบัผูท่ี้ประสบ

ความสําเร็จ ผูบ้ริหารควรวางตนเหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท่ี  เหมาะสมกบัฐานะ วางตนเสมอตน้ เสมอปลายไม่

ลาํเอียง ไม่เลือกปฏิบติัไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ตดัสินปัญหาดว้ยความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

จากผลการวิจยัเร่ืองแนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 : 

ศึกษาเฉพาะกรณีกรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี  
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6.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัตกิาร 

การนําแนวทางการสร้างขวญัและกาํลงัใจของทหารกองประจาํการตามหลักพรหมวิหาร 4 ควรมีการ

วางแผนงานกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากผลการวิจยัดงัน้ี  

1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีท่ีมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจหน้าท่ี

และนาํองคค์วามรู้หรือเคร่ืองมือในการนาํไปปฏิบติังานปรับประยกุตใ์ช ้

2) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีนําผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปใช้อาจต้องปรับกลไกและรูปแบบการ

ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในแต่ละหน่วย 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชค้วรมีการประสานงานเพ่ือสร้างความ

เขา้ใจในการทาํงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยข้ึนตรงท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติังานในระดบัหน่วย 

6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรคในการบริหารพฒันาขวญัและกาํลงัใจของทหาร

กองประจาํการ เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาการบริหารพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) การทาํวิจยัในคร้ังน้ีใชป้ระชากรจากทหารกองประจาํการ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ซ่ึง

ไม่ครอบคลุมกบัภูมิลาํเนาของทหารกองประจาํการทั้งประเทศ รวมทั้งควรจะมีการทาํวิจยัเพ่ิมเติมในส่วนของทหาร

กองประจาํการกองทพัเรือ และกองทพัอากาศดว้ย เพ่ือนาํผลการวิจยัมาปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองการสร้างขวญัและ

กาํลงัใจในภาพรวมได ้ 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอกราบขอบพระคุณ พระราชปริยติัมุนี, ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.วุฒินันท ์กนัทะเตียน อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

ท่ีกรุณาให้ความรู้ คาํแนะนาํ และสนบัสนุนการทาํวิจยัน้ีจนสาํเร็จลุล่วงมาไดด้ว้ยดี  

เอกสารอ้างองิ 

กฤษณะ  นนัทะวิชยั, พนัเอก. (2560). การพัฒนากาํลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย. รายงานการ

วิจยัประกอบการศึกษาสถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง วทิยาลยัการทพับก. 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2556). อารยสามคัคี: พลงัสามคัคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง. วารสารสถาบัน

พระปกเกล้า, 11(3), 5-18. 

ณฐัพร ภูทองเงิน. (2555). การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 ในกลุ่ม 

สถานศึกษาเขตพืน้ท่ีท่ี 1-4 สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. (วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั).  

ทวีวฒัน์  อ่างนิลพนัธ์. (2553). การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจาํการตามหลกัพรหมวิหาร 4 กรณีศึกษา

จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์. (พุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั). 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2352 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

นิยม สิงห์โห, พนัเอก. (2559).  ยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธวิธีของทหารกอง

ประจาํการ กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า. (ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั). 

บรรยงค ์โตจินดา. (2543). การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: บริษทั

รวมศาส์น (1977) จาํกดั. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (พิมพค์ร้ังท่ี 34). มลูนิธิ

การศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต). 

มหิศวรศ ์ ชยัเพช็ร์, พนัเอก. (2560). ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการนายทหารช้ัน

สัญญาบัตรสังกัด กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3. รายงานการวิจยัประกอบการศึกษาสถาบนัวิชาการทหารบก

ชั้นสูง วิทยาลยัการทพับก. 

วรรณภา  พวัเวส. (2552). กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจาํการกองทัพอากาศท่ีมีผลกระทบต่อ

สังคมไทย. (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยับรูพา). 

สุธินี ฤกษข์าํ. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: หลักการและการประยกุต์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2353 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2354 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานทีอ่อกก าลงักายในร่ม: 

กรณีศึกษาสนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

INDOOR STADIUM MANAGEMENT EFFECTIVENESS: A CASE STUDY OF CHIANGMAI 
700TH ANNIVERSARY STADIUM AND CHIANGMAI MUNICIPALITY STADIUM 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 

700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มเป็นอยา่งไร 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน
ดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพฒันาท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหารจดัการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มเป็นอยา่งไร  

ผลการวจิยัพบว่า 
1) ประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มโดย

ดา้นผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่อยูใ่นระดบัดีมาก และสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มโดยดา้นผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีอยูใ่นระดบัดี ส่วนในดา้นผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการจดัการของสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ในดา้น
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปีโดยรวมอยู่ในระดับดีเช่นกัน 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มมี 4ปัจจยัไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากร 
2) ดา้นการเงิน และงบประมาณ 3) ดา้นสถานท่ี วสัดุ และส่ิงอ านวยความสะดวก 4. ดา้นการจดัการ 3) แนวทางในการ
พฒันาท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มได้แก่ 1) แนวทางในด้านการวางแผน 2) แนวทางในด้านการจดัการองค์กร 3) 
แนวทางในดา้นการช้ีน า 4) แนวทางในดา้นการควบคุม 

ค าส าคญั:  สถานท่ีออกก าลงักายในร่ม,ประสิทธิผลการบริหารจดัการ 
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ABSTRACT 
This study aims to 1. To study the result of management’s effectiveness of indoor gymnasium: Case study 

of Chiang Mai’s 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai Municipality Stadium. 2. To study the factor that 
affects to Chiang Mai’s 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai Municipality Stadium. And 3. To find a 
guidance to develop management’s effectiveness of indoor gymnasium in Chiang Mai’s 700th Anniversary 
Stadium and Chiang Mai Municipality Stadium. By collecting an information from the management team of Chiang 
Mai’s 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai Municipal Stadium, which directly work with indoor Chiang 
Mai’s 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai Municipality Stadium and users in these areas and by giving 
them a 100 questionnaire form. Our questionnaire found that: 1. the result of management’s effectiveness of indoor 
gymnasium: Case study of Chiang Mai’s 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai Municipality Stadium are in 
the level of “Very good” and Chiang Mai’s 700th Anniversary Stadium resource management is in the level of 
“Good” In the part of performance management of Chiang Mai’s 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai 
Municipality Stadium are in the level of “Good” and the satisfaction of users are in the level “Good” in both Chiang 
Mai’s 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai Municipality Stadium. 

Keywords:  indoor gymnasium, Management Effectiveness 

1. บทน า
แนวโนม้ทางดา้นกีฬา กระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ การกา้วสู่สังคมผูสู้งอาย ุการต่ืนตวั ในเร่ืองของ

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพของคนทัว่โลก ท าใหป้ระชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพ เล่นกีฬา และออกก า ลงักาย
มากข้ึน การกีฬายงัมีส่วนส าคญัในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิด ความสมานฉันท์และ
สามคัคีของคนในชาติการกีฬายงัสามารถเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละมีส่วนส าคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศไดด้งันั้น การกีฬาและนนัทนาการจึงมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของคนให้มีความสมบูรณ์ดา้น
ร่างกายมีความพร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

ซ่ึงตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พฒันาการกีฬาและวทิยาศาสตร์การกีฬาอยา่งเป็นระบบเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อการอาชีพ ไดมี้การเนน้ถึง การ
พฒันาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ส่ิงอ านวยความสะดวก และบุคลากรเพ่ือรองรับกีฬา เพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการ
อาชีพ และการใหบ้ริการทางการกีฬา 

ดว้ยเหตุน้ีภายใตยุ้ทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ไดม้อบหมายให้
สมาคมกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมดา้นกีฬาของจงัหวดัโดยตรงไดเ้ลง็เห็นวา่การ
พฒันากีฬาของจงัหวดั เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาตั้งแต่ระดบัรากหญา้ข้ึนไปสู่ในระดบันานาชาติ ซ่ึงจะตอ้ง
เช่ือมโยงต่อไปถึงหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากีฬาอยา่งแทจ้ริงและยัง่ยืน นอกจากในส่วนของการพฒันา
นกักีฬาแลว้ยงัสามารถพฒันาบุคลากรทางการกีฬาอาทิผูฝึ้กสอน ก็จะไดรั้บการพฒันาเพ่ิมมากยิ่งข้ึนดว้ย (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2551) 
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จงัหวดัเชียงใหม่มีสนามกีฬาขนาดใหญ่จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ซ่ึงสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นสนามกีฬาแห่ง แรกในจังหวดัเชียงใหม่ 
(ส านกังานศูนยเ์ยาวชน - ประชาชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่, 2551) 

จึงเกิดประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลดา้นการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 
ปี และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่:กรณีศึกษาด้านสถานท่ีออกก าลงักาย ว่าสนามกีฬา 700ปี และสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีแนวทางในการพฒันาดา้นการบริหารจดัการสถานท่ีออกก าลงักายในร่มอยา่งไร รวมถึงความ
พึงพอใจต่อการใชบ้ริการของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ มีความพึงพอใจ มาก น้อยเพียงใด ศึกษาการบริหารจดัการ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม ตลอดจน
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจยัดา้นใดท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ี
ออกก าลงักายในร่มเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มเป็นอยา่งไร 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนาม

กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม 

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพฒันาท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มเป็นอยา่งไร 

3. การด าเนินการวจิยั
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. ผูบ้ริหารท่ีบริหารงานดา้นสถานท่ีออกก าลงักาย หรือท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการรับผิดชอบควบคุมและ ดูแล

สถานท่ีออกก าลงักาย บุคลากร หรือผูป้ฏิบติังานดา้นสถานท่ีออกก าลงักาย ภายในสถานท่ีออกก าลงักายของสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา 700ปีจงัหวดัเชียงใหม่  

2. จ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา 700ปี
จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 100 คน 

ต่อจากนั้ นท าการค านวณขนาดตัวอย่างตามแนวคิดของ Yamane โดย  ก าหนดระดับความเช่ือมั่น 
(confidence interval) ไวท่ี้ 95% โดยการศึกษาคร้ังน้ีเลือกการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีมี  อ านาจหน้าท่ีในการ

รับผิดชอบควบคุมและดูแลภายในสถานท่ีออกก าลงักายของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา 700 ปี
จงัหวดัเชียงใหม่ และน าแบบสอบถามชุดท่ี 1 ไปสอบถามบุคลากรหรือผูป้ฏิบติังานดา้นสถานท่ีออกก าลงักายของ
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา 700ปีจงัหวดัเชียงใหม่ และน าแบบสอบถามชุดท่ี 2 ไปสอบถาม
ผูใ้ชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา 700 ปี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาและน าเสนอในรูปความเรียง ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์  
ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัทรัพยากรการจดัการ  
ตอนท่ี 3 เก่ียวกบักระบวนการในการจดัการ  
โดยการน าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจยัและปรึกษาอาจารยท่ี์  ปรึกษา แลว้

สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
2) ในส่วนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามชุดท่ี 1 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถ่ีและ ค านวณหาค่าร้อยละ แลว้

น าเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง  
ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัทรัพยากรการจดัการ  
ตอนท่ี 3 เก่ียวกบักระบวนการในการจดัการ  
ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าเสนอในรูป

ตารางและความเรียง 
3) ในส่วนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามชุดท่ี 2 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลทีไดม้าท าการวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถ่ีและ ค านวณหาค่าร้อยละ แลว้

น าเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง  
ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการพฒันาสถานท่ีออกก าลงักายของสนามกีฬาเทศบาลนคร

เชียงใหม่ และสนามกีฬา 700ปีจังหวดัเชียงใหม่ และความพึงพอใจในการใช้บริการสถานท่ีออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้ริการ น ามาวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน แลว้น าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
 
4. ผลการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม โดยด้านผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรการจดัการของสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่อยูใ่นระดบัดีมาก และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม
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โดยดา้นผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีอยูใ่นระดบัดี ส่วนในดา้น
ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการจดัการของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีโดยรวมอยู่ในระดับดี ในด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีโดยรวมอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ทรัพยากรการจดัการของสนามกีฬาเทศบาล

นครเชียงใหม่ �̅� S.D. ผลการด าเนินงาน 

ดา้นบุคลากร 3.54 0.42 ดีมาก 
ดา้นการเงิน และงบประมาณ 3.51 0.52 ดีมาก 
ดา้นสถานท่ี วสัดุ และส่ิงอ านวยความสะดวก 3.47 0.51 ดี 
ดา้นการจดัการ 3.53 0.44 ดีมาก 

รวม 3.56 0.38 ดีมาก 

ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี 
ทรัพยากรการจดัการของสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700ปี 
�̅� S.D. ผลการด าเนินงาน 

ดา้นบุคลากร 2.68 0.60 ดี 
ดา้นการเงิน และงบประมาณ 2.73 0.56 ดี 
ดา้นสถานท่ี วสัดุ และส่ิงอ านวยความสะดวก 3.03 0.46 ดี 
ดา้นการจดัการ 2.94 0.44 ดี 

รวม 2.87 0.43 ดี 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการจดัการของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
กระบวนการจดัการของสนามกีฬาเทศบาล

นครเชียงใหม่ �̅� S.D. ผลการด าเนินงาน 

ดา้นการวางแผน 3.52 0.39 ดีมาก 
ดา้นการจดัการองคก์ร 3.64 0.37 ดีมาก 
ดา้นการช้ีน า 3.68 0.35 ดีมาก 
ดา้นการควบคุม 3.63 0.36 ดีมาก 

รวม 3.56 0.38 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการจดัการของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี 
กระบวนการจดัการของสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700ปี �̅� S.D. ผลการด าเนินงาน 

ดา้นการวางแผน 2.85 0.51 ดี 
ดา้นการจดัการองคก์ร 2.89 0.47 ดี 
ดา้นการช้ีน า 2.66 0.45 ดี 
ดา้นการควบคุม 2.86 0.48 ดี 

รวม 2.81 0.43 ดี 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่ม ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการ
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีมีทั้ งหมด 4 ปัจจยัได้แก่ 1) ดา้นบุคลากร       
2) ดา้นการเงิน และงบประมาณ 3) ดา้นสถานท่ี วสัดุ และส่ิงอ านวยความสะดวก 4) ดา้นการจดัการโดยสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีผลงาน
อยูใ่นระดบัดี คือ ดา้นสถานท่ี วสัดุ และส่ิงอ านวยความสะดวก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47) และมีผลงานอยูใ่นระดบัดีมาก
อยู ่3ดา้น คือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54) ดา้นการเงิน และงบประมาณ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51) ดา้นการจดัการ 
(ค่าเฉล่ียอยูเ่ท่ากบั 3.53) และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปีปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีผลอยู่ในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.68) ด้านการเงิน และ
งบประมาณ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73) ดา้นสถานท่ี วสัดุ และส่ิงอ านวยความสะดวก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03)  และดา้นการ
จดัการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94) 

3. แนวทางในการพฒันาท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหารจดัการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในดา้นสถานท่ีออกก าลงักายในร่มไดแ้ก่ 1) แนวทางในดา้นการวางแผน 2) แนวทางใน
ดา้นการจดัการองคก์ร 3) แนวทางในดา้นการช้ีน า 4) แนวทางในดา้นการควบคุม 

5. การอภิปรายผล
1. ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกฬีาสมโภช

เชียงใหม่ 700ปี 
1.1 ดา้นบุคลากร 
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นบุคลากร ซ่ึงบุคลากรท่ีจะเขา้มา
ปฏิบติังานนั้นตอ้งมีวฒิุการศึกษาท่ีตรงกบัสายงาน คือจบการศึกษาจากวิทยาลยัการพละศึกษา หรือวทิยาศาสตร์การ
กีฬา โดยตรงจึงจะเขา้มาปฏิบติังานได ้ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ท าใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีให้ความส าคญักบับุคลากรอยา่งมาก ดงัท่ี (ธงชยั สันติวงษ,์ 2545) กล่าววา่ คนเป็น
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ทรัพยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แมอ้งคก์ารจะมีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม ถา้หากขาด
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถแลว้ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะไม่ก่อประโยชน์อนัใด และถึงแมจ้ะใช ้ด าเนินงาน
ไดบ้า้ง ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรก็คงอยูใ่นระดบัต ่า ดว้ยเหตุผลขา้งตน้การจดัคนเขา้ ท างาน หรือการบริหารงาน
บุคคล จึงถือไดว้า่เป็นงานท่ีมีความส าคญัยิง่ท่ีซ่ึงจะมีผลใหก้าร บริหารงาน และการเพ่ิมผลผลิตท าไดดี้ข้ึน 

1.2 ดา้นการเงิน และงบประมาณ 
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นการเงิน และงบประมาณบุคลากร 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ท าให้เห็นวา่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีนั้นมี
ความสอดคลอ้งกนั เม่ือพิจารณาจากการสมัภาษณ์ คือในเร่ืองของระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามหลกัเกณฑข์อง
ทางราชการท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงตอ้งท าเป็นขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงในเร่ืองของงบประมาณ
ท่ีทางสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีได้รับนั้ นมีความเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ภายในสนามกีฬา ทั้งน้ีจะมีขอ้แตกต่าง ๆ อยูบ่า้งดงัเช่นผลจากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 (นายพลฏัฐ์ สุวรรณาเมธากร, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561) ไดก้ล่าวว่าในส่วนของ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีนั้นมีการจดัหางบประมาณดว้ยตนเองจากการจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในสนามกีฬา 
ซ่ึงเป็นตามมติของ (ครม.) ซ่ึงท าให้เห็นว่างบประมาณมีความส าคญัอย่างมาก เพราะหากงบประมาณไม่มีความ
เพียงพอต่อการด าเนินการก็อาจจะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ลา้ชา้หรือไม่ประสบผลส าเร็จได ้ดงัท่ี (ธงชยั สันติวงษ ์
2545) กล่าววา่ งบประมาณนบัวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการใหก้ารสนบัสนุนในการจดัหาทรัพยากรเพ่ือหล่อเล้ียง และ
เอ้ืออ านวยใหกิ้จกรรมขององคก์ารด าเนินไป โดยไม่ติดขดั 

1.3 ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก  
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ท าใหเ้ห็นวา่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700ปี เม่ือพิจารณาจากการสมัภาษณ์ โดยหัวหนา้งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชนสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (นาย
ภาสกร เจียงสงณ, สัมภาษณ์, 12 กุมพาพนัธ์ 2561) กล่าววา่ อุปกรณ์ยงัไม่เพียงพอ แต่มีแผนในการปรับปรุงทุก ๆ ปี 
คือมีการซ่อมแซมในส่วนของอุปกรณ์ท่ีเสียหาย แต่โดยรวมแลว้ก็ถือวา่ยงัเพียงพอต่อจ านวนสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการอยู ่
และในปัจจุบนัก าลงัมีการด าเนินการสร้างสถานท่ีออกก าลงักายในร่มส าหรับผูห้ญิงเพ่ือขยายการให้บริการแก่กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นผูห้ญิงไดใ้ชบ้ริการมากข้ึน และผูอ้  านวยการส านกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (นายพลฏัฐ ์สุวรรณาเมธากร, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561) ไดก้ล่าววา่ ในส่วนของสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปีนั้นมีสถานท่ีออกก าลงักายในร่มให้บริการอยู่สองส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นส่วนดา้นนอกไม่มี
เคร่ืองปรบอากาศ และส่วนท่ีเป็นส่วนดา้นในมีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงหากพิจารณาดา้นอุปกรณ์ออกก าลงักายทั้งสอง
ส่วนนั้นรวมกนัถือวา่มีความเพียงพอต่อการใชบ้ริการต่อผูม้าใชบ้ริการ เน่ืองจากมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนอุปกรณ์ท่ีมีอยู่
นั้นยงัมีความเหมาะสมกนัอยู ่แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีแผนท่ีจ าเพ่ิมอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้มาเพ่ิมเติม ทั้งน้ีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะไดม้า
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เพ่ิมเติมนั้นก็ตอ้งท าเร่ืองขอไปท่ีส่วนกลาง (กกท.) เพ่ือด าเนินการจดัหาให้ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีจะท าให้การบริหารสถานท่ีออกก าลังกายในร่ม ประสบ
ความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เพราะวสัดุ อุปกรณ์ เป็นปัจจยัท่ีมีปริมาณ และมูลค่าไม่ต่างไปจากปัจจยั
อ่ืน ๆ เพราะวตัถุดิบ และส่ิงเหล่านั้นจะตอ้งมีการจดัหามาใช้ในการด าเนินการผลิต หรือพฒันาตลอดเวลา เพื่อใช้
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุม้ค่า รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์ออกก าลงักายนั้นมีความส าคญัมาก 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามส าคญัมากส าหรับการเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ   

1.4 ดา้นการจดัการ 
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นการจดัการ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนั
แลว้ท าให้เห็นว่าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีการจดัท าระบบขอ้มูล 
และสารสนเทศขององคก์ร ก าหนดแผนงานเพ่ือใหง้านเป็นไปตามแผน และโครงการท่ีก าหนดไว ้มีระบบรักษาความ
ปลอดภยั และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา และปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ัง
ต่อไปดังท่ี ลองเกนเนคเคอร์ และพริงเกล (Longenecker&Pringle, 1981) กล่าวว่า การจัดการ คือ กระบวนการ
รวบรวมและประสานบุคคล เทคโนโลยีการท างานและทรัพยากรต่าง ๆ เขา้ด้วยกันเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายขององคก์รอยา่งเกิดประสิทธิภาพ 

2. ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700ปี 

2.1 ดา้นการวางแผน 
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นการวางแผน แผนการปฏิบติังาน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้มีการก าหนดแผนระยะสั้น และแผน
ระยะยาวอย่างเหมาะสม ในการวางแผนการปฏิบัติงานมีการศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรเช่น  บุคลากร 
งบประมาณสถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ดงัท่ี (วเิชียร วทิยอุดม 
2550) กล่าววา่ การวางแผนนบัวา่มีความส าคญัหลายอยา่งต่อองคก์าร และการปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารงานเป็นอยา่งมาก 
กล่าวคือ การวางแผนนบัวา่เป็นกระบวนการขั้นแรกของการด าเนินงานทั้งหมด เพราะวา่การวางแผนจะท าให้เราไดรู้้
ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของการด าเนินงาน ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจึงควรจะตอ้งทราบและการวางแผนยงัสามารถ
เป็นเคร่ืองก าหนดขอ้ผูกพนัในการปฏิบติังานหรือด าเนินงานตามโครงการให้สัมฤทธ์ิผล และประมาณการเวลาท่ีใช้
ในการด าเนินงานไวล่้วงหนา้ และยงัสามารถเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ท าให้เวลามีคุณค่า 
และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
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2.2 ดา้นการจดัการองคก์ร 
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ด้านการจัดการองค์กร มีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และก าหนดขอบเขตของแต่ละงานไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม มี
การแบ่งงานออกเป็นฝ่าย ๆ ให้มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา รวมถึงมีการคดัเลือกผูป้ฏิบัติงานโดยค านึงถึงคุณวุฒิ 
และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง และแต่ละฝ่ายให้การความร่วมมือในการปฏิบติังาน ดงัเช่นผลการสัมภาษณ์ 
หวัหนา้งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชนสนามกีฬาเทศบาลนครดงัท่ี (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2543) กล่าววา่ การจดัองคก์ารเป็น
การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องงานท่ีตั้งไว ้การจดัองคก์ารจะเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการจดัระเบียบความรับผิดชอบต่าง ๆ ทั้งน้ี
เพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่ายต่างทราบว่า ใครตอ้งท าอะไร และใครหรือกิจกรรมใดตอ้งสัมพนัธ์กับฝ่ายอ่ืน อย่างไรบ้าง 
เช่นเดียวกับ (สาคร สุขศรีวงศ์ 2552) กล่าวว่า การจดัองค์การเป็นการออกแบบงาน การจดัแผนก งานการจัดแบ่ง
อ านาจหนา้ท่ี และการประสานงานระหวา่งบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์าร เพื่อให้องคก์ารสามารถด าเนินงาน
ไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2.2 ดา้นการช้ีน า 
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นการ ผลจากการสัมภาษณ์ หัวหน้า
งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชนสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ภาสกร เจียงสงณ, สัมภาษณ์, 12 กุมพาพนัธ์ 2561) 
กล่าวว่า มีวิธีการสั่งงานไปยงัผูป้ฏิบติังานมีวิธีการสั่งงานโดยตรงดว้ยวาจา การประชุมปรึกษาหารือกนั หรือการ
มอบหมายงานในหนา้ท่ีต่าง ๆ นอกจากน้ีมีวธีิการสัง่งานโดยการท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือการออกหนงัสือ สัง่การ
มายงัผูป้ฏิบัติงาน ส่วนในด้านการจดัสวสัดิการให้กับผูป้ฏิบัติงานในส่วนของลูกจ้างประจ าก็จะมีเงินเดือนตาม
ระเบียบ ส่วนพนกังานจา้งทัว่ไปก็จะไดเ้งินเดือน รวมกบัเงินเพ่ิมในแต่ละปี โดยแลว้แต่ระเบียบวา่พนกังานจา้งทัว่ไป
นั้นจะไดรั้บการประเมินผ่านอยูใ่นระดบัไหน เช่นเดียวกบั ผูอ้  านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (พลฏัฐ ์ สุวรรณาเมธากร, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2561) ไดก้ล่าววา่ มีวธีิการสั่งงาน
ไปยงัผูป้ฏิบติังานมีวิธีการสั่งงานโดยผ่านไปท่ีหัวหนา้งานของแต่ละฝ่าย เพ่ือไปก าหนดการปฏิบติังานของบุคลากร
ของแต่ละฝ่าย นอกจากน้ีมีวิธีการสั่งงานโดยการท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการออกหนังสือ  สั่งการมายงั
ผูป้ฏิบติังาน ส่วนในดา้นการจดัสวสัดิการให้กบัผูป้ฏิบติังานทางสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีมีการก าหนดค่า
การท างานล่วงเวลานอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบ  

2.3 ดา้นการควบคุม 
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีออกก าลงักานในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่ 700ปี มีความคิดเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากรการจดัการของสถานท่ีออกก าลงักานในร่ม
ของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นการควบคุม สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีการควบคุมการใชง้บประมาณในฝ่ายต่าง ๆ อยา่งรัดกุมใหเ้ป็นไป
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ตามแผนท่ีก าหนด มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ตรวจสอบมาตรฐานของสถานท่ี และอุปกรณ์ออก
ก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ และมีการสรุปรายงานผลต่อผูบ้ริหารเป็นระยะ ๆ ระหวา่งปฏิบติังานตามแผนงาน ซ่ึงผูว้จิยัมี
ความเห็นวา่การควบคุมเป็นส่ิงท่ีจะช่วยตรวจสอบการท างานของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ขององค์การท าให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ 

3. ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

จากผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายในร่มของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88) แต่ทั้ งน้ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในเร่ืองของ 
อุปกรณ์ออกก าลงักายมีความพร้อม และเพียงพอในการให้บริการ อุปกรณ์การออกก าลงักายมีความทนัสมยั และมี
คุณภาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ความปลอดภยัของอุปกรณ์ท่ีใชอ้อกก าลงักาย และการประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อต่าง ๆ 
เช่น เวบ็ไซต์ อยู่ในระดับพอใช้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะอุปกรณ์ออกก าลงักายต่าง ๆ ยงัไม่เพียงพอและพร้อมใช้งาน
เท่าท่ีควร รวมถึงในเร่ืองของการประชาสมัพนัธ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการยงัไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้ท่าท่ีควร และผูใ้ชบ้ริการสถานท่ี
ออกก าลงักายในร่มของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัดี 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91) แต่ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในเร่ืองของ ประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต ์
ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่หากผูใ้ชบ้ริการไม่ไดเ้ปิดเวบ็ไซตห์รือใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งต่อเน่ืองอาจไม่ไดท้ราบข่าวสาร
ใหม่ ๆ ท่ีทางสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีได้ประชาสัมพนัธ์ไว ้ดังนั้ นจึงควรมีการศึกษาพิจารณาว่าการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางใดท่ีมีความเหมาะสม และสามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ ส่ิงท่ี
ท าให้เกิดความพึงพอใจของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทรัพยากร (resource) หรือ ส่ิงเร้า (stimuli) การวิเคราะห์ความพึงพอใจจึง
เป็นการศึกษาวา่ทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใดเป็นส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะให้เกิดความพอใจ และความสุขแก่มนุษย ์ความ
พอใจจะเกิดมากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการครบถว้น 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการบริหารจดัการสนามออกก าลงักายในร่ม : กรณีศึกษาสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัน้ี 
ผูบ้ริหาร ควรมีนโยบายในการจดัหารายไดม้ากข้ึน เช่น การรับสมคัรสมาชิกในรูปแบบท่ีหลากหลาย การ

จดักิจกรรมต่าง หรือโครงการต่าง ๆ และการบริการเสริมต่าง ๆ เช่นการบริการเทรนเนอร์ เพ่ือหารายไดใ้หก้บัสถานท่ี
ออกก าลงักายในร่มสมารถน ามาใชบ้ ารุง ซ่อมแซม วสัดุอุปกรณ์ออกก าลงักายใหมี้ประสิทธิภาพ และผูบ้ริหาร ควรมี
นโยบายในการส่งเสริม และพฒันาสถานท่ีออกก าลงักายในร่มให้มากข้ึน เพราะปัจจุบนัมีผูใ้หค้วามสนใจกบัการออก
ก าลงักายประเภทน้ีมากข้ึน แต่สถานท่ีออกก าลงักายของเอกชนมีราคาการให้บริการท่ีสูง ดงันั้นผูบ้ริหารควรท่ีจะมี
การส่งเสริม และพฒันาสถานท่ีออกก าลงักายในร่มใหก้บัประชาชนไดเ้ขา้มาใชบ้ริการตามวตัถุประสงคห์ลกัของการ
กีฬาแห่งประเทศไทยท่ีตอ้งการใหมี้ศูนยอ์อกก าลงักายท่ีครบวงจรเพ่ือใหป้ระชาชนไดใ้ชบ้ริการ  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการจดัการสถานท่ีออกก าลงักายในร่มของเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบั

การจดัการสถานท่ีออกก าลงักายในร่มของภาครัฐ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานท่ีออกก าลงักายในร่มของ
ภาครัฐต่อไป 
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บทคัดย่อ 

เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภยัและเสริมสร้างศกัยภาพของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้บริการและเป็นมาตรการท่ีช่วยเสริมสร้างให้ผูบ้งัคับใช้กฎหมายสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงจําเป็นต้องตรา

พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 น้ี แต่เม่ือพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 มี

ผลบงัคบัใช้ ในทางตรงกันขา้มกลบัก่อในเกิดปัญหาในการบงัคับใช้กฎหมายดังกล่าว คือ  1) ปัญหาเก่ียวกับการ

กาํหนดคุณสมบติัของพนักงานรักษาความปลอดภยั  2) ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจ หน้าท่ีของพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั  3) ปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนการทาํงานและการทาํงานล่วงเวลา 

ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งเสนอแนวทางเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 

2558 โดยการกาํหนดโทษสําหรับบริษทัหรือสถานประกิจกิจการท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั 

พ.ศ. 2558 โดยการว่าจา้งลูกจา้งเพ่ือปฏิบติังานในตาํแหน่งรักษาความปลอดภยั ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 1,000 บาท 

แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 100,000 บาท และโดยแกไ้ขให้พนักงานรักษาความปลอดภยัสามารถพกพาอาวุธปืนในขณะ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้อาวุธปืนและต้องมีใบอนุญาตแล้ว และควรแก้ไข

พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 65 (8) โดยออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือให้พนักงานรักษาความ

ปลอดภยัไดรั้บค่าตอบแทนการทาํงานล่วงเวลาหากมีการทาํงานล่วงเวลา 

คาํสําคญั:  ธุรกิจรักษาความปลอดภยั, พนกังานรักษาความปลอดภยั, ค่าล่วงเวลา 

ABSTRACT 

In order to upgrade the standard of security business, to enhance the potential of security staff to benefit 

the users, and to help law enforcers work more effectively for the benefits of maintaining social order, there is a 

must to enact the Security Guard Business Act BE 2558. In contrast, after enforcing the Security Guard Business 

Act BE 2558, there are some significant problems arisen: 1) Problems regarding the qualifications of the security 

staff. 2) Problems with authority and role of security staff. 3) Problems with salary payment and overtime payment. 

Therefore, it is important for the author to propose amendments to the Security Guard Business Act BE 

2558 by imposing penalties on companies or business enterprises that violate the Security Guard Business Act BE 

2558 by hiring employees to work in security positions. The penalty is 1,000 baht per day, but totally not more than 
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100,000 baht. Also, the act should be amended to allow security staff to carry firearms while they are on duty, but 

they must be properly trained in the use of firearms and must have a license. Moreover, the Labor Protection Act 

BE 2541, Section 65 (8), should be amended by issuing as a ministerial regulation to ensure that the security staff 

receive remuneration if they work overtime. 

Keywords:  Security business, Guard, Over time pay 

1. บทนํา

การรักษาความปลอดภยัของเอกชนในประเทศไทยไดมี้วิวฒันาการมาชา้นานโดยชาวชนบทนับแต่โบราณ

กาลรู้จกัหาวิธีในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของตน การจดัเวรยามป้องกนัววั ควาย และทรัพยสิ์นของมีค่าอ่ืน ๆ ให้

ปลอดภยัจากการการลกัขโมย การโจรกรรมหรือการปลน้สะดม การรักษาความปลอดภยัในระยะแรกเป็นการดูแล

รักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์นของตนเอง ขณะนั้นยงัไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจา้งยามหรือพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั แต่เม่ือประเทศมีความเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึน อาชีพการรักษาความปลอดภยัก็เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั อย่างไรก็ตาม 

การรักษาความปลอดภยัในอดีตยงัอยูใ่นรูปแบบของการจา้งยามเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยัร้านคา้หรือสถานท่ีต่าง 

ๆ ในเวลากลางคืน ซ่ึงจะเป็นการจา้งแขกชาวอินเดีย แต่เน่ืองจากแขกไม่มีความรู้ความสามารถและระเบียบวินัยใน

การทาํงาน การจา้งแขกยามให้เป็นผูดู้แลรักษาความปลอดภยัจึงไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร
1
 

อาชีพรักษาความปลอดภยัไดเ้ร่ิมเป็นรูปประธรรมอย่างไม่เป็นทางการเม่ือ พ.ศ.2508 จากการท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดส่้งกาํลงัทหารเขา้ร่วมรบในสงครามเวียดนาม ซ่ึงไดมี้การว่าจา้งให้มีการดูแลรักษาความปลอดใน

ฐานทพัต่างๆ เช่น อู่ตะเภา เป็นตน้ มีการกาํหนดคุณสมบติับุคคลท่ีจะเขา้ทาํหนา้ท่ีว่าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบั

การรักษาความปลอดภยัและมีระเบียบวินัยเป็นอย่างดี ในขณะนั้นยงัไม่มีบริษทัรักษาความปลอดภยัของเอกชนเปิด

ให้บริการจึงมีบุคคลบางกลุ่มรวบรวมทหารท่ีปลดประจาํการแลว้ให้มาทาํหนา้ท่ีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัใน

ฐานทพั ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ Thai Guard หรือไทยยาม จากจุดนั้นจึงนบัไดว้่า Thai Guard เป็นบุคคลกลุ่มแรก

ท่ีเร่ิมตน้งานดา้นการรักษาความปลอดภัยของเอกชในประเทศไทย ต่อมาเม่ือมีความตอ้งการพนักงานรักษาความ

ปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึนจึงมีการจดัตั้งบริษทัรักษาความปลอดภยัของเอกชนเกิดข้ึน
2
 

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้กิดธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลทัว่

ประเทศ จาํนวนประมาณ 3,000 บริษัท มีบุคคลท่ีรับจ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ 250,000 ถึง 

300,000 คน
3
 ธุรกิจรักษาความปลอดภยัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละผลประโยชน์ของประชาชนจาํนวน

มาก จึงจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายกาํหนดระบบ ระเบียบ เพ่ือรองรับธุรกิจน้ี ให้มีความชดัเจนมีการดาํเนินการไปในทิศทาง

1 สมาคมผูบ้ริหารงานรักษาความปลอดภยัแห่งประเทศไทย. (มีนาคม 2537). บทบรรยายสไลดม์ติัวชิัน่ เอกสารประกอบการประชุมงาน

รักษาความปลอดภยันานาชาติ คร้ังที่ 1. หน้า 22-23. 
2 การวจิยัเพื่อคุณภาพชีวติในการทาํงานและคุณภาพชีวติทัว่ไป. อจัฉรา วงศว์ฒันามงคล. (2538).  กรุงเทพ: สาํนักงานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติและคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวจิยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย, หน้า 56) 
3 คุณภาพชีวติในการทาํงานที่มีผลต่อสุขภาพจิตของพนกังานระดบัปฏิบติัการที่ปฏิบติังานในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เครือซิเมนต์

ไทย. ประเสริฐ กลิ่นหอม. (2543). วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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และมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะเกิดผลดีแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย พนักงาน ลูกจ้าง ในธุรกิจรักษา

ความปลอดภยั ตลอดจนเกิดผลดีต่อประชาชนทั้งท่ีเป็นผูบ้ริโภคและประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัความสงบสุขของสังคม

และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเช่นเดียวกบัประเทศท่ีเจริญแลว้ท่ีมีกฎหมายรองรับธุรกิจดงักล่าวน้ี
4
 

ปัญหาเก่ียวกับการกาํหนดคุณสมบติัของพนักงานรักษาความปลอดภยั กล่าวคือ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็น

พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ปัญหาเก่ียวกบัการจา้งงานซ่ึงเป็น

การว่าจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีมีลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558

ปัญหาเก่ียวกับอาํนาจ หน้าท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภยั เน่ืองจากในการปฏิบติัหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยักาํหนดให้พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาตมีหนา้ท่ีช่วยเหลือ

พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจบัผูก้ระทาํผิด  ปัญหาเก่ียวกบั

การจ่ายค่าตอบแทนการทาํงานและการทาํงานล่วงเวลา ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีนาํมาซ่ึงการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพและไม่เป็นธรรมต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย และโดยปัจจุบนังานรักษาความปลอดภัยมิได้มี

มาตรฐานเพียงพอท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยัจะสามารถช่วยเหลือเจา้พนกังานของรัฐได ้

โดยท่ีธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภยัมีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัความปลอดภยัในชีวิตร่างกาย และ

ทรัพยสิ์นของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และในปัจจุบนัน้ีมีผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ

รักษาความปลอดภยัเป็นจาํนวนมาก แต่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั สมควรกาํหนดมาตรฐานของ

ธุรกิจรักษาความปลอดภยัและมาตรฐานของพนกังานรักษาความปลอดภยัเพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานธุรกิจรักษา

ความปลอดภยัและเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังานรักษาความปลอดภยัอนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการและเป็น

มาตรการท่ีช่วยเสริมสร้างให้ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 น้ี
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาและวิวฒันาการ แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของพระราชบญัญติัธุรกิจรักษา

ความปลอดภยั พ.ศ.2558 และของต่างประเทศ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558  

1.2.3 เพ่ือศึกษาและคน้หามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือสร้าง

ความเป็นธรรมต่อสังคมแรงงานโดยเฉพาะพนกังานรักษาความปลอดภยั 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) กล่าวคือ เป็นการศึกษาค้นควา้และวิเคราะห์ข้อมูลจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 

พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประมวลกฎหมาย

4 อจัฉรา วงศว์ฒันามงคล อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 2 (น. 2) 
5 บนัทึกหลกัการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. .... น. 1. 
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แพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3  ลักษณะ 6 สัญญาจ้างแรงงาน หนังสือ บทความ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนุสัญญา

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และขอ้มลูจากส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ 

4. ผลการวจิัย

เม่ือพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 มีผลบงัคบัใช ้ในทางตรงกันขา้มกลบัก่อในเกิด

ปัญหาในการบงัคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากนายจ้างหรือบริษทัรักษาความปลอดภัยซ่ึงไดรั้บ

อนุญาตประกอบธุรกิจ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี คือ  

1) ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดคุณสมบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยั กล่าวคือ การกาํหนดหลกัเกณฑ์

ในเร่ืองคุณสมบติัท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยัของประเทศไทยนั้นพระราชบญัญติัรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 

ไดก้าํหนดคุณสมบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยัไวดี้ เช่น กาํหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภยัตอ้งสําเร็จ

การศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั เป็นตน้ เม่ือพนกังานรักษาความปลอดภยัเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถยอ่มเป็นการพฒันาธุรกิจมาตรฐานและส่งเสริมวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัเพ่ิมมาก

ข้ึนและควรกาํหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภยัของประเทศไทยมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชแ้ละพกพาอาวุธ

ปืนดว้ยเช่นเดียวกนักบัพนกังานรักษาความปลอดภยัของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ท่ีอนุญาตให้พนักงานรักษา

ความปลอดภัยสามารถใชแ้ละพกพาอาวุธปืนไดใ้นขณะปฏิบติัหน้าท่ี เพราะการกาํหนดให้พนักงานรักษาความ

ปลอดภยัเป็นผูช่้วยเจา้พนักงานในการปฏิบติัหน้าท่ีแต่ไม่อนุญาตให้ใชห้รือพกพาอาวุธปืน ซ่ึงเป็นการขณะปฏิบติั

หนา้ท่ียอ่มเส่ียงภยัอนัตรายเป็นอยา่งมาก 

2) สาํหรับปัญหาท่ีบริษทัเอกชนทัว่ไปทาํสัญญาจา้งพนักงานรักษาความปลอดภยั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

คือ 1) บริษัทเอกชนทัว่ไปทาํสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภยัเอง  2) บริษัทเอกชนทัว่ไปทาํสัญญาจ้าง

พนกังานรักษาความปลอดภยัผา่นบริษทัรักษาความปลอดภยัตามพระราชบญัญติัรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 ซ่ึง

พนักงานรักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมแลได้มาตรฐาน 3) บริษัทเอกชนทัว่ไปจ้างพนักงานรักษาความ

ปลอดภยัโดยตรง โดยพนักงานรักษาความปลอดภยัมีคุณสมบติัและผ่านการอบรมครบตามท่ีพระราชบญัญติัธุรกิจ

รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กาํหนด การจา้งกรณีน้ีย่อมมีมาตรฐานช่วยยกระดับคุณภาพวิชาชีพและธุรกิจให้ดี

ยิง่ข้ึน  

3) ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจ หนา้ท่ีของพนกังานรักษาความปลอดภยั เน่ืองจากในการปฏิบติัหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยักาํหนดให้พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาตมีหน้าท่ี

ช่วยเหลือพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจบัผูก้ระทาํผิด และ

รักษาความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคล รวมทั้งระงบัเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

บริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผดิชอบรักษาความปลอดภยัตามขอ้กาํหนดในสัญญา และเม่ือมีการกระทาํความผดิอาญาหรือ

น่าเช่ือว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนภายในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผดิชอบรักษาความปลอดภยั ตอ้งแจง้เหตุนั้นในพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตาํรวจทอ้งท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํอยูท่ราบโดยทนัที รวมทั้งปิดกั้นและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุให้คงสภาพ

เดิมจนกว่าพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีจะเดินทางมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ
6
 

6 พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 มาตรา 41. 
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5. การอภปิรายผล

กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจรักษาความปลอดภยัต่างประเทศ 

1) กฎหมายธุรกิจรักษาความปลอดภยัของประเทศสหรัฐอเมริกา

The state of New York passed the Security Guard Act in 1992 กาํหนดคุณสมบติัของพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั เช่น อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ผา่นการตรวจสอบประวติัจาก FBI  โดยตอ้งไม่เคยถูกตดัสินว่ามีความผดิร้ายแรง

หรือความผิดทางอาญาในรัฐหรือความผิดในเขตอาํนาจศาลอ่ืนใด ผ่านการอบรมหลกัสูตร Pre-Assignment course 

โดยหลกัสูตรมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชัว่โมง
7
 มีอาํนาจหน้าท่ีในการพกพาอาวุธปืนเพ่ือใชใ้นการระงบัเหตุ 

รวมทั้งมีอาํนาจ 

2) กฎหมายธุรกิจรักษาความปลอดภยัของประเทศองักฤษ

Private Security Industry Act 2001 เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีกาํกับดูแลผู ้

ประกอบธุรกิจรวมทั้งคุณสมบติัของพนักงานรักษาความปลอดภัย
8
 โดยสํานักงานอุตสาหกรรมการรักษาความ

ปลอดภยั (The Security Industry Authority: SIA) ยงัมีหนา้ท่ีในการดูแลดา้นการออกใบอนุญาตให้แก่พนักงานรักษา

ความปลอดภยัและกาํหนดรูปแบบของผูป้ระกอบธุรกิจบริษทัรักษาความปลอดภยั ใบอนุญาตท่ีออกโดย สํานักงาน

อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภยั (The Security Industry Authority: SIA) น้ีครอบคลุมทั้งรูปแบบการรักษาความ

ปลอดภยัโดยอาศยัลบั (Manned guarding) การเก็บรักษากุญแจ(Key holding) และการดูแลสถานทีรับฝากรถ (Vehicle 

immobilizing) การออกใบอนุญาตน้ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเหมาะสม (Fit and proper)
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วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยั

คุณสมบติัท่ีพนักงานรักษาความปลอดภยัของประเทศไทยนั้นพระราชบญัญติัรักษาความปลอดภยั พ.ศ.

2558 ไดก้าํหนดคุณสมบติั เช่น กาํหนดให้พนกังานรักษาความปลอดภยัตอ้งสําเร็จการศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาภาคบงัคับ เป็นต้น อันจะส่งผลให้วิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับการย่อมรับจาก

ผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน เพราะเม่ือพนกังานรักษาความปลอดภยัเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถย่อมเป็นการพฒันาธุรกิจ

มาตรฐานและส่งเสริมวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน และควรกาํหนดให้พนกังานรักษา

ความปลอดภยัของประเทศไทยมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชแ้ละพกพาอาวุธปืนดว้ยเช่นเดียวกนักบัพนักงานรักษา

ความปลอดภยัของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฟิลิปปินส์ เป็นตน้ ท่ีอนุญาตให้พนักงานรักษาความปลอดภยั

สามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ในขณะปฏิบติัหน้าท่ี เพราะว่าพระราชบญัญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 

กาํหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภยัเป็นผูช่้วยเจา้พนักงานในการปฏิบติัหน้าท่ีแต่ไม่อนุญาตให้ใช้หรือพกพา

อาวุธปืน ซ่ึงเป็นการขณะปฏิบติัหนา้ท่ียอ่มเส่ียงภยัอนัตรายเป็นอยา่งมาก 

วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการทาํสัญญาจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั

7 From  Section 70-a, Private Investigators, Bail Enforcement Agents and Watch, Guard or Patrol Agencies License Law Article 7, 

General Business Law 
8 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชีพรักษาความปลอดภยั (น.77-79),โดย ปฏิเวศน์ อิศเรศโยธิน,2556, วทิยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 
9 Burstein Harvey. (1996). Security: a management perspective. Prentice-Hall Inc 
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สาํหรับปัญหาท่ีบริษทัเอกชนทัว่ไปทาํสัญญาจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยัเพ่ือทาํหน้าท่ีพนักงานรักษา

ความปลอดภยัเองนั้นสามารถทาํสญัญาจา้งลูกจา้งเพ่ือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัเองได ้เพราะในปัจจุบนันั้น

อาชีพพนกังานรักษาความปลอดภยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) บริษทัเอกชนทัว่ไปทาํสัญญาจา้งพนักงานรักษา

ความปลอดภยัเอง 2) พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีใชบ้ริการผ่านบริษทัท่ีประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัตาม

พระราชบญัญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 จะเห็นได้ว่า การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัโดยตรงยอ่มส่งผลดีต่อผูใ้ชบ้ริการมากกว่าเพราะพนักงานรักษาความปลอดภยัจะ

ไดรั้บการผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการรักษาความปลอดภยัจากสถานฝึกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรองและมีการ

กาํหนดลกัษณะตอ้งห้ามท่ีบุคคลบางประเภทท่ีมีความไม่เหมาะสมท่ีจะมาทาํงานเป็นพนักงานความปลอดภยั เช่น 

เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผดิเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

หรือความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการพนันหรือความผิดตาม

กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด เวน้แต่ เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้

โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เป็น

ตน้ ดงันั้น จึงควรกาํหนดให้การจา้งพนักงานรักษาความปลอดภยัจะตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัธุรกิจ

รักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 น้ีเท่านั้น  

วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการอาํนาจ หนา้ท่ี ของพนกังานรักษาความปลอดภยั 

พนกังานรักษาความปลอดภยัมีหนา้ท่ีมากกว่าการดูแลรักษาทรัพยสิ์นเพราะตามพระราชบญัญติัธุรกิจรักษา

ความปลอดภยั พ.ศ.2558 ของประเทศไทย กาํหนดให้มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเจา้พนกังานของรัฐหรือตาํรวจ การทาํงานอาจ

ไดรั้บอนัตรายหรือบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการปฏิบติัหน้าท่ี แต่พนักงานรักษาความปลอดภยัไม่มีสิทธิพกพา

อาวุธปืนเพ่ือปกป้องคุม้ครองชีวิต ทรัพยสิ์น ยิ่งทาํให้เส่ียงต่อการไดรั้บอนัตรายมากยิ่งข้ึนหากโจรผูร้้ายท่ีก่อให้เกิด

เหตุมีอาวุธปืนหรืออาวุธอ่ืน ๆ อันอาจมุ่งนํามาใช้ในการก่อเหตุอันตรายต่าง ๆ ส่วนกฎหมายธุรกิจรักษาความ

ปลอดภยัของประเทศฟิลิปปินส์ไดก้าํหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภยัมีหนา้ท่ีช่วยเหลือตาํรวจในการคุม้ครอง

และรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นเช่นเดียวกนักบัประเทศไทย แต่พนักงานรักษาความ

ปลอดภยัจะตอ้งพกใบอนุญาตบตัรประจาํตวั และสามารถพกพาอาวุธปืนติดตวัไวไ้ดต้ลอดเวลาในระหว่างการปฏิบติั

หน้าท่ีแต่ตอ้งมีใบอนุญาตพกอาวุธปืน และเพ่ือเป็นการรักษาและพฒันามาตรฐาน ประสิทธิภาพทางดา้นวินัยและ

ความสามารถของพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงได้กาํหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องได้รับการ

ฝึกอบรมจากบริษทัรักษาความปลอดภยัเป็นเวลาอยา่งน้อย 3 สัปดาห์ (21 วนั) และพนักงานรักษาความปลอดภัย

จะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมทุก 3 ปี ส่วนกฎหมายธุรกิจรักษาความปลอดภยัของประเทศสหรัฐอเมริกา พนักงานรักษา

ความปลอดภยัผา่นการอบรมหลกัสูตร Pre-Assignment course โดยหลกัสูตรมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชัว่โมง 

ส่วนประเทศองักฤษ ไม่ไดก้าํหนดให้พนกังานรักษาความปลอดภยัเป็นผูช่้วยเหลือเจา้หน้าท่ีตาํรวจหรือเจา้พนักงาน

ตาม 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 สรุปสาระสําคญัแต่

ละประเด็นท่ีศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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ปัญหาเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองพนักงานรักษาความปลอดภยั

พบว่า การกาํหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบติัท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยนั้ น

พระราชบญัญติัรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 ไดก้าํหนดคุณสมบติัของพนักงานรักษาความปลอดภยัไวดี้ แต่ควร

กาํหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภยัของประเทศไทยมีการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้และพกพาอาวุธปืนด้วย

เช่นเดียวกนักบัพนกังานรักษาความปลอดภยัของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 

ปัญหาเกีย่วกบัการทาํสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภยั 

สําหรับปัญหาการท่ีบริษัทเอกชนทําสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างโดยตรงนั้ นเป็นการฝ่าฝืนต่อ

พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 เน่ืองจากในสภาพการณ์ปัจจุบนัยงัมีการฝ่าฝืนพระราชบญัญติั

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.255 โดยบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบญัญัติธุรกิจรักษาความ

ปลอดภยั พ.ศ.2558 กลบัมีการรับสมคัรบุคคลเพ่ือมาปฏิบติังานในตาํแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภยั โดยมีการ

หลีกเล่ียงท่ีจะใชค้าํว่าพนกังานรักษาความปลอดภยัเพราะบริษทัเอกชนเหล่านั้นไม่ใช่ 

ปัญหาเกีย่วกบัการอาํนาจ หน้าที ่ของพนักงานรักษาความปลอดภยั

อาํนาจ หนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งช่วยเหลือเจา้พนักงานนั้น เป็นหน้าท่ีโดยตรงของพนกังานรักษาความปลอดภยัเพราะ

ทาํงานใกลชิ้ดกบัประชาชน และไม่ใช่แค่ตาํรวจเท่านั้นท่ีจะตอ้งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่ประชาชนทุกคน

มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรักษาบา้นเมืองให้สงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น พนักงานรักษา

ความปลอดภยัจึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีสมควรจะไดช่้วยเหลือเจา้พนักงาน แต่ปัจจุบนัการช่วยเหลือกฎหมายไม่ไดใ้ห้อาํนาจ

ในการพกพาอาวุธปืนไวป้้องกนัตวัหรือป้องกนัเหตุร้าย ดงันั้น จึงควรมีการกาํหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภยัท่ี

ผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชอ้าวุธปืนสามารถพกพาอาวุธปืนในขณะปฏิบติัหน้าท่ีได ้  

ปัญหาเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทนการทาํงานล่วงเวลาของพนักงานรักษาความปลอดภยั  

กฎหมายธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ไม่มีบทบัญญัติเ ร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนการทาํงาน 

ค่าตอบแทนการทาํงานล่วงเวลา เงินรางวลัพิเศษต่าง ๆ ไว ้พนกังานรักษาความปลอดภยัถือว่าเป็นลูกจา้งตามกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามมาตรา 5 “ลูกจา้ง” หมายความว่า ผูซ่ึ้งตกลงทาํงานให้นายจา้งโดยรับค่าจา้งไม่ว่าจะ

เรียกช่ืออยา่งไร โดยกฎหมายคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายขั้นพ้ืนฐานท่ีให้ความคุม้ครองสําหรับลูกจา้ง

ทัว่ไปท่ีไม่มีกฎหมายเฉพาะกาํหนดให้ความคุม้ครองไว ้ซ่ึงลูกจา้งทัว่ไปตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มี

สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนการทาํงานล่วงเวลา แต่จากการศึกษา พบว่า กฎหมายคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 65 

บญัญติัว่า “ลูกจา้งซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีหรือซ่ึงนายจา้งให้ทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าล่วงเวลา

ตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุตามมาตรา 63 แต่ลูกจา้งซ่ึงนายจา้งให้ทาํงานตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ 

(8) มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากบัอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัทาํงานตามจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 มีขอ้เสนอแนะแต่ละ

ประเด็นท่ีศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1) ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 โดยการกาํหนดโทษสําหรับ

บริษทัหรือสถานประกิจกิจการท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 โดยการว่าจา้งลูกจา้งเพ่ือ

ปฏิบติังานในตาํแหน่งรักษาความปลอดภยั ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 1,000 บาท แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 100,000 บาท 
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2) ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 โดยระบุไวใ้ห้ชดัเจนว่าการจา้ง

พนกังานรักษาความปลอดภยัจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 เท่านั้น

3) ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 มาตรา 41 โดยแกไ้ขให้พนักงาน

รักษาความปลอดภยัสามารถพกพาอาวุธปืนในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ต่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชอ้าวุธปืน

และตอ้งมีใบอนุญาตแลว้ 

4) ควรแกไ้ขพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 65 (8) โดยออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือให้

พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับค่าตอบแทนการทาํงานล่วงเวลาหากมรการทาํงานล่วงเวลาโดยกาํหนดให้

พนกังานรักษาความปลอดภยัสามารถทาํงานล่วงเวลาไดไ้ม่เกินวนัละ 2 ชัว่โมง 
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บทคัดย่อ 
การคา้บริการของประชาคมอาเซียนไดด้ าเนินการเจรจาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ภายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ย

การคา้บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) โดยมีวตัถุประสงค์ในการลดหรือ
เลิกขอ้จ ากดัในการเขา้สู่ตลาด (Limitations on Marketing Access) และขอ้จ ากดัในการปฏิบติัเยีย่งคนชาติ (Limitation 
on National Treatment) ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 
2015) ท่ีก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนตอ้งเปิดเสรีการคา้บริการระหวา่งกนั 12 สาขาบริการซ่ึงรวมถึงสาขาบริการ
ประกนัชีวิตดว้ย โดยเป้าหมายสุดทา้ยท่ีประเทศสมาชิกตอ้งด าเนินการคืออนุญาตให้ผูใ้ห้บริการสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุน้ไดใ้นธุรกิจไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2558 ในทุกสาขาบริการ 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจุบนัพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ผูใ้ห้บริการสัญชาติอาเซียน
สามารถเขา้มาประกอบธุรกิจไดเ้พียงในรูปแบบสาขาเท่านั้น และสามารถเขา้มาถือหุน้ไดเ้พียงร้อยละ 25 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่ายงัคงไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี AEC Blueprint  ท่ีก าหนดไว ้และหากเปรียบเทียบกบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน เช่น ประเทศสิงคโปร์ เห็นว่าประเทศไทยเปิดเสรีน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ทั้งในดา้น
รูปแบบการจดัตั้งธุรกิจและสดัส่วนการถือหุน้ 

ดงันั้น เม่ือ AEC Blueprint 2015 มีผลบงัคบัตามกฎหมายให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน
ตอ้งปฏิบติัตามซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามแลว้ท าให้ประเทศไทยย่อมสูญเสียประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และยงัอาจส่งผลให้
ประเทศไทยอาจต้องมีความรับผิดระหว่างประเทศจากการไม่ปฏิบัติตามพันธรกรณีด้วย จึงควรควรแก้ไข 
พระราชบญัญติัประกนัชีวติ  พ.ศ. 2535  ในส่วนของรูปแบบการประกอบธุรกิจและสดัส่วนการถือหุน้ของผูใ้หบ้ริการ
สญัชาติอาเซียนให้เท่ากบั AEC Blueprint และประเทศไทยควรเจรจาจดัท าตารางขอ้ผูกพนัใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ท่ี AEC Blueprint 2015 ก าหนด 

ค าส าคญั:  การเปิดเสรีการคา้บริการ, สาขาประกนัชีวติ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ABSTRACT 
Trade in services under ASEAN Framework has been negotiated since 1996 under ASEAN Framework 

Agreement on Services (AFAS) . Its purpose is to reduce or eliminate the limitations on marketing access and the 
limitation on national treatment in services, which is the aim of AEC Blueprint 2015 to achieve the ASEAN Economic 
Community (AEC). The final purpose of the ASEAN Member states is to allow ASEAN service provider to hold the 
equity in the services sectors concerned not less than 70 per cent within 2015 in all services. 

However, having researched thoroughly, this thesis has found that Thailand has not abided by the 
provision of the AEC Blueprint 2015 aforesaid. It opens its service market, particularly life insurance service, only 
up to the maximum point where its domestic legislation, the Life Insurance Act of B.E.2535, allows. Therefore, an 
ASEAN investor can only hold foreign equity participation up to 25% at most. This is contrary to the provisions of 
the AEC Blueprint 2015. And if comparing with other ASEAN Member State e.g. Singapore, it is shown that Thailand 
are less liberate on business structure and shareholder ratio than Singapore. 

Non-compliance with the provisions of the AEC Blueprint 2015 to which Thailand, as an ASEAN 
Member State, has an obligation to conform, shall be intend to violation to a treaty obligation. This may punish 
Thailand's reputation, and may make Thailand suffered from state liability. Therefore, it should be amended Life 
Insurance act 1992 in the portion of Model of business operation and share-holding to be equal to the qualification in 
AEC Blueprint 2015 which signed by Thailand. And negotiate to set up the schedule of commitment to be consistent 
with AEC Blueprint 2015. 

 
Keywords: Liberalization of trade in services, Life insurance services, ASEAN Economic Community   
 
1. บทน า 

เน่ืองดว้ยประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาชิกประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) 
และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมกับ
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อีก 9 ประเทศ เม่ือปี พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดเสรีการคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุนและแรงงาน 
และ โดยท่ีประชาคมอาเซียนไดใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัของการเปิดเสรีการคา้บริการ จึงไดด้ าเนินการเจรจาการเปิดเสรี
การคา้บริการในกรอบอาเซียนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 ซ่ึงต่อมาไดมี้การจดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint 2015) ซ่ึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตอ้งเปิดเสรีการคา้บริการระหว่างกัน โดย
เป้าหมายสุดทา้ยท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนตอ้งด าเนินการคืออนุญาตใหผู้ใ้หบ้ริการสัญชาติอาเซียนสามารถถือหุน้ได้
ในธุรกิจไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2558 ในทุกสาขาบริการ ซ่ึงรวมถึงสาขาประกันชีวิตด้วย ซ่ึงใน
ปัจจุบนัการเปิดเสรีสาขาบริการประกนัชีวติยงัคงล่าชา้กวา่การเปิดเสรีสาขาอ่ืนๆ 

การด าเนินการเปิดเสรีการคา้บริการตามแผนงาน AEC Blueprint 2015 เป็นการด าเนินงานภายใตก้รอบ
ความตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ในการลดหรือเลิกอุปสรรคในการค้าบริการ (Reduction or elimination of barrier to services) 2 ประการ คือ (1) 
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ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่ตลาด (Limitations on Marketing Access) และ (2) ขอ้จ ากดัในการปฏิบติัเยีย่งคนชาติ (Limitation 
on National Treatment) และเพ่ือเปิดตลาดการคา้บริการระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากกวา่ท่ีเปิดไวใ้นกรอบ
องคก์ารคา้โลก  

ภายใต้ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services : AFAS) ก าหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งเปิดเสรีการคา้ระหว่างกนั 12 สาขาบริการซ่ึงรวมถึงสาขาบริการ
ประกนัชีวิตดว้ย (Life Insurance service) การเปิดเสรีสาขาบริการประกนัชีวิต จึงยอ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกนั
ชีวิตในประเทศไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดว้ยเหตุน้ีไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนจึงควรมีการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะรองรับการเปิดเสรีดงักล่าว   

วจิยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดเสรีการคา้บริการเฉพาะสาขาประกนัชีวติภายใตก้รอบภายใตก้รอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)  ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินงานตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2015) เพื่อให้ทราบถึงพนัธกรณีของ
ประเทศไทยและมาตรการทางกฎหมายประเทศไทยท่ีมีอยูใ่นประเทศว่าสอดคลอ้งกบัแผนงานการจดัตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2015) หรือไม่ และหากไม่สอดคลอ้งแลว้กฎหมายประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่น
ปัจจุบนัเพียงพอต่อการอนุวติัการใหเ้ป็นไปตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2015) 
หรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั หรือ
ออกกฎหมายฉบบัใหม่ เพ่ืออนุวติัการใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีดงักล่าวต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั
เพ่ือศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฏีและความเป็นมาเก่ียวกบัการเปิดเสรีการคา้บริการสาขาประกันชีวิต 

ภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือศึกษาพนัธกรณีของประเทศไทยและต่างประเทศเก่ียวกบัเปิดเสรี
การคา้เสรีการคา้บริการสาขาประกนัชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือประเมินและวิเคราะห์กฎหมายภายในของไทยวา่สามารถท่ีจะอนุ
วติัการใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีไดห้รือไม่ 

3. การด าเนินการวจิยั
การศึกษาวจิยัฉบบัน้ีจะด าเนินการโดยวธีิการวจิยัทางเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ตกลงทั่วไปว่าดว้ยการคา้บริการ(General Agreement  on Trade in Service; GATS)  และ ความตกลงว่าดว้ยการคา้
บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) รวมทั้งตราสารอาเซียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิเช่น AEC Blueprint 2015 รวมทั้งกฎหมายภายในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542, พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และเอกสารทางกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4. ผลการวจิยั
เม่ือพิจารณาตามแผนงาน AEC Blueprint 2015 ท่ีก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยตอ้ง

เปิดเสรีการคา้บริการระหวา่งกนัทุกสาขาบริการ โดยมีเป้าหมายสุดทา้ยท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนตอ้งด าเนินการคือ 
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ตอ้งอนุญาตให้ผูใ้ห้บริการสัญชาติประเทศอาเซียนสามารถถือหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่าในอตัราร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 
2558 ซ่ึงปัจจุบนัไดล่้วงเลยช่วงเวลาดงักล่าวมาแลว้ ซ่ึงกฎหมายภายในของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบั
แผนงานดงักล่าวในประเด็นของรูปแบบการประกอบธุรกิจประกนัชีวิตและสัดส่วนการถือหุ้นของผูป้ระกอบการ
สญัชาติประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงแผนการเปิดเสรีการคา้บริการภายใต ้AEC BLUEPRINT 2015 
สรุปแผนการเปิดเสรีการคา้บริการภายใต ้ASEAN AEC BLUEPRINT 2015 (โดยสงัเขป) 

ขอบเขตสาขาท่ีเปิดเสรี เป้าหมายระดบัการเปิดเสรี 
1. สาขาบริการท่ีเร่งรัดเปิดเสรี (Priority Sectors)

ภายใน ปี ค.ศ. 2010
 บริการดา้นคอมพิวเตอร์และคมนาคม
 บริการดา้นสุขภาพ
 บริการดา้นท่องเท่ียว
 บริการดา้นโลจิสติกส์ เช่น ขนส่งทางทะเล ทาง

ถนน และทางรางและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง

1. การคา้บริการแบบขา้มพรมแดน: ใหเ้ปิดเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั
2. การใหน้กัลงทุนอาเซียนเขา้ลงทุนจดัตั้งธุรกิจบริการท่ีเร่งรัดเปิด

เสรี: ทยอยเปิดใหน้กัลงทุนอาเซียนถือหุน้ได ้
 49% (ปี ค.ศ. 2008)
 51% (ปี ค.ศ. 2008)
 70% (ปี ค.ศ. 2010)

3. สาขาโลจิสติกส์: จะทยอยเปิดใหน้กัลงทุนอาเซียนถือหุน้ได้
 49% (ปี ค.ศ. 2008)
 51% (ปี ค.ศ. 2010)

 70% (ปี ค.ศ. 2013)

2. บริการสาขาอ่ืนๆ ทั้งหมด (Other Sectors) 4
ภายในปี ค.ศ. 2015 เช่น
 บริการดา้นวชิาชีพ
 บริการดา้นธุรกิจอ่ืน
 บริการดา้นก่อสร้าง
 บริการดา้นการจดัจ าหน่าย
 บริการดา้นการศึกษา
 บริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 บริการดา้นสนัทนาการ

4. บริการสาขาอ่ืนๆ ทั้งหมด: จะทยอยเปิดใหน้กัลงทุนอาเซียนถือ
หุน้ได ้
 49% (ปี ค.ศ. 2008)
 51% (ปี ค.ศ. 2010)
 70% (ปี ค.ศ. 2015)

5. ยกเลิกขอ้จ ากดัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหน้กัลงทุนอาเซียนเขา้
มาจดัตั้งธุรกิจดว้ย

6. การเปิดใหบุ้คลากรอาเซียนเขา้มาท างานมากข้ึน

แมว้่าปัจจุบันผูป้ระกอบการต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งขอ
อนุญาตการประกอบธุรกิจต่ออธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้าศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 46 วรรคหน่ึง และบญัชีสามขอ้  21 ทา้ยพระราชบญัญติัประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 ก าหนดให้
ธุรกิจประกนัชีวิตเป็นธุรกิจบริการท่ีไดรั้บยกเวน้จากขอ้หา้มท่ีมิใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากคณะกรรมการวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว  

อยา่งไรก็ตาม การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคนละประเดน็กบัหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจและสดัส่วน
การถือหุน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการต่างดา้วหากประสงคจ์ะประกอบธุรกิจบริการประกนัชีวติในประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตาม
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และอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงพระราชบญัญติัประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2542 มาตรา 13  ก าหนดให้น าหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจและสัดส่วนของการถือหุ้นของธุรกิจประกนัชีวิต
ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญติัประกันชีวิต พ.ศ. 2535   มาบังคบัใช้ส าหรับประกอบธุรกิจประกันชีวิตของ
ผูป้ระกอบการต่างดา้ว 

อน่ึง เม่ือพิเคราะห์ตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิตพ.ศ. 2535  แลว้พบว่า ปัจจุบนัผูป้ระกอบการต่างดา้ว
สามารถเขา้มาประกอบธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทยไดเ้พียง 2 รูปแบบเท่านั้น คือ  

1) การจดัตั้งสาขาของบริษทัประกนัชีวติต่างประเทศในไทย  หรือ 
2) การเขา้ถือหุน้ในบริษทัประกนัชีวติไทยซ่ึงถูกจ ากดัสดัส่วนการถือหุน้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมด 
  

ประเด็นที่ต้องพิจารณาจึงมว่ีา กฎหมายในของประเทศไทยปัจจุบันสอดคล้องต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ
ธุรกจิประกนัชีวติภายใต้กรอบอาเซียนหรือไม่ 

ผูว้จิยัเห็นวา่ แมใ้นปัจจุบนัพระราชบญัญติัประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542ไดมี้บทบญัญติัท่ีรองรับ
การเปิดเสรีการคา้บริการสาขาธุรกิจประกนัชีวิตไวแ้ลว้ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ก็ตาม  แต่การประกอบธุรกิจประกนั
ชีวิตของผูป้ระกอบการสัญชาติอาเซียนในประเทศไทยยงัมีขอ้จ ากดับางประการท่ียงัคงเป็นอุปสรรคและไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี AEC Blueprint 2015 ก าหนด อันจะเห็นได้จากเป้าหมายของ AEC Blueprint 2015 ท่ีก าหนดให้
ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีตอ้งอนุญาตให้ผูป้ระกอบการสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนถือหุน้ในประเทศไทยไดร้้อย
ละ70 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  แต่ในปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตผูป้ระกอบการสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถประกอบธุรกิจดา้นการประกนัชีวิตไดเ้พียงการจดัตั้งสาขาและถือหุ้นไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทั้ งหมดเท่านั้ น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายภายในของประเทศไทยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตของ
ผูป้ระกอบการต่างดา้วในส่วนน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีแผนงาน AEC Blueprint 2015 ก าหนดไว ้
 
ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบการประกอบธุรกิจประกนัชีวติของผูป้ระกอบการสญัชาติอาเซียนในประเทศไทย 

รูปแบบการประกอบธุรกจิประกนัชีวติของผู้ประกอบการสัญชาตอิาเซียนในประเทศไทย 

1.การจดัตั้งสาขาของบริษทัประกนัชีวติต่างประเทศ 
(มาตรา 8) 

ผูป้ระกอบการสญัชาติอาเซียนไม่สามารถเขา้มา
ประกอบธุรกิจประกนัชีวติในไทยโดยการจดัตั้งบริษทั
มหาชนเพ่ือประกอบธุรกิจประกนัชีวติได ้แต่ท าไดเ้พียง
การจดัตั้งสาขาของบริษทัประกนัชีวติตปท.เท่านั้น 

2. การถือหุน้ในบริษทัประกนัชีวติท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 
(มาตรา10) 

ผูป้ระกอบการสญัชาติอาเซียนสามารถเขา้ถือหุน้ใน
บริษทัประกนัชีวติท่ีจดัตั้งในไทยไดใ้นอตัราส่วนไม่
เกินร้อยละ  25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด และสามารถมี
จ านวนกรรมการท่ีเป็นคนต่างดา้วไดใ้นอตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 4  ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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5. การอภิปรายผล
จากการผลการวิจยัถึงความไม่สอดคลอ้งของกฎหมายภายในของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีการคา้บริการ

สาขาประกันชีวิตภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น เห็นว่า กฎหมายของประเทศไทยมีขอ้จ ากัดบาง
ประการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแผนงานAEC Blueprint  2015 อนัเป็นผลให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน
ตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานAEC Blueprint 2015 
ดงัต่อไปน้ี   

1. ขอ้จ ากดัดา้นการจดัตั้งสาขาเพ่ือประกอบธุรกิจประกนัชีวติ
จากการวิเคราะห์ถึงกฎหมายภายในของประเทศไทยเห็นว่ายงัมีข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนโดยกฎหมายของประเทศไทยอนุญาตให้ผูป้ระกอบการสัญชาติ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถประกอบธุรกิจประกนัชีวิตไดเ้พียงจดัตั้งสาขาของบริษทัต่างประเทศในประเทศไทย
เท่านั้น และจะขยายสาขา ณ ท่ีใดๆในประเทศไทยอีกไม่ได ้ 

เม่ือเปรียบกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ อาทิเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย เวยีดนาม ประเทศ
สิงคโปร์ โดยเฉพาะประเทศสิงคโ์ปรและประเทศฟิลิปปินส์นั้น เปิดกวา้งในการอนุญาตให้ผูป้ระกอบการสัญชาติ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในรูปแบบการจดัตั้งบริษทัได ้โดยไม่จ ากดัเพียงแค่จดัตั้ง
สาขาของบริษทัต่างประเทศเท่านั้น 

ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการแกไ้ขบทบญัญติัขอ้จ ากดัดา้นการจดัตั้งสาขาของบริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศ 
โดยเห็นว่าควรอนุญาตให้ผูป้ระกอบการสัญชาติอาเซียนสามารถเขา้มาจดัตั้งบริษทัประกนัชีวิตในไทยได ้โดยไม่
จ ากดัเพียงแค่รูปแบบของสาขาเท่านั้น 

2. ขอ้จ ากดัดา้นสดัส่วนผูถื้อหุน้
จากการวิเคราะห์ถึงกฎหมายภายในของไทยเห็นว่ากฎหมายไทยได้จ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของ

ผูป้ระกอบการสญัชาติอาเซียนเพียงร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดเท่านั้น    
เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ อาทิเช่น ประเทศมาเลเซียไดอ้นุญาตให้ผูป้ระกอบการ

สัญชาติอาเซียนเขา้มาถือหุ้นในบริษทัประกนัชีวิตไดถึ้งร้อยละ70 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด และจากการศึกษาพบวา่
ประเทศสิงคโปร์นั้นไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูป้ระกอบการสัญชาติอาเซียนแต่อย่างใด แต่ไดมี้
บญัญติัในการก าหนดคุณสมบติัของผูถื้อหุน้แทน 

ผูว้ิจยัเห็นวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน AEC Blueprint 2015 และเม่ือเปรียบสัดส่วนการถือหุ้นของแต่
ประเทศตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัประเทศไทยแลว้ เห็นวา่ไทยควรแกไ้ขปรับปรุงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูป้ระกอบการ
สญัชาติอาเซียนใหเ้พ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีท่ีประเทศไทยไดผู้กพนัไว ้ทั้งน้ีการเพ่ิมสดัส่วนผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวควรจ ากดัไวเ้ฉพาะผูป้ระกอบการสัญชาติอาเซียนเท่านั้น เพ่ือไม่ให้กระทบต่อพระราชบญัญติัการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างดา้วพ.ศ. 2542 วา่ดว้ยค านิยามคนต่างดา้วและสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว 

อน่ึงขอ้จ ากดัตามขอ้ 1 และ 2 ควรเปิดเสรีใหผู้ป้ระกอบการสญัชาติอ่ืนนอกเหนือจากผูป้ระกอบการสัญชาติ
อาเซียนหรือไม่  

ผูว้ิจยัเห็นวา่ ไม่ควรเปิดเสรีใหผู้ป้ระกอบการสัญชาติอ่ืนนอกเหนือจากผูป้ระกอบการสัญชาติอาเซียน และ
หากเป็นขอ้วิตกวา่การเปิดเสรีดงักล่าวจะเป็นการเปิดเสรีให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนมากไปหรือไม่ เห็นวา่ เรา
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สามารถสงวนขอ้ยกเวน้ได ้โดยน าหลกัการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) มาบงัคบัใชแ้ละหลกัการปฏิบติั
เยีย่งคนชาติ (National Treatment) ยงัสามารถน าไปใชก้บัประเทศอ่ืนนอกกลุ่มอาเซียนท่ีมีความประสงคท่ี์จะท าธุรกิจ
ประกนัชีวติร่วมกบัประเทศไทยได ้
 
ตารางท่ี 3 แสดงขอ้ผกูพนัการเปิดเสรีการคา้บริการสาขาประกนัชีวติของประเทศสิงคโปร์ 

เร่ือง กรอบอาเซียน 
ประเทศสิงคโปร์ - ในการบริการขา้มพรมแดน ประเทศสิงคโปร์ไม่ไดผ้กูพนัใหเ้ปิดเสรีแต่อยา่งใด 

- การบริโภคในต่างประเทศนั้น ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัแต่อยา่งใด กล่าวคือเปิดเสรีอยา่ง
เตม็ท่ี 

- ในการจดัตั้งธุรกิจเพ่ือใหบ้ริการ ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัแต่อยา่งใด เวน้แต่ 
1. กรณีท่ีชาวต่างชาติไดม้าซ่ึงสดัส่วนของการถือหุน้ในบริษทัชาวสิงคโปร์เป็น

เจา้ของโดยจะมีสดัส่วนการถือหุน้รวมกนัสูงสุดไดใ้นอตัราร้อยละ 49 โดยท่ี
การไดม้าซ่ึงหุน้นั้นจะตอ้งไม่ส่งผลใหช้าวต่างชาติเป็นผูถื้อหุน้ท่ีใหญ่ท่ีสุด 

2. บริษทัประกนัภยัจะตอ้งจดัตั้งเป็นสาขาหรือบริษทัยอ่ย 
 
ตารางท่ี 4 แสดงขอ้ผกูพนัการเปิดเสรีการคา้บริการสาขาประกนัชีวติของประเทศฟิลิปปินส์ 

เร่ือง กรอบอาเซียน 
ประเทศฟิลิปปินส์ - ในการบริการขา้มพรมแดนและการบริโภคในต่างประเทศนั้น ไดก้ าหนดขอ้จ ากดั 

โดยใหค้วามเส่ียงภยัท่ีเกิดในประเทศฟิลิปปินส์จะตอ้งท าประกนัภยักบับริษทั
ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์เท่านั้น 

- ในดา้นการจดัตั้งธุรกิจเพ่ือใหบ้ริการ ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี 
1) การไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัประกนัภายในประเทศท่ีจดัตั้งอยูแ่ลว้ จะถือหุน้

ไดสู้งสุดถึงร้อยละ70 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
2) การลงทุนในหุน้ของบริษทัประกนัภยัภายในประเทศท่ีตั้งข้ึนใหม่ จะถือ

หุน้ไดสู้งสุดร้อยละ80 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
3) การมีส่วนร่วมของชาวต่างชาติในคณะกรรมการบริษทัของบริษทั

ประกนัภยัท่ีจดทะเบียนในประเทศนั้น จะตอ้งมีสดัส่วนไม่เกินสดัส่วนการ
ถือหุน้ของชาวต่างชาติในบริษทั 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สาขาบริการประกนัชีวิตเป็นสาขาบริการหน่ึงท่ีตอ้งเปิดเสรีภายใตแ้ผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint 2015) ซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใตก้รอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)  โดย AEC Blueprint 2015 ได้ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนตอ้งอนุญาตให้ผูใ้ห้บริการสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถือหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนจึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีดงักล่าวซ่ึง
ปัจจุบนัไดล่้วงเลยช่วงเวลาดงักล่าวมาแลว้ และจากการศึกษาพบกวา่รูปแบบการเปิดเสรีโดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
จะมีลกัษณะเป็นการเปิดเสรีดา้นสัดส่วนการถือหุ้นของผูป้ระกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนและการจดัตั้ง
สถานประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบความพร้อมในการเปิดเสรีการคา้บริการสาขาประกนัชีวติของประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 
เห็นว่าประเทศไทยยงัเปิดเสรีในระดบัท่ีล่าชา้ และไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายตามท่ีก าหนดในAEC Blueprint 2015 
ผูว้ิจยัเห็นวา่ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามโดยประเทศไทยจะตอ้งแกไ้ขกฎหมายประเทศไทยใหส้อคลอ้ง
กบั AEC Blueprint 2015 โดยใหมี้การแกไ้ขดงัน้ี 

1. ขอ้จ ากดัดา้นการจดัตั้งสาขา
ใหแ้กไ้ขบทบญัญติัท่ีอนุญาตใหบ้ริษทัประกนัชีวติต่างประเทศสามารถจดัตั้งไดเ้พียงสาขาของบริษทั ฯ โดย

ให้แกไ้ขเป็นอนุญาตใหบ้ริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยไดโ้ดยการ
จดัตั้งในรูปแบบบริษทัมหาชนได ้ดงัน้ี  

ใหแ้กไ้ขมาตรา 8  แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535  
จากเดมิ 
“มาตรา 8 บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศจะตั้ งสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม

พระราชบญัญติัน้ีไดต้่อเม่ือไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี ในการน้ีรัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมี
เง่ือนไขก็ได ้

  การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนั
ชีวิตโดยตั้งเป็นสาขาของบริษทัประกนัชีวติต่างประเทศตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  สาขาของบริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ตอ้งด ารง
ทรัพยสิ์นไวใ้นประเทศไทยตามจ านวน ชนิด วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด จ านวนทรัพยสิ์นท่ี
รัฐมนตรีก าหนดตอ้งไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินกองทุนท่ีบริษทัตอ้งด ารงตามมาตรา 27 

 รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงก็ต่อเม่ือบริษทัไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัตาม
มาตรา 20 และด ารงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นในประเทศไทยตามวรรคสามแลว้ 

 บริษทัท่ีเป็นสาขาของบริษทัประกนัชีวติต่างประเทศจะเปิดสาขา ณ ท่ีใด ๆ มิได ้
  สาขาให้หมายความรวมถึงส านักงานท่ีแยกออกจากส านักงานใหญ่ของบริษทัไม่ว่าจะเรียกช่ือ

อยา่งใด  และไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายจากบริษทัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม  แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถานท่ีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ใชเ้ป็นท่ีตั้งหน่วยปฏิบติัการขอ้มูล สถานท่ีเก็บเอกสารและสถานท่ีฝึกอบรมท่ี
เก่ียวกบักิจการของบริษทั” 

โดยให้แก้ไขดงันี ้
“มาตรา 8 บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศจะประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญติันีไ้ด้กต่็อเม่ือได้

จัดตั้งขึน้ในรูปแบบบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนจ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดย
อนุมติัคณะรัฐมนตรี ในการนีรั้ฐมนตรีจะอนุญาตโดยมเีง่ือนไขกไ็ด้ 
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       การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษทัประกันชีวิตต่างประเทศตามวรรคหน่ึง
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

        บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้องด ารงทรัพย์สิน
ไว้ในประเทศไทยตามจ านวน ชนิด วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด จ านวนทรัพย์สินท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดต้องไม่ต า่กว่าจ านวนเงินกองทุนท่ีบริษัทต้องด ารงตามมาตรา 27 

        รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงก็ต่อเม่ือบริษัทได้วางหลักทรัพย์ประกันตาม
มาตรา 20 และด ารงไว้ซ่ึงทรัพย์สินในประเทศไทยตามวรรคสามแล้ว 

      บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศจะเปิดสาขา ณ ท่ีใด ๆ ได้ต่อเม่ือได้รับโดยได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี ในการนีรั้ฐมนตรีจะอนุญาตโดยมเีง่ือนไขกไ็ด้ 

      สาขาให้หมายความรวมถึงส านักงานท่ีแยกออกจากส านักงานใหญ่ของบริษัทไม่ว่าจะเรียกช่ือ
อย่างใด  และได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกต็าม  แต่ท้ังนี ้ไม่รวมถึงสถานท่ีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ใช้เป็นท่ีตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานท่ีเก็บเอกสารและสถานท่ีฝึกอบรมท่ี
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท” 

2. ขอ้จ ากดัดา้นสดัส่วนผูถื้อหุน้
ให้แกไ้ขสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีจ ากดัให้ผูป้ระกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นได้เพียงไม่เกินร้อยละ 25 ของ

จ านวนหุ้นทั้งหมดใหเ้พ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน AEC Blueprint 2015 แต่ทั้งน้ีการแกไ้ขดงักล่าว
ให้มีผลเฉพาะประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน แต่ไม่ไดห้มายความรวมถึงประเทศอ่ืนดว้ย เวน้แต่ประเทศนั้นมีต่างตอบ
แทนซ่ึงจะพิจารณาตอบแทนเป็นรายๆ ไป  ไป  ดงัน้ี 

ใหแ้กไ้ขมาตรา 10  แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535  
จากเดมิ 
“มาตรา 10 บริษทัตอ้งมีจ านวนหุน้ท่ีบุคคลผูมี้สญัชาติไทยถืออยูไ่ม่ต ่ากวา่สามในส่ีของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการเป็นบุคคลผูมี้สญัชาติไทยไม่ต ่ากวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด” 
โดยให้แก้ไขดงันี ้
“มาตรา10 บริษทัตอ้งมีจ านวนหุน้ท่ีบุคคลผูมี้สญัชาติไทยถืออยูไ่ม่ต ่ากวา่สามในส่ีของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการเป็นบุคคลผูมี้สญัชาติไทยไม่ต ากวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ความในวรรคหน่ึง มิให้ใชบ้งัคบักบัผูซ่ึ้งมีสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงอาศยัสิทธิตามสนธิสัญญาท่ี

ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผกูพนัตามพนัธกรณี” 

ผูว้จิยัเห็นวา่ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นหน่ึงในหา้ประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงเป็น
ผูริ้เร่ิมการก่อตั้งประชาคมอาเซียน จึงควรรีบเร่งในการเจรจาการเปิดการคา้เสรีโดยจดัท าตารางขอ้ผูกพนัและการ
ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหเ้ป็นเป็นตามเป้าหมายท่ี AEC Blueprint 2015 ก าหนดไว ้ และผูว้จิยัเห็นวา่การเปิด
เสรีการค้าบริการประกันชีวิตในระดับท่ีสูงข้ึนกว่าปัจจุบันจะเป็นผลดีแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  เพราะจะ
ก่อให้เกิดการพฒันาบุคลากร การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศเขา้มาสู่
ภายในประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นผลดีท าใหธุ้รกิจประกนัชีวติของประเทศไทยไดเ้ติบโตและพฒันาข้ึน 
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กติตกิรรมประกาศ 
ในการศึกษาและท าวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.ธเนศ สุจารีกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้

สละเวลาอนัมีค่ารับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งคอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน าต่างๆและขอบพระคุณผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ท่ีกรุณาใหเ้กียรติรับเป็นประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าตา่งๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร. สมปอง สุจริตกุล ท่ีกรุณาให้
เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และไดใ้ห้ค  าปรึกษาตลอดจนขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งท่ีท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได ้ทั้งน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรังสิตและบณัฑิตวิทยาลยัท่ีไดใ้ห้โอกาสในการ
น าเสนองานวจิยัน้ี 
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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ี เป็นการศึกษาถึงการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีล้มละลาย ตามพระราชบญัญัติล้มละลาย

พุทธศกัราช 2483 โดยศึกษากรณีหน้ีโทษปรับทางอาญาของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย ว่าหากลูกหน้ีในคดีลม้ละลายตอ้ง

รับผิดให้ลงโทษปรับ รัฐจะตอ้งนาํค่าปรับทางอาญามายื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายเหมือนกบัเจา้หน้ีประเภท

อ่ืนๆ หรือรัฐมีสิทธิจะไดรั้บชาํระหน้ีค่าปรับทางอาญาเต็มจาํนวนโดยไม่ตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย โดย

เป็นการศึกษาวิจยัเอกสาร และการเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราช-

อาณาจกัร ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลาย ของคณะกรรมาธิการว่าดว้ย

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ  

ผลจากการวิจยัพบว่า พระราชบญัญัติลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ไม่ไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ในเร่ืองหน้ีท่ี

ตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย จึงทาํเกิดปัญหาในการตีความทางกฎหมายของศาลฎีกาอย่างแคบว่าหน้ีท่ีตอ้ง

ยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายนั้น คือหน้ีในทางแพ่งเท่านั้น ดงันั้นหน้ีโทษปรับทางอาญาจึงไม่ตอ้งยื่นคาํขอรับ

ชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย แต่ให้มีสิทธิบงัคบัเอาจากกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลายเต็มจาํนวน โดยอา้งว่าการ

บงัคับโทษปรับทางอาญาเป็นการบังคับโดยอํานาจรัฐ ทาํให้เกิดปัญหากระทบต่อสิทธิของเจ้าหน้ีผูสุ้จริตในคดี

ลม้ละลายท่ีไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนของกฎหมาย และเป็นการใชอ้าํนาจรัฐท่ีเกินขอบเขตทาํให้เอกชนไดรั้บความเสียหาย 

จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะในเร่ืองการยื่นคําขอรับชาํระหน้ีในคดีล้มละลายนอกเหนือจากท่ี

พระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 บญัญติัไว ้ดงัน้ี  1) แกไ้ขเพ่ิมเติมคาํนิยามคาํว่าหน้ีให้ชดัแจง้ไวใ้น มาตรา 6 

แห่งพระราชบญัญัติล้มละลายพุทธศกัราช 2483 โดยให้หมายความรวมถึง โทษปรับทางอาญา บทลงโทษ การริบ

ทรัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของรัฐด้วย  2)  แก้ไขเพ่ิมเติมเร่ืองลาํดับการแบ่งทรัพยสิ์นในคดีล้มละลายให้ชดัแจ้งไวใ้น

มาตรา 130 แห่งพระราชบญัญติัล้มละลายพุทธศกัราช 2483 โดยให้ระบุหน้ีโทษปรับทางอาญาไวล้าํดับเช่นเดียวกับ

เจา้หน้ีไม่มีบุริมสิทธิ  3) แกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองการหลุดพน้จากหน้ีโทษปรับทางอาญาหากลูกหน้ีไดรั้บการปลดลม้ละลาย

ไวใ้ห้ ชดัเจนในมาตรา 77 โดยระบุว่าแมลู้กหน้ีไดรั้บการปลดลม้ละลายลูกหน้ีก็ไม่หลุดพน้จากโทษปรับทางอาญา 
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ABSTRACT 

This thesis is a study on the application for repayment of debt in a bankruptcy case according to the 

Bankruptcy Act B.E. 2483. The thesis studies on debt of criminal fines of debtors in a bankruptcy case that if the 

debtor in the bankruptcy case is liable to fine penalty, the state must bring criminal fines to file for repayment of 

debt in abankruptcy case as other types of creditors in bankruptcy case or the state is entitled to full repayment of 

criminal fines without application for repayment of debt in a bankruptcy case. This is a documentary study and 

comparison with foreign law i.e.the United States,the United Kingdom,the Federal Republic of Germany and the 

guideline to draft a bankruptcy law of the Commission on International Trade Law.  

The research found that the Bankruptcy Act B.E .2483 is not explicitly prescribed on the debt must be 

applicate for repayment of debtin a bankruptcy case lead to the problem with the narrow interpretation of the law of 

the Supreme Court. The Supreme Court rule that the debt must be applicate for repayment of debt in a bankruptcy 

case is only civil debt. Therefore, the debt of criminal fines is not required to file for repayment of debt in a 

bankruptcy case. However,the state hasthe right to enforce from the property division of the debtor in a bankruptcy 

case in full. The reason thatthe penalties imposed by the state power lead to the problem affects the rights of honest 

creditors in a bankruptcy case that have followed the procedure of the law. Moreover,it is the exercise of state 

power beyond the scope of state power untilthe private sector has been damaged. 

The research are suggestions other than those set out in the Bankruptcy Act B.E. 2483 about the 

application for repayment of debt in bankruptcy case as follows: (1) Amend the definition of debt as expressly 

provided in section 6 of the Bankruptcy Act B.E. 2483 that including debt of criminal fines, penalty and forfeiture 

of property for the benefit of the state. (2) Amendments to the division of property in bankruptcy are expressly 

provided in section 130 of the Bankruptcy Act B.E. 2483 to specify the debt of criminal fines in the same order as 

the creditors have no preferential. (3) Amendments to the release of debt of criminal fines if the debtor has been 

released from bankruptcy in section 77 clearly states that even if the debtor was insolvent debtor, the debtor is not 

discharged out of a criminal fines. 
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1. บทนํา 

กฎหมายลม้ละลายเป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์ในการจดัการรวบรวมและจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี

เพ่ือนาํมาแบ่งแก่เจา้หน้ีทั้งหลาย ตามพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะเขา้สู่

กระบวนการล้มละลายได้ก็ต่อเม่ือลูกหน้ีมีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสิน กล่าวคือลูกหน้ีมีหน้ีสินล้นพน้ตวั (Insovent)  

และในกรณีลูกหน้ีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหน้ีเจ้าหน้ีผูเ้ป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า 

1,000,000 บาท ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นนิติบุคคลเป็นหน้ีเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกค์นเดียวหรือหลายคนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า 

2,000,000 บาท โดยหน้ีนั้นอาจกาํหนดจาํนวนไดโ้ดยแน่นอนไม่ว่าหน้ีนั้นจะถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัหรือในอนาคต

ก็ตาม เม่ือศาลลม้ละลายกลางพิจารณาไดค้วามจริงตามน้ี ศาลก็จะมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ี  เจา้พนักงาน
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พิทกัษท์รัพยก์็เขา้มามีอาํนาจในการจดัการและจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสิ์นซ่ึง

จะตกแก่ลูกหน้ี และมีอาํนาจประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

ส่วนบรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายของลูกหน้ีตอ้งมีหน้าท่ีตอ้งมาขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายภายในกาํหนดเวลาตามท่ี

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 91 บญัญติัไว ้หรือหากยืน่เกินกาํหนดเวลาตามมาตรา 91  เจา้หน้ีมี

คาํขอโดยทาํเป็นคาํร้องต่อศาลว่าเจา้หน้ีประสงค์จะยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี และแสดงถึงเหตุสุดวิสัยท่ีตนไม่อาจยื่นคาํ

ขอรับชาํระหน้ีไดท้นัภายใน ตามมาตรา 91/1 หากเจา้หน้ีไม่ยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีเจา้หน้ีย่อมไม่มีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ี

ในคดีลม้ละลาย 

การยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีนั้นเจา้หน้ีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา เจา้หน้ีท่ีไดฟ้้องคดีแพ่งไว้

แต่คดีแพ่งนั้นอยู่ระหว่างพิจารณา เจา้หน้ีซ่ึงมีสิทธิเรียกร้องทางแพ่ง หรือเจา้หน้ีของรัฐเช่น กรมสรรพากร กรม

ศุลกากร หรือกรมสาํนกังานประกนัสังคม ก็ตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีเช่นเดียวกนัจะอาศยัอาํนาจบงัคบัชาํระท่ีตนมีอยู่

บงัคบัชาํระหน้ีของลูกหน้ีในคดีลม้ละลายไม่ได ้เจา้หน้ีทุกคนตอ้งมายืน่คาํขอรับชาํระหน้ีเพ่ือรับส่วนแบ่งท่ีเท่าเทียม

กนัในคดีล้มละลาย เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลม้ละลายท่ีตอ้งการชาํระสะสางหน้ีสินของลูกหน้ี

ให้แก่เจา้หน้ีอยา่งเท่าเทียมกนัและไม่เป็นการให้เปรียบแก่เจา้หน้ีรายใดรายหน่ึง 

ในเร่ืองการยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 น้ี ไดเ้กิด

ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ในการขอรับชาํระหน้ีค่าปรับทางอาญา โดยศาลฎีกาไดมี้

คาํวินิจฉัยเก่ียวกบัการขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย  เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี 5252/2559 สรุป

ใจความสําคญัไดว้่า “การบงัคบัโทษปรับเป็นการใชอ้าํนาจรัฐเก่ียวกบัการลงโทษทางอาญาแก่จาํเลยท่ี 1 เม่ือคดีถึง

ท่ีสุดแลว้เป็นอาํนาจของศาลท่ีจะบงัคบัโทษปรับแก่จาํเลยท่ี 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

245 วรรคหน่ึง ผูร้้องในฐานะพนกังานอยัการมีอาํนาจบงัคบัให้จาํเลยท่ี 1 ชาํระค่าปรับเต็มจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นคาํ

พิพากษาการท่ีจาํเลยท่ี 1 ถูกศาลมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด และบรรดาเจา้หน้ีของจาํเลยท่ี 1 จะตอ้งขอรับชาํระหน้ี

จากกองทรัพยสิ์นของจาํเลยท่ี 1 ต่อผูค้ดัคา้นตาม พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, 91 วรรคหน่ึง และมาตรา 94 

แต่คดีน้ีศาลและผูร้้องมิใช่เจา้หน้ีของจาํเลยท่ี 1 อีกทั้งค่าปรับก็มิใช่หน้ีตามท่ีบญัญติัไวต้ามพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

แต่การชาํระเงินค่าปรับหรือการบงัคบัโทษปรับเป็นการใชอ้าํนาจรัฐเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยศาล

และพนกังานอยัการเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือให้จาํเลยท่ี 1 ชาํระค่าปรับตามท่ีบญัญติัไวใ้น ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 29 โดยไม่จาํตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีต่อผูค้ดัคา้นเช่นเดียวกบัหน้ีเงินในคดีแพ่ง มิฉะนั้นแลว้การลงโทษทาง

อาญาจะไม่ตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะกฎหมายอาญาจดัเป็นกฎหมายมหาชนว่าดว้ยความผดิและโทษ

ทางอาญาเป็นบทบญัญติัถึงความเก่ียวพนัระหว่างเอกชนกบัรัฐ ทั้งการกระทาํความผดินั้นยงัไดช่ื้อว่ากระทบกระเทือน

ต่อมหาชนเป็นส่วนรวม จึงไม่อยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติัลม้ละลายซ่ึงผูร้้องจะตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ี” 

จากคาํพิพากษาฎีกาดงักล่าว ผูศึ้กษาเห็นว่า คาํวินิจฉัยของศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยว่าค่าปรับทางอาญามิใช่หน้ีท่ี

ตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ี พนกังานอยัการไม่ใช่เจา้หน้ีการบงัคบัโทษปรับเป็นการใชอ้าํนาจรัฐเก่ียวกบักระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา พนักงานอยัการจึงไม่ตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายและให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์

นาํส่งเงินค่าปรับเต็มจาํนวน ดว้ยความเคารพในในคาํพิพากษาศาลฎีกา ผูศึ้กษาเห็นว่ายงัมีปัญหาทั้งในทางกฎหมาย

และในทางปฏิบติังานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์ลายประการ ดงัน้ี 
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ประการแรก 36ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวนิยามของหน้ี ซึงส่งผลต่อพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 

เน่ืองจากพระราชบญัญัติล้มละลายพุทธศกัราช 2483 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไม่มีบทนิยามคาํว่าหน้ีไวโ้ดยเฉพาะให้มี

ความหมายเพียงไร36ค่าปรับทางอาญาจะถือเป็นหน้ีตามพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 หรือไม่ 

36ประการท่ีสองปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย ตาม

พระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 พนกังานอยัการในฐานะรัฐไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดี

ลม้ละลาย และสามารถใชอ้าํนาจบงัคบัทางปกครองให้กระทบสิทธิของเจา้หน้ีอ่ืนๆ ไดห้รือไม่ 

ประการท่ีสาม ปัญหาเก่ียวกับกับบุริมสิทธิและลาํดบัการได้รับชาํระหน้ีในคดีล้มละลาย หากในคดี

ลม้ละลายปรากฏว่าสามารถรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไดแ้ต่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยห์ลกัประกนัของเจา้หน้ีท่ียื่นคาํ

ขอรับชาํระหน้ี เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะตอ้งดาํเนินการส่งเงินค่าปรับให้แก่รัฐ โดยไม่คาํนึงถึงบุริมสิทธ์ิตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดห้รือไม่และค่าปรับในคดีอาญายกเวน้เร่ืองบุริมสิทธ์ิในคดีแพ่ง และลาํดบัการรับ

ชาํระหน้ีในคดีล้มละลาย ค่าปรับคดีอาญาจะอยู่ในลาํดับใดในการแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามพระราชบญัญัติ

ลม้ละลายพุทธศกัราช 2483มาตรา 130 ซ่ึงบญัญติัลาํดบัในการแบ่งทรัพยสิ์นไว ้7 ลาํดบั ไดแ้ก่ (1) ค่าใชจ่้ายในการ

จดัการมรดกของลูกหน้ี (2) ค่าใชจ่้ายของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี (3) ค่าปลงศพ

ของลูกหน้ีตามสมควรแก่ฐานานุรูป (4) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสิ์นตามมาตรา 179 (4)  (5) ค่าธรรมเนียม

ของเจ้าหน้ีผูเ้ป็นโจทก์และค่าทนายความตามท่ีศาล หรือเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยก์าํหนด (6) ค่าภาษีอากรท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหกเดือนก่อนมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยแ์ละเงินท่ีลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บก่อนมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์พ่ือการ

งานท่ีไดท้าํใหลู้กหน้ีซ่ึงเป็นนายจา้ง ตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละตามกฎหมายว่าดว้ย

การคุม้ครองแรงงาน (7) หน้ีอ่ืนๆ ดงันั้นเม่ือศาลฎีกาวินิจฉัยว่าค่าปรับอาญาไม่ใช่หน้ี แลว้จะให้เจา้พนักงานพิทกัษ์

ทรัพยแ์บ่งเงินในกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีส่งชาํระค่าปรับไดอ้ยา่งไร 

ประการสุดทา้ย ปัญหาในการบงัคบัชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาเม่ือลูกหน้ีไดรั้บการปลดลม้ละลายไม่ว่า

โดยผลของกฎหมายหรือโดยคาํสั่งศาล ลูกหน้ีจะหลุดพน้จากการบงัคบัชาํระหน้ีค่าปรับทางอาญาจากรัฐดว้ยหรือไม่ 

ดงันั้นผูศึ้กษา จึงเห็นความสําคญัท่ีตอ้งศึกษาคน้ควา้เพ่ือหากระบวนการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการยื่นคาํขอรับ

ชาํระหน้ีค่าปรับทางอาญาของลูกหน้ีในคดีล้มละลายโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักกฎหมายไทยและกฎหมาย

ต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์รวมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1) เพ่ือศึกษาถึงประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการ ขั้นตอน ของการยืน่คาํขอชาํระหน้ีในคดี

ลม้ละลาย 

2) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาของคาํวินิจฉยัของศาลฎีกา เก่ียวกบัการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีค่าปรับทางอาญา

ของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 

3) เพ่ือศึกษากฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงบญัญติัเก่ียวกบัการยื่น

คาํขอรับชาํระหน้ีค่าปรับทางอาญาของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 

4) เพ่ือหาแนวทางในแกไ้ขปรับปรุง มาตรการทางกฎหมายในการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญา

กบัลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 
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3. การดําเนินการวจิัย 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีใชว้ิธีการศึกษาวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษารวบรวมขอ้มูลจาก

หนังสือ ตาํราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความต่างๆ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงผูเ้ขียนได้นํามาประมวลเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบแนวคิด หลกักฎหมาย ตลอดจนทฤษฏีทางกฎหมายท่ีใชใ้นกฎหมายไทย และกฎหมายของต่างประเทศ 

เพ่ือหาขอ้สรุปและเสนอแนะแนวทางท่ีควรจะปรับปรุงพฒันากฎหมายลม้ละลายเก่ียวกบัการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี

โทษปรับทางอาญาของลูกหน้ีในคดีลม้ละลายต่อไป   

 

4. ผลการวจิัย 

ผลจากการวิเคราะห์การยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย พบว่า  

36ประการแรกปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวนิยามของหน้ี ซ่ึงส่งผลต่อพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 

เน่ืองจากพระราชบญัญัติล้มละลายพุทธศกัราช 2483 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไม่มีบทนิยามคาํว่าหน้ีไวโ้ดยเฉพาะให้มี

ความหมายเพียงไร เพียงแต่บญัญติัไวใ้นมาตรา 27 ว่าเม่ือศาลสั่งพิทกัษท์รัพยล์ูกหน้ีเด็ดขาดแลว้ เจา้หน้ีจะขอรับชาํระ

หน้ีไดก้็แต่โดยปฏิบติัตามวิธีการท่ีกล่าวไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี แมจ้ะเป็นเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา หรือเป็นเจา้หน้ีท่ีได้

ฟ้องคดีแพ่งไวแ้ลว้แต่คดียงัอยู่ระหว่างพิจารณา  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้วค่าปรับทางอาญา เกิดข้ึนไดเ้พราะการละเมิด

กฎหมายของลูกหน้ี ซ่ึงถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งหน้ี ทาํให้เกิดสิทธิหนา้ท่ีระหว่างรัฐตอ้งเรียกชาํระค่าปรับ และหนา้ท่ีของ

ลูกหน้ีในการชาํระค่าปรับ ดงันั้นค่าปรับทางอาญาจึงถือเป็นหน้ีตามประมวลกฎหมายแพ่ง3 6หน้ีตามพระราชบญัญติั

ลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 จึงมิไดมี้ความหมายเฉพาะหน้ีตามสัญญากูย้มืเงิน หรือหน้ีตามคาํพิพากษา แต่ยงัหมายถึง

ความผกูพนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องไดต้ามกฎหมาย เช่นหน้ีท่ีเกิดจากการละเมิด จดัการงานนอกสั่ง หรือลาภมิควร

ได ้ หรือหน้ีท่ีเกิดจาการละเมิดกฎหมายเช่น  หน้ีภาษีอากรคา้ง กรมสรรพากรย่อมมีสิทธิเรียกให้ลูกหน้ีชาํระหน้ีได้

โดยส้ินเชิง เม่ือฟังได้ว่า โทษปรับทางอาญานั้นเป็นโทษปรับท่ีรัฐสามารถเรียกให้จาํเลยในคดีอาญาชาํระไดโ้ดย

ส้ินเชิง และมีความประสงคข์อรับเงินส่วนแบ่งในนคดีลม้ละลาย ก็ตอ้งถือว่าเป็นหน้ีท่ีตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี โดย

ไม่มีขอ้ยกเวน้เช่นเดียวกบัเจา้หน้ีรายอ่ืนๆในคดีลม้ละลาย  

36ประการท่ีสองปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย แม้

ตามพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 จะใชค้าํวา่เจา้หน้ี ตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี แต่เห็นว่ามาตราน้ีมิไดมี้

ความหมายอย่างจาํกดัเฉพาะเจา้หน้ีในมูลหน้ีสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งซ่ึงจะต้องดาํเนินการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี

เท่านั้นแต่ยงัรวมถึงเจา้หน้ีท่ีเป็นรัฐเช่นกรมสรรพากรท่ีต้องขอรับชาํระหน้ีภาษีอีกดว้ย ดงันั้นหากรัฐจะดาํเนินการ

บงัคบัโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลายก็ต้องดาํเนินการในการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีเช่นเดียวกบัเจ้าหน้ีของรัฐ

ประเภทอ่ืนๆ  อีกทั้งหลกัการสาํคญัในคดีลม้ละลายคือประสงคใ์ห้เจา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ีอยา่งเสมอภาคเป็นธรรมและ

เท่าเทียมในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัและเม่ือเจา้หน้ีไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายเจา้หน้ีนั้นย่อมหมดสิทธิท่ีจะไป

ฟ้องร้องลูกหน้ีเป็นคดีแพ่งหรือบงัคบักบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมาเป็นของตนฝ่ายเดียวหากมีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเจา้หน้ี

ในคดีลม้ละลายจะต้องดาํเนินการแจง้ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์พ่ือรวบรวมนาํมาแบ่งแก่เจ้าหน้ีทั้งหลาย ถือว่า

เจ้าหน้ีแต่ละรายในคดีล้มละลายต้องให้ความช่วยเหลือและปฏิบติั3 6ตาม3 6 ขั้นตอนของพระราชบัญญัติล้มละลาย

พุทธศกัราช 2483 และไม่ใชสิ้ทธิของตนท่ีมีอยูฟ้่องร้องดาํเนินคดีแพ่ง หรือร่วมกนัยกัยา้ยถ่ายเททรัพยสิ์นเพ่ือกระทบ
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สิทธิของเจา้หน้ีรายอ่ืนๆ36ไม่ใหไ้ดรั้บชาํระหน้ีจากทรัพยสิ์นดงักล่าวการยืน่คาํขอรับชาํระน้ีในคดีลม้ละลาย จึงเป็นการ

ใชสิ้ทธิโดยสุจริตซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเจา้หน้ีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง 

ประกอบกบัรัฐ มีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผดุงไวซ่ึ้ง

ความยติุธรรมในสังคมโดย อาศยักฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดความสัมพนัธ์ สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในสังคม

และเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยอาศยัหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมและรัฐตอ้งไม่

มุ่งหวงัทาํให้ตนไดป้ระโยชน์กว่าเอกชน เม่ือเปรียบเทียบความเสียหาย ระหว่างเจา้หน้ีในคดีลม้ละลายจะไดรั้บชาํระ

หน้ีอย่างเท่าเทียมกัน กับ รัฐซ่ึงไม่สามารถบงัคับโทษปรับทางอาญากบัลูกหน้ีได้นั้ น ผูศึ้กษาเห็นว่าเจา้หน้ีในคดี

ลม้ละลายยอ่มไดรั้บความเสียหายมากกว่ารัฐอยูแ่ลว้ เพราะการท่ีเจา้หน้ีในคดีลม้ละลายมีหน้ีสินกบัลูกหน้ีไดล้งทุนให้

ลูกหน้ีกูย้มืเงินทาํธุรกิจ หรือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค หากยนิยอมให้รัฐบงัคบักบัทรัพยสิ์น

ของลูกหน้ีในคดีล้มละลายโดยมีสิทธิเหนือเจา้หน้ีท่ียื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีล้มละลายและรัฐมิได้ปฏิบติัตาม

บทบญัญติักฎหมายลม้ละลายท่ีเป็นบทบญัญติัเฉพาะกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตาม ย่อมทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรมตาม

บทบญัญติัของกฎหมาย นอกจากน้ียงักระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดว้ย ซ่ึงโดยทฤษฎีความพนัธ์

ระหว่างรัฐและเอกชนนั้ น รัฐจะต้องไม่มีเจตนาหรือมุ่งหวงัให้ตนไดป้ระโยชน์มากกว่าเอกชนการท่ีศาลฎีกาใน

คดีอาญาไดว้ินิจฉยัว่า พนกังานอยัการไม่ใช่เจา้หน้ีและค่าปรับทางอาญาไม่ใช่หน้ีเงินในคดีแพ่งจึงไม่ตอ้งยื่นคาํขอรับ

ชาํระหน้ีในคดีล้มละลาย แต่ยงัคงให้สิทธิแก่พนักงานอัยการให้ได้รับชาํระหน้ีกับทรัพยสิ์นท่ีรวบรวมไวใ้นคดี

ลม้ละลาย จึงเป็นการให้สิทธิแก่พนกังานอยัการโดยไม่มีบทกฎหมายใดให้อาํนาจไว ้

3 6ประการท่ีสาม3 6ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับบุริมสิทธิและลาํดับในการได้รับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย3 6

พระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 มาตรา 94 ไดก้าํหนดไวว้่าเจา้หน้ีไม่มีประกนัอาจขอรับชาํระหน้ีได ้ถา้มูล

แห่งหน้ีไดเ้กิดข้ึนก่อนวนัท่ีศาลมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพย ์แมว้่าหน้ีนั้นจะยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือมีเง่ือนเวลาก็ตาม และ

ในมาตรา 95,96 ไดบ้ญัญติัสิทธิเก่ียวกบัเจา้หน้ีมีประกนัในคดีลม้ละลาย ซ่ึงการแบ่งทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายตอ้ง

เป็นไปตามลาํดบัท่ีพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 กาํหนดไว ้กล่าวคือ อนัดบัแรกเจา้หน้ีมีประกนัย่อมมี

บุริมสิทธิในการไดรั้บชาํระหน้ีในทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัก่อนเจา้หน้ีรายอ่ืนในคดีลม้ละละลาย จากนั้นหากมี

เงินเหลือภายหลังชาํระหน้ีหลกัประกัน หรือสามารถรวบรวมทรัพยสิ์นอ่ืนๆ นอกจากทรัพยห์ลักประกนัในคดี

ลม้ละลายได ้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจึ์งจะแบ่งให้เจา้หน้ีตามลาํดบัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 130 (1) – (7) ไดแ้ก่ (1) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการมรดกของลูกหน้ี (2) ค่าใชจ่้ายของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

(3) ค่าปลงศพของลูกหน้ี (4) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสิ์นตามมาตรา 179 (4)  (5) ค่าธรรมเนียมของเจา้หน้ีผู ้

เป็นโจทกแ์ละค่าทนายความตามท่ีศาล หรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์าํหนด (6) ค่าภาษีอากรท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หกเดือนก่อนมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพย ์และเงินท่ีลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บก่อนมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์พ่ือการงานท่ีไดท้าํให้ลูกหน้ี

ซ่ึงเป็นนายจา้งตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

(7) หน้ีอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นกรณีท่ีพระราชบญัญติัล้มละลายไดก้าํหนดลาํดับเก่ียวกับบุริมสิทธิในการแบ่งทรัพยสิ์นไว้

โดยเฉพาะแลว้ ดงันั้นจึงไม่นาํเร่ืองบุริมสิทธิในคดีแพ่งมาใชอี้ก ต่อมาจึงเป็นการแบ่งให้แก่เจา้หน้ีดอ้ยสิทธิตามมาตรา 

130 ทวิ หากมีเงินเหลือจึงเป็นเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสามีภรรยาของลูกหน้ีตามมาตรา 129 และลาํดบัสุดทา้ยหากแบ่งให้แก่

เจา้หน้ีขา้งตน้ไดรั้บชาํระหน้ีครบถว้นแลว้จึงแบ่งให้แก่ลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2388 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

36จากคาํพิพากษาศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยว่าพนักงานอยัการมีสิทธิเรียกให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยน์าํส่งเงินจาก

กองทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายไปชาํระค่าปรับเต็มจาํนวนตามคาํพิพากษา โดยไม่ตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีนั้น ทาํให้มี

ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกประการหน่ึงว่าเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะตอ้งนาํเงินในกองทรัพยสิ์นคดี

ลม้ละลายท่ีรวบรวมไดไ้ปชาํระค่าปรับในคดีอาญา โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงลาํดบัการแบ่งทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายหรือ

อยา่งไร 36ค่าปรับทางอาญา เกิดจากการละเมิดกฎหมายซ่ึงลูกหน้ีในคดีลม้ละลายไดก้ระทาํและศาลมีคาํพิพากษาให้

ลูกหน้ีชาํระค่าปรับ ดงันั้นค่าปรับทางอาญาจึงถือเป็นหน้ี และถือเป็นหน้ีท่ีข้ึนจากนิติเหตุ ไม่ใช่เกิดจากนิติกรรม

ในทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญาจึงไดมี้บุริมสิทธิเหนือกว่าหน้ีอ่ืนๆ แต่อย่างใด เพียงแค่มีสิทธิท่ีจะยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี

อยา่งเจา้หน้ีไม่มีประกนัโดยทัว่ไปเท่านั้น 

ดงันั้น ในคดีลม้ละลายหากพนกังานอยัการจะไดรั้บชาํระหน้ีเงินค่าปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย แค่แสดง

คาํพิพากษาในคดีอาญาให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยท์ราบและให้นาํส่งเงินจากกองทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายนั้นให้

พนักงานอยัการเลยย่อมไม่ถูกตอ้ง เพราะกระบวนการยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายนั้นจะตอ้งมีการ ยื่นคาํ

ขอรับชาํระหน้ี ตรวจคาํขอรับชาํระหน้ี การโตแ้ยง้ การสอบสวน การพิจารณาทาํคาํสั่ง หรือพิจารณาทาํความเห็น

เสนอศาล ของเจา้หน้ีแต่ละราย ซ่ึงหากจะยกเวน้ว่าหน่วยงานของรัฐไม่ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงักล่าวย่อมไม่เป็น

ธรรมต่อเจา้หน้ีรายอ่ืน และหากจะให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยน์าํส่งเงินชาํระค่าปรับโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงหลกัเร่ืองการ

แบ่งทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายก็ไม่มีกฎหมายให้อาํนาจกระทาํได ้เพราะลาํดับการแบ่งทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลาย

จะตอ้งดาํเนินการตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวอ้ย่างเคร่งครัด หากทาํนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ย่อมเป็นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเกินขอบเขตได ้

ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า ท่ีศาลฎีกาดงักล่าววินิจฉัยว่าพนกังานอัยการไม่ใช่เจา้หน้ีในทางแพ่งของลูกหน้ีนั้ นไม่

ถูกตอ้ง เพราะพนกังานอยัการก็มีฐานะเสมือนเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาและมลูเหตุในการลงโทษปรับทางอาญาเกิดจาก

การท่ีลูกหน้ีละเมิดกฎหมาย พนกังานอยัการจึงมีหน้าท่ีตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

ลม้ละลายต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์ามมาตรา 27 และมาตรา 91 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 

เช่นเดียวกบัหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงมีฐานะเสมือนเจา้หน้ี เช่นกรมสรรพากร สํานักงานประกนัสังคม 

กรุงเทพมหานคร เทศบาล เป็นตน้ มิเช่นนั้นพนักงานอยัการย่อมไม่มีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีจากเงินท่ีไดจ้ากการแบ่ง

ทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลาย  

จึงสรุปไดว้่า ค่าปรับทางอาญาไม่ใช่บุริมสิทธิท่ีจะทาํให้พนกังานอยัการมีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีโดยครบถว้น

ก่อนเจา้หน้ีรายอ่ืนในคดีล้มละลายโดยไม่ตอ้งขอรับชาํระหน้ีและไม่มีบุริมสิทธิได้รับชาํระหน้ีก่อนเจา้หน้ีรายอ่ืน

เหมือนอยา่งเจา้หน้ีมีประกนัในคดีลม้ละลายแต่อยา่งใด 

ประการท่ีส่ีปัญหาข้อกฎหมายในการบังคับชําระหน้ีค่าปรับเม่ือลูกหน้ีได้รับการปลดล้มละลายตาม

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไดบ้ญัญติัลูกหน้ีไดรั้บการปลดลม้ละลายตามมาตรา 67/1 บญัญติัว่า “ 

เม่ือศาลไดพิ้พากษาให้ลม้ละลายแลว้ บุคคลลม้ละลายอาจไดรั้บการปลดจากลม้ละลายเม่ือศาลไดมี้คาํสั่งปลดจาก

ลม้ละลายตามมาตรา 71 หรือเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1 ”  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการปลดลม้ละลายนั้นมีอยู่ 2 

กรณี คือปลดโดยพน้ของกฎหมายหากลูกหน้ีลม้ละลายครบกาํหนด 3 ปี หรือกรณีหยุดนับระยะเวลาก็จะขยายเป็น 5 

ปี นบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํพิพากษาให้ลม้ละลายลูกหน้ีก็จะไดรั้บการปลดลม้ละลายโดยผลของกฎหมาย และอีกกรณีหน่ึง

คือการปลดล้มละลายด้วยคาํสั่งศาลหากมีกรณีท่ีเข้าเหตุท่ีศาลจะสั่งให้ปลดล้มละลายได้ ตามมาตรา 71 แห่ง

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2389 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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พระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ซ่ึงผลของการปลดลม้ละลายนั้นทาํให้ลูกหน้ีหลุดพน้จากหน้ีสินทั้งปวง

อนัพึงขอรับชาํระหน้ีได ้เวน้แต่หน้ีเก่ียวกบัภาษีอากร หรือจึงกอบรัฐบาล หรือเทศบาล และหน้ีซ่ึงเกิดข้ึนโดยความ

ทุจริตฉ้อโกงซ่ึงบุคคลลม้ละลายมีส่วนเก่ียวขอ้งสมรู้ตามมาตรา 77 พระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ผู้

ศึกษาเห็นว่า แมว้่าลูกหน้ีการปลดลม้ละลายจะทาํให้ลูกหน้ีหลุดพน้จากหน้ีสินทั้งปวงท่ีอาจขอรับชาํระหน้ีได ้แต่ก็มี

หน้ีบางประเภทหน้ีลูกหน้ีไม่อาจหลุดพน้ไดด้ว้ยการปลดลม้ละลาย ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 77 หน่ึงในหน้ีท่ีลูกหน้ี

จะไม่หลุดพน้นัน่คือ หน้ีภาษีอากร หรือจงักอบรัฐบาล หรือเทศบาล จะหลุดพน้จากการลม้ละลายไม่ว่ากรณีใด โทษ

ปรับทางอาญาเป็นความผิดเฉพาะตวัของลูกหน้ี หากอยู่ภายในอายุความทางอาญา  โทษปรับมีอยู่อย่างไรก็ยงัมีอยู่

อยา่งนั้น  ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกบับทบญัญติักฎหมายลม้ละลายของไทยในเร่ืองการปลดลูกหน้ีจากการลม้ละลาย บญัญติั

ยกเวน้ กรณีหน้ีภาษีอากรหรือจงักอบรัฐบาลท่ีลูกหน้ีไม่สามารถหลุดพน้ไดด้ว้ยการปลดลม้ละลาย ซ่ึงหน้ีภาษีอากรมี

ลกัษณะเป็นการบงัคบัชาํระหน้ีโดยรัฐเช่นเดียวกบัโทษปรับทางอาญาจึงสามารถเทียบเคียงกบัหน้ีภาษีอากรดงัท่ีกล่าว

ไวข้า้งต้นว่าลูกหน้ีไม่สามารถหลุดพน้ไดด้้วยการปลดลม้ละลายเช่นเดียวกัน ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า หากลูกหน้ีในคดี

ลม้ละลายไดรั้บการปลดจากการลม้ละลายก็ไม่สามารถหลุดพน้จากการบงัคบัโทษปรับทางอาญาได ้หากอยู่ภายใน

อายคุวามคดีอาญา 

จากการวิเคราะห์ปัญหาขอ้กฎหมายของไทยเก่ียวกบัการขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย 

เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศเก่ียวกบัการขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย ไดแ้ก่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจกัร ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงแนวทางการร่างกฎหมาย

ลม้ละลายของคณะกรรมาธิการว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแลว้ ผูศึ้กษาเห็นว่ากฎหมายลม้ละลายของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเหมาะสมต่อการนาํมาเป็นตน้แบบเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายลม้ละลายของไทยมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ให้ขยายความคาํว่าหน้ีในคดี

ลม้ละลายว่าให้ความถึงหน้ีค่าปรับ บทลงโทษ การริบทรัพยสิ์น เพ่ือประโยชน์ของรัฐ ทาํให้เกิดความชดัเจนในการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย รัฐไม่สามารถใชอ้าํนาจหรือดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืนได ้ซ่ึงหากกฎหมายลม้ละลายของไทยไดบ้ญัญติั

ถึงเร่ืองหน้ีในคดีลม้ละลายไวใ้นพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 อย่างชัดแจ้งเหมือนดังเช่นกฎหมาย

ลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงบญัญติัไวใ้น US Code Title 11 มาตรา 523 (a) (7)  ก็จะสามารถแกปั้ญหาใน

เร่ืองการยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลายได ้ 

อีกประการหน่ึงในเร่ืองการหลุดพน้จากการบงัคบัโทษปรับทางอาญาหากลูกหน้ีไดรั้บการปลดหน้ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัว่าแมลู้กหน้ีจะไดรั้บการปลดหน้ีแต่ไม่สามารถหลุดพน้จากการบงัคบัโทษปรับทาง

อาญาไดน้ั้น จากการศึกษาพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ยงัไม่มีบญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวเ้ลยแต่อย่างใดจึง

เห็นสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะนาํกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการยื่นคาํ

ขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญา ซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศไทย 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลายของ

ประเทศไทยนั้นพบว่าปัญหาเกิดจากการท่ีพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ไม่ไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัแจ้ง

เก่ียวกบัเร่ืองหน้ีท่ีตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย จึงทาํเกิดปัญหาในการตีความทางกฎหมายของศาลฎีกา
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อยา่งแคบว่าหน้ีท่ีตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายนั้น คือหน้ีในทางแพ่งเท่านั้น ดงันั้นโทษปรับทางอาญาจึง

ไม่ต้องยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีล้มละลาย แต่ให้มีสิทธิบงัคบัเอาจากกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ลายเต็ม

จาํนวน โดยอา้งว่าการบงัคบัโทษปรับทางอาญาเป็นการบงัคบัโดยอาํนาจรัฐ ทาํให้เกิดปัญหากระทบต่อสิทธิของ

เจา้หน้ีผูสุ้จริตในคดีลม้ละลายท่ีได้ปฏิบติัตามขั้นตอนของกฎหมาย และเป็นการใชอ้าํนาจรัฐท่ีเกินขอบเขตทาํให้

เอกชนไดรั้บความเสียหาย 

เม่ือไดว้เิคราะห์กฎหมายต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลายของคณะกรรมาธิการว่าดว้ย

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ ในประเด็นปัญหาว่าโทษปรับทางอาญาทางตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีเช่นเดียวกับ

เจา้หน้ีอ่ืนในคดีลม้ละลายหรือไม่นั้ นเห็น ว่ากฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสมกับการเป็น

กฎหมายแม่บทท่ีจะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยให้มีความชดัเจน และเป็นธรรมแก่ทุก

ฝ่ายมากท่ีสุดเน่ืองจากมีบทบญัญติัท่ีชดัแจง้เก่ียวกบัยืน่ขอรับชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาในคดีลม้ละลาย 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีโทษปรับ

ทางอาญา ในประเด็นเร่ืองขยายความคาํว่าหน้ีท่ีตอ้งยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายว่าให้รวมหน้ีถึงหน้ีค่าปรับ

ทางอาญา รวมถึงเร่ืองลาํดบัการชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญาโดยบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ว่าอยูใ่นลาํดบัการแบ่งทรัพยสิ์น

เหมือนกบัเจา้หน้ีไม่มีประกนัซ่ึงไม่มีบุริมสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระหน้ีก่อนเจา้หน้ีอ่ืน  นอกจากน้ียงัเห็นควรบญัญติัไวช้ดั

แจง้ว่าแมลู้กหน้ีจะพน้จากการลม้ละลายก็ไม่สามารถหลุดพน้จากการบงัคบัชาํระหน้ีโทษปรับทางอาญา ผูศึ้กษาจึง

เห็นว่าควรแกไ้ขพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483  

ประการแรก แกไ้ขเพ่ิมเติมคาํนิยามคาํว่าหน้ีให้ชัดแจ้งไวใ้น มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติล้มละลาย

พุทธศกัราช 2483 ดงัน้ี 

มาตรา 6 เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

“ หน้ี”  ให้หมายความรวมถึง โทษปรับทางอาญา บทลงโทษ การริบทรัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของ

รัฐดว้ย 

ประการท่ีสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองลาํดบัการแบ่งทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายให้ชดัแจง้ไวใ้นมาตรา 130 แห่ง

พระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ดงัน้ี 

มาตรา 130 การแบ่งทรัพยสิ์นแก่เจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย ให้แบ่งให้เจา้หน้ีและชาํระหน้ีสินตามลาํดบัดงัน้ี 

(1) หน้ีของเจา้หน้ีมีประกนัท่ีมีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีเหนือทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัตามมาตรา 95 

มาตรา 96 และมาตรา 97  

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการมรดกลูกหน้ี 

(3) ค่าใชจ่้ายของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

(4) ค่าปลงศพลูกหน้ีตามสมควรแก่ฐานานุรูป 

(5) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสิ์นตามมาตรา 179 (4) 

(6) ค่าธรรมเนียมของเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกแ์ละค่าทนายความตามท่ีศาลหรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์าํหนด 

(7) ค่าภาษีอากรท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหกเดือนก่อนมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพย ์และเงินท่ีลูกจา้งมีสิทธิ

ไดรั้บก่อนมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์พ่ือการงานท่ีไดท้าํให้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นนายจา้งตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยแ์ละตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  
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(8) หน้ีอ่ืนๆ รวมถึงหน้ีโทษปรับทางอาญา บทลงโทษ การริบทรัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของรัฐดว้ย 

ถา้มีเงินไม่พอชาํระเต็มจาํนวนหน้ีในลาํดบัใด ให้เจา้หน้ีในลาํดบันั้นไดรั้บเฉล่ียตามส่วน 

ประการท่ีสาม แก้ไขเพ่ิมเติมเร่ืองการหลุดพ้นจากหน้ีโทษปรับทางอาญาหากลูกหน้ีได้รับการปลด

ลม้ละลายไวใ้ห้ชดัเจนในมาตรา 77 ของพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ดงัน้ี 

มาตรา 77 คาํสั่งปลดลม้ละลายทาํให้บุคคลลม้ละลายหลุดพน้จากหน้ีทั้งปวงอนัพึงขอรับชาํระหน้ีได ้เวน้แต่ 

(1) หน้ีเก่ียวกบัภาษีอากร หรือจงักอบรัฐบาลหรือเทศบาล 

(2) หน้ีซ่ึงเกิดข้ึนโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลลม้ละลาย หรือหน้ีซ่ึงเจา้หน้ีไม่ไดเ้รียกร้อง

เน่ืองจากความทุจริตฉอ้โกงซ่ึงบุคคลลม้ละลายมีส่วนเก่ียวขอ้สมรู้ 

(3) หน้ีโทษปรับทางอาญา บทลงโทษ การริบทรัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของรัฐ 
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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาการกาํหนดความผดิและโทษเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินตามกฎหมายท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัและตามร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ในส่วนท่ีว่าดว้ยการกาํหนดความผิดของการใชห้มายเลขฉุกเฉิน

โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน โดยเป็นการศึกษาวิจยัเอกสาร และเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

องักฤษ และสิงคโปร์ 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบในประเทศไทยในปัจจุบนัไม่มีการกาํหนดให้การใช้

หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบเป็นความผิดเฉพาะ ทาํให้ตอ้งมีการปรับใชก้ับบทบญัญัติทัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้นประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 397 ความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรําคาญ ซ่ึงมีความไม่ชดัเจนเพียงพอ อีกทั้งกรณีท่ีหน่วยงาน

ของรัฐท่ีให้บริการหมายเลขฉุกเฉินประสงคจ์ะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบก็อยู่ภายใต้

หลกัความรับผดิทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงทาํให้หน่วยงานรัฐมีภาระหนักในการพิสูจน์ความ

รับผิด อน่ึง ปัจจุบันแม้จะมีการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีกาํหนดความผิดและโทษของการใช้

หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่การกาํหนดความผดิดงักล่าวนั้นยงัไม่สอดคลอ้งและไม่ช่วยแกไ้ขปัญหา

ของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัขาดการกาํหนดให้หน่วยงานของ

รัฐเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผูใ้ชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวเ้ป็นการเฉพาะ  

จากผลการศึกษาวิจยั มีขอ้เสนอแนะนอกเหนือจากท่ีมีการกาํหนดไวใ้นร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืน

ความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ดงัน้ี 

(1) ควรกาํหนดความผิดสําหรับผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือครอบครองโทรศพัทท่ี์ใชก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลข

ฉุกเฉิน หากว่าบุคคลนั้นเจตนาให้ใชห้รือรู้ว่าผูน้ั้นจะใชโ้ทรศพัทข์องตนเพ่ือกระทาํความผิด (2) ควรกาํหนดความผิด

สาํหรับบิดามารดาหรือผูป้กครองของผูเ้ยาว ์รวมทั้งบุคคลผูดู้แลบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายให้ตอ้งรับผิดในการยินยอม

ให้ผูเ้ยาวห์รือบุคคลวิกลจริตกระทาํความผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ (3) ควรมีการเพ่ิมเติมมาตรการ

เสริมเพ่ือใชก้บัผูก้ระทาํความผดิ อนัไดแ้ก่ การให้ทาํบริการสาธารณะ การให้เขา้รับการศึกษาอบรม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ในการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํความผิด และ (4) ควรกาํหนดให้บุคคลท่ีกระทาํความผิดเก่ียวกับการใช้

หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบจะตอ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนในกรณีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีออกไปตามท่ีมีการร้องขอต่อเหตุการณ์ท่ี

ไม่มีอยูจ่ริง โดยทั้งน้ีควรกาํหนดให้เป็นความรับผดิในลกัษณะความรับผดิโดยเคร่งครัด (Strict Liability) 

คาํสําคญั: หมายเลขฉุกเฉิน, การกาํหนดความผดิและโทษ, ความรับผดิทางแพ่ง
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ABSTRACT 

This thesis is a study on the determination of offenses and sanctions for misuse of emergency number in 

accordance with the existing laws and the Bill on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the 

Broadcasting and Telecommunications Services (No. ..) B.E. .... in the section on the determination of the use of 

emergency numbers without emergency. This is a documentary research and compared with the laws of foreign 

countries, including the United States, England and Singapore. 

The research found that misuse of emergency numbers in Thailand is currently no provision for misuse of 

emergency numbers. It must be applied to the general provisions set forth in the Criminal Code section 397 

offenses cause nuisance which is not clear enough. Also, if a government agency providing emergency services 

wishes to claim unlawful emergency numbers, it is under the tort liability under the Civil and Commercial Code 

that makes it difficult for government agencies to prove liability. In the meantime, even with the drafting of the 

Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services (No. ..) 

B.E. .... that set specifically offenses and sanctions for misuse of emergency number. However, it is inconsistent 

and does not adequately and effectively solve the problem of emergency numbers. There is also a lack of 

government authorities to claim compensation from the misuse emergency number of users specifically.  

The research are suggestions other than those set out in the Bill on Organization to Assign Radio 

Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services (No. ..) B.E. .... . (1) The Bill 

should set an offense for those who own or possessor of the telephone number of the offender using the emergency 

number if the person is intent on using or knowing that the person is using his or her phone for an offense. (2) The 

Bill should set offenses for parents or guardians of minors and persons who care for person of unsound mind are 

liable for the consent of a minor or a person of unsound mind to commit an offense related to the misuse of 

emergency number. (3) The Bill should be additional measures to be taken against the offender, such as doing 

public service and attend training to be consistent with the purpose of rectifying the offender. (4) The Bill should 

set an offender who misuse emergency number should be required to pay compensation in the event of an out of 

office worker who requests a non-recurring emergency number that under the strict liability principle.

Keywords:  Emergency Numbers, Criminal Offense and Sanctions, Civil Liabilities 

1. บทนํา

รัฐมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน หน่ึงในบริการสาธารณะดังกล่าว คือ การจัดให้บริการ

หมายเลขฉุกเฉินเพ่ือให้บริการประชาชนในเร่ืองฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งการให้บริการร้องขอความช่วยเหลือ หรือการ

สอบถาม โดยมีการเรียกช่ือกนัทัว่ไปว่า “สายด่วน” ในแต่ละบริการท่ีจดัให้ ปัจจุบนัในประเทศไทยมีการให้บริการ

สายด่วนเป็นจาํนวนมาก การให้บริการของรัฐในหมายเลขฉุกเฉินแก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป เพ่ือให้ประชาชนท่ีมี

เหตุฉุกเฉินสามารถไดรั้บการช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงที แต่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีผูใ้ชบ้ริการหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่มี

เหตุฉุกเฉินในจาํนวนมาก อนัทาํให้ผูท่ี้มีเหตุฉุกเฉินแทจ้ริงไม่สามารถใชบ้ริการหมายเลขฉุกเฉินได ้เพราะมีขอ้จาํกดั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2394 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ของคู่สายโทรศพัทท่ี์ให้บริการหมายเลขฉุกเฉินและเจา้หน้าท่ีท่ีรับแจง้เหตุ โดยเฉพาะหมายเลข 191 หากพิจารณา

ขอ้มลูเป็นรายเดือนจะพบอตัราการโทรแกลง้หรือก่อกวน เช่น ในปี 2549 มีสถิติจากหมายเลขฉุกเฉิน 191 ว่า ในแต่ละ

เดือนมีผูโ้ทรเข้ามาแกล้งถึง 80,000 สายจากทั้งหมด 200,000 สาย  ส่วนในปี 2557 มีรายงานจากสถิติการโทร

หมายเลขฉุกเฉิน 191 ว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีสายโทรเขา้มาแกลง้จาํนวน 106,799 สาย จากทั้งหมดจาํนวน 

250,000 สาย (สมประสงค ์เยน็ทว้ม, 2549) 

หากพิจารณาขอ้มลูเป็นรายปีจะพบอตัราการโทรแกลง้หรือก่อกวน เช่น ในปี 2553 มีสายโทรเขา้มาแกลง้

หรือก่อกวนท่ีหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 191 จาํนวน 663,123 สาย จากสายทั้งหมด 3,128,607 สาย ทั้งน้ีมีการแจง้เหตุ

ด่วนเหตุร้าย 358,475 สาย โทรเขา้ไม่ไดรั้บสาย 695,135 สาย เหตุบริการ 1,562,874 สาย ในปี 2554 มีสายโทรเขา้มา

แกลง้หรือก่อกวน 244,174 สาย จากสายทั้งหมด 2,889,336 สาย ทั้งน้ี มีการแจง้เหตุด่วนเหตุร้าย 427,019 สาย โทรเขา้

ไม่ไดรั้บสาย 559,690 สาย เหตุบริการ 1,658,453 สาย และในปี 2555 มีสายโทรเขา้มาแกลง้หรือก่อกวน 363,698 สาย 

จากสายทั้งหมด 2,970,693 สาย ทั้งน้ี มีการแจง้เหตุด่วนเหตุร้าย 419,812 สาย โทรเขา้ไม่ไดรั้บสาย 523,525 คร้ัง เหตุ

บริการ 1,576,688 สาย (สรรคพิ์สิฐ แยม้เกสร, 2556) 

นอกจากนั้น ในบางคร้ังบุคคลคนเดียวโทรเขา้มาโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินวนัละกว่า 30 คร้ัง เดือนละกว่า 500 คร้ัง  

(สมประสงค์ เยน็ทว้ม, 2549) โดยผูท่ี้โทรเขา้มาแกลง้หรือป่วนน้ีมีทั้งบุคคลทัว่ไป บุคคลท่ีมีความเครียด บุคคลท่ีมี

ความผดิปกติทางจิต และเด็ก 

การโทรแกลง้หรือป่วนหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะว่า เพียง

การโทรเขา้มายงัหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินให้เป็นความผดิอาญา หากแต่การจะพิจารณาว่าการโทรเขา้มายงั

หมายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินนั้นมีเน้ือหาแห่งการแจง้เหตุอยา่งไร เช่น หากเป็นการโทรแจง้ว่ามีการวางระเบิด

โดยรู้ว่าไม่มีการวางระเบิดจริงกเ็ป็นความผดิฐานแจง้ความเทจ็เก่ียวกบัความผดิทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 173  ซ่ึงเป็นความผดิท่ีมีอตัราโทษหนกั เป็นตน้  

อน่ึง หากการโทรแกลง้หรือป่วนนั้นไม่มีลกัษณะเน้ือหาของการแจง้ท่ีตอ้งดว้ยลกัษณะของความผิดอาญา

ฐานใดเป็นการเฉพาะ ตามรายงานข่าวบ่อยคร้ังท่ีเจา้พนกังานให้ข่าวว่าสามารถเอาผิดไดแ้ต่เพียงขอ้หาก่อความเดือน

ร้อนรําคาญ ซ่ึงเดิมมีอัตราโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท อนัเป็นความผิดลหุโทษ  แต่เม่ือ

พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367 ถึงมาตรา 398 แลว้ พบว่า ลาํพงัแต่การโทรแกลง้หรือ

ป่วนหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินยงัไม่ตอ้งดว้ยลกัษณะของความผดิต่าง ๆ ท่ีมีการกาํหนดไวใ้นความผิดลหุโทษ ตอ้งมี

ลกัษณะแห่งการกระทาํอยา่งอ่ืนประกอบดว้ยจึงจะตอ้งดว้ยความผดิลหุโทษท่ีกาํหนดองคป์ระกอบไวส้าํหรับความผิด

ฐานนั้น ๆ  

ในต่างประเทศมีการให้บริการหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินมาเป็นเวลานานจนมีการพฒันาให้มีการให้บริการ

ในลกัษณะท่ีส่วนใหญ่จะเป็นหมายเลขเดียวกนัเพ่ือรับแจง้เหตุฉุกเฉิน เช่น  ในประเทศสหรัฐอเมริกาใชห้มายเลข 911 

ในประเทศแถบยโุรปใชห้มายเลข 112 เป็นตน้ แต่ในแต่ละประเทศก็ประสบปัญหาการโทรเขา้ไปในบริการหมายเลข

โทรศพัทฉุ์กเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินจนเป็นอุปสรรคในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

องักฤษ หรือประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสหรัฐเมริกาประสบปัญหาการโทรศพัทไ์ปป่วนหรือกลัน่แกลง้ท่ีหมายเลขฉุกเฉิน 911 อยู่บ่อยคร้ัง 

เรียกกนัว่า "Prank 911 Calls” โดยในจาํนวนน้ีมกัเป็นการโทรของเด็กและเยาวชนท่ีเล่นโทรศพัท ์มีทั้งจากการโทร
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จากเบอร์โทรศพัทบ์า้นและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สถานท่ีท่ีมีการใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือโทรป่วนหรือแกลง้มกัจะเป็นบริเวณ

ใกลโ้รงเรียน ใกลห้้างสรรพสินคา้ ใกลส้ถานท่ีเล่นโบวล่ิ์ง กรณีโทรป่วนหรือกลัน่แกลง้ท่ีรุนแรงของเด็กและเยาวชน

จึงมกัจะเป็นกรณีโทรแจง้ว่ามีการวางระเบิดในโรงเรียน เพราะจะทาํให้มีการสั่งให้อพยพผูค้นออกจากโรงเรียนและมี

การยกเลิกชั้นเรียน นักเรียนหลายคนใช้การโทรศพัทแ์จ้งว่ามีเหตุร้ายในโรงเรียน เพ่ือเป็นเทคนิคท่ีจะไดไ้ม่ต้อง

ทดสอบในวนัท่ีตนเองไม่พร้อมหรือไม่ไดเ้ตรียมตวัมา (Rana Sampson, 2002) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละมลรัฐมีการกาํหนดให้การโทรเขา้ไปยงัหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 911 เพ่ือ

วตัถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือจากการรายงานเหตุฉุกเฉิน ย่อมเป็นเหตุให้ผูก้ระทาํการนั้นต้องมีความรับผิดทาง

กฎหมายโดยมีทั้งความรับผดิทางอาญาและความรับผดิทางแพ่งในส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการโดย

ไม่มีเหตุฉุกเฉินท่ีแทจ้ริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการส่งเจา้หนา้ท่ีไปยงัจุดเกิดเหตุท่ีไดรั้บแจง้ เป็นตน้ ตวัอย่างของมลรัฐใน

สหรัฐอเมริกาท่ีมีกฎหมายกาํหนดความรับผดิของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

การโทรหมายเลขฉุกเฉินดว้ยเจตนาสร้างการรบกวนหรือรําคาญต่อบุคคลใด เช่น การโทรไปหมายเลขฉุกเฉิน 911 

แล้วแจ้งว่าบา้นของเพ่ือนบา้นกาํลงัมีไฟไหม ้แต่ปรากฏว่าไม่เป็นความจริง ผูโ้ทรเช่นน้ีจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 

เหรียญ หรือจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจาํทั้งปรับ อันเป็นความผิดลหุโทษ แต่อตัราโทษอาจเพ่ิมข้ึนไดห้ากการ

กระทาํนั้นก่อให้บุคคลอ่ืนไดรั้บบาดเจ็บ นอกจากนั้น การโทรซํ้ า ๆ ไปยงัหมายเลขฉุกเฉิน 911 โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน 

จะถูกปรับระหว่าง 50 เหรียญ ถึง 250 เหรียญทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจาํนวนคร้ังของการโทร อน่ึง การโทรหมายเลขฉุกเฉิน 

911 โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน แต่เจา้หน้าท่ีรับแจง้เหตุเช่ือว่ามีเหตุฉุกเฉินร้ายแรง จึงส่งหน่วย SWAT เขา้ไปให้ความ

ช่วยเหลือ เรียกกนัว่า “Swatting” ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ช่ือเสียงท่ีตกเป็นเหยื่อของการโทรแจง้เหตุฉุกเฉินโดยไม่มี

เหตุฉุกเฉิน ตวัอย่างของดาราท่ีตกเป็นเหยื่อในการกระทาํเช่นน้ี เช่น Tom Cruise, The Kardashians, Chris Brown, 

Miley Cyrus, Justin Bieber and Clint Eastwood ส่วนในมลรัฐเวอร์จีเนีย กาํหนดให้การโทรไปยงัหมายเลขฉุกเฉิน 

911 โดยไม่มีเหตุฉุกเฉินเป็นความผดิลหุโทษชั้นท่ี 1 (class 1 misdemeanor) ซ่ึงตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ

ไม่เกิน 2,500 เหรียญ หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

นอกจากนั้น ในบางเมืองในมลรัฐวอชิงตนัยงัไดมี้การกาํหนดกฎหมายในเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งเป็นระบบ เช่น เมือง 

Edmonds ของ Seattle ไดมี้การกาํหนดไวใ้นกฎหมายช่ือว่า “Edmonds City Code and Community Development 

Code” ไวเ้ป็นบทท่ี 5.21 (Chapter 5.21) การใชห้มายเลข 911 หรือระบบฉุกเฉินโดยไม่ชอบ (Misuse of the 911 or 

Emergency Call System) โดยมีการกาํหนดไวอ้ยู ่6 มาตราสาํคญั โดยมีสาระสาํคญั คือ 

ประการแรก บทบญัญติัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะลดจาํนวนการโทรโดยมิชอบในระบบหมายเลขฉุกเฉิน 

911 ท่ีเกิดข้ึนในเมือง อนัทาํให้เกิดการส้ินเปลืองทรัพยากรของเมือง และทาํให้เกิดความเส่ียงในเร่ืองความปลอดภยั 

โดยการจดัให้มีการแก้ไขปัญหาน้ีให้ถูกต้องอันรวมไปถึงการกาํหนดค่าธรรมเนียมและการกาํหนดวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการหยดุย ั้งผูท่ี้กระทาํการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ (มาตรา 5.21.010)  

ประการท่ีสอง “การใชร้ะบบหมายเลข 911 โดยมิชอบ” หมายถึง การร้องขอไปยงับริการหมายเลขฉุกเฉิน

โดยไม่มีเหตุฉุกเฉินอยู่ และผูร้้องขอนั้นไม่ไดมี้เจตนาสุจริตเป็นพ้ืนฐาน (a good faith basis) ในการร้องขอความ

ช่วยเหลือ (มาตรา 5.21.020)  

ประการท่ีสาม เป็นส่ิงท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับบุคคลใดท่ีใชร้ะบบหมายเลข 911 โดยมิชอบ เวน้แต่จะ

พิสูจน์ไดว้่ามีเจตนาสุจริต มีเหตุผลอยา่งสมควรในการร้องขอไปยงับริการหมายเลขฉุกเฉิน (มาตรา 5.21.030)  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2396 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ประการท่ีส่ี เวน้แต่จะมีการกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในบทน้ีหรือโดยบทบญัญัติของมลรัฐ บุคคลท่ีฝ่าฝืน

บทบญัญติัในส่วนน้ีจะตอ้งระวางโทษในระดบัลหุโทษ โดยจะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญ และหรือ

จาํคุกไม่เกิน 90 วนั  

จากท่ีกล่าวมาทาํให้มีประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจศึกษาในประเทศไทยว่า การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุ

ฉุกเฉินท่ีเกิดจากการตั้งใจโทรไปป่วนหรือแกลง้ ควรท่ีจะกาํหนดให้ผูก้ระทาํมีความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง

โดยเฉพาะหรือไม่ อยา่งไร ในประเด็นปัญหาน้ี ในเบ้ืองตน้ตามกฎหมายไทยปัจจุบนัยงัไม่มีการกาํหนดความผิดทาง

อาญาและความรับผดิทางแพ่งไวเ้ป็นการเฉพาะในการโทรไปยงัหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน แต่อย่างไรก็ดี 

ในปี 2558 คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการให้มีหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินหมายเลข

เดียวตามมาตรฐานสากล โดยเป็นการให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบญัญติัหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ตามท่ีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ทั้งน้ี ให้กระทรวง

สาธารณสุขและสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไปพิจารณาหาขอ้ยุติเก่ียวกบัการเลือกหมายเลขท่ีเป็นหมายเลขสากล แลว้

แจง้ผลการพิจารณาไปท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป หากผลการพิจารณา

สอดคลอ้งกบัร่างพระราชบญัญติัท่ีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติเสนอให้ส่งร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวให้คณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติต่อไป หากผลการพิจารณาแตกต่าง

จากร่างพระราชบญัญัติท่ีสํานักงานตาํรวจแห่งชาติเสนอ ให้เสนอร่างพระราชบญัญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ต่อมาดูเหมือนแนวคิดในการตราเป็นร่างพระราชบญัญติัหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เพ่ือเป็นกฎหมายเฉพาะเร่ืองมีการเปล่ียนแปลงไป โดยมีการกาํหนดในเร่ืองหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาติไวเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 โดยมีการเสนอเป็นร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการ

ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....โดยมีส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวกบั

เลขหมายโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาติ และมีการเผยแพร่ร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยมีการ

กาํหนดความผดิไวใ้นร่างพระราชบญัญติัน้ีว่า 

“มาตรา 47/5 ผูใ้ดใชห้รือเรียกเลขหมายโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอนั

เป็นการก่อกวนการปฏิบติังานของผูรั้บแจง้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ  

ถา้การกระทาํตามวรรคหน่ึง เป็นการแจง้ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็หรือเป็นเหตุให้ผูรั้บแจง้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

การช่วยเหลือหรือระงบัเหตุฉุกเฉิน หรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง

หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีมีการกระทาํความผิดตามมาตราน้ี ให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นผูเ้สียหายตามประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา” 

แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือยงัไม่มีการประกาศใชก้ฎหมายท่ีมีการกาํหนดความผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉิน

โดยไม่มีเหตุฉุกเฉินไวเ้ป็นการเฉพาะ ก็ยงัคงมีประเด็นท่ีควรจะไดต้อ้งไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัการกาํหนดความผิด

ทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งไวเ้ป็นการเฉพาะสําหรับการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือไม่ 

อยา่งไร รวมทั้งจะเป็นการศึกษาว่า การกาํหนดความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินท่ีกาํหนด

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2397 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ไวใ้นร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร โดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของ

มลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายประเทศอังกฤษและกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เพ่ือนบา้นใกล้เคียงกับ

ประเทศไทย ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัน้ีจะนาํไปสู่การเสนอแนะให้ประเทศไทยกาํหนดความผิดอาญาและความรับผิด

ทางแพ่งในกรณีของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ รวมทั้งเสนอแนะเน้ือหาของกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ

กาํหนดความผดิของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินในร่างพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและ

กาํกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....ท่ีมีความ

เหมาะสมสาํหรับประเทศไทยและมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งผูท่ี้กระทาํการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1) เพ่ือศึกษาปัญหาการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน ลกัษณะของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย และประเภทของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดความผิดทางอาญา อนัไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวกบัการลงโทษทางอาญา และศึกษาแนวคิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดความรับผดิทางแพ่งของการใช้

หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ  

3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ในส่วนท่ีว่าดว้ยการกาํหนดความผดิของ

การใช้หมายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในปัจจุบนัและต่างประเทศ และ

เสนอแนะแนวทางการกาํหนดโทษท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยเพ่ือให้การบงัคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยมี

ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 

3. การดําเนินการวจิัย

ในการทาํวิทยานิพนธ์น้ีผูศึ้กษาจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้อกสาร (documentary research) โดย

ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารตาํรา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และส่ือทางอินเตอร์เน็ตท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือช่วยให้เขา้ใจถึงสภาพปัญหาและสามารถคน้ควา้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดย

มิชอบ    

4. ผลการวจิัย

ผลจากการวิเคราะห์การกาํหนดความผดิและโทษเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ พบว่า 

ประการแรกวิเคราะห์เปรียบเทียบการกาํหนดความผิดและโทษเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ  และสิงคโปร์ พบว่า 

1) ในประเด็นผูท่ี้ถูกกาํหนดให้ตอ้งรับผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ กฎหมายทั้ง

สามประเทศกาํหนดไปในทิศทางเดียวกนัโดยกาํหนดให้ผูใ้ชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบตอ้งมีความผิดในทางอาญา 

แต่มีความแตกต่างกนัในการกาํหนดให้บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความรับผดิในทางอาญาดว้ย โดยในประเทศองักฤษ
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ไม่มีการกาํหนดให้ผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือครอบครองโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการกระทาํความผิดตอ้งมีความรับผิดในทางอาญา 

แต่ประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายของมลรัฐและในประเทศสิงคโปร์ไดมี้การกาํหนดความผิดสําหรับผูท่ี้เป็นเจา้ของ

หรือครอบครองโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ แต่อย่างไรก็ตามใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐไดมี้การกาํหนดให้บิดามารดาหรือผูป้กครองผูเ้ยาวต์อ้งร่วมรับผิดกบัผูเ้ยาวท่ี์ได้

กระทาํความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ (เฉพาะโทษปรับ) ในขณะท่ีประเทศองักฤษและสิงคโปร์

ไม่ไดก้าํหนดความรับผดิสาํหรับบิดามารดาหรือผูป้กครองดงัเช่นสหรัฐอเมริกา  

เม่ือพิจารณาถึงการท่ีต่างประเทศมีการกาํหนดความผิดสําหรับการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ

นั้น สะทอ้นให้เห็นว่า เป็นการนาํทฤษฎีในการคุม้ครองสังคมมาใชเ้พ่ือจดัระเบียบสังคม (Social Order) (คณิต ณ นคร 

2560, น. 63-64) เพ่ือควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้มีการใชห้มายเลขฉุกเฉินเม่ือมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 

นอกจากนั้น การกาํหนดให้การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบเป็นความผดินั้น ยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัทฤษฎีในการ

ปราบปรามและการป้องกนัการกระทาํความผิดอีกดว้ย เพราะในต่างประเทศท่ีศึกษามาในรายงานการวิจยัน้ีจะพบ

ขอ้เทจ็จริงว่า ต่างก็ประสบปัญหาของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ ทาํให้ระบบการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินมี

ปัญหาไดห้ากมีกรณีฉุกเฉินท่ีแทจ้ริง การท่ีมีกฎหมายกาํหนดความผิดไวย้่อมเป็นการปราบปรามผูก้ระทาํการใช้

หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ และในขณะเดียวกนัก็เป็นการป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนกระทาํความผิดในการใชห้มายเลข

ฉุกเฉินโดยมิชอบอีกดว้ย รวมตลอดทั้งการกาํหนดความผดิในการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบน้ียงัเป็นการคุม้ครอง

คุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut (ภาษาเยอรมนั); Legal Interest (ภาษาองักฤษ)) อีกดว้ย (คณิต ณ นคร, 2560, น. 160) 

โดยประโยชน์ท่ีกฎหมายคุม้ครองในเร่ืองหมายเลขฉุกเฉินน้ี คือ การให้หมายเลขฉุกเฉินสามารถบรรลุเป้าหมายของ

การเป็นหมายเลขฉุกเฉินท่ีจาํตอ้งมีการใชเ้ม่ือมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 

2) ลกัษณะของการกระทาํท่ีเป็นความผดิในทางอาญาเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ 

2.1) ทั้งสามประเทศมีความสอดคลอ้งตอ้งตรงกนัว่าจะตอ้งเป็นการกระทาํความผดิโดยเจตนา  

2.2) จุดท่ีกาํหนดให้เกิดความรับผดิในทางอาญาของกฎหมายมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา

และองักฤษ กาํหนดให้มีความผดิเม่ือมีการโทรไปยงัหมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์กาํหนดจุด

ท่ีให้ตอ้งรับผิดอย่างละเอียดโดยเม่ือโทรไปก็จะมีความผิดและกาํหนดโทษไวใ้นระดบัหน่ึง แต่หากโทรไปและ

เจา้หนา้ท่ีรับสายก็จะมีการกาํหนดความผดิและอตัราโทษไวอ้ยา่งหน่ึง 

เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะของการกระทาํท่ีเป็นความผดิในทางอาญาเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉิน

โดยมิชอบของทั้งสามประเทศ จะพบว่า ไม่ใช่ความผิดอาญาท่ีเป็นความผิดในตัวเอง (Mala in Se) เพราะไม่ใช่

ความผดิท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติท่ีมนุษยส์ามารถรู้ไดด้ว้ยตนเองว่าการกระทาํเช่นน้ีเป็นความผิดโดยอาศยัสามญัสํานึก

ของวิญ�ูชน แต่เป็นความผิดอาญาท่ีเป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม (Mala Prohibita) เพราะเป็นความผิดจากการ

กระทาํท่ีตอ้งห้ามตามบทบญัญติัท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงกฎหมายอาญาตอ้งห้ามไม่ให้กระทาํในกรณีน้ีไม่ถือว่า

เป็นความผิดอาญาท่ีเป็นความชั่วร้ายตามธรรมชาติ แต่ถือเป็นความผิดเน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีต้องห้ามตาม

บทบญัญติั โดยสามญัสาํนึกของวิญ�ูชนอาจคิดเห็นไดว้่าส่ิงนั้นไม่ใช่ความชัว่ร้ายท่ีจะกระทาํ แต่กฎหมายก็ถือว่าการ

ฝ่าฝืนขอ้ห้ามเช่นนั้นเป็นความผดิ 

3) ในเร่ืองอตัราโทษกฎหมายของทั้งสามประเทศกาํหนดไวส้อดคลอ้งตอ้งตรงกนัให้มีความรับ

ผดิทั้งโทษจาํคุกและโทษปรับ แต่มีอตัราโทษท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ นอกจากนั้นหากการโทรไปยงัหมายเลข
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ฉุกเฉินโดยมิชอบก่อให้เกิดความรับทางอาญาอ่ืนก็มีการกาํหนดให้ตอ้งรับโทษในความผดินั้น ๆ อน่ึง ในบางมลรัฐใน

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกาํหนดวิธีการลงโทษอ่ืนไวด้ว้ย เช่น การให้ทาํบริการสาธารณะ การให้เขา้รับการศึกษา

อบรม เป็นตน้  

เม่ือพิจารณาถึงอตัราโทษในกฎหมายของทั้งสามประเทศ จะพบว่า ไม่ไดมี้การกาํหนดอตัราโทษ

ของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวใ้นระดบัสูง หากแต่จะอยู่ในระดบัลหุโทษ ซ่ึงอาจมีอตัราโทษท่ีแตกต่างกนั

ไปตามแต่ละประเทศ 

4) กรณีท่ีมีการกระทาํความผิดเก่ียวกับการใช้หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบซํ้ าอีก ในบางมลรัฐใน

ประเทศสหรัฐอเมริกากาํหนดให้ต้องรับโทษหนักข้ึน ในขณะท่ีกฎหมายของประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ไม่มี

บทบญัญติัน้ีอยา่งชดัเจน  

5) การชดใชค่้าเสียหายจากการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบบางมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกามี

การกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนให้ผูท่ี้กระทาํความผิดดงักล่าวตอ้งรับผดิชอบในกรณีท่ีมีการตอบสนองจากเจา้หน้าท่ีต่อ

กรณีฉุกเฉินท่ีไม่จาํเป็น 

ประการท่ีสอง วิเคราะห์เปรียบเทียบการกาํหนดโทษสาํหรับความผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิ

ชอบในต่างประเทศกบัประเทศไทย พบว่า 

ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และสิงคโปร์ ต่างประสบปัญหาเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉิน

โดยมิชอบ และไดมี้การบญัญติัให้การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบเป็นความผิดทางอาญาไวเ้ป็นการเฉพาะโดยอาจ

อยูใ่นกฎหมายเฉพาะเร่ืองหรือกฎหมายอาญาหลกั แต่ในประเทศไทยไม่มีการบญัญติัไวจึ้งตอ้งปรับฐานความผิดกบั

กฎหมายท่ีมีอยู ่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ชดัเจนว่าบทบญัญติัเหล่านั้นจะนาํมาปรับใชไ้ดเ้พียงใด  

ประการท่ีสาม วิเคราะห์เปรียบเทียบความผดิทางอาญาและความรับผดิทางแพ่งตามกฎหมายไทยในปัจจุบนั

และตามร่างพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. ว่าดว้ยการกาํหนดความผดิและโทษเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดย

มิชอบ พบว่า 

1) ความผดิฐานก่อความเดือดร้อนรําคาญตามมาตรา 397 ประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่บทบญัญติั

ท่ีกาํหนดความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบโดยเฉพาะ ดงันั้นการลงโทษผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบั

การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบจึงตอ้งอาศยัพฤติการณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบความผิดแห่งบทบญัญติัในมาตราน้ี แต่

อยา่งไรก็ตาม การนาํบทบญัญติัดงักล่าวมาใชอ้าจยงัไม่ชดัเจนว่าจะตอ้งดว้ยลกัษณะของการกระทาํความผิดกรณีท่ีมี

การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบหากเพียงแต่มีการโทรเพียงคร้ังสองคร้ัง แต่ร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืน

ความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. 

ไดมี้การกาํหนดความผิดและโทษเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวโ้ดยเฉพาะ ดงันั้น เม่ือมีการกระทาํ

ความผดิเกิดข้ึนบุคคลท่ีกระทาํความผดิจึงตอ้งรับโทษตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยไม่จาํตอ้งมีพฤติการณ์อ่ืนประกอบ 

2) ความผดิฐานก่อความเดือดร้อนรําคาญในประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทบญัญติัซ่ึงอยู่ในภาค

ความผดิ  ลหุโทษ อตัราโทษจึงเบากวา่อตัราโทษท่ีกาํหนดในร่างพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบั

การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. ว่าดว้ยการกาํหนด

ความผิดและโทษเก่ียวกับการใช้หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะ ดังนั้น การลงโทษผูก้ระทาํ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2400 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาอาจทาํให้การลงโทษทางอาญาไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวตัถุประสงค์

การลงโทษเพ่ือเป็นการข่มขู่ (Deterrence) อนัมีหลกัการลงโทษต่อตวัผูก้ระทาํผิดให้มีความเข็ดหลาบไม่กลา้กระทาํ

ผิดอีก แต่ในขณะเดียวกันยงัคาํนึงถึงผลต่อประชาชนทัว่ไปท่ีไดพ้บเห็นการลงโทษเม่ือมีการกระทาํผิด ทาํให้เกิด

ความเกรงกลวัและเกิดความยบัย ั้งชัง่ใจไม่กลา้กระทาํผดิอยา่งเดียวกนัอีก (ธานี  วรภทัร์, 2558, น. 35) 

ประการท่ีส่ี  ปัญหาการกําหนดความผิดและโทษเก่ียวกับการใช้หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบตามร่าง

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. 

เม่ือเปรียบเทียบร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวกบัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ 

สิงคโปร์ พบว่า 

1) ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละมลรัฐไดมี้การกาํหนดความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉิน

โดยมิชอบไวท้ั้งในประมวลกฎหมายอาญาหลกัของมลรัฐและในกฎหมายเฉพาะ  ส่วนประเทศองักฤษมีการกาํหนด

ความผิดเก่ียวกับการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวใ้นกฎหมายเฉพาะเร่ือง โดยมีการกาํหนดความผิดไวใ้น

พระราชบญัญติัโทรคมนาคม ค.ศ.2003 (Communications Act 2003) และประเทศสิงคโปร์มีการกาํหนดความผิด

เก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวโ้ดยเฉพาะโดยรวมอยู่ในส่วนหน่ึงของความผิดเบ็ดเตล็ดของรัฐบญัญติั

เก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยและเหตุรําคาญ ดงันั้ น การท่ีประเทศไทยไดก้าํหนดความผิดเก่ียวกบัการใช้หมายเลข

ฉุกเฉินโดยมิชอบไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในร่างพระราชบญัญติัองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการ

วิทยกุระจายเสียง วิทย ุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. จึงสอดคลอ้งกบัต่างประเทศ 

2) ลกัษณะของการกาํหนดความผดิ (เจตนาหรือไม่เจตนา) ในประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และ

สิงคโปร์ ต่างกาํหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ ตอ้งเป็นการกระทาํโดยเจตนา ในประเทศ

ไทยเม่ือพิจารณาความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบในร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี

และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทย ุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. แลว้พบว่าผู ้

ท่ีใชห้รือเรียกเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติโดยมิชอบจะมีความผดิตามร่างพระราชบญัญติัน้ีเม่ือไดก้ระทาํโดยเจตนา 

3) อตัราโทษ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละมลรัฐได้มีการกาํหนดโทษสําหรับความผิด

เก่ียวกบัการใช้หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวเ้ป็นความผิดลหุโทษ แต่ความผดิลหุโทษในแต่ละมลรัฐนั้ นมีความ

แตกต่างกนั และมีทั้งโทษปรับและโทษจาํคุก ส่วนในประเทศองักฤษกาํหนดให้เป็นความผดิทางอาญาโดยมีอตัราโทษ

จาํคุกและปรับ หากการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบเป็นเหตุให้เกิดผลอ่ืนใดอีก เช่น การโทรนั้นเป็นการคุกคาม ทาํให้

กลวั หรือทาํให้เกิดความกงัวลใจ ผูก้ระทาํก็อาจยงัตอ้งรับผิดตามพระราชบญัญติัความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ค.ศ.1986 (Public Order Act 1986) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 4A หากกระทาํโดยเจตนา ซ่ึงกาํหนดโทษจาํคุกไม่เกิน 

6 เดือน หรือปรับไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดบัท่ี 5 หรือทั้งจาํและปรับ  ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญัติความ

ยติุธรรมทางอาญา (Criminal Justice Act 1982)) และในมาตรา 5A หากกระทาํโดยไม่เจตนา ตอ้งระวางโทษปรับไม่

เกินกว่าอัตราท่ีกาํหนดไว้สําหรับมาตราโทษปรับระดับท่ี 3 (เท่ากับไม่เกิน 1,000 ปอนด์ ตามมาตรา 37 แห่ง

พระราชบญัญติัความยติุธรรมทางอาญา (Criminal Justice Act 1982))  อน่ึง ในประเทศสิงคโปร์กาํหนดอตัราโทษเม่ือมี

การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ แมจ้ะยงัไม่มีการตอบสนองจากเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการเหตุฉุกเฉิน โดยไดก้าํหนดโทษ

ปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับและจาํ หากมีการตอบสนองจากเจา้หน้าท่ีผู ้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2401 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ให้บริการเหตุฉุกเฉิน   ผูท่ี้กระทาํความผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบจะตอ้งรับโทษหนักข้ึน ซ่ึงได้

กาํหนดโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจาํและปรับ หากเป็นการใชโ้ทรศพัท์

สาธารณะเพ่ือกระทาํความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ ตอ้งรับโทษอีกหน่ึงเท่าของโทษท่ีกาํหนดไว้

สาํหรับการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ ประการสุดทา้ยไดก้าํหนดความผิดสําหรับผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือครอบครอง

โทรศพัทท่ี์ใชเ้พ่ือกระทาํความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบตอ้งรับโทษปรับสาํหรับความผดินั้น 

สาํหรับประเทศไทยกาํหนดความผิดทางอาญาสําหรับการใชห้มายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินโดยไม่มี

เหตุฉุกเฉินไวใ้น 2 ฐาน ไดแ้ก่ ความผิดอาญาฐานแรก ฐานใชห้รือเรียกเลขหมายโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาติโดยไม่มี

เหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอนัเป็นการก่อกวนการปฏิบติังานของผูรั้บแจง้ เป็นความผิดอาญา ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ความผิดอาญาฐานท่ีสอง ฐานใชห้รือเรียกเลขหมาย

โทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอนัเป็นการก่อกวนการปฏิบติังานของผูรั้บแจง้ เป็นการ

แจง้ขอ้มลูเท็จหรือเป็นเหตุให้ผูรั้บแจง้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือหรือระงบัเหตุฉุกเฉิน หรือประชาชน

เสียหาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

4) มาตรการเสริม มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐท่ีมีการกาํหนดวิธีการลงโทษอ่ืน

สําหรับความผิดเก่ียวกบัการใชห้มายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินโดยมิชอบ เช่น ให้ดุลพินิจผูพิ้พากษาท่ีจะกาํหนดวิธีการ

ลงโทษอ่ืน เช่น การให้ทาํบริการสาธารณะ การให้เขา้รับการศึกษาอบรม เป็นตน้ (มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North 

Carolina)) ส่วนประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย มิได้มีการกาํหนดวิธีการลงโทษอ่ืนสําหรับความผิด

เก่ียวกบัการใชห้มายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินโดยมิชอบ 

5) การกาํหนดให้ชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชห้มายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินโดยมิชอบ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐมีการกาํหนดให้มีการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไว ้

สาํหรับประเทศองักฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย มิไดก้าํหนดให้มีการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชห้มายเลข

ฉุกเฉินโดยมิชอบ  

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบในประเทศไทยในปัจจุบนัไม่มีการกาํหนดให้การ

ใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบเป็นความผดิเฉพาะ ทาํให้ตอ้งมีการปรับใชก้บับทบญัญติัทัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้นประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 397 ความผดิฐานก่อความเดือดร้อนรําคาญ ซ่ึงมีความไม่ชดัเจนเพียงพอ อีกทั้งกรณีท่ีหน่วยงาน

ของรัฐท่ีให้บริการหมายเลขฉุกเฉินประสงค์จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบก็อยู่

ภายใตห้ลกัความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงทาํให้หน่วยงานรัฐมีภาระหนักในการ

พิสูจน์ความรับผิด อน่ึง ปัจจุบนัแมจ้ะมีการร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบ

กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีกาํหนดความผิดและโทษของ

การใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่การกาํหนดความผิดดงักล่าวนั้นยงัไม่สอดคลอ้งและไม่ช่วย

แกไ้ขปัญหาของการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัขาดการกาํหนดให้

หน่วยงานของรัฐเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผูใ้ชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบไวเ้ป็นการเฉพาะ 
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จากผลการศึกษาวิจยั มีขอ้เสนอแนะนอกเหนือจากท่ีมีการกาํหนดไวใ้นร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรร

คล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

ดงัน้ี 

1) ควรกาํหนดความผดิสาํหรับผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือครอบครองโทรศพัทท่ี์ใชก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัการใช้

หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบให้ตอ้งรับผิดเช่นเดียวกบับุคคลท่ีกระทาํความผิดโดยตรง หากว่าบุคคลนั้นเจตนาให้ใช้

หรือรู้ว่าผูน้ั้นจะใชโ้ทรศพัทข์องตนเพ่ือกระทาํความผดิ   

2) ควรกาํหนดความผดิสาํหรับบิดามารดาหรือผูป้กครองของผูเ้ยาว ์รวมทั้งบุคคลผูดู้แลบุคคลวิกลจริตตาม

กฎหมายให้ตอ้งรับผดิในการยนิยอมให้ผูเ้ยาวห์รือบุคคลวิกลจริตกระทาํความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดย

มิชอบ โดยกาํหนดโทษไวเ้ท่ากบัโทษปรับสาํหรับความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบ  

3) ควรมีการเพ่ิมเติมมาตรการเสริมเพ่ือใชก้บัผูก้ระทาํความผดิ อนัไดแ้ก่ การให้ทาํบริการสาธารณะ การให้

เขา้รับการศึกษาอบรม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิ

4) ควรกาํหนดให้บุคคลท่ีกระทาํความผดิเก่ียวกบัการใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบจะตอ้งชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนในกรณีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีออกไปตามท่ีมีการร้องขอต่อเหตุการณ์ท่ีไม่มีอยูจ่ริง โดยทั้งน้ีควรกาํหนดให้เป็นความ

รับผดิในลกัษณะความรับผดิโดยเคร่งครัด (Strict Liability) กล่าวคือ กาํหนดให้ผูท่ี้ใชห้มายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบตอ้ง

รับผดิเม่ือมีการโทรไปยงัหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินโดยไม่ตอ้งให้มีการพิสูจน์เร่ืองความจงใจของผูท่ี้

จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากแต่กาํหนดเป็นขอ้ยกเวน้ความรับผิดโดยเคร่งครัดว่าให้ผูท่ี้โทรไปยงั

หมายเลขฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินตอ้งรับผิดค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานท่ีตอ้งส่งบุคลากรออกไปปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนเองไม่ไดก้ระทาํโดยจงใจ 
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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ี เป็นการศึกษาถึงการปลดจากลม้ละลายโดยผลของกฎหมาย และการหยุดนับระยะเวลาการ

ปลดจากลม้ละลาย ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 เดิมพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 

ไดว้างหลกัเกณฑใ์นการปลดจากลม้ละลายไวเ้ฉพาะการปลดจากลม้ละลายโดยคาํสั่งศาล ต่อมาไดมี้การนาํแนวคิดใน

การปลดลูกหน้ีซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาจากลม้ละลายโดยผลของกฎหมายเขา้มาสู่กระบวนพิจารณาคดีลม้ละลายของ

ประเทศไทย โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญัติ

ลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2547 โดยเพ่ิมเติมมาตรา 81/1 ถึงมาตรา 81/4 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการช่วยให้ลูกหน้ีท่ีสุจริตและ

ให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์นสามารถชาํระสะสางหน้ีสินของตนให้เป็นไป

โดยรวดเร็ว และหลุดพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลาย สามารถเขา้จดัการกิจการและทรัพยสิ์นของตนเองไดอี้กคร้ัง 

และเพ่ิมเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย เพ่ือลงโทษลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตให้ตอ้งตก

อยู่ในภาวะการลม้ละลายต่อไปอีกชัว่ระยะเวลาหน่ึง โดยการขยายระยะเวลาการปลดจากล้มละลาย โดยเป็นการ

ศึกษาวิจัยเอกสาร และการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศได้แก่ แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ

คณะกรรมการว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ประเทศองักฤษ ประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสก็อตแลนด ์

ผลจากการศึกษาพบวา่มีปัญหาในการปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย คือกรณีท่ีมีเหตุตามกฎหมายท่ีเจา้

พนกังานพิทกัษ์ทรัพยต์อ้งยื่นคาํขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคาํสั่งให้หยุดนับระยะเวลาการปลดจากล้มละลาย แต่เหตุ

ดงักล่าวเพ่ิงปรากฏต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์ซ่ึงเป็นระยะเวลาอนักระชั้นชิดกบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย 

ทาํให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ม่อาจยืน่คาํขอดงักล่าวไดท้นั หรือหากยื่นต่อศาลทนัตามกาํหนด ศาลก็ไม่อาจจะส่ง

สาํเนาคาํขอให้แก่บุคคลลม้ละลายเพ่ือนดัไต่สวนคาํขอไดท้นัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึง 

เพราะมาตรา 81/3 ไดบ้ญัญติัห้ามไม่ให้ศาลมีคาํสั่งให้หยดุนบัระยะเวลาตามมาตรา 81/1 (1) (2) หรือ (3) หรือมีคาํสั่ง

เม่ือพน้ระยะเวลาสามปีตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึงแลว้ ส่งผลให้ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตไดรั้บประโยชน์จากการปลดจาก

ลม้ละลายโดยผลของกฎหมายทนัที ไม่แตกต่างไปจากลูกหน้ีท่ีสุจริตและให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์

ในการรวบรวมทรัพยสิ์น ซ่ึงทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบับรรดาเจา้หน้ีท่ียืน่ขอรับชาํระหน้ีโดยสุจริต 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จึงเสนอแนวทางแกไ้ขในเร่ืองการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย ดงัน้ี คือเม่ือ

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์หรือเจา้หน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ื่นคาํขอหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายและศาลได้
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รับคาํขอแลว้ ใหศ้าลมีคาํสั่งให้ระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายตามมาตรา 81/1 สะดุดหยุดอยู่ไวก่้อนในระหว่างท่ี

ศาลพิจารณาไต่สวนคาํขอหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย เม่ือศาลไต่สวนแลว้ไดค้วามว่าไม่มีเหตุท่ีตอ้งหยุด

นบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย ก็ให้คาํสั่งท่ีให้ระยะเวลาปลดจากลม้ละลายสะดุดหยุดอยู่เป็นอนัเพิกถอนไปใน

ตวั และให้ลูกหน้ีไดรั้บการปลดจากลม้ละลายภายในระยะเวลาสามปีก่อนท่ีจะมีคาํสั่งดงักล่าว 

คาํสําคญั: การลม้ละลาย, การปลดจากลม้ละลาย, การหยุดนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย 

ABSTRACT 

This thesis is a study on a discharge from bankruptcy by the law and the suspension of the running of 

the period of time for discharge from bankruptcy under the Bankruptcy Act B.E. 2483. Originally, the Bankruptcy 

Act B.E. 2483 laid down the criteria for discharge from bankruptcy only from the court order. Later, the concept of 

discharge from bankruptcy for the debtor who is a natural person was introduced to the bankruptcy proceedings of 

Thailand by amendment the Bankruptcy Act (No. 5) B.E. 2542 and the Bankruptcy Act (No. 7) B.E. 2547 section 

81/1 to section 81/4. These amendments help the debtor in good faith and cooperate with the official receiver to 

collect assets. The debtor can settle their debts quickly and get out of bankruptcy. They can manage their businesses 

and assets again. Moreover, additional provisions on the suspension of the running of the period of time for 

discharge from bankruptcy in order to punish dishonest debtors for further bankruptcy for a period of time by 

extending the period of time of discharge from bankruptcy. This is a documentary research and comparison with 

foreign law i.e. the guideline to draft a bankruptcy law of the United Nations Commission on the Law of 

International Trade (UNCITRAL), England Australia Singapore and Scotland. 

The research found that there was a problem in complying with the provisions of the law. In cases 

according the law, the official receiver must submit the request to the court so that the court may order the stop to 

the running of the period of time for discharge. However, this case just appeared to the official receiver that is a 

close up period with period of time for discharge from bankruptcy. The official receiver cannot submit the 

application immediately or if the official receiver filed in court as scheduled, the court cannot send a copy of the 

application to the bankrupt to the appointment of the inquiry before the expiration of the period under section 81/1 

paragraph one because section 81/3 prohibited the court to stop the count of time in section 81/1 (1) (2) or (3), or an 

order after the expiration of the three-year period under section 81/1 paragraph one. As a result, unscrupulous 

debtor has benefited from the discharge from bankruptcy. It is not different from the debtor in good faith and 

cooperation with the official receiver to collect assets. This makes it unfair to creditors who apply for a debt 

repayment in good faith. 

The research has suggestion to solve the problem on the suspension of the running of the period of time 

for discharge from bankruptcy. The petitioner has filed an application to suspend the running of the period of time 

for discharge from bankruptcy. The court has received the request and ordered the running of the period of time for 

discharge from bankruptcy under section 81/1 stalled while the court considered the request for the suspension of 
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the running of the period of time for discharge from bankruptcy. When the court found that there was no reason to 

suspend the running of the period of time for discharge from bankruptcy, it gives the order that the period of time 

for discharge from bankruptcy stumbles, it is retracted in itself. Moreover, the debtor was released from bankruptcy 

within three years before the order. 

Keywords: Bankruptcy, Discharge, The suspension of the running of the period of time 

1. บทนํา

กฎหมายลม้ละลายมีเจตนารมณ์เพ่ือให้เจา้หน้ีทั้งหลายไดรั้บชาํระหน้ีจากการรวบรวมทรัพยสิ์นเท่าท่ีมีอยูใ่น

กองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมาแบ่งเฉล่ียให้แก่เจา้หน้ีทั้งหลายท่ียื่นขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายโดยเท่าเทียมกนั เพ่ือ

เป็นการบรรเทาความเสียหายให้แก่บรรดาเจา้หน้ี และในขณะเดียวกนัก็มีวตัถุประสงค์ให้ลูกหน้ีท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั

หลุดพน้จากหน้ีสินทั้งปวง และสามารถกลบัมาเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ไดโ้ดยเร็วอนัจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวมของประเทศ  

เดิมพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไดว้างหลกัเกณฑ์ในการปลดจากลม้ละลายไวเ้ฉพาะการ

ปลดจากลม้ละลายโดยคาํสั่งศาล ซ่ึงสามารถใชบ้งัคบัไดท้ั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ต่อมาไดมี้การนาํแนวคิดใน

การปลดลูกหน้ีซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาจากลม้ละลายโดยผลของกฎหมายเขา้มาสู่กระบวนพิจารณาคดีลม้ละลายของ

ประเทศไทย โดยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 โดยพระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบั

ท่ี 5) พ.ศ. 2542 และไดป้รับปรุงจนไดมี้การตราพระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2547 โดยเพ่ิมเติมมาตรา 

81/1 ถึงมาตรา 81/4 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการช่วยให้ลูกหน้ีท่ีสุจริตและให้ความร่วมมือกบัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการ

รวบรวมทรัพยสิ์นสามารถชาํระสะสางหน้ีสินของตนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและมีโอกาสเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ หลุดพน้จาก

การเป็นบุคคลล้มละลาย สามารถเข้าจัดการกิจการและทรัพยสิ์นของตนเองไดอี้กคร้ัง และไดเ้พ่ิมเติมบทบญัญัติ

เก่ียวกบัการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายเพ่ือขยายระยะเวลาให้ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตตอ้งลม้ละลายต่อไปอีก

ไม่เกินสองปี  

จากการนาํแนวคิดในการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับการดาํเนินกระบวน

พิจารณาคดีลม้ละลายของประเทศไทย จะเห็นไดว้่ายงัคงมีปัญหาในการปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองท่ีลูกหน้ีมีพฤติการณ์ไม่สุจริต หรือไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์น

โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ก็จะไดรั้บการปลดจากลม้ละลายเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํพิพากษา

ให้ลม้ละลายเช่นกนั ไม่แตกต่างไปจากลูกหน้ีท่ีสุจริตและให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการรวบรวม

ทรัพยสิ์น ซ่ึงทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบับรรดาเจา้หน้ี จึงจาํเป็นตอ้งมีบทลงโทษลูกหน้ีท่ีมีพฤติการณ์ไม่สุจริต 

หรือไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์โดยให้มีการหยดุนบัระยะเวลาเพ่ือไม่ให้ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตไดรั้บ

การปลดจากลม้ละลายโดยผลของกฎหมายตามบทบญัญติัดงักล่าว และกรณีน้ีก็ปรากฏขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัของ

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยว์่า มีกรณีท่ีลูกหน้ีมีเจตนาปกปิดซ่อนเร้นทรัพยสิ์น และเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยเ์พ่ิงทราบ

ถึงเหตุการณ์ท่ีจะต้องรายงานต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลมีคาํสั่งให้หยุดนับระยะเวลาการปลดจากล้มละลาย ซ่ึงเป็น

ระยะเวลาท่ีกระชั้นชิด ยกตวัอยา่งเช่น ลูกหน้ีมาให้การสอบสวนเก่ียวกบักิจการและทรัพยสิ์นต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์

ทรัพย ์และใหก้ารไต่สวนโดยเปิดเผยต่อศาลว่าตนไม่ไดป้ระกอบอาชีพ และไม่มีรายได ้ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ ลูกหน้ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2406 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

ทาํงานประกอบอาชีพ มีรายไดป้ระจาํ แต่เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่ทราบ เพ่ิงมาทราบว่าลูกหน้ีประกอบอาชีพใน

ระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดกบัระยะเวลาปลดจากลม้ละลาย ทาํให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่อาจยื่นคาํขอต่อศาลเพ่ือให้

ศาลมีคาํสั่งให้หยุดนับระยะเวลาดงักล่าวไดท้นั หรือหากยื่นต่อศาลทนัตามกาํหนด ศาลก็ไม่อาจจะส่งสําเนาคาํขอ

ให้แก่บุคคลลม้ละลายเพ่ือนดัไต่สวนคาํขอไดท้นัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึง อีกทั้งมาตรา 

81/3 วรรคสอง ไดบ้ญัญติัห้ามไม่ให้ศาลมีคาํสั่งให้หยดุนบัระยะเวลาตามมาตรา 81/1 (1) (2) หรือ (3) หรือมีคาํสั่งเม่ือ

พน้ระยะเวลาสามปีตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึงแล้ว ส่งผลให้ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตได้รับประโยชน์จากการปลดจาก

ลม้ละลายโดยผลของกฎหมายทนัที หากเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยห์ยุดนับระยะเวลาปลดจากลม้ละลายของลูกหน้ีท่ี

ไม่สุจริตไดท้นั เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะสามารถรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไดเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงกรณีน้ีศาลจะสั่งเพิก

ถอนคาํสั่งปลดจากการลม้ละลายไม่ได ้เพราะการปลดจากการลม้ละลายโดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา 81/1 วรรค

ทา้ย แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ให้นาํบทบญัญติัมาตรา 76 มาตรา 77 และมาตรา 78 มาใชบ้งัคบั

กบัการปลดจากลม้ละลายตามมาตราน้ีโดยอนุโลม แต่ไม่ไดใ้ห้นาํบทบญัญติัในเร่ืองการเพิกถอนคาํสั่งปลดจากการ

ล้มละลายตามมาตรา 79 มาใช้ด้วย จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อบรรดาเจ้าหน้ีท่ียื่นขอรับชาํระหน้ีในคดี

ลม้ละลายโดยสุจริต และทาํให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์เวลารวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไดน้อ้ยลง 

ดงันั้น จากปัญหาดงักล่าว จึงควรมีการศึกษาว่าบทบญัญติัมาตรา 81/1 ถึงมาตรา 81/4 แห่งพระราชบญัญติั

ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มีความเหมาะสมเพียงพอในการคดักรองลูกหน้ีท่ีสุจริตหรือไม่ และการดาํเนินกระบวน

พิจารณาคดีล้มละลายท่ีอาจทาํให้การดาํเนินการตามกฎหมายในเร่ืองการปลดจากล้มละลาย และการหยุดนับ

ระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือหาแนวทางในการพฒันา 

แกไ้ข ปรับปรุง และขจดัปัญหาขอ้ขดัขอ้งเพ่ือประโยชน์ในการใชก้ฎหมายให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการปลดจากลม้ละลายของบุคคลธรรมดา  

2. ศึกษาผลกระทบจากการปลดจากลม้ละลายท่ีมีต่อเจา้หน้ี ลูกหน้ี และระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะ

กรณีการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย 

3. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการปลดจากลม้ละลายตาม

มาตรา 81/2 และมาตรา 81/3 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 

4. ศึกษาเปรียบเทียบหลกักฎหมายลม้ละลายว่าดว้ยการปลดจากการลม้ละลายในประเทศและต่างประเทศ 

5. ศึกษาแนวทางแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ในเร่ืองการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย

ให้เป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลม้ละลาย  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นวิทยานิพนธ์ในเชิงวิเคราะห์ อา้งอิงทฤษฎี และแนวความคิดทางกฎหมายจากบทบญัญติั

ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การปลดจากล้มละลาย และการหยุดนับ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2407 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระยะเวลาการปลดจากการลม้ละลายของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการหยดุนบัระยะเวลา

การปลดจากการลม้ละลายโดยเฉพาะ 

4. ผลการวจิัย 

ผลจากการวิจยัพบว่า ผลของการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายมีผลต่อบุคคลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลต่อบุคคลลม้ละลาย

การหยดุนับระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายเป็นผลร้ายกบับุคคลลม้ละลาย จึงเป็นเหตุจูงใจทาํให้บุคคล

ลม้ละลายให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายลม้ละลาย

มากข้ึน เพราะหากบุคคลลม้ละลายไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์นโดยไม่มี

เหตุอนัสมควรแลว้ เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยส์ามารถยืน่คาํขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคาํสั่งให้หยดุนบัระยะเวลาการปลด

จากลม้ละลายได ้ทาํให้บุคคลลม้ละลายจะยงัไม่ไดรั้บการปลดจากลม้ละลายเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ี

ศาลมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย นอกจากน้ียงัเป็นเหตุให้บุคคลล้มละลายถูกจาํกัดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย

ลม้ละลาย และยงัถกูจาํกดัสิทธิบางประการตามกฎหมายอ่ืนอีก เช่น ในกรณีการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลาย

ในประเทศไทยนั้น มีพระราชบญัญติัจาํนวนมากท่ีกาํหนดให้การมีสถานะเป็นบุคคลลม้ละลายเป็นเหตุท่ีทาํให้ขาด

คุณสมบติัในการเข้าสู่ตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน เช่น พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

พระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นตน้ นอกจากการถูกจาํกดัคุณสมบติัตอ้งห้ามประกอบอาชีพของบุคคล

ลม้ละลายแลว้ บุคคลลม้ละลายยงัจะตอ้งถูกยึดทรัพยบ์งัคบัคดี ส่วนบุคคลลม้ละลายท่ีประกอบอาชีพ เม่ือมีรายได้

ประจาํก็ตอ้งถูกเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์อายดัเงินเดือนเพ่ือรวบรวมเขา้กองทรัพยสิ์นของลูกหน้ี โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่า

บุคคลนั้นจะเป็นขา้ราชการหรือไม่เหมือนอย่างในคดีแพ่ง และถึงแมบุ้คคลลม้ละลายจะสามารถยื่นคาํร้องขอให้เจา้

พนักงานพิทกัษ์ทรัพยก์าํหนดค่าเล้ียงชีพตามความจาํเป็นไดก้็ตาม แต่ก็อาจจะเกิดปัญหาหมดอนาคตท่ีจะประกอบ

อาชีพ เพราะเสียช่ือเสียง ไม่มีเงินออมไวดู้แลตนเองและครอบครัว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นผลกระทบท่ีจะ

เกิดกบับุคคลลม้ละลายท่ีถูกศาลมีคาํสั่งให้หยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายออกไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 

ปี เพราะหากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์ยดุนบัระยะเวลาปลดจากลม้ละลายได ้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยก์็จะสามารถ

รวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

2. ผลต่อเจา้หน้ี

การหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายทาํให้เจ้าหน้ีมีระยะเวลาสืบทรัพยสิ์นของบุคคลลม้ละลาย

เพ่ิมข้ึน เพ่ือแถลงต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์ห้ดาํเนินการรวบรวมเขา้กองทรัพยสิ์นของบุคคลลม้ละลาย เพ่ือให้

บรรดาเจา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะทรัพยสิ์นท่ีมีการปกปิดซุกซ่อนไว ้หรือทรัพยสิ์นนั้นบุคคลลม้ละลาย

ไดม้าระหว่างการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย หรือไดรั้บชาํระหน้ีจากบุคคลอ่ืนท่ีไดม้าในระหว่างท่ีมีการ

หยุดนับระยะเวลาการปลดจากล้มละลายไว ้ เพราะหากเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยห์ยุดนับระยะเวลาการปลดจาก

ล้มละลายได้ เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะสามารถรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได้เพ่ิมข้ึน ดังนั้ น การหยุดนับ

ระยะเวลาจึงเป็นคุณแก่บรรดาเจา้หน้ีทาํให้มีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนในการสืบหาทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีไม่สุจริต ปกปิด

ทรัพยสิ์นไวเ้พ่ือนาํมาชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี  สําหรับในคดีลม้ละลายท่ีเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่สามารถรวบรวม
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ทรัพยสิ์นของลกูหน้ีได ้จะมีผลกบัเจา้หน้ีในเร่ืองค่าใชจ่้ายในคดี เพราะการยื่นคาํขอหยุดนับระยะเวลาต่อศาล ตอ้งมี

การส่งหมายเพ่ือแจง้กาํหนดนดัให้บุคคลลม้ละลายทราบก่อนวนันดัไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวยอ่มตกเป็น

ภาระของเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกซ่ึ์งไดว้างเงินประกนัค่าใชจ่้ายไวใ้นคดี  

3. ผลต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์และศาล

แมก้ารหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย จะเป็นมาตรการลงโทษบุคคลลม้ละลายท่ีไม่สุจริต และ

เป็นคุณแก่เจา้หน้ีในการเพ่ิมระยะเวลาการสืบหาทรัพยสิ์นท่ีบุคคลลม้ละลาย ปกปิดซุกซ่อนไวก้็ตาม แต่ในปัจจุบนั

กฎหมายลม้ละลายกลบัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือของเจา้หน้ีสถาบนัการเงินในการจาํหน่ายหน้ีสูญทางบญัชี เน่ืองจากการ

ฟ้องคดีลม้ละลายเสียค่าข้ึนศาลเพียง 500 บาท ซ่ึงถูกกว่าคดีแพ่งท่ีคิดค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยท่ี์ฟ้องแต่ไม่เกิน 

200,000 บาท เม่ือลูกหน้ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและพิพากษาให้ลม้ละลาย จนกระทัง่ศาลมีคาํสั่งให้ปิดคดีแลว้ 

เจา้หน้ีสถาบนัการเงินก็จะจาํหน่ายหน้ีของบุคคลลม้ละลายออกไปในทางบญัชีได ้ประกอบกบัผลของกฎหมายซ่ึง

กาํหนดให้ปลดบุคคลธรรมดาจากลม้ละลาย เม่ือพน้กาํหนดระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีศาลไดพิ้พากษาให้ลม้ละลาย ทาํ

ให้ในปัจจุบนัลูกหน้ีบางรายเต็มใจท่ีจะถูกพิพากษาให้ลม้ละลาย เพ่ือจะทาํให้ตนหลุดพน้จากหน้ีสินทั้งหลายเร็วข้ึน 

ส่งผลให้สถิติขอ้มูลการฟ้องคดีลม้ละลายมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง การท่ีมาตรา 81/2 แห่งพระราชบญัญติั

ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยเ์ป็นผูย้ื่นคาํขอหยุดนับระยะเวลาการ

ปลดจากลม้ละลายต่อศาล เน่ืองจากบุคคลลม้ละลายไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวม

ทรัพยสิ์นโดยไม่มีเหตุอนัสมควร และให้ศาลกาํหนดนัดไต่สวนเป็นการด่วน เช่นน้ี จึงกลายเป็นการเพ่ิมปริมาณทาง

คดีแก่ศาล และเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอ์ยา่งมาก 

4. ผลต่อเศรษฐกิจและสังคม

กฎหมายล้มละลายถือเป็นกฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจ ท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงไวซ่ึ้งความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ การท่ีลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัจนไม่สามารถชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีได ้ทาํให้บรรดาเจา้หน้ีท่ี

ไม่ไดรั้บชาํระหน้ีเหล่าน้ี ไม่สามารถท่ีจะชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีของตนไดอี้กทอดหน่ึงเช่นกนั สภาวะการณ์เช่นน้ีย่อม

ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่อย่างต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากในการประกอบธุรกิจของบุคคล แหล่งท่ีมาของ

เงินทุนส่วนใหญ่มาจากการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เม่ือสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกหน้ี

แลว้ หากลกูหน้ีลม้ละลายและเจา้หน้ีไม่ไดรั้บชาํระหน้ี ทาํให้เกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือหน้ีเสีย (NPL) 

ของสถาบนัการเงิน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการปล่อยเงินกูข้องเจา้หน้ีท่ีตอ้งแบกรับภาระไว ้จนอาจส่งผลต่อความ

มัน่คงของสถาบนัการเงินได ้และสุดทา้ยเม่ือสัดส่วนของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสถาบนัการเงินเพ่ิมสูงมากข้ึน 

จนกลายเป็นปัญหาท่ีรัฐบาลตอ้งเขา้มาแทรกแซงให้ความช่วยเหลือแลว้ ก็ส่งผลให้หน้ีดงักล่าวกลายเป็นภาระทาง

เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลตอ้งเขา้มาแกไ้ขฟ้ืนฟภูาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสงวนทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิด

ความสูญเสียให้นอ้ยท่ีสุด นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อสังคมอีกประการหน่ึงดว้ย เน่ืองจากปัญหา

การไม่ไดรั้บชาํระหน้ีของเจา้หน้ีอาจส่งผลให้สถาบนัการเงินไม่กลา้พิจารณาปล่อยเงินกู ้หรือสินเช่ือต่างๆ ทาํให้

บุคคลอ่ืนๆท่ีเป็นลูกหน้ีท่ีดี ประกอบการอยา่งโปร่งใสไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการไม่ปล่อยสินเช่ือน้ี และกลายเป็น

ผลวิกฤติต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดงันั้น การท่ีมีการหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย

ออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี อาจมีส่วนช่วยให้บรรดาเจา้หน้ีและเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยส์ามารถรวบรวมทรัพยสิ์นของ
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บุคคลลม้ละลายไดเ้พ่ิมข้ึน เจา้หน้ีท่ีขอรับชาํระหน้ีไวอ้าจไดรั้บชาํระหน้ีจากกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีรวบรวมได้

เพ่ิมข้ึน เป็นการช่วยลดภาระหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือหน้ีเสียลงไดบ้างส่วน 

สาํหรับลูกหน้ีท่ีถูกหยุดนับระยะเวลาไวท้าํให้การเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ตอ้งชา้ออกไปอีก ไม่สามารถประกอบ

อาชีพหรือทาํนิติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ แต่หากบุคคล

ลม้ละลายหันกลบัมาให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการช่วยเหลือและรวบรวมทรัพยสิ์นของตน 

เพ่ือให้ตนได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือบุคคลล้มละลายท่ีสุจริตให้ได้รับการปลดจากการเป็นบุคคล

ลม้ละลาย และกลบัมามีความสามารถในการประกอบอาชีพไดอี้กคร้ัง ก็จะเป็นปัจจยัท่ีช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวมอีกทางหน่ึง 

จากการศึกษาหลกัการปลดจากลม้ละลาย และการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย ทั้งของประเทศ

องักฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสก็อตแลนด ์พบว่าประเทศไทยไดน้าํหลกักฎหมายเร่ือง

การปลดจากลม้ละลาย และการหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย มาจากประเทศองักฤษเป็นหลกั เพราะมี

ลกัษณะคลา้ยกนั แต่ก็ยงัคงมีหลกัการท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง ซ่ึงประเทศองักฤษท่ีไดว้างหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการหยุดนับ

ระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายไว ้แต่มีหลกัเกณฑท่ี์ค่อนขา้งละเอียด แต่สาํหรับประเทศไทยนั้นไดว้างหลกัเกณฑไ์ว้

แต่เพียงในมาตรา 81/2 และมาตรา 81/3 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ว่าเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์

อาจยืน่คาํขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคาํสั่งให้หยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย ในกรณีท่ีลูกหน้ีไม่ให้ความร่วมมือ

กบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์น จึงทาํให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัในการตีความของเจา้พนักงาน

พิทกัษท์รัพยว์่า การท่ีลูกหน้ีไม่มาให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์น มีความหมาย

ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด เพราะในกรณีท่ีลูกหน้ีไม่ให้ความร่วมมือกบัเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์กรณีน้ีได้มี

มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษลูกหน้ี โดยบญัญัติไวใ้นมาตรา 81/2 และมาตรา 81/3 แห่งพระราชบญัญัติ

ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 คือ เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยอ์าจยื่นคาํขอต่อศาลเพ่ือมีคาํสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลด

จากการเป็นบุคคลลม้ละลาย ตามมาตรา 81/1 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไวก่้อนได ้ซ่ึงมาตรา

ดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีบญัญติัข้ึนเพ่ือเป็นการลงโทษลูกหน้ีท่ีไม่สุจริต ซ่ึงหากลูกหน้ีไดใ้ห้ความร่วมมือกบัเจ้า

พนกังานพิทกัษท์รัพย ์รวมทั้งช่วยเหลือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการจดัการทรัพยสิ์นตลอดระยะเวลาท่ีตนตกเป็น

บุคคลลม้ละลาย เม่ือลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลายครบกาํหนดระยะเวลาสามปีแลว้ ลูกหน้ีก็จะไดรั้บการปลดจาก

ลม้ละลายโดยผลของกฎหมายทนัทีตามมาตรา 81/1 แห่งพระราชบญัญติัล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 ซ่ึงเป็นบท

กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนมาเพ่ือให้รางวลัแก่ลูกหน้ีท่ีสุจริตไดมี้โอกาสพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลายโดยเร็ว 

การหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายของประเทศไทยกาํหนดให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ท่านั้น

เป็นผูย้ื่นคาํขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคาํสั่งให้หยุดนับระยะเวลา จึงอาจทาํให้มีกรณีหยุดนับระยะเวลาการปลดจาก

ลม้ละลายของลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตไม่ทนัก่อนครบระยะเวลาปลดจากลม้ละลาย ทาํให้ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตไดรั้บการปลด

จากลม้ละลายไปโดยผลของกฎหมาย ผูว้ิจยัเห็นว่าการให้เจา้หน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในการยืน่คาํขอต่อศาล

เพ่ือให้ศาลมีคาํสั่งให้หยดุนบัระยะเวลาดว้ยจะเป็นผลดี เพราะจะไดเ้ป็นการช่วยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการยื่นคาํ

ขอต่อศาล ไม่ใช่เพียงแค่มาแจง้เหตุ หรือพฤติการณ์การไม่สุจริตของลูกหน้ี แลว้ให้เป็นหน้าท่ีของเจา้พนักงานพิทกัษ์

ทรัพยใ์นการยื่นคาํขอ ประเทศไทยจึงควรนาํหลกัการในเร่ืองการเล่ือนการปลดจากลม้ละลายของประเทศสก็อต

แลนดซ่ึ์งกาํหนดให้เจา้หน้ีใดๆ อาจยืน่คาํร้องต่อ Sheriff เพ่ือขอให้เล่ือนการปลดออกไปไดม้าใช ้
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การปลดบุคคลจากลม้ละลายเป็นวิธีหน่ึงท่ีทาํให้ลูกหน้ีหลุดพน้จากหน้ีสิน ซ่ึงเดิมพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พุทธศกัราช 2483 ได้วางหลกัเกณฑ์ในการปลดจากล้มละลายไวเ้ฉพาะการปลดจากล้มละลายโดยคาํสั่งศาล ซ่ึง

สามารถใชบ้งัคบัไดท้ั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ต่อมาไดมี้การนาํแนวคิดให้บุคคลธรรมดาไดรั้บการปลดจาก

ลม้ละลายโดยผลของกฎหมายทนัทีท่ีครบระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย เม่ือลูกหน้ีไดรั้บ

การปลดจากลม้ละลาย ทาํใหลู้กหน้ีหลุดพน้จากหน้ีสินทั้งปวง อนัจะส่งผลให้เจา้หน้ีไม่ไดรั้บชาํระหน้ีในหน้ีท่ีหลุด

พน้นั้น ดงันั้น มาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการหยดุนบัระยะเวลาการปลดจากลม้ละลาย จึงมีจุดสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึง 

คือการรักษาความสมดุลระหว่างการให้ประโยชน์แก่ลูกหน้ีท่ีสุจริตกบัการคุม้ครองเจา้หน้ีท่ียื่นขอรับชาํระหน้ีโดย

สุจริตให้ไดรั้บชาํระหน้ีอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงเดิมพระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ไดก้าํหนด

หลกัเกณฑใ์นการให้บุคคลธรรมดาพน้จากการลม้ละลายโดยอตัโนมติัไวเ้พียงมาตราเดียว ทาํให้เกิดความไม่ชดัเจน

และเกิดปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี จนกระทัง่ไดมี้การตราพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2547 โดยให้ยกเลิกความในมาตรา 35 และไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์การปลดบุคคลจากการเป็นบุคคล

ลม้ละลายไวใ้นมาตรา 81/1 แห่งพระราชบญัญัติล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 โดยให้ลูกหน้ีได้รับการปลดจาก

ลม้ละลายทนัทีท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วนัท่ีศาลไดพิ้พากษาให้ลม้ละลาย และไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์ของ

การหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลม้ละลายไวใ้นมาตรา 81/2 มาตรา 81/3 และมาตรา 81/4 แห่งพระราชบญัญติั

ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 เพ่ือลงโทษลูกหน้ีท่ีไม่ให้ความร่วมมือกับเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวม

ทรัพยสิ์นโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้ยงัคงสถานะเป็นบุคคลลม้ละลายต่อไปอีกชัว่ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงไม่เกินสองปี 

เพ่ือให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์ระยะเวลาในการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพ่ิมมากข้ึน  

หลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถใชบ้งัคบัไดดี้ในกรณีท่ีเกิดพฤติการณ์ท่ีอาจถือไดว้่าลูกหน้ีไม่สุจริตปรากฏต่อเจา้

พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นระยะเวลาท่ีไม่กระชั้นชิด ซ่ึงมีระยะเวลาเพียงพอท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะมีคาํขอให้ศาล

หยดุนบัระยะเวลาและส่งสาํเนาคาํขอให้แก่บุคคลลม้ละลายทราบวนันดัไดท้นัก่อนท่ีจะพน้กาํหนดระยะเวลาปลดจาก

ลม้ละลาย ตามมาตรา 81/1 แต่ในความเป็นจริงแล้วหลักการดังกล่าวไม่สามารถใชบ้งัคับไดดี้ เพราะในกรณีท่ี

พฤติการณ์ท่ีบุคคลลม้ละลายไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์น ปรากฏต่อเจา้

พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นระยะเวลากระชั้นชิดกบัระยะเวลาปลดจากลม้ละลาย ทาํให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่อาจ

ยืน่คาํขอต่อศาลไดท้นั หรือหากยืน่ต่อศาลทนัตามกาํหนด ศาลก็ไม่อาจจะส่งสาํเนาคาํขอให้แก่บุคคลลม้ละลายเพ่ือนดั

ไต่สวนคาํขอไดท้นัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 

2483 อีกทั้งมาตรา 81/3 วรรคสอง ไดบ้ญัญติัห้ามไม่ให้ศาลมีคาํสั่งให้หยุดนับระยะเวลาตามมาตรา 81/1 (1) (2) หรือ 

(3) หรือเม่ือพน้ระยะเวลาสามปีตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึงแลว้ได ้ ดงันั้น หากพฤติการณ์ท่ีบุคคลลม้ละลายไม่ให้

ความร่วมมือกบัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์นโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ปรากฏต่อเจา้พนักงาน

พิทกัษท์รัพยใ์นระยะเวลากระชั้นชิดกบัระยะเวลาปลดจากลม้ละลาย ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตก็จะไดรั้บ

การปลดจากลม้ละลายทนัทีเม่ือพน้ระยะเวลาสามปีเช่นเดียวกบัลูกหน้ีท่ีสุจริต จึงจาํเป็นตอ้งหามาตรการเพ่ือลงโทษ

ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตให้ยงัคงสถานะเป็นบุคคลลม้ละลายต่อไปอีกชัว่ระยะเวลาหน่ึง เพ่ือให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์

ระยะเวลาในการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตเพ่ิมข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ี และ

อาจทาํให้เจา้หน้ีท่ียืน่ขอรับชาํระหน้ีโดยสุจริตไดรั้บชาํระหน้ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 
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เม่ือไดว้ิเคราะห์กบักฎหมายต่างประเทศแลว้ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางแกไ้ขดงัน้ี คือ กาํหนดให้ทั้งเจา้พนกังาน

พิทกัษ์ทรัพย ์และเจ้าหน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นผูย้ื่นคาํขอหยุดนับระยะเวลาการปลดจากล้มละลายต่อศาล เม่ือเจ้า

พนกังานพิทกัษท์รัพย ์หรือเจา้หน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่คาํขอหยดุนบัระยะเวลาปลดจากลม้ละลายและศาลไดรั้บคาํขอ

ของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์หรือเจา้หน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ ให้ศาลมีคาํสั่งให้ระยะเวลาปลดจากลม้ละลายตามมาตรา 

81/1 สะดุดหยดุอยูไ่วก่้อนในระหว่างท่ีศาลพิจารณาคาํขอหยดุนบัระยะเวลาปลดจากลม้ละลาย เม่ือศาลไต่สวนแลว้ได้

ความว่าไม่มีเหตุท่ีตอ้งหยดุนบัระยะเวลาปลดจากลม้ละลายของลูกหน้ี ก็ให้คาํสั่งซ่ึงให้ระยะเวลาปลดจากลม้ละลาย

สะดุดหยดุอยูเ่ป็นอนัเพิกถอนไปในตวั และให้ลูกหน้ีไดรั้บการปลดจากลม้ละลายภายในระยะเวลาสามปีก่อนท่ีจะมี

คาํสั่งดงักล่าว โดยขอเสนอแกไ้ขกฎหมายในมาตรา 81/2 และมาตรา 81/3 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 

2483  

ถึงแมว้่าวิธีน้ีอาจจะกระทบต่อลูกหน้ีท่ีสุจริตอยูบ่า้ง แต่ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ว่าในความเป็นจริงเป็นไปไดย้าก 

อีกทั้งไม่ขดักบัหลกัการตราบทบญัญติัมาตรา 81/1 กล่าวคือ เน่ืองจากวิทยานิพนธ์น้ีมุ่งท่ีจะหามาตรการเพ่ือลงโทษ

ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริต ซ่ึงความไม่สุจริตไดป้รากฏต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยใ์นระยะเวลาอนักระชั้นชิดกบัระยะเวลา

ครบกาํหนดปลดลูกหน้ีจากลม้ละลาย ตามมาตรา 81/1 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 

ดงันั้น ทางผูว้ิจยัจึงเสนอให้แกไ้ขกฎหมายโดยให้ยกเลิกมาตรา 81/2 และมาตรา 81/3 แห่งพระราชบญัญติั

ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ดงัน้ี 

1. ให้ยกเลิกความในมาตรา 81/2 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ก่อนระยะเวลาสามปีตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึง จะส้ินสุดลง เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์หรือเจา้หน้ีผูมี้

ส่วนไดเ้สียคนใดอาจยืน่คาํขอต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลมีคาํสั่งให้หยดุนบัระยะเวลาดงักล่าวไวก่้อนก็ได ้

เม่ือศาลไดรั้บคาํขอเช่นว่าน้ีแลว้ ให้ศาลมีคาํสั่งให้ระยะเวลาสามปีตามมาตรา 81/1 วรรคหน่ึง สะดุดหยดุ

อยูจ่นกว่าศาลจะไดท้าํการไต่สวนคาํขอตามวรรคหน่ึง และมีคาํสั่งตามมาตรา 81/3 วรรคหน่ึง แลว้เสร็จ ในการน้ีให้

ศาลกาํหนดนดัไต่สวนเป็นการด่วน และส่งสาํเนาคาํขอให้แก่บุคคลลม้ละลายทราบก่อนวนันดัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั” 

2. ให้ยกเลิกความในมาตรา 81/3 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“เม่ือศาลไต่สวนคาํขอตามมาตรา 81/2 แลว้ ถา้ศาลเห็นว่าบุคคลล้มละลายมิได้ให้ความร่วมมือกับเจ ้า

พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์นโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้ศาลมีคาํสั่งหยดุนบัระยะเวลาตามมาตรา 

81/1 ตั้งแต่วนัท่ีเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์หรือเจ้าหน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียคนใดยืน่คาํขอ หรือวนัท่ีศาลมีคาํสั่งจนถึงวนัท่ี

ศาลกาํหนด โดยจะกาํหนดเง่ือนไขหรือไม่ก็ได ้

การหยุดนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ไม่ว่าศาลจะไดมี้คาํสั่งให้หยุดนับระยะเวลาตามคาํขอก่ีคร้ังก็ตาม 

เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแลว้จะตอ้งไม่เกินสองปี  

หากศาลทาํการไต่สวนคาํขอ และมีคาํสั่งให้ยกคาํขอตามมาตรา 81/2 วรรคหน่ึง ให้คาํสั่งศาลตามมาตรา 

81/2 วรรคสอง เป็นอันเพิกถอนไป และให้ลูกหน้ีไดรั้บการปลดจากลม้ละลายนับแต่ครบกาํหนดระยะเวลา ตาม

มาตรา 81/1 วรรคหน่ึง เสมือนหน่ึงว่าไม่เคยมีคาํสั่งเช่นว่านั้น 

คาํสั่งศาลตามมาตราน้ีให้เป็นท่ีสุด” 
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ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัการพฒันาของการติดต่อส่ือสาร โทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต พฒันาข้ึนอย่างรวดเร็ว สะทอ้นให้

เห็นไดจ้ากจาํนวนของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในทุกประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยเอง จากสถิติขอ้มูลท่ีน่าสนใจ

ของ Google ปัจจุบนัจาํนวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอยูท่ี่ 46 ลา้นคน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 59 ลา้นคนภายใน

ปี 2563 1 ซ่ึงจาํนวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น มีจาํนวนมากหากเปรียบเทียบกบัอีกหลายประเทศทัว่โลก 

บ่งช้ีให้เห็นว่าการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารนั้นทาํได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงทุกเพศทุกวยั แต่ส่ิงท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปใน  

ส่ือสังคมมออนไลน์ คือการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะท่ีก่อเกิดความแตกแยกหรือ

เกลียดชงัในสังคม หรือ Hate Speech โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยซ่ึงมีความขดัแยง้หรือความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

ทางการเมือง และเร่ืองความขดัแยง้เก่ียวกบั 3 จงัหวดัภาคใต ้ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าช่องทางท่ีสามารถเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารประเภทดงักล่าวไดม้ากและยงัเผยแพร่ไดอ้ยา่งรวดเร็วท่ีสุด คือทางส่ือสังคมออนไลน์ 

คาํว่า “Hate speech” หรือถอ้ยคาํท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชงัโดยความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไปอาจเขา้ใจไปใน

ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกันว่าการประทุษวาจา คือ คาํพูด หรือการพูด (Speech) ในลกัษณะโจมตี ข่มขู่ คุกคาม ดูถูก 

บุคคลใดๆ หรือกลุ่มบุคคลใดๆ บนพ้ืนฐานของความเเตกต่างในทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทาง

เพศ ความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง ซ่ึงความเขา้ใจในความหมายของประทุษวาจาโดยทัว่ไปดงักล่าว

มาขา้งต้นน้ี สอดคล้องกบัท่ีวางหลักไวใ้นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (The 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ท่ีระบุไวว้่า การพดูในลกัษณะท่ีเเสดงถึงความเกลียด

ชงั ทาํให้เกิดการยุยงการเบ่งเเยก ความรุนเเรง ควรท่ีจะถูกห้ามโดยกฎหมายซ่ึงอาจจะเทียบเคียงไดก้บัลกัษณะของ

ประทุษวาจา 

ในประเทศไทย การกระทาํท่ีอาจจะถูกพิจารณาว่าเข้าลักษณะของการประทุษวาจาผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ก็ไดเ้พ่ิมจาํนวนมากข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา แต่เม่ือพิจารณากฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวแลว้

ยงัไม่มีการกาํหนดเป็นความผิดเอาไวอ้ย่างชัดเจนภายใต้ระบบกฎหมายไทย ซ่ึงแตกต่างจากในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศสมาชิกของสหภาพยโุรป ดงันั้น ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงเสนอให้มีการ

1 จาก วสิทธ์ิ สถิตวรพงศ.์ (2560). “Google” เผย “สถิติ-ขอ้มูล” น่าสนใจ วา่ดว้ย “คนไทย” กบัการใช ้“อินเตอร์เน็ต”.            

มติชนสุดสัปดาห์. สืบคน้จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_31336 
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แกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือสังคมออนไลน์ในลกัษณะดงักล่าวให้มีความชดัเจนและรัดกุม

มากข้ึนเพ่ือเป็นการป้องกนัการแตกแยกหรือเกลียดชงัในสังคมซ่ึงทวีความรุนแรงมากข้ึนในสังคมไทย 

คาํสําคญั:  ประทุษวาจา, ส่ือสังคมออนไลน์ 

ABSTRACT 

At present time, communication means, telecommunication as well as internet have been developed 

rapidly. This can be reflected from the number of internet users in Thailand which accounted for 46 million people, 

and expected to reach 59 million people by B.E.2563.  The number of internet users in Thailand is higher than 

many other countries globally. This reflects an easy access to medias all ages and genders. However, dissemination 

of information or expression that incites discrimination or hatred (Hate Speech) has been widely spread in social 

media. To be more specific, it is inevitable that in Thailand there are controversies occurred from different political 

opinions as well as a case of the three southern border provinces, and social media could be used to disseminate 

information in relation to these different opinions faster than other means.  

The term “Hate Speech” or speech that incites hatred commonly known as speech in all forms including 

attack, threaten, duress, insult any persons or group of person on the basis of attributes such as race, ethnic origin, 

skin color, religion, gender, sexual orientation, disability or different political opinion. The above-mentioned 

understanding of hate speech is correspond with principle laid down in the The International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) which provides that speech that expresses hatred or incites discrimination or violence 

should be prohibited by laws. This could be compared to characteristics of hate speech.   

In Thailand, the act that might be considered as online hate speech has been rapidly growth in the recent 

years. However, there is no related laws to prescribe the act as an offense under Thai legal system. This is different 

from other countries such as the United States as well as member countries of European Union. The author 

therefore proposes to amend related laws regarding expression through social media to be clear and concise. This is 

to prevent disharmony or hatred which become more and more severe in Thai society. 

Keywords:  Hate Speech, Social Media 

1. บทนํา

คาํว่า “Hate speech” หรือถอ้ยคาํท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชงัโดยความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไปอาจเขา้ใจไปใน

ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกันว่าการประทุษวาจา คือ คาํพูด หรือการพูด (Speech) ในลกัษณะโจมตี ข่มขู่ คุกคาม ดูถูก 

บุคคลใดๆ หรือกลุ่มบุคคลใดๆ บนพ้ืนฐานของความเเตกต่างในทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทาง

เพศ หรือความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง ซ่ึงความเขา้ใจในความหมายของประทุษวาจาโดยทัว่ไป

ดงักล่าวมาขา้งตน้น้ี สอดคลอ้งกบัท่ีวางหลกัไวใ้นกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ท่ีระบุไวว้่า การพูดในลกัษณะท่ี เเสดงถึงความ

เกลียดชงั ทาํให้เกิดการยยุง การเเบ่งเเยก ความรุนเเรง ควรท่ีจะถูกห้ามโดยกฎหมายซ่ึงอาจจะเทียบเคียงไดก้บัลกัษณะ
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ของประทุษวาจาท่ีควรจะถือว่าเป็นการกระทาํท่ีไม่อาจทาํไดก้ารประทุษวาจา หรือ Hate Speech ไดมี้นักวิชาการให้

ความหมายไวใ้นปี พ.ศ.2557
2
 แมว้่าจะไม่มีนิยาม หรือคาํจดักดัความท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในสากล ในเร่ืองของ

ประทุษวาจา หรือ Hate Speech อยา่งไรก็ดี มาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ท่ีบญัญติัไวเ้ก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพในการแสดง

ความเห็นนั้น ไดบ้ญัญติัไวใ้นลกัษณะของการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในลกัษณะดงักล่าว อีกทั้งระบุต่อไปในขอ้ 3 ของ

บทบญัญัติมาตราเดียวกนัว่า การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามยอ่หน้าท่ี 2 ของบทบญัญติัมาตรา

เดียวกนัน้ีจะตอ้งกระทาํไปโดยมีหนา้ท่ี ความรับผดิชอบเป็นพิเศษ โดยอาจถูกจาํกดัโดยขอ้กาํหนด แต่ตอ้งจาํกดัโดย

กฎหมาย ในกรณีท่ีจาํเป็นเพ่ือ (1) คุ ้มครองสิทธิ และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน (2) คุ ้มครองความสงบเรียบร้อยของ

สาธารณะ ความปลอดภยัของชาติ หรือสุขภาวะ ศีลธรรมอนัดี ซ่ึงจะเห็นว่าในส่วนของมาตรา 19 ขา้งตน้ของ กติกา

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นและในเร่ืองของการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในเร่ืองดงักล่าว ในกรณีท่ีจาํเป็นในบางลกัษณะ ซ่ึงในส่วนน้ีเองมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจ เพ่ือนําไปสู่ขอ้เสนอแนะในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เน่ืองจากประเด็นในส่วนท่ี

เก่ียวกบัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการกระทาํในลกัษณะการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของความแตกต่างในทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ ์สีผิว ศาสนา 

เพศ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง นั้น เป็นส่วนท่ีไม่สามารถแยกพิจารณาออก

จากกนัไดโ้ดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากพิจารณาต่อไปในส่วนของบทบญัญติั มาตราท่ี 20.2 ซ่ึงวางหลกัไวว้่าการ

ประกาศใดอนัมีลกัษณะสร้างความเกลียดชงัไม่ว่าจะในทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ ศาสนา ในลกัษณะของการย ัว่ยุ ทาํให้

เกิดการแบ่งแยก ความรุนแรง จะตอ้งถูกห้ามโดยกฎหมาย ในส่วนของบทบญัญติัมาตรา 20 ดงักล่าว จะเห็นไดว้่า 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองวางหลกัไวอ้ย่างชดัเจนในส่วนของการกระทาํท่ีเป็น

ลกัษณะของการประทุษวาจา หรือ Hate Speech ในส่วนน้ีเองก็จะเป็นขอ้สําคญัอีกประการหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความจาํเป็นในการออกกฎหมายในการรับรอง หรือควบคุมการกระทาํความผิดในลกัษณะดงักล่าวเพ่ือให้สอดคลอ้ง

กบักฎหมายท่ีวางหลกัเอาไวใ้นกติกาหรือ ICCPR โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ การออกกฎหมายมาในลกัษณะสอดคลอ้ง

กบัการกาํหนดไวข้อง ICCPR ดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่าเป็นการออกกฎหมายมาในสองลกัษณะ คือ 1. เพ่ือรักษาความ

สงบเรียบร้อยของสังคม 2. เพ่ือปกป้องศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึงจะเป็นหลักการทัว่ไป หลกัการเดียวกนักับท่ี

กาํหนดไวใ้นส่วนของบทบญัญัติมาตรา 19 ประกอบกบับทบญัญัติมาตรา 20 ของ ICCPR ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น 

โดยเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ในส่วนน้ีเราอาจจะแยกพิจารณาความรุนแรงของการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ ในลกัษณะของประทุษวาจา ไดเ้ป็นหลายระดบัตามความในมาตรา 19 ประกอบกบัมาตรา 20 ดงักล่าว คือ 

ประทุษวาจา ในลกัษณะท่ีไม่มีความรุนแรงมาก อนัอาจจะถูกกาํหนดกฎเกณฑ์โดยกฎหมาย ในกรณีจาํเป็นเพ่ือ (1) 

คุม้ครองสิทธิ และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน (2) คุม้ครองความสงบเรียบร้อยของสาธารณะความปลอดภยัของชาติ หรือ

สุขภาวะ ศีลธรรมอนัดี และประทุษวาจา ในลกัษณะท่ีสร้างความเกลียดชงัไม่ว่าจะในทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ ศาสนา 

ในลกัษณะของการย ัว่ย ุทาํให้เกิดการแบ่งแยก ความรุนแรง ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะนาํไปสู่การก่ออาชญากรรมในลกัษณะ

อ่ืนไดต่้อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย ดว้ยขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัประทุษวาจาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ 

2 จาก พิรงรอง รามสูตร. (2558). ประทุษวาจากับโลกออนไลน์, มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพฒันา (โครงการ

จดัพิมพค์บไฟ), กรุงเทพมหานคร. 
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ในสภาพสังคมปัจจุบนัยงัทาํให้เกิดการกระทาํความผดิในลกัษณะของประทุษวาจาในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคย

เป็นมา ดงัสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากรายงานของ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ว่าดว้ย ชนกลุ่มน้อย (The 

UN Human Rights Council Special Rapporteur on Minority Issues (HRC, 2015)) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความทา้ทายใน

ประเด็นปัญหาในส่วนของการการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของความเเตกต่างในทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ หรือความ

พิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมืองดว้ยพฒันาของการติดต่อส่ือสารโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต อนัสะทอ้น

ให้เห็นไดจ้ากจาํนวนของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในทุกประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยเอง จากสถิติขอ้มลูท่ีน่าสนใจ

ของ Google ปัจจุบนัจาํนวนผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอยูท่ี่ 46 ลา้นคน คาดว่า จะเพ่ิมเป็น 59 ลา้นคนภายใน

ปี 2563 ซ่ึงจาํนวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น มีจาํนวนมากหากเปรียบเทียบกบัอีกหลายประเทศทัว่โลก 

การกระทาํความผดิในลกัษณะของการประทุษวาจาผา่นทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมจาํนวนมากข้ึนในช่วงหลายปี

ท่ีผา่นมาในหลายประเทศท่ีผา่นมา ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  และหลายประเทศสมาชิกของสหภาพ

ยุโรป ปัญหาการกระทาํความผิดในลักษณะการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในประการท่ีน่าจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความเเตกต่างในทาง เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทาง

เพศ หรือความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนและก่อให้เกิดความตระหนักถึง

ความสาํคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในเร่ืองดงักล่าวผา่นทางการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความชดัเจน

และรัดกุมมากข้ึนในบริบทของสังคมโลก หลายๆ ประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร ประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในประเทศเยอรมนีได้มีความพยายามในการท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยการออกกฎหมาย 

Network Enforcement Act
3
 ซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นขอ้พิจารณาหลกัของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งการแสดง

ความคิดเห็นผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของความเเตกต่าง

ในทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ ์สีผวิ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง หรือ

ประทุษวาจา (Hate Speech) และกฎหมายในการกาํกบัดูแล  

สําหรับประเทศไทยเอง ปัญหาเก่ียวกับการกระทาํความผิดในลกัษณะข้างต้น ก็เร่ิมพบได้ ในสังคมไทย

อย่างแพร่หลาย ทั้งท่ีเก่ียวกบัความแตกต่างทางความคิดเห็นทางการเมือง หรือความแตกต่างทางศาสนา นาํมาซ่ึง   

การอภิปรายถึงความจาํเป็นในการศึกษาแนวทางในการแกไ้ขกฎหมาย กฎเกณฑ ์และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกนั

การกระทาํความผิดในลกัษณะดังกล่าว ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย หากพิจารณาภายใตบ้ริบทของกฎหมาย

ภายในของประเทศไทยแลว้ การแกไ้ขกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัเป็นการแกไ้ข ปรับปรุง ให้กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ภายในประเทศ สอดคล้อง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 50      

อนัเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ อีกทั้งอนุสัญญาหรือกติการะหว่างประเทศท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก 

เช่น กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ของสหประชาชาติ ท่ีประเทศ

เป็นภาคีสมาชิกเม่ือปี พ.ศ. 2540 และป้องกนัการก่อความผดิในลกัษณะดงักล่าวในเวลาเดียวกนั 

 

 

 3From Network Enforcement  Act (Netzdurchsetzunggesetz, NetzDG). Retrieved from http://germanlawarchive.iuscomp.org/ 

?p=1245 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สาระสาํคญั ของการกระทาํความผดิเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของความเเตกต่างทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว 

ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑ์ของการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในประการท่ีน่าจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของความเเตกต่างทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ ์สีผวิ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ 

ความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง 

3) เพ่ือศึกษาและคน้ควา้มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์      

ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของความเเตกต่างทาง เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา 

เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง ท่ีมีแนวโนม้จะเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนในสังคมไทย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทย ท่ีมีแนวโน้มท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน      

ในปัจจุบนั 

3. การดําเนินการวจิัย

เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) กล่าวโดยรายละเอียดคือ เป็นการศึกษากฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัประเด็นศึกษาในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของความเเตกต่างทาง เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ  ความ

พิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง จากหนงัสือ บทความ และเอกสารต่างๆ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกฎหมายไทยได้กาํหนดไวเ้ป็นความผิด อาทิเช่น 

ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 กฎหมายระหว่าง

ประเทศ อีกทั้งกฎหมายภายในของต่างประเทศ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหราชอาณาจกัร ประเทศเยอรมนี ประเทศ

สิงคโปร์ เป็นตน้ 

4. ผลการวจิัย

ประเทศไทยนั้ น ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเกิดความขัดแยง้ข้ึนในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง

ชายแดนใต ้ปัญหาเก่ียวกบัการดูหม่ินศาสนา หรือท่ีพบเห็นไดบ่้อยท่ีสุดในส่ือสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบนัก็คือ การ

แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างทางการเมือง ซ่ึงมีทั้งการแสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค ์และไม่สร้างสรรค์ แต่โดยหลกั

ท่ีพบได้ในส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค คือการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผูท่ี้มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างทาง

การเมืองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปัญหาท่ีสาํคญัคือการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกในส่ือสังคมออนไลน์ดงักล่าว 

ในบางคร้ังมีลกัษณะในการย ัว่ยุให้เกิดความรุนแรง ต่อกลุ่มบุคคลผูมี้ความเห็นท่ีแตกต่างทางการเมืองอีกฝ่ายหน่ึง  

ซ่ึงไม่ใช่คิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงการแสดงออกในลกัษณะดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํของบุคคลใด เช่น 

บุคคลธรรมดา ในนามของส่ือมวลชน หรือส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ผูใ้ห้บริการส่ือสังคมออนไลน์เอง เป็นผูน้าํเสนอ 

ซ่ึงก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเกลียดชงัในสังคม ก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และยากท่ีจะทาํให้สังคม

ประเทศไทยกลบัมารักและมีความสามคัคีกนัไดด้งัเช่นอดีตท่ีผา่นมา 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2418 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ดังนั้ น มาตรการหน่ึงท่ีอาจจะช่วยยบัย ั้งหรือป้องกันการแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมได้อย่างหน่ึง    

ก็คือมาตรการทางกฎหมาย ซ่ึงหากมีกฎหมายท่ีครอบคลุมชดัเจนบญัญติัให้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการก่อให้เกิดความ

เสียหาย หรือความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม อันกระทาํลงในส่ือสังคมออนไลน์เป็นการผิดกฎหมายแล้ว 

จึงน่าจะช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไดไ้ม่มากก็น้อย ซ่ึงการแกไ้ขบทบญัญัติกฎหมายดังกล่าวยงัเป็นการ

สอดคลอ้งกบั กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 

Political Rights : ICCPR)
4
 ขอ้ 20 ซ่ึงระบุอยา่งชดัเจนว่า  “การสนบัสนุนให้เกิดความเกลียดชงัในชาติ เผ่าพนัธุ์ หรือ

ศาสนา ซ่ึงย ัว่ยใุห้เกิดการเลือก ปฏิบติั การเป็นปฏิปักษ ์หรือการใชค้วามรุนแรง เป็นส่ิงตอ้งห้ามตามกฎหมาย”    และ

ยงัสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ในหมวด 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 

50 (6) ซ่ึงบญัญติัว่า “เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระทาํการใดท่ีอาจก่อให้เกิดความ

แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม” จะเห็นได้ว่าประเทศไทยไดมี้การวางกรอบในเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ แต่เม่ือพิจารณากฎหมายลาํดับรองลงมา เช่น ประมวลกฎหมายอาญา หรือ 

กฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั ก็ยงัไม่ไดมี้การบญัญติัความผดิท่ีเก่ียวกบัการกระทาํใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความแตกแยก

หรือเกลียดชงัในสังคมไวโ้ดยตรงเลย ซ่ึงกฎหมายท่ีใกลเ้คียงท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

116 กฎหมายอาญาในเร่ืองการหม่ินประมาท และการหม่ินประมาทโดยการโฆษณา และพระราชบญัญติัว่าด้วย

ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถนาํมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขหรือบญัญติัเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ทั้งน้ี 

หากแต่เพียงการบญัญติักฎหมายให้เป็นความผิด แต่ไม่มีมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัประกอบควบคู่กนักบัมาตรการทาง

กฎหมาย ก็คงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองความแตกแยกในสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จึงตอ้งพิจารณามาตรการในส่วนอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบกนัดว้ย  

โดยสรุปแล้ว แนวทางการป้องกัน แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํในลักษณะของการแสดงความ

คิดเห็นผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ในประการท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงมีความแตกต่าง 

อาทิเช่น เช้ือชาติ สีผวิ เพศสภาพ ศาสนา หรือความเห็นท่ีแตกต่างทางการเมืองนั้น อาจจะแยกพิจารณาไดใ้นส่วนของ 

มาตรการเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแยกออกเป็นทั้งในส่วนของมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัญติัความผิดใน

ลกัษณะของการกาํหนดกลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นกลุ่มผูเ้สียหาย ให้มีความชดัเจนมากข้ึน อีกทั้งการกาํหนดโทษสําหรับ

ความผดิดงักล่าว และในส่วนของการกาํหนดมาตรการสําหรับส่ือสังคมออนไลน์ เช่น มาตรการในการนาํเน้ือหาท่ี

ละเมิดต่อกฎหมายนั้น ออกจากส่ือสังคมออนไลน์ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพราะแมจ้ะมีการกาํหนดความผิด       

แต่หากมีการปล่อยให้เน้ือหาในแสดงความคิดเห็นลกัษณะดงักล่าวแพร่กระจายในส่ือสังคมออนไลน์ โดยไม่มีการ

ระงบัหรือลบออก ก็อาจจะทาํให้เน้ือหาถูกส่งต่อหรือมีการแพร่กระจายไปไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีมาตรการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น การให้ความรู้ในเร่ืองดงักล่าว ก็มีความสําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั เน่ืองจากว่าแมจ้ะมีกฎหมาย

บญัญติัให้การกระทาํดังกล่าวเป็นความผิดแลว้ แต่หากการแสดงความคิดเห็นในลักษณะดงักล่าว ยงัปรากฏอยู่ใน    

ส่ือสังคมออนไลน์ และไม่มีการลบหรือระงบัการเผยแพร่เน้ือหาดงักล่าว บุคคลทัว่ไปซ่ึงสามารถเขา้ถึงเน้ือหานั้นๆ   

ไดก้ารแกปั้ญหาความแตกแยกหรือเกลียดชงัในสังคมก็คงไม่อาจบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง  

4From (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR). Retrieved from http://humanrights.mfa.go.th/ 

th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/ICCPR.php 
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อีกทั้ งในแง่มุมของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย ก็มีปัญหาในส่วนของความไม่ชัดเจนและ

ครอบคลุมของกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว        

ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานยุยงปลุกป่ัน ตามมาตรา 116 จาํกัดไวเ้พียงแค่ในส่วนของกรณีของ     

ความป่ันป่วน ความกระดา้งกระเด่ือง ถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่สงบข้ึนในราชอาณาจกัรเท่านั้น  

นอกจากน้ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 ในความผิดฐานหม่ินประมาท ก็ยงัไม่มีการบญัญติั

ครอบคลุมถึงกรณีกลุ่มผูเ้สียหายท่ีอาจจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ ศาสนา สีผิว ท่ีแตกต่าง อนัเป็นลกัษณะประการสําคญัของ

การประทุษวาจา หรือ Hate Speech ซ่ึงอาจจะเขา้ลกัษณะตามท่ีกาํหนดในกฎหมายหรือกฎหมายของต่างประเทศบาง

ประเทศท่ีมีการกาํหนดโทษให้สูงข้ึนหากเป็นการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะดงักล่าวซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลซ่ึงมี

คุณลกัษณะบางประการร่วมกนั 

ในส่วนของพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ลกัษณะของกลุ่ม

บุคคลซ่ึงตกเป็นผูเ้สียหาย ยงัไม่ครอบคลุม กลุ่มผูเ้สียหายท่ีอาจจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ ศาสนา สีผิว ท่ีแตกต่างอนัเป็น

ลกัษณะประการสาํคญัของ Hate Speech นอกจากน้ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์

ของประเทศไทยก็ยงัมีกฎหมายหรือบทบญัญติัท่ีแตกต่างไปจากกฎหมายท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนของความรับผิดสําหรับ

เวบ็ไซต ์หรือส่ือสังคมออนไลน์ในบางกรณี ในเร่ืองของบทกาํหนดโทษ และระยะเวลาในการท่ีจะตอ้งนาํเอาเน้ือหาท่ี

ไดรั้บแจง้ หรือมีลกัษณะของการประทุษวาจาดงักล่าวออกไปจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือส่ือสังคมออนไลน์นั้น

ภายในช่วงระยะเวลาท่ีจาํกดัตามกรอบกาํหนด ซ่ึงตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี นั้น ไดก้าํหนดระยะเวลาให้มีการ

นาํเน้ือหาท่ีผิดกฎหมายออกจากส่ือสังคมออนไลน์ในเวลาอนัรวดเร็ว ซ่ึงเป็นมาตรการทางกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมีความ

เขม้งวดกว่า  

นอกจากน้ีในส่วนของประเทศไทยเอง ยงัไม่มีมาตรการในลกัษณะท่ีเป็นความร่วมมือกนัอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของการออกกฎหมายการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือทาํให้

การป้องกันการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการประทุษวาจาในลกัษณะดังกล่าวมานั้ น เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลกว่าท่ีเป็นอยู ่

ดว้ยเหตุผลท่ีว่า กฎหมายท่ีเหมาะสมเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอในการท่ีจะป้องกัน แกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวได ้ความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดงัท่ีกล่าวมาข้างตน้แลว้ อีกทั้งในส่วนของมาตรการท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น การทาํความตกลงกนัระหว่างเว็บไซต์ แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเก็บสถิติในเร่ืองการประทุษวาจาอยา่งเป็นระบบการให้ความรู้ ให้ประชาชนมีความตระหนักในการเลือกรับสาร 

และความเขา้ใจในเร่ืองขอบเขตของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีตนมี และผลกระทบท่ีอาจจะมีข้ึนต่อ

สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก็ตอ้งพิจารณาประกอบกนัไปในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้เป็นระบบ 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การกาํหนดความผิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผูอ่ื้น ในลกัษณะของประทุษวาจา นั้น อาจจะไม่เพียงพอต่อการควบคุมหรือยบัย ั้งการส่งต่อหรือ

เผยแพร่เน้ือหาอนัเป็นความผิดนั้น แต่ยงัควรจะตอ้งมีมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือให้การแกไ้ขปัญหาในลกัษณะ
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ดงักล่าว ซ่ึงก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมนั้น สามารถใชไ้ดจ้ริงและเห็นผลท่ีเป็นรูปธรรมผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะ

ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก การแกไ้ขกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความครอบคลุมถึงลกัษณะของการกระทาํความผดิ

(1) ควรท่ีจะมีการพิจารณาแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ครอบคลุมในส่วนของบทกาํหนดความผิด 

และบทกาํหนดโทษของความผดิในลกัษณะของการแสดงความเห็นในการประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างให้ครอบคลุมโดยการเพ่ิมเติมบทบญัญัติของประมวลกฎหมายอาญา 

โดยแกไ้ขในลกัษณะโดยเพ่ิมเติมอนุมาตรา 4 ในมาตรา 116 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 116  ผูใ้ดกระทาํให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอ่ืนใดอันมิใช่เป็นการกระทาํ

ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 

(4) เพ่ือให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความแตกแยก หรือเกลียดชงัทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา เพศ 

รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือความเห็นแตกต่างทางการเมือง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ....  ปี” 

และตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ควรมีการแกไ้ขให้มี

ความชดัเจน และครอบคลุมมากข้ึน ผูเ้ขียนเห็นว่าควรมีการแกไ้ข มาตรา 14 ของพระราชบญัญติัดงักล่าวโดยเพ่ิมใน

ส่วนของอนุมาตรา (6) ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผิดท่ีระบุไวด้ังต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึง

แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

(6) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยเจตนาเพ่ือให้เกิดความเสียหาย หรือเพ่ือให้

เกิดความแตกเกลียดชงัทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือความเห็นแตกต่าง

ทางการเมือง” เป็นตน้ 

ซ่ึงการบญัญติัการกระทาํอนัเป็นความผดิดงักล่าวในพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 

น้ีเอง จะเป็นการช่วยเสริมในส่วนของลกัษณะการกระทาํความผิดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (ผ่านระบบคอมพิวเตอร์) 

ให้มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ประการท่ีสอง ควรท่ีจะมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกาํหนดหน้าท่ี ความรับผิด ของผู ้

ให้บริการส่ือสังคมออนไลน์ให้มีความชดัเจน เช่นในส่วนของโทษปรับ และในส่วนของระยะเวลาท่ีจะตอ้งนาํเน้ือหา

ท่ีมีลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นดงักล่าวในประการท่ีก่อให้เกิดความเสียหายนั้นออกไปจากส่ือสังคมออนไลน์ 

โดยเร็วท่ีสุด โดยผูเ้ขียนมีขอ้เสนอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 15 ในวรรคท่ีสอง ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

“ผูใ้ห้บริการผูใ้ดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทาํความผิดตามวรรคแรกนั้นมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้ง

นาํออกไปซ่ึงเน้ือหา หรือขอ้มูลท่ีเขา้ลักษณะความผิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมง นับแต่ได้รับแจง้จาก

ผูใ้ชง้าน” 

ประการท่ีสอง มาตรการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งนาํมาพิจารณาประกอบ 

(1) ควรมีการเก็บขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระทาํความผิดในลักษณะดงักล่าวไวอ้ย่างเป็นระบบ        

เพ่ือประกอบกบัการพิจารณาในส่วนของมาตรการ หรือแนวทางท่ีจะใชใ้นการกาํกบัดูแลเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการแสดง

ความคิดเห็นผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
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(2) ควรมีการพิจารณาถึงการทาํความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบงัคับใชก้ฎหมายท่ี

เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาํความตกลงกับผูใ้ห้บริการส่ือสังคมออนไลน์ในการท่ีจะลบเน้ือหา                

ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น เช่น เฟซบุค๊ หรือ ทวิตเตอร์ เป็นตน้ 

(3) ควรมีการพิจารณาโครงการให้ความรู้ แก่ผูใ้ชง้านส่ือสังคมออนไลน์หรือผูใ้ห้บริการเว็บไซต ์ส่ือสังคม

ออนไลน์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีความตระหนักรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับจริยธรรมในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

ในส่วนน้ีจะเป็นมาตรการส่วนหน่ึงท่ีป้องกนัปัญหา หรือความเส่ียงท่ีอาจจะกระทบคนในสังคมไดเ้ป็นวงกวา้ง จาก

การเผยแพร่ถอ้ยคาํ หรือขอ้มลูท่ีเขา้ลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นในประการท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น 

ดงักล่าวมาแลว้  

นอกจากในเร่ืองของกฎหมาย หรือกฎหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในส่วนของการกระทาํความผิดท่ีมีมูลเหตุ      

ชกัจูงใจมาจากความเกลียดชงั ซ่ึงรวมถึงกรณีของการกระทาํความผิดในลกัษณะการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะ

ของ Hate Speech นั้น ในประเทศไทยยงัไม่มีการเก็บสถิติและขอ้มลูอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการจดัเก็บขอ้มูลสถิติอย่าง

เป็นระบบนั้นจะมีความจาํเป็นต่อความเขา้ใจในสภาพทางสังคมท่ีก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองดงักล่าวอีกทั้งมีส่วนสําคญั

ในการพิจารณากฎหมาย และแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสังคม 
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แนวทางในการนํามาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกมาใช้เป็นทางเลือกในประเทศไทย 

GUIDELINES IN APPLYING OTHER MEASURES AS ALTERNATIVES  

TO IMPRISONMENT IN THAILAND 

วนัส สําเภาเงิน1 และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ2 
1 นักศึกษานิติศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

ในประเทศไทยมองว่ากฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมือในควบคุมพฤติกรรมบุคคลภายในรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ดว้ยเหตุท่ีกฎหมายอาญามีสภาพบงัคบัท่ีรุนแรงทาํให้ท่ีผ่านมาไดมี้การนาํกฎหมายอาญามาใชใ้นการป้องกนั ข่มขู่ 

ยบัย ั้งมิให้มีการกระทาํใด ๆ ท่ีรัฐไม่พึงประสงคม์ากเกินความจาํเป็นจนก่อให้เกิดสภาพปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ แต่

อยา่งไรก็ดี การนาํกฎหมายอาญาซ่ึงมีบทลงโทษท่ีรุนแรงมาใชเ้พียงอย่างเดียวอาจไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น

การลงโทษได ้ดงัเช่นในกรณีการลงโทษจาํคุกผูเ้สพยาเสพติดนั้นไม่สามารถป้องกนัการกระทาํความผิดซํ้ าของผูเ้สพ

ยาเสพติดไดซ่ึ้งจะเห็นไดว้่าท่ีผา่นมาการใชม้าตรการปราบปรามอยา่งเขม้งวดและบทลงโทษท่ีรุนแรง นั้นไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยได ้อีกทั้งยงัก่อให้เกิดปัญหาผูต้อ้งขงัในคดียาเสพติดล้น

เรือนจาํ จากสภาพปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมานาํไปสู่ประเด็นในการศึกษาวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “แนวทางในการนาํ

มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกมาใชเ้ป็นทางเลือกในประเทศไทย” ในคร้ังน้ี 

จากการศึกษาวิจยั พบว่าในประเทศไทยมีมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุก ไดแ้ก่ การยกโทษจาํคุก, การ

ลงโทษกกัขงั และการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษ เน่ืองจากการจาํคุกระยะสั้ นไม่อาจทาํการปรับปรุง

แกไ้ขผูก้ระทาํความผดิกลบัตวัไดโ้ดยสมบรูณ์ กฎหมายจึงให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดซ่ึงเป็นการกระทาํความผิดคร้ัง

แรก, ผูเ้สพยาเสพติดซ่ึงถือเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาทางการแพทย ์หรือการกระทาํความผดิเล็กน้อยไม่ใช่

อาชญากรรมร้ายแรงโดยจะพิจารณาจากอตัราโทษจาํคุกท่ีศาลจะลงโทษนั้นตอ้งไม่เกิน 5 ปีเพ่ือหลีกเล่ียงผลร้ายจาก

การถูกลงโทษจาํคุกจนถูกสังคมตีตรารวมทั้งไม่ตอ้งการให้บุคคลดงักล่าวเขา้ไปคลุกคลีกบัอาชญากรภายในเรือนจาํ 

ตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดอย่างไรก็ดี การรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษดงักล่าว 

ไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกไดใ้นทุกกรณี เน่ืองจากตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

56 ไดก้าํหนดเง่ือนไขอนัเป็นขอ้จาํกดัทาํให้บทบญัญติักฎหมายดงักล่าวไม่สามารถครอบคลุมไปถึงในกรณีผูก้ระทาํ

ความผดิเคยรับโทษจาํคุกมาก่อน ยกเวน้ในกรณีความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ หรือเป็นโทษ

จาํคุกไม่เกิน 6 เดือนท่ีเคยไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อนหรือเคยจาํคุกมาก่อนสําหรับความผิดท่ีกระทาํโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ ฯลฯ ซ่ึงโดยสาระสําคญัของบทบญัญติัดงักล่าวมุ่งเน้นให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดคร้ังแรกเป็น

ประการสาํคญั หากพิจารณาจะเห็นไดว้่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 57 ไดก้าํหนดให้ศาลสามารถกาํหนดการ

ลงโทษท่ียงัไม่ไดก้าํหนดหรือลงโทษซ่ึงรอไวน้ั้นก็ได ้ดงันั้น ในทางปฏิบติัการดาํเนินการตามเง่ือนไขตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 จึงไม่ควรมีลกัษณะเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีจาํกดัสิทธิเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดใน

ลกัษณะเป็นโทษ ดงันั้น จึงควรกาํหนดมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกข้ึนใหม่ไวโ้ดยเฉพาะดงัเช่นในต่างประเทศ 
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เพ่ือให้ศาลสามารถนาํมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกมาใชใ้ห้ครอบคลุมไปถึงผูก้ระทาํความผดิอ่ืน ๆ ท่ีไม่สมควร

ถูกลงโทษ แมผู้ก้ระทาํความผิดจะเคยรับโทษจาํคุกมาก่อนเช่น ในกรณีผูป่้วยท่ีต้องเข้ารับการบาํบดัรักษาทาง

การแพทย ์และการกระทาํความผดิเล็กนอ้ยไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรง 

จากการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้่า มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกท่ีมีอยู่ในประเทศไทยยงัไม่เพียงพอท่ีจะ

แกไ้ขปัญหาอันเกิดจากการนํากฎหมายอาญามาใช้อย่างไม่เหมาะสม ซ่ึงส่งผลทาํให้ผูก้ระทาํความผิดท่ีไม่เข้า

หลกัเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถูกตดัสินลงโทษจาํคุกจนก่อให้เกิดปัญหาผูต้อ้งขงัเด็ดขาดล้น

เรือนจาํ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาให้มีมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุก เช่น 

การทาํงานบริการสังคม การนาํเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาใชค้วบคุมผูก้ระทาํความผดิ ฯลฯ เป็นตน้  

คาํสําคญั: การบงัคบัโทษ, โทษทางอาญา 

Abstract 

In Thailand, criminal law is regarded as a very effective tool to control the behaviors of the people in the 

state because of its severe penalties. Due to this reason, criminal law has been excessively and unnecessarily in the 

prevention of bullying to prevent, threat, and prohibit against any undesirable action. Therefore, this results in the 

problems of over-criminalization.  However, by applying criminal law which contains severe penalties may not be 

consistent with the purposes of the punishment. For example, in the case of the incarceration of drug offenders the 

application of such law cannot help reduce narcotic addiction and recidivism. Since the past, it can be seen that the 

application of strict suppression measures and severe penalties cannot entirely solve the problem in the spreading of 

drug use in Thailand. Furthermore, the application of such law also results in prison overcrowding issue. Due to 

these problems, it leads to an issue in the thesis studying under this topic of "Guidelines in applying other measures 

as alternatives to imprisonment as an alternative in Thailand". 

Findings in this study indicate that, in Thailand, there are other measures as alternatives to imprisonment 

including condemnation, detention, and suspension and pending for penalty. Due to short-term imprisonment, the 

offender cannot be completely reformed; therefore the law provides the opportunity to reform for the offenders who 

commit the first time offense, the drug addict who is considered a patient who must receive medical treatment, or for 

a case of minor offense which is not a serious crime. This is done by considering the penalty rate that should not be 

more than 5 years to avoid severe consequences of being sentenced to imprisonment the offender may experience 

including being insulted by the society so that the offender will not be involved with the criminal inside the prison 

according to the theory of punishment to relieve the wrongdoers.  However, suspending for sentence or waiting for 

the penalty cannot be used as alternative measure to imprisonment in all cases since the Criminal Law in section 56 

stipulates limitation conditions that do not allow the provisions of the law to cover the offender who used to be 

sentenced to prison, except in cases of negligence or misdemeanor or a penalty of not more than 6 months for 

previous imprisonment or previous imprisonment for offenses committed by negligence or misdemeanor offenses, 

etc. Generally, the essence of such provisions focuses particularly on providing opportunities to reform for first time 
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or tiny crime offenders.  If considered carefully, it can be seen that the Criminal Law in Section 57 specifies that the 

court can determine for the penalty that has not yet been either determined or executed. Thus, in practice, the 

implementation according to the provision of Criminal Law in Section 56 should not be the measure of criminal 

enforcement which will restrict the rights of wrongdoers in the form of punishment. Instead, other measures should 

be imposed as alternative to imprisonment, particularly like those measures used in foreign countries so as the court 

apply other measures instead of imprisonment to cover other whose offenders who are unjustly to be punished 

though they might have been imprisoned before; for example, patients requiring medical treatment and with 

offenses that are not serious crime. 

Results in this study conclude that other measure as alternatives to imprisonment in Thailand are not 

sufficient to address the issue in the misuse of criminal law. Thus, the offender who does not fall into the Criminal 

Code section 56 is sentenced to imprisonment unjustly and this leads to the problem of prison overcrowding 

eventually. To help alleviate such problem, the researcher suggests criminal law amendment be implemented to 

append other measures as alternatives to imprisonment such as social service working, application of electronic 

tools to control the offenders, etc. 

Keywords: Punishment, Criminal penalties, 

1.บทนํา

นบัแต่อดีตประเทศไทยไดน้าํกฎหมายอาญามาใชใ้นการควบคุมอาชญากรรม เพ่ือป้องกนัและข่มขู่ให้บุคคล

ผูท่ี้คิดจะประกอบอาชญากรรมไดมี้การยบัย ั้งชัง่ใจและไม่กลา้ท่ีจะลงมือกระทาํความผิด ตลอดจนให้บุคคลในสังคม

ไม่กลา้ท่ีจะเอาเยีย่งอยา่ง เพราะกฎหมายอาญามีสภาพบงัคบัรุนแรงท่ีสุด จนกระทัง่ต่อมาจึงไดเ้ร่ิมมีการนาํกฎหมาย

อาญามาใชก้าํหนดความผดิในการกระทาํใด ๆ ของบุคคลท่ีรัฐไม่พึงประสงคโ์ดยจะเห็นไดว้่าท่ีผ่านมาประเทศไทยได้

มีการนาํกฎหมายอาญามาใชม้ากเกินความจาํเป็นโดยไม่ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะนาํเอากฎหมายอาญามาใช้

ในแต่ละกรณี หรือท่ีเรียกว่า “กฎหมายอาญาเฟ้อ”ตวัอย่างเช่น ในกรณีกาํหนดให้การเสพยาเสพติด รวมทั้งกระทาํ

ความผดิเล็กนอ้ยไม่ร้ายแรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของผูเ้สพยาเสพติดเป็นความผิดอาญาท่ีมีโทษจาํคุกทั้ง ๆ ท่ีผูเ้สพยาเสพ

ติดถือเป็นผูป่้วยทางการแพทยท่ี์ตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาฯลฯ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ดี จากกรณีตวัอยา่งในขา้งตน้จะเห็นไดว้่าในการจะนาํกฎหมายอาญามาใชจ้ะตอ้งพิจารณาลกัษณะ

ความร้ายแรงของการกระทาํท่ีจะกาํหนดเป็นความผิด และการลงโทษท่ีไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของการกระทาํ

ความผดิ ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการลงโทษทางอาญา โดยจะเห็นไดว้่าแมท่ี้ผ่านมาจะไดมี้การ

นาํกฎหมายอาญามาใชใ้นกรณีของผูเ้สพยาเสพติดแลว้ก็ตาม ดว้ยเหตุท่ีการลงโทษจาํคุกไม่สามารถป้องกนัการกระทาํ

ความผดิซํ้ าของผูเ้สพยาเสพติดได ้ทาํให้การแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกบั

มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกท่ีมีในประเทศไทยปัจจุบนัตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยยงัมี

ขอ้จาํกัดไม่ครอบคลุมการกระทาํความผิดบางประเภทท่ีสมควรได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมและตอ้งถูก

ลงโทษจาํคุกในกรณีท่ีผูพิ้พากษาตดัสินว่าจาํเลยกระทาํความผดิจริงซ่ึงส่งผลทาํให้ปริมาณผูต้อ้งขงัเด็ดขาดในเรือนจาํ

เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และเกินกว่าปริมาณท่ีเรือนจาํจะรองรับไดห้รือท่ีเรียกว่า “ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดลน้เรือนจาํ”ตาม

รายละเอียดดงัท่ีปรากฏในตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 สถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ัว่ประเทศ (สาํรวจ ณ เดือนกนัยายน) พ.ศ. 2554 - 2559 

ผูต้อ้งราชทณัฑ ์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ชาย 203,940  195,353 241,665 264,359 260,572 254,234 

หญิง 30,449  31,153 35,603 39,561 37,584 34,889 

รวม 234,389  226,506 277,268 303,920 298,156 289,123 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (สสช.)1            หน่วย: คน 
 

นอกจากน้ี สภาพปัญหาผูต้้องขงัเด็ดขาดลน้เรือนจาํดังกล่าวยงัส่งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจในการท่ี

ภาครัฐจะตอ้งแบกภาระค่าใชจ่้ายในการดูแลนกัโทษในเรือนจาํท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปี ตามรายละเอียดดงัท่ีปรากฏใน

ตารางท่ี 1.2 

 

ตารางท่ี 1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมราชทณัฑ ์(จ่ายจริง) ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 - 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

งบบุคลากร 3,167.90 3,356.51 3,500.99 3,592.64 3,732.00 3,902.03 

งบดาํเนินงาน 4,796.71 4,139.85 4,726.64 5,131.51 6,056.29 6,125.88 

รวม 7,964.61 7,496.36 8,227.63 8,724.15 9,788.29 10,027.91 

ท่ีมา: ศนูยป์ฏิบติัการกระทรวงยติุธรรม2               หน่วย: ลา้นบาท 

 

หากพิจารณาสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ ตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิด

มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกนั้นมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการลงโทษจาํคุกนั้นส่งผลร้ายกบัผูก้ระทาํ

ความผิดถูกสังคมตีตรารวมทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสผูก้ระทาํความผิดได้เข้าไปรู้จักคลุกคลีกับอาชญากรภายใน

เรือนจาํ จึงควรมีมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกท่ีเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูก้ารกระทาํความผิดบางประเภทท่ี

สมควรได้รับโอกาสนั้ นสามารถกลบัคืนสู่สังคมได้  ซ่ึงจากสภาพปัญหาทั้งหมดข้างต้นนําไปสู่ประเด็นในการ

ศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวขอ้ “แนวทางในการนํามาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกมาใชเ้ป็นทางเลือกใน

ประเทศไทย” ในคร้ังน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและขอ้จาํกดัของการนาํมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกมาใชใ้นประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายอาญาเก่ียวกบัการลงโทษ วตัถุประสงคก์ารลงโทษ และหลกัความได้

สัดส่วนในการลงโทษ  

1 จาก สาํนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.), สืบคน้จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/09.aspx. 23 มีนาคม 2560. 
2 จาก ศูนยป์ฏิบติัการกระทรวงยุติธรรม, สืบคน้จาก http://moc.moj.go.th/stat_index.php. 23 มีนาคม 2560. 
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1.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในต่างประเทศและกฎหมายในประเทศไทยเก่ียวกบัมาตรการอ่ืนแทน

การลงโทษจาํคุก 

1.2.4 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการนาํมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกมา

ใชใ้นประเทศไทย 

3. การดําเนินการวจิัย

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยัเอกสาร (Documentary 

Research) ท่ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากหนงัสือและตาํรากฎหมาย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บทความวิชาการ

ทางนิติศาสตร์และศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

แลว้นาํมาประมวลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) วิธีวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา 

(Logical Analysis) และวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศไทยเก่ียวกบัมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกต่อไป 

4. ผลการวจิัย

1) วิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศไทย พบว่า นับแต่อดีตประเทศไทยไดน้าํกฎหมายอาญา

มาใชใ้นการควบคุมอาชญากรรม เพ่ือป้องกนัและข่มขู่ให้บุคคลผูท่ี้คิดจะประกอบอาชญากรรมไดมี้การยบัย ั้งชัง่ใจ

และไม่กลา้ท่ีจะลงมือกระทาํความผิด ตลอดจนให้บุคคลในสังคมไม่กลา้ท่ีจะเอาเยี่ยงอย่าง เพราะกฎหมายอาญามี

สภาพบงัคบัรุนแรงท่ีสุด กล่าวคือกฎหมายอาญามีบทลงโทษท่ีรุนแรงซ่ึงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล

ผูก้ระทาํความผิด เพราะเป็นการลงโทษท่ีกระทาํกับตวัผูก้ระทาํความผิด ตลอดจนทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด

ไดแ้ก่
3
 โทษประหารชีวิต โทษจาํคุก โทษกกัขงั โทษปรับ และโทษริบทรัพย ์อยา่งไรก็ดี ท่ีผ่านมาไดมี้การใชก้ฎหมาย

อาญาโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและจาํเป็น ในการป้องกนั ข่มขู่ ยบัย ั้งมิให้มีการกระทาํใด ๆ ท่ีรัฐไม่พึง

ประสงค ์เช่น ในกรณีการใชบ้ทลงโทษท่ีรุนแรงในความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ผู ้

จาํหน่าย ผูค้รอบครอง และผูเ้สพยาเสพติด กล่าวาคือท่ีผา่นมาแนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

นั้น ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิด “ความไม่สามารถอดทนไดต่้อปัญหายาเสพติด” (Zero Tolerance) ท่ีมองว่ายาเสพติด

เป็นพิษภยั มีอนัตรายและส่งผลร้ายต่อสังคม จึงไม่ยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผูค้า้

หรือผูเ้สพยาเสพติด ส่งผลทาํให้แนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดดงักล่าวเน้นการใชม้าตรการปราบปรามอย่าง

เขม้งวดและการลงโทษอยา่งรุนแรง (Punitive Approach) ทั้งต่อผูค้า้และผูเ้สพ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าการนาํโทษจาํคุกมา

ใชโ้ดยไม่เหมาะสมและจาํเป็น ส่งผลทาํให้ปริมาณผูต้อ้งขงัเด็ดขาดในเรือนจาํเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเกินกว่า

ปริมาณท่ีเรือนจาํจะรองรับได ้จนก่อให้เกิดปัญหาผูต้อ้งขงัในคดียาเสพติดลน้เรือนจาํ ทาํให้รัฐตอ้งรับภาระค่าใชจ่้าย

ในการดูแลผูต้้องขังท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึนในแต่ละปีเหล่านั้ น อีกทั้งยงัเป็นอุปสรรคส่งผลทาํให้ประเทศไทยไม่

สามารถปฏิบติัตามพนัธกรณีตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าแห่งองค์การสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

ค.ศ. 1957 ไดอ้ยา่งครบถว้น 

3จาก  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18. 
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หากพิจารณากฎมายยาเสพติดจะเห็นไดว้่าประเทศไทยไดรั้บเอาแนวคิดในการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระทาํความผิด

ในกรณีผูเ้สพยาเสพติดมาบญัญัติไวใ้นกฎหมายยาเสพติด หรือท่ีเรียกว่า “มาตรการบาํบดัฟ้ืนฟูฯ” ข้ึนบงัคับใช้

เบ่ียงเบนการดาํเนินคดี นอกจากน้ีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูเ้สพยาเสพติดยงัปรากฏอยู่ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของ

วิธีการเพ่ือความปลอดภัยโดยให้เขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูท่ีสถานพยาบาล และเบ่ียงเบนการลงโทษจาํคุกโดยมีการ

กาํหนดเง่ือนให้เขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟ ูเน่ืองจากนโยบายดา้นยาเสพติดของประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิด 

“ความไม่สามารถอดทนไดต่้อปัญหายาเสพติด” (Zero Tolerance) ทาํให้มีการกาํหนดเง่ือนไขในการบาํบดัฟ้ืนฟผููเ้สพ

ยาเสพติดอย่างจํากัด ไม่ครอบคลุมพฤติการณ์ในการกระทาํความผิดของผูเ้สพยาเสพติดบางกรณี รามทั้ งให้

ความสาํคญักบัการใชบ้ทลงโทษท่ีรุนแรงมากกว่าการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูเ้สพยาเสพติด มาตรการบาํบดัฟ้ืนฟูไม่มีระบบคดั

กรองผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการกระทาํความผดิ และไม่คาํนึง

ความเหมาะสมของมาตรการบาํบดัฟ้ืนฟกูบัผูเ้สพยาเสพติด เป็นการมาตรการบาํบดัฟ้ืนฟ ูทาํให้มีผูเ้สพยาเสพติดท่ีไม่

เขา้เง่ือนไขในการเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู, ผูเ้สพยาเสพติดท่ีไม่ยอมเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู และผูเ้สพยาเสพติดมีการ

บาํบดัฟ้ืนฟูไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ตอ้งถูกดาํเนินคดีตามปกติ ประกอบกบัหากพิจารณาจะพบว่าการรอการกาํหนดโทษ

และการรอการลงโทษเน้นให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดท่ีกระทาํความผิดไม่ร้ายแรงเป็นคร้ังแรก ไม่อาจนาํมาใชเ้ป็น

มาตรการแทนท่ีการลงโทษจาํคุกผูเ้สพยาเสพติดไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งผลทาํให้ผูเ้สพยาเสพติดเหล่านั้นถูกลงโทษ

จาํคุกหมดโอกาสท่ีจะกลบัคืนสู่สังคมไดโ้ดยปกติ ทั้ง ๆ ท่ีผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วยไม่ใช่อาชญากร หากเปรียบเทียบ

ผลดีผลเสียผูว้ิจยัเห็นว่าการหลีกเล่ียงการลงโทษจาํคุกในกรณีผูเ้สพยาเสพติด กล่าวคือ การกระทาํความผิดของผูเ้สพ

ยาเสพติดเป็นการกระทาํความผดิท่ีไม่ร้ายแรง ไม่มีผูเ้สียหาย และมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางดา้นร่างกายและ

จิตใจ จึงควรไดรั้บโอกาสในการคืนสู่สังคมโดยปกติ ย่อมเป็นการดีกว่าท่ีจะให้บุคคลเหล่านั้นไดรั้บอิทธิพลจาก

อาชญากรอาชีพ หรือมีสังคมอาชญากรท่ีพร้อมให้คาํแนะนาํในการกระทาํความผิดท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม

รุนแรงข้ึน ซ่ึงในความเป็นจริงทุกวนัน้ีนักโทษพน้คุกยงัไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม ถูกสังคมตีตราและกีดกนัทาํให้

ไม่ไดรั้บโอกาส เช่น ในกรณีมีการกาํหนดเง่ือนไขหรือคุณสมบติัในการสมคัรงานหรือเข้ารับราชการต้องไม่เคย

ตอ้งโทษจาํคุกมาก่อน อาจส่งผลทาํให้บุคคลเหล่าน้ีอาจหวนกลบัไปติดต่อและคบหากบักลุ่มนกัโทษในเรือน และอาจ

ไปกระทาํความผดิข้ึนอีกในอนาคต ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการใชม้าตรการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิดประหยดักว่า

ค่าใชจ่้ายในการดูแลนกัโทษในเรือนจาํ 

2) วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกในประเทศไทย พบว่าตามประมวลกฎหมาย

อาญาไทย นั้นมีมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุก ไดแ้ก่ การยกโทษจาํคุก, การลงโทษกกัขงั  และการรอการกาํหนด

โทษหรือการรอการลงโทษ โดยจะเห็นไดว้่ามาตรการดงักล่าวเนน้กาํหนดให้นาํมาใชแ้ทนท่ีเฉพาะโทษจาํคุกระยะสั้น 

ดว้ยเหตุท่ีโทษจาํคุกระยะสั้ นไม่อาจแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดให้กลบัตวัเป็นคนดีไดอ้ย่างฉับพลนั หากมีการใชโ้ทษ

จาํคุกกบัผูก้ระทาํความผดิท่ีตอ้งโทษจาํคุกระยะสั้นยอ่มไม่เกิดผลดี รวมทั้งเนน้ให้โอกาสผูก้ระทาํความผดิท่ีไดก้ระทาํ

ความผดิเป็นคร้ังแรก ซ่ึงในประเด็นน้ีถือเป็นเง่ือนไขสําคญัในการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษตามท่ี

ระบุไวใ้นประมวลกฎหมาย มาตรา 56 ดงันั้น มาตรการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษจึงไม่ครอบคุลม

แลว้ไม่สามารถนํามาใช้ได้กบัความผิดในทุกกรณี จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการลงโทษ 

วตัถุประสงคก์ารลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระทาํความผดิจะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของตวัผูก้ระทาํความผิด

มากกว่าการกระทาํความผิด กล่าวคือ ในกรณีของผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษา ดงันั้น การ
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ลงโทษจาํคุกบุคคลดังกล่าวเพียงเพราะผูป่้วยไม่หายจากการป่วยไข้จึงเป็นการไม่สมควรและปิดโอกาสท่ีบุคคล

เหล่านั้นจะไดรั้บโอกาสบาํบดัรักษาจนหายเป็นปกติและกลบัคืนสู่สังคม โดยการให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดท่ีได้

กระทาํความผดิในคร้ังแรกนั้นเพ่ือเป็นการจูงใจและป้องกนัให้ไม่ผูก้ระทาํความผดิคิดท่ีจะกระทาํความผิดในลกัษณะ

เป็นอาชญากรอาชีพ แต่อยา่งไรก็ดี การกาํหนดเง่ือนไขในลกัษณะดงักล่าวไม่ควรนาํมาใชก้บัผูท่ี้ไดก้ระทาํความผิด

อนัเน่ืองมาจากสาเหตุของความบกพร่องทางดา้นร่างกายและจิตใจ  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  

56 มีลกัษณะเป็นการเบ่ียงเบนการลงโทษจาํคุกเพ่ือให้ผูก้ระทาํความผิดท่ีไดก้ระทาํความผิดท่ีไม่ร้ายแรงเป็นคร้ังแรก

ไดมี้โอกาสแกไ้ขและกลบัคืนสู่สังคมไดโ้ดยปกติ ในกรณีหากผูก้ระทาํความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัท่ี

ศาลกาํหนดศาลอาจตกัเตือนผูก้ระทาํความผดิ หรือจะกาํหนดการลงโทษท่ียงัไม่ไดก้าํหนด หรือลงโทษซ่ึงรอไวน้ั้นก็

ไดซ่ึ้งในทางปฏิบติัการนาํการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษ มาใชเ้พ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิดท่ี

สมควรไดรั้บโอกาสนั้นมีขอ้จาํกดัไม่ครอบคลุมผูก้ระทาํความผิดในทุกกรณี นอกจากน้ีเน่ืองจากการรอการกาํหนด

โทษหรือการรอการลงโทษไม่ใช่โทษทางอาญา แต่เป็นการเบ่ียงเบนการลงโทษจาํคุก ดงันั้น ในการกาํหนดเง่ือนไข

เพ่ือคุมความประพฤติผูก้ระทาํความผิดจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและจาํเป็น ไม่ควรเป็นการกระทบสิทธิ

เสรีภาพของผูก้ระทาํความผดิมากเกิดไปจนถึงขั้นเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาเพราะเม่ือใดก็ตามท่ีผูก้ระทาํความผิด

ซ่ึงศาลสั่งให้รอลงอาญานั้นฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีศาลกาํหนดไว ้ผูก้ระทาํความผิดอาจตอ้งรับ

โทษท่ียงัไม่ไดก้าํหนดหรือลงโทษซ่ึงรอไวร้วมทั้งอาจตอ้งรับโทษดงัท่ีไดก้ล่าวมาร่วมกบัโทษจากการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในคร้ังใหม่ ขณะท่ีในหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ได้มีการพฒันามาตรการลงโทษ

ระดบักลางมาใชเ้ป็นมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกหรือโทษปรับผูก้ระทาํความผดิ มาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี 

เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่ารูปแบบการลงโทษระดบักลางดงักล่าวโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีการควบคุมตวัในท่ีพกัอาศยั  

(House Arrest) และการควบคุมตวัโดยใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (Electronic Monitoring: EM) นั้นสอดคลอ้ง

กบักฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์รสหประชาชาติว่าดว้ยการไม่ควบคุมตวั ค.ศ. 1990 เป็นอยา่งมาก 

3) วิเคราะห์แนวทางการนาํมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกมาใชเ้ป็นทางเลือกในประเทศไทยพบว่า จาก

ประเด็นท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ในขอ้ 4.1 และ 4.2 นั้นทาํให้พอสรุปไดว้่ารูปแบบของมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุก

ของประเทศไทย คือการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกหรือท่ีเรียกว่า “มาตรการลงโทษระดบักลาง” ท่ีใชอ้ยูใ่นต่างประเทศ จะ

พบขอ้แตกต่างท่ีสาํคญั ดงัน้ี ประการแรกมาตรการลงโทษระดบักลางเป็นโทษทางอาญา ซ่ึงนาํมาใชเ้ป็นมาตรการอ่ืน

แทนการลงโทษจาํคุกขณะท่ีการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษเป็นการเบ่ียงเบนการลงโทษจาํคุก, 

ประการท่ีสอง มาตรการลงโทษระดบักลางในต่างประเทศมีรูปแบบการลงโทษท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่
4
การทาํงานบริการ

สังคม (Community Service), การคุมประพฤติแบบเขม้งวด (Intensive Supervision Probation), การควบคุมตวัในท่ีพกั

อาศยั (Home Incarceration/House Arrest), การติดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (Electronic Monitoring: EM)และ

การควบคุมโดยศูนยใ์นชุมชน (residential Community Correction) เป็นตน้ ขณะท่ีตามประมวลกฎหมายอาญาไทย 

มาตรา 18 ได้กาํหนดไวว้่าโทษท่ีจะใชล้งแก่ผูก้ระทาํความผิด ได้แก่ ประหารชีวิต, จาํคุก, กักขัง, ปรับ และริบ

4จาก ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดช้ันโทษ และการนาํไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา (น.111.), โดย ณรงค ์ใจหาญ และ

คณะ, 2549, สถาบนัวจิยัและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2429 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ทรัพยสิ์นและมาตรา 23 ไดก้าํหนดไวว้่าในคดีท่ีศาลจะลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิไม่เกิน 3 เดือน ถา้ไม่ปรากฏว่าผู ้

นั้นได้รับโทษจาํคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจาํคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทาํโดย

ประมาท หรือความผดิลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกกัขงัไม่เกิน 3 เดือนแทนโทษจาํคุกนั้นก็ได,้ ประการท่ีสาม 

เป็นท่ีสังเกตว่าท่ีผ่านมาประเทศไทยไดมี้การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เพ่ือแก้ไขปรับปรุง

เง่ือนไขในการนาํการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษมาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

กล่าวคือ มีการแกไ้ขอตัราโทษจาํคุกท่ีศาลจะลงแก่ผูก้ระทาํความผดิ จากเดิมไม่เกิน 3 ปี มาเป็น 5 ปี เทียบเท่าความผิด

ระดบักลาง ตลอดจนได้แก้ไขเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติผูก้ระทาํความผิดให้มีความหลากหลายมากข้ึน และ

ประการท่ีส่ี รูปแบบการลงโทษท่ีหลากหลายของมาตรการลงโทษระดับกลาง เป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็นถึงการให้

ความสําคัญกับการลงโทษท่ีเหมาะสมกับตัวผูก้ระทาํความผิดอย่างแท้จริง เน่ืองจากรูปแบบของการลงโทษ

ระดบักลางแต่ละรูปแบบ ได้ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาผูก้ระทาํความผดิในแต่ละด้าน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการลงโทษ เพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิดให้สามารถกลบัสู่สังคมไดโ้ดยปกติ ขณะท่ี

เง่ือนไขการนาํการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 56 มาใช ้ยงัผกู

ติดอยูก่บัแนวคิดและมุมมองว่าผูท่ี้สมควรไดรั้บโอกาสท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขและกลบัคืนสู่สังคมโดยปกติ นั้นจะตอ้ง

เป็นผูท่ี้ไดก้ระทาํความผิดในความผิดไม่ร้ายแรง และจะตอ้งเป็นการกระทาํความผิดเป็นคร้ังแรก ซ่ึงในประเด็นน้ี

ผูว้ิจยัเห็นว่าแนวคิดดงักล่าวทาํให้การนําการรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษมีข้อจาํกดั ไม่ครอบคลุม

ผูก้ระทาํความผดิในทุกความผิด กล่าวคือ เม่ือการลงโทษจาํคุกไม่สามารถป้องกนั ข่มขู่ ยบัย ั้งไม่ให้ผูเ้สพยาเสพติด

กระทาํความผดิซํ้ าได ้จึงไม่มีความจาํท่ีจะตอ้งนาํโทษจาํคุกมาใชก้บัผูเ้สพยาเสพติดแต่ดว้ยอิทธิพลจากแนวคิดความ

ไม่สามารถอดทนไดต่้อปัญหายาเสพติด(Zero Tolerance)ทาํให้มีการใชโ้ทษจาํคุกกบัผูเ้สพยาเสพติด แมว้า่การลงโทษ

จาํคุกดงักล่าวจะไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารลงโทษ และรุนแรงเกินจาํเป็นขดัแยง้หลกัความไดส้ัดส่วน

ในการลงโทษ ประกอบกบัมาตรการเบ่ียงเบนการดาํเนินคดีและมาตรการเบ่ียงเบนการลงโทษจาํคุกผูเ้สพ    ยาเสพติด

ท่ีมีอยูย่งัไม่เหมาะสม และมีขอ้จาํกดัทาํให้ท่ีผา่นมามีผูเ้สพยาเสพติดท่ีไดก้ระทาํความผดิเล็กน้อยตอ้งถูกลงโทษจาํคุก

เป็นจาํนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหานกัโทษในคดียาเสพติดลน้เรือนจาํ ส่งผลกระทบในการปฏิบติัตามพนัธกรณีตาม

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าแห่งองคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ค.ศ. 1957 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ดว้ยเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าเน่ืองจากตามประมวลกฎหมายอาญาไทย ยงัไม่มีรูปแบบการ

ลงโทษระดบักลาง ดงัเช่น มาตรการลงโทษระดบักลางในต่างประเทศ ประกอบกบัการนาํการรอการกาํหนดโทษหรือ

การรอการลงโทษมาใชย้งัมีขอ้จาํกดัดงันั้น หากไดมี้การนาํมาตรการลงโทษระดบักลางมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายไทย 

เพ่ือใชเ้ป็นมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุก ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก

การใชโ้ทษจาํคุกอยา่งไม่เหมาะสม จึงควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 56/1 เพ่ือกาํหนด

รูปแบบการลงโทษระดับกลางข้ึนใช้เป็นมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุก รวมทั้งควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 56 เพ่ือควบคุมความเหมาะสมในการกาํหนดเง่ือนไขเพ่ือการคุมความประพฤติผูท่ี้

ไดก้ระทาํความผดิประเภทไม่ร้ายแรงและผูท่ี้ไดก้ระทาํความผดิคร้ังแรกให้มีความเหมาะสมไวโ้ดยเฉพาะ  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2430 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เห็นว่ายงัไม่เพียงพอท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาอนัเกิดจากการนาํกฎหมายอาญามาใชอ้ย่างไม่เหมาะสม ซ่ึงส่งผลทาํให้ผูก้ระทาํความผิดท่ีไม่เขา้หลกัเกณฑ์

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถูกตดัสินลงโทษจาํคุกจนก่อให้เกิดปัญหาผูต้อ้งขงัเด็ดขาดลน้เรือนจาํ ผูว้ิจยัจึง

เสนอแนะให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาให้มีมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกเพ่ือให้ศาลสามารถ

พิจารณาเลือกใชแ้ทนท่ีการลงโทษจาํคุกดงัต่อไปน้ี 

โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56/1 ดงัต่อไปน้ี 

“มาตรา 56/1ในกรณีท่ีศาลพิจารณาถึงเหตุผลและความเหมาะสมถึงตวับุคคลผูก้ระทาํความผิดแลว้ เห็นควร

ว่าการลงโทษดงักล่าวมีความรุนแรงไม่เหมาะสม ให้ศาลสามารถพิจารณาเลือกใชม้าตรการแทนท่ีการลงโทษจาํคุก

ดงัต่อไปน้ี 

1) การทาํงานบริการสังคม (Community Service) 

2) การคุมประพฤติแบบเขม้งวด (Intensive Supervision Probation) 

3) การควบคุมตวัในท่ีพกัอาศยั (Home Incarceration/House Arrest) 

4) การติดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (Electronic Monitoring: EM) 

5) การควบคุมโดยศูนยใ์นชุมชน (residential Community Correction)” 

ดงันั้นจึงเห็นวา่ การนาํมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกมาบงัคบัใชแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิดงักล่าว  ซ่ึง

มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ในการลงโทษท่ีจะนํามาใชเ้ป็นทางเลือกให้แก่ศาล ท่ีจะสามารถ

กาํหนดโทษท่ีเหมาะสมแก่ผูก้ระทาํความผิดแต่ละคน และยงัเป็นการลงโทษท่ีมุ่งใชว้ิธีการแกไ้ขพฤตินิสัยและ

ทศันคติของผูก้ระทาํผิดให้เป็นไปในทางท่ีดีทั้งยงัเป็นการให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดไดก้ลบัตวัเป็นพลเมืองดีของ

สังคมไดอี้กคร้ังสําหรับผูท่ี้กระทาํความผิดบางประเภทท่ีไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานและเป็นผูก้ระทาํความผิดเป็น

คร้ังแรกโดยพลั้งพลาดในความผดิท่ีไม่ร้ายแรงทั้งไม่เป็นความผดิร้ายแรงท่ีอาจส่งกระทบต่อความปลอดภยัของสังคม

และยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาระบบการลงโทษในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทยให้มีการ

บงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการท่ีทาํหน้าท่ี

กาํหนดราคาค่าทดแทนเบ้ืองตน้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน มาจากผูด้าํรงตาํแหน่งในหน่วยงาน ไม่ไดก้าํหนดให้

มาจากผูมี้ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ และไม่มีการกาํหนดขอบเขตการใชดุ้ลยพินิจของคณะกรรมการ

ในการกาํหนดค่าทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ี์ชดัเจน ท่ีให้การทาํงานของ

คณะกรรมการฯ ขาดประสิทธิภาพในการประเมินความเสียหายท่ีผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนควรจะไดรั้บตามความ

เป็นจริง จนเป็นสาเหตุให้ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนจาํเป็นตอ้งใชสิ้ทธิยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืน  และ

ฟ้องร้องต่อศาลเป็นจาํนวนมาก 

จากการศึกษาพบวา่ การใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดเงินค่าทดแทนในปัจจุบนั คณะกรรมการฯ ไม่สามารถใช้

ดุลยพินิจกาํหนดราคาท่ีจะทาํให้ผูมี้สิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ได้รับเงินค่าทดแทนท่ีเป็นธรรม เน่ืองจากคณะ

กรรมการฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ และความเขา้ใจในการประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ทั้งการทาํงานของคณะกรรมการฯ ยงัขาดหลกัประกนัความเป็นอิสระในการใชดุ้ลยพินิจ 

คณะกรรมการฯ จึงมกัจะกาํหนดราคาค่าทดแทนให้ตามราคาประเมินทุนทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดิน ซ่ึงเป็นราคาท่ีใชเ้ป็นฐานในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไม่อาจใชเ้ป็นราคาค่า

ทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจากการเวนคืนได ้จึงเป็นผลให้การพิจารณากาํหนดเงินค่าทดแทนไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอน

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนอยา่งแทจ้ริง 

ผูเ้ขียนไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวควรแกไ้ขบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การกาํหนด

เงินค่าทดแทนใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคืน และสังคม และควรยกเลิกคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ และให้มีสิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไดท้นัที ทั้งน้ี เพ่ือลด

ระยะเวลาของกระบวนการพิจารณา ทาํให้ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนไดรั้บความเป็นธรรมและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

คาํสําคญั:  คณะกรรมการกาํหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย,์ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์
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ABSTRACT 

The Expropriation of Immovable Property Act B.E. 2530 consists of persons holding their positions in the 

government agencies instead of persons who have capacity and expertise; and also, it is not clear for the scope of 

their discretion in fixing th compensation for the damage of the property to be expropriated. This results in the 

inefficiency of the determination for the fair damage which the persons entitled to the amount of the compensation 

should actually received; this makes many people who are entitled to receive compensation have to use their rights 

to appeal to the minister Interior or to bring the cases to court. 

This study found that presently, the committee has difficulty in using their discretion in fixing the fair 

compensation for the persons who are entitled to receive because the committee lacks capacity expertise and 

understanding of the determination of damages caused by the expropriation of immovable property. In addition, the 

committee do not have the guarantee in using their discretion freely; therefore, the committee always fix the 

compensation according to the appraisal value of the capital in order to collect fee for registration of right and 

juristic act under the Land Code which is the value used for the basis of collecting the transfer fee. It is not practicle 

as the compensation for the damage resulted from the expropriation. Because of this, the fixing of the compensation 

by the committee is not standardized and actually fair to people who are entitled to the compensation. 

The writer suggests solutions to these problems as follows: 

1. The present committee who is responsible for the fixing of the initial price of the property to be

expropriated should be revoked; and then establish the independent agency or improve the central government 

moreover, it will consist of persons who have plenty of knowledge, capacity and expertise relating to be 

expropriated in particular. 

2. The provisions related to criteria of the compensation should be amended in such a way that they are

suitable and fair to the expropriated as well as the society. 

3. The committee appointed by the minister in charge in order the determine the appeal should be

revoked; and entitle the persons entitled to receive the compensation to bring the case to the administrative court 

immediately, so as to shorten the proceeding time so that the persons entitled to receive the amount of the 

compensation can obtain the fairness faster. 

Keywords:  The committee compensate determination for the Expropriation of the Immovable Property,  

The Expropriation of the immovable property 

1. บทนํา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2560 ฉบบัปัจจุบนัถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญท่ีส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกบัรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อาํนาจของรัฐมากข้ึน คาํนึงถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนเป็นสาํคญั โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทาํหน้าท่ีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมร่างกฎหมาย

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2433 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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รัฐธรรมนูญข้ึนมา เจตนารมณ์มุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองสิทธิของประชาชนถึงความมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละเสรีภาพ

ของบุคคล การท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐใชอ้าํนาจทางปกครองไปกระทบสิทธิของประชาชน 

ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการใชอ้าํนาจนั้นยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ 

การบญัญติัหลกัการเร่ืองน้ีไวใ้นรัฐธรรมนูญเป็นการคุ้มครองและให้หลักประกันสิทธิในทรัพยสิ์นของ

ประชาชนชาวไทย โดยไดก้าํหนดหลกัการใชอ้าํนาจรัฐในการเวนคืนทรัพยสิ์นของประชาชนอย่างจาํกดัและกาํหนด

เง่ือนไขตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ กาํหนด โดยหลกัการท่ีสาํคญัท่ีบญัญติัไวช้ดัแจง้ตามรัฐธรรมนูญฯ ก็คือ สิทธิในทรัพยสิ์น

ของบุคคลย่อมไดรั้บการคุม้ครอง
1
 ประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการอยู่อาศยั ครอบครองและใชป้ระโยชน์ใน

ทรัพยสิ์นอย่างปกติสุข รัฐตอ้งเคารพสิทธิในทรัพยข์องประชาชน รัฐต้องไม่เขา้แทรกแซงการใช้สิทธิ เวน้แต่จะ

เป็นไปโดยบทบญัญติัของกฎหมาย 

เน่ืองจากการพิจารณาเงินค่าทดแทนอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืนเป็นมาตรการทางดา้นบริหารท่ีจะพิจารณา

และกาํหนดค่าทดแทนให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมยิง่ข้ึน เพ่ือประโยชน์และความเป็นธรรมระหว่างฝ่ายรัฐและ

ผูถู้กเวนคืน เพ่ือความรวดเร็วตามหลกัการท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญฯ แต่ในการดาํเนินการตามมาตรการน้ียงัมี

ปัญหาและอุปสรรคอยูห่ลายประการท่ีมีผล  ทาํให้การดาํเนินการตามมาตรการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายหรือบรรลุผล

แต่ขาดประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงหลกัการและแนวคิดของกฎหมายเวนคืนท่ีดินทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบ โครงสร้าง ขั้นตอน คุณสมบติัคณะกรรมการกาํหนดค่าทดแทน หลกัเกณฑ์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าทดแทน การใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าทดแทน 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของผูถู้กเวนคืนจากการเวนคืนท่ีดินของรัฐ และปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกบัการ

เวนคืนท่ีดิน 

4. เพ่ือนาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาการใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

แลว้นาํมาปรับใช ้ เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคืนและสังคม  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิ ธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีแหล่งท่ีมาจาก

พระราชบญัญติั กฎ ประกาศ บทความ หนงัสือ ตาํราทางกฎหมาย วารสารเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ งานวิจยัต่างๆ และ

อินเตอร์เน็ต วิธีการรวบรวมโดยแยกหมวดหมู่ โดยผูศึ้กษาขอยนืยนัว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเป็นขอ้มูลท่ีจริงแทโ้ดยไดรั้บ

การสังเคราะห์และวิจยัอยา่งถูกตอ้งตามระบบแบบแผน 

 

  

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2560 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2434 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

                                                                   



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

4. ประวตัคิวามเป็นมาและแนวคดิเกีย่วกบัการเวนคนือสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

4.1 เดิมในสมยัโบราณมนุษยไ์ม่รู้จกักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เพราะมนุษยย์งัหาเล้ียงชีพดว้ยการล่าสัตวแ์ละเก็บ

ผลไมใ้นป่าอยู ่จนกระทัง่มนุษยรู้์จกัการเพาะปลูกจึงเกิดมีเจา้ของท่ีดินข้ึน แต่กรรมสิทธ์ิในท่ีดินสมยัน้ียงัไม่แยกออก

จากการครอบครอง
2
 กล่าวคือ เจา้ของตอ้งเป็นผูค้รอบครองอยู่หรือทาํประโยชน์ในท่ีดินนั้น จึงจะมีสิทธิหวงห้ามใน

ท่ีดินนั้นได ้น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งความกา้วหนา้ตามเศรษฐกิจของมนุษยใ์นชุมชนบุพกาล 

4.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

4.2.1 หลกัการบริการสาธารณะถือไดว้่าเป็นหลกัการท่ีเป็นพ้ืนฐานสําคญัของการใชอ้าํนาจมหาชน

ของรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากรัฐมีภารกิจหลักในการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะ ดังนั้ น การดาํเนิน

กิจกรรมบางอย่างของรัฐจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชก้าํลงับงัคบัเอกชนส่วนน้อย ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนส่วนใหญ่ 

4.2.2 เอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครองหน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งมีฐานะเหนือเอกชน ซ่ึง

สภาพทางกฎหมายท่ีรัฐอยูเ่หนือเอกชนน้ีเรียกว่า เอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครองกฎหมายมหาชน จึงยืนอยู่บนหลกัความไม่เสมอ

ภาค หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ รัฐและหน่วยงานของรัฐตอ้งอยูเ่หนือเอกชน 

4.2.3 การใชอ้าํนาจเวนคืนเพ่ือประโยชน์สาธารณะต้องถือเป็นข้อยกเวน้ของหลกัท่ีว่าสิทธิใน

ทรัพยสิ์นของบุคคลยอ่มไดรั้บการคุม้ครองโดยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย ส่วนใหญ่รวมทั้ง

ประเทศไทยดว้ย ต่างก็บญัญติัไวต้รงกนัว่าการเวนคืนทรัพยสิ์นของบุคคลตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงก็

ตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการท่ีว่าประโยชน์สาธารณะยอ่มอยูเ่หนือกว่าประโยชน์ของเอกชน 

4.2.4 สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหน้าท่ีของกฎหมายมหาชนท่ีจะรองรับ และคุม้ครองสิทธิ

เสรีภาพนั้นๆ ของประชาชน และตอ้งกาํหนดกฎเกณฑ์ทั้งหลายให้ใชบ้งัคบัการกระทาํของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งมีการจาํกดัสิทธิเสรีภาพประชาชน ทั้งเม่ือมีการละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านั้นข้ึนก็ตอ้งมีวิธีการให้รัฐ

หรือหน่วยงานของรัฐตอ้งรับผดิ 

4.2.5 การรับรองอาํนาจของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ การเวนคืนนั้นจะกระทาํได ้           

ก็ต่อเม่ือเพ่ือการอนัจาํเป็นเพ่ือผลประโยชน์ของมหาชนและรัฐจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผูถู้กเวนคืนดว้ยราคาท่ีเป็น

ธรรม หลกัการน้ีเป็นหลกัการสาํคญัท่ีปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ  ทัว่โลก 

4.2.6 การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นของผูถู้กเวนคืนคือ ความเป็นเจา้ของในวตัถุท่ีเรียกว่า ทรัพย ์

เน้ือหาของความเป็นเจา้ของก็คือสามารถใชส้อย จาํหน่าย ติดตาม ขอคืน หรือขดัขวางไม่ให้คนอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งทาํลายทรัพยสิ์นนั้นเสียเองก็ได ้กล่าวกนัว่า กรรมสิทธ์ิเป็นสิทธิท่ีบริบรูณ์ท่ีสุดในบรรดาสิทธิท่ีมีอยูเ่หนือส่ิงใด 

2 ร. แลงกานต ์ ประวติัศาสตร์กฎหมายไทยเล่ม 2  คาํสอนชั้นปริญญาโท  พ.ศ. 2483  (กรุงเทพฯ ไทยวฒันาพานิช, 

2526). 
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5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กับกระบวนการข้ันตอนการกําหนดราคาค่าทดแทน

อสังหาริมทรัพย์ 

5.1  การเวนคนือสังหาริมทรัพย์ในประเทศองักฤษ 

กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศองักฤษมีรูปแบบเป็นการใชอ้าํนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

โดยการออกคาํสั่งบงัคบัซ้ือ
3
การใชอ้าํนาจเวนคืนอสงัหาริมทรัพยโ์ดยการออกคาํสั่งบงัคบัซ้ือ ท่ีเรียกว่า “compulsory 

Purchase order” เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย  The Acquisition of Land Act 1981 โดยองค์กร Compulsory 

Purchase Order (CPO กรณีท่ีมีการโตแ้ยง้คดัคา้นคาํสั่งเวนคืน องค์กรผูมี้อาํนาจยืนยนัคาํสั่งเวนคืนจะตอ้งจดัให้มี

กระบวนการไต่สวนสาธารณะ (Public Local Inquiry) โดยองค์กรผูไ้ดรั้บแต่งตั้ง ผูด้าํเนินกระบวนการไต่สวนสาธารณะ 

เรียกว่า “inspector” องคก์รผูมี้อาํนาจเวนคืนจะตกลงเร่ือง ค่าทดแทน และจาํนวนเงิน ค่าทดแทนสาํหรับความเสียหาย

ท่ีจะตอ้งไดรั้บเน่ืองมาจากการดาํเนินงานเวนคืน 

5.2 กระบวนการข้ันตอนการกาํหนดราคาค่าทดแทน 

หลักเกณฑ์ทั่วไป การกําหนดค่าทดแทนทั่วไป สําหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดของการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นไปตามมาตรา 21
4
 แห่งพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ราคาท่ีซ้ือ

ขายกนัตามปกติในทอ้งตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งเวนคืนตามท่ีเป็นอยูใ่นวนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎีกา ราคา

ของอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการตีราคาไวเ้พ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยโ์ดยกาํหนดค่าทดแทนแก่

บุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน ค่าทดแทนจะกาํหนดให้สําหรับกรณีท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมตน้ท่ีจดัให้มีแผนงานหรือโครงการท่ีจะเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือกิจการ

สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกา ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 

กาํหนดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมให้มีการทาํประชาพิจารณ์เพ่ือให้ทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพ้ืนท่ีท่ีจะทาํการเวนคืนดว้ย โดย

มีขั้นตอนกระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ และขั้ นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย ์ เป็นตน้ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 25 วรรคสอง กาํหนดให้รัฐมนตรีผูรั้กษาการแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนของผูถู้กเวนคืน คณะกรรมการมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุทางกฎหมายและผูมี้ความรู้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพยท์าํหน้าท่ีพิจารณา

อุทธรณ์เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีฯ ผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ท่ีได้รับแต่งตั้ งแล้ว มีหน้าท่ีตาม

กฎหมายท่ีตอ้งพิจารณาอุทธรณ์แลว้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีฯ แมว้่าพระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ จะหมดอายุไปแลว้ 

หรือกรณีท่ีมีการตราพระราชบญัญติัเวนคืนฯ ตามมาตรา 15 ก็ตาม ไม่มีผลทาํให้อาํนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หมดไป 

3 การพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์(น.98)  เล่มเดิม  
4 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ พ.ศ. 2530  มาตรา 21 
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คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวง

คมนาคม ตามโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์โดยทัว่ไป ทุกๆ โครงการจะยึดถือหลกัเกณฑเ์ป็นแนวทางเดียวกนั 

เน่ืองจากคณะบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

การพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู ้

พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ซ่ึงการวินิจฉัยอุทธรณ์เวนคืนส่วนใหญ่นั้ น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจะมีคาํวินิจฉัยตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งส้ิน การพิจารณาอุทธรณ์       

ค่าทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพยม์กัจะเก่ียวพนักบัเร่ืองการกาํหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน 

แทบทุกรายซ่ึงถือไดว้่าเป็นเร่ืองหลกัและเป็นเร่ืองสาํคญัของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

การฟ้องคดีต่อศาลกรณีไม่พอใจค่าทดแทนการเวนคืน เร่ิมตน้ดว้ยขั้นตอนการให้ความเป็นธรรม ความเป็น

ธรรมต่อผูถู้กเวนคืนของฝ่ายบริหาร โดยให้ผูถู้กเวนคืนมีสิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม

มาตรา 25 แลว้ กฎหมายเวนคืนยงักาํหนดให้ผูถู้กเวนคืนท่ีไดใ้ชสิ้ทธิยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีผูรั้กษาการ 

ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ผูถู้กเวนคืนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองได ้การยืน่ฟ้องคดีต่อศาลจะตอ้งฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) เพราะถือเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัความรับผดิชอบอยา่งอ่ืนของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

6. วเิคราะห์กฎหมายเกีย่วกบัข้ันตอนการกาํหนดค่าทดแทนในการเวนคนืทีด่ินทีม่ผีลต่อผู้ถูกเวนคืน

1. กระบวนการขั้นตอนคณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตน้

ขั้นตอนท่ีหน่ึง ขั้นตอนการกาํหนดราคาค่าทดแทนโดยคณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตน้ท่ีถูกแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีตามมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 23  

ขั้นตอนท่ีสอง ผูถู้กเวนคืนตามมาตรา 18 ไม่พอใจในราคาท่ีคณะกรรมการมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 

23 กาํหนดราคาไม่เป็นธรรมตํ่าเกินไปตอ้งใชสิ้ทธิอุทธรณ์ ตามมาตรา 25 

ขั้นตอนท่ีสาม เป็นขั้นตอนท่ีผูถู้กเวนคืนตามมาตรา 18 ใชสิ้ทธิฟ้องศาลปกครองอนัเป็นกระบวนพิจารณา

ทางศาล 

1.1 การกาํหนดคุณสมบติัคณะกรรมการกาํหนดราคา 

คณะกรรมการประกอบดว้ย 

1. ผูแ้ทนของเจา้หนา้ท่ีหน่ึงคน

2. ผูแ้ทนกรมท่ีดินหน่ึงคน

3. ผูแ้ทนของหน่วยงานอ่ืนของรัฐหน่ึงคน

4. ผูแ้ทนของสภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งหน่ึงคน

สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผูรั้กษาการในมาตรา 25 คณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ ตามมาตรา 25 วรรคสองน้ี มี

คุณสมบติัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมายและผูมี้ความรู้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพยมี์จาํนวน

ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน เพราะฉะนั้ นเม่ือคณะกรรมการในแต่ละชั้นมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัทาํให้การ

พิจารณาการกาํหนดค่าทดแทน มีความแตกต่างกนัและเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นปัญหาสําคญัตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมแรกการท่ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2437 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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คณะกรรมการมีคุณสมบติัแตกต่างกนั ทาํให้การพิจารณาค่าทดแทนมีการพิจารณาซํ้า จึงทาํให้เสียเวลา ปัญหาดงักล่าว

จึงเป็นปัญหาท่ีกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยท์รัพยก์าํหนดขั้นตอนมากเกินไป 

1.2 หลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาเบ้ืองตน้

มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยกรรมการในชั้ นกาํหนดค่าทดแทนเบ้ืองต้น ผูแ้ทนของ

เจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงนั้นจะเป็นขา้ราชการในการตดัสินใจกาํหนดราคามีความลาํบากใจท่ีจะกาํหนดให้กบัผูถู้กเวนคืนใน

ราคาท่ีผูถู้กเวนคืนเรียกร้องเพราะเป็นเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินงบประมาณแผน่ดินไม่กลา้ตดัสินใจกาํหนดราคาท่ีแตกต่างไป 

2. กระบวนการขั้นตอนการใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรี 

เม่ือผูถู้กเวนคืนหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 ไม่พอใจในราคาท่ีคณะกรรมการเบ้ืองตน้

กาํหนดก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามพระราชบญัญติัไดภ้ายในกาํหนด 60 วนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือจากเจา้หน้าท่ีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากเจา้หนา้ท่ีให้มารับเงินค่าทดแทน ซ่ึงเม่ือมีการ

อุทธรณ์ คณะกรรมการในขั้นตอนน้ี ตามมาตรา 25 วรรคสองเป็นคณะกรรมการท่ีรัฐมนตรีผูรั้กษาการแต่งตั้งข้ึนซ่ึงจะ

มาทาํหน้าท่ีพิจารณาค่าทดแทนอีกคร้ังหน่ึงโดยคณะกรรมการดังกล่าวรวมไม่เกินห้าคนมาจากคุณสมบติัท่ีเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญผูท้รงคุณวุฒิด้านตีราคาอสังหาริมทรัพยแ์ละทางดา้นกฎหมายจึงเป็นคณะกรรมการท่ีมีมาตรฐานและ

เช่ือถือท่ีให้ความเป็นธรรมมีหลกัเกณฑก์วา่คณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตน้ ตามมาตรา 9 วรรคสองและมาตรา 23 

ซ่ึงหากผูไ้ดรั้บเงินทดแทนไม่พอใจในราคาท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสองกาํหนดก็สามารถใชสิ้ทธิพิเศษ

ทางศาลปกครองไดถื้อวา่เป็นขบวนการขั้นตอนสุดทา้ย 

7. บทสรุป

ปัญหาการกาํหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพยมี์กระบวนการขั้นตอนท่ีมากเกินไป  การตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาในเร่ืองเดียวกนัมีความซํ้ าซ้อนกันกล่าวคือมาตรา  9  วรรคสองและมาตรา  23 มีขบวนการท่ีซํ้ าซ้อนกับ

มาตรา 25  วรรคสองในเร่ืองของกรรมการ  ส่ิงท่ีน่าจะปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายในเร่ืองของคณะกรรมการพิจารณา

กาํหนด   ค่าทดแทนควรให้มีคณะกรรมการเดียวโดยกรรมการมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัมาตรา 25 วรรคสองและ

เพ่ิมเติมโดยกาํหนดให้มีตัวแทนของผูมี้สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์1 คนพร้อมกับ

ทนายท่ีปรึกษา ท่ีผูมี้สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพยอี์ก 1 คน เข้าเป็นคณะกรรมการ

พิจารณาค่าทดแทนดงักล่าวโดยลดขั้นตอนการกาํหนดค่าทดแทนเบ้ืองตน้ออกไปหรือคงไวโ้ดยมีคณะกรรมการตาม

มาตรา 25 วรรคสองและตวัแทนของผูถู้กเวนคืนหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนพร้อมทนายท่ีปรึกษาและยกเลิก

มาตรา 25 ออกไป  เม่ือผูถู้กเวนคืนหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนไม่พอใจในราคาก็สามารถใชสิ้ทธิยงัศาลปกครอง

ต่อไป 

8. ข้อเสนอแนะ

8.1 ควรลดขั้นตอนการกาํหนดค่าทดแทนลงโดยไม่ตอ้งมีการอุทธรณ์ตามมาตรา 25 และแกไ้ขมาตรา 9 

วรรคสองและมาตรา 23 และพระราชบญัญติัการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 ในเร่ืองคุณสมบติัและเพ่ิมเติม

จาํนวนของคณะกรรมการ กล่าวคือ ตามท่ีมาตรา 9 วรรคสองบญัญติัว่า “เม่ือไดด้าํเนินการสํารวจท่ีท่ีจะตอ้งเวนคืน

เสร็จเป็นบางส่วนหรือแล้วเสร็จทั้ งหมด ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้ ง

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2438 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีสํารวจเสร็จ ประกอบด้วยผูแ้ทนของเจ้าหน้าท่ีหน่ึงคน 

ผูแ้ทนกรมท่ีดินหน่ึงคน ผูแ้ทนของหน่วยงานอ่ืนของรัฐหน่ึงคน และผูแ้ทนของสภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํหน้าท่ี

กาํหนดราคาเบ้ืองตน้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งเวนคืน และจาํนวนเงินค่าทดแทนท่ีจะให้แก่บุคคลตามมาตรา 18” 

มาตรา 23 “ในกรณีท่ีมีการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์ามมาตรา 15 โดยมิไดมี้การออก

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 และพระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉ์บบันั้นมิไดก้าํหนดเร่ืองค่าทดแทนไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน ให้รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉ์บบันั้นแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะ

หน่ึงภายในสามสิบวนันับแต่วนัใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัดงักล่าวประกอบด้วยผูแ้ทนของเจา้หน้าท่ีหน่ึงคน ผูแ้ทน

กรมท่ีดินหน่ึงคน ผูแ้ทนของหน่วยงานอ่ืนของรัฐหน่ึงคน และผูแ้ทนของสภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนด

ราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งเวนคืนและจาํนวนเงินค่าทดแทนท่ีจะใหบุ้คคลตามมาตรา 18” 

ควรแกไ้ขมาตรา 9 วรรคสองเป็นวา่ “เม่ือไดด้าํเนินการสาํรวจท่ีท่ีจะตอ้งเวนคืนเสร็จเป็นบางส่วนหรือแลว้

เสร็จทั้งหมด ให้เจา้หนา้ท่ีเสนอรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสํารวจเสร็จประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมายหน่ึงคน ผูมี้ความรู้ความสามารถในการตี

ราคาอสังหาริมทรัพยห์น่ึงคน ผูแ้ทนของเจา้หนา้ท่ีหน่ึงคน ผูแ้ทนกรมท่ีดินหน่ึงคน ผูแ้ทนของหน่วยงานอ่ืนของรัฐหน่ึง

คน ผูแ้ทนของสภาทอ้งถ่ินในเขตท่ีมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยห์น่ึงคน ผูแ้ทนของผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพยห์รือผู ้

มีสิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนหน่ึงคน ทนายความท่ีปรึกษาของผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพยห์รือผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน     ค่า

ทดแทนหน่ึงคน เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดราคาเบ้ืองตน้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งเวนคืนและจาํนวนเงินค่าทดแทนท่ี

จะให้แก่บุคคลตามมาตรา 18” 

ควรแกไ้ขมาตรา 23 เป็นว่า “ในกรณีท่ีมีการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์ามมาตรา 15 

โดยมิไดมี้การออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 และพระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉ์บบันั้นมิไดก้าํหนด

เร่ืองเงินค่าทดแทนไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ให้รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉ์บบันั้นแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงภายในสามสิบวนันับแต่วนัใชบ้งัคับพระราชบญัญติัดังกล่าวประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ   

ทางกฎหมายหน่ึงคน ผูมี้ความรู้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพยห์น่ึงคน ผูแ้ทนของเจา้หน้าท่ีหน่ึงคน      

ผูแ้ทนกรมท่ีดินหน่ึงคน ผูแ้ทนของหน่วยงานอ่ืนของรัฐหน่ึงคน ผูแ้ทนของสภาท้องถ่ินในเขตท่ีมีการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยห์น่ึงคน ผูแ้ทนของผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพยห์รือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนหน่ึงคน ทนายความ 

ท่ีปรึกษาของผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพยห์รือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนหน่ึงคน เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดราคาเบ้ืองตน้

ของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะต้องเวนคืนและจาํนวนเงินค่าทดแทนท่ีจะให้แก่บุคคลตามมาตรา 18” และควรยกเลิก      

มาตรา 25 ทั้งหมด 

เหตุผลในการแกไ้ขดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ หมวด 3 พ.ศ. 2560 สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 37 ในเร่ืองของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ี์จะต้องชดใชค่้าทดแทนท่ีเป็นธรรม

ภายในเวลาอนัควรแก่เจา้ของ ตลอดจนผูท้รงสิทธิบรรดาท่ีไดรั้บความเสียหายในการเวนคืน และตอ้งกาํหนดให้อย่าง

เป็นธรรมโดยคาํนึงราคาท่ีซ้ือขายกนัตามปกติการไดม้า สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยแ์ละความเสียหายของ     

ผูถู้กเวนคืน 

8.2 ควรออกกฎหมายรองรับในความเป็นอิสระและเอกภาพในการตดัสินใจของคณะกรรมการท่ีกาํหนด  มา

จากขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐมาทาํหนา้ท่ีกาํหนดราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน ทั้งน้ีเพ่ือท่ีกรรมการดงักล่าว
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จะไดมี้ความกลา้ตดัสินใจ เพราะเม่ือคณะกรรมการกาํหนดราคาฯ มีความเป็นอิสระในการใชดุ้ลยพินิจแลว้ ยอ่มทาํให้

คณะกรรมการกาํหนดราคาฯ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผูถู้กเวนคืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด

ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคืน ภายในระยะเวลาอนัสมควร โดยท่ีผูถู้กเวนคืนไม่จาํเป็นตอ้งใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรี หรือฟ้องศาล ซ่ึงมีผลทาํให้ผูถู้กเวนคืนไดรั้บความเดือดร้อนยิง่ข้ึนอีกต่อไป 

8.3 ควรแกไ้ขและเพ่ิมเติมมาตรา 21 ท่ีกาํหนดกรอบให้กรรมการกาํหนดค่าทดแทนพิจารณาโดยคาํนึงถึง

ราคาซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งเวนคืน ท่ีเป็นอยูใ่นวนัใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัตาม

มาตรา 6 คาํนึงถึงราคาของอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการตีราคาไวเ้พ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี คาํนึงถึงราคา

ประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คํานึงถึงสภาพท่ีตั้ งของ

อสังหาริมทรัพยร์วมทั้งวตัถุประสงค์ของการเวนคืนนั้นและการประเมินนั้นตอ้งทาํการประเมินทุกปีเน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจของโลก และประเทศไทยเองมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงโดยตลอดการประเมินทุก 4 ปี แต่เดิมไม่

สอดคลอ้งไม่สนองตอบให้ทนัต่อเหตุการณ์มลูค่าของท่ีดินท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา 

โดยในกรณีราคาซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาดนั้นให้คาํนึงการซ้ือขายกนัจริงซ่ึงไดมี้การสํารวจสอบถาม

จากเจ้าของอสังหาริมทรัพยใ์กลเ้คียงกับผูถู้กเวนคืนนั้ นและควรเพ่ิมเติมให้มีการชดเชยค่าเสียหายในอนาคตดว้ย 

เน่ืองจากผูถู้กเวนคืนบางรายประกอบอาชีพธุรกิจคา้ขายซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีถูกเวนคืนเป็นทาํเลท่ีดีและเหมาะสมกิจการมีกาํไร

เสมอ เม่ือถูกเวนคืนตอ้งไปหาท่ีทาํเลแห่งใหม่  ซ่ึงอาจจะไม่ไดห้รือดีเหมือนเดิมซ่ึงเป็นความเสียหายในอนาคต และ

บางรายประกอบอาชีพทาํไร่สวน ซ่ึงไดผ้ลผลิตดีแต่เม่ือถูกเวนคืนทาํให้สูญเสียผลผลิตในอนาคตและไม่สามารถหา

ท่ีดินผนืใหม่ได ้ และอาจมีราคาสูงกว่าเดิม ส่ิงเหล่าน้ีควรแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวเพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถู้กเวนคืน 

8.4 ในกระบวนการกาํหนดค่าทดแทนดงักล่าวมีมากมายหลายขั้นตอนทาํให้ผูถู้กเวนคืนไม่เขา้ใจและสับสน 

การพิจารณาแต่ละขั้นตอนมีมากจนเกิดความล่าชา้และส่งผลกระทบต่อผูถู้กเวนคืน 

8.4.1 ขั้นตอนการกาํหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการกาํหนดค่าทดแทนเบ้ืองตน้

8.4.2 ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ท่ีผูถู้กเวนคืนใช้สิทธิ

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเน่ืองจากไม่พอใจการกาํหนดราคาของคณะกรรมการเบ้ืองตน้ตามขอ้ 1 

8.4.3 ขั้นตอนการใชสิ้ทธิทางศาล กรณีท่ีผูถู้กเวนคืนไม่พอใจในการพิจารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 

เน่ืองจากขั้นตอนการใชสิ้ทธิทางศาลเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูถู้กเวนคืนไดใ้ชสิ้ทธิ อนัเร่ิมจากการ

กาํหนดราคาค่าทดแทนท่ีเป็นขั้นตอนแรก ควรแก้ไขกฎหมายดังกล่าวรวมขั้นตอนท่ี 1 และท่ี 2 ให้เป็นขั้นตอน

เดียวกันโดยกาํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการเหมือนกบัคณะกรรมการชั้นพิจารณาอุทธรณ์ หากผูถู้กเวนคืน       

ไม่พอใจก็สามารถใชสิ้ทธิทางศาลไดเ้ลย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนดงักล่าวลงเพ่ือสร้างความรวดเร็วและสะดวกต่อ

เอกชนผูถู้กเวนคืน 
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การศึกษารูปทรงเพื่อสร้างงานประติมากรรม Art Toy 

THE STUDY OF FORM TO PRODUCE ART TOY SCULPTURE 
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บทคัดย่อ 

รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษารูปทรงเพ่ือสร้างงานประติมากรรม Art Toy  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มุ่ง

ศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ริโภคสินค้าประเภท Art Toyในดา้นรูปทรง โดยใชแ้บบสอบถามและการ

ทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 95 คนซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ Art Toy  ทั้งเพศชายและเพศ

หญิง อายรุะหว่าง 15 –50 ปีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการวิจยัพบว่ารูปทรงแบบลดทอนเป็นรูปทรงท่ีมีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการ ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ี

มาออกแบบรูปทรงงานประติมากรรม Art Toy ดว้ยเทคนิค Digital Sculpting และ 3D Printing ท่ีตรงกบัความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คาํสําคญั: อาร์ตทอย, รูปทรง, การพิมพ ์3 มิติ, ประติมากรรมดิจิทลั 

ABSTRACT 

The Study of Form to Produce Art Toy Sculpture is a qualitative research aims to study Art Toy 

consumers about Art Form criteria affecting their purchasing decision. Data collection was conducted on Art Toy 

consumers with a total number of 95 participants age 15-50 within Bangkok vicinity.   

The study found that majority of Art Toy aficionados prefers simplified form of Art Toys.  With this 

information, researcher’s able to design and produce an Art Toy that appeals to the target audience through Digital 

Sculpting and 3D printing techniques.  

Keywords: Art Toy, Form, 3D Printing, Digital Sculpting  

1.บทนํา

ประติมากรรม เป็นผลงานหรือวตัถุท่ีถูกผลิตออกมาโดยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีมวล มีปริมาตร มีนํ้ าหนัก

และใชเ้น้ือท่ีในอากาศ โดยการใชว้สัดุชนิดต่าง ๆเช่น ไม ้หิน โลหะ สําริดเรซ่ิน หรือวสัดุผสม เพ่ือให้เกิดรูปทรง 3 

มิติ โดยงานประติมากรรมนั้นถือว่าเป็นศิลปะแขนงหน่ึงของทศันศิลป์ (ผศ. ประเสริฐ วรรณรัตน์, 2552) 

Art Toy หรือ Designer Toy เป็นงานประติมากรรมประเภทของสะสมท่ีถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินและนัก

ออกแบบ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต Art Toy มีตั้งแต่ พลาสติก ผา้ ไวนิล ไม ้โลหะ และเรซ่ิน นักออกแบบงาน Art Toy 

หลายท่านอาจมาจากสายอาชีพท่ีหลากหลายเช่น นักออกแบบกราฟฟิค นักวาดภาพประกอบ นักเขียนกาตูน ศิลปะ 

Art Toy เร่ิมปรากฏข้ึนราวปี พ.ศ. 2553 และมีความนิยมเพ่ิมข้ึนเร่ือยมา (Bou, 2014) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2443 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

Art Toy ถือเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะท่ีสร้างความแปลกใหม่ให้กบัวงการนกัสะสมของเล่น  เพราะก่อนท่ี 

Art Toy จะเป็นท่ีนิยมนั้น ของเล่นโดยทัว่ไปมกัจะถูกผลิตโดยการนาํเอา Pop Culture ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม ณ ขณะนั้น

มาผลิต ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ กาตูนหรือแอนนิเมชัน่ เพ่ือให้เด็กเล่น เน้นการผลิตในจาํนวนมาก ในราคาท่ีคนหมู่

มากสามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงแนวคิดน้ีตรงขา้มกบัการผลิต Art Toy  ท่ีศิลปินทาํการออกแบบตวัละครเอง โดยตวัละคร

เหล่าน้ีอาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นกระแสความนิยมในการเอาไปทาํของเล่นทัว่ไป นกัออกแบบท่ีมีแนวคิดการออกแบบ Art 

Toy สามารถออกแบบรูปทรงท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคได ้และดว้ยความท่ี Art Toy มกัจะถูกผลิตอย่างพิถีพิถนัในจาํนวนท่ี

จาํกดั Art Toy ท่ีผลิตในแต่ละรุ่นมีจาํนวนนอ้ย จึงทาํให้เกิดความตอ้งการในหมู่นกัสะสมมากข้ึน ทาํให้มูลค่าของงาน 

Art Toy สูงข้ึนตาม 

การผลิต Art Toy ในช่วงแรกมกัเป็นการสร้างแบบ Hand Made ท่ีแมจ้ะมีการเติบโตและความตอ้งการใน

การบริโภคมากข้ึน แต่ก็ไม่สามารถผลิตได้ทนัความต้องการของตลาด เม่ือเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ท่ีบุคคลทัว่ไป

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการป้ันแบบดิจิทลั และการพิมพ์ 3 มิติได ้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเป็นเทคโนโลยีท่ี

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างเล่ียงไม่ได ้(Goehrke, 2017) ทาํให้กระแสการสร้าง 

Art Toy เป็นท่ีนิยมมากข้ึน Art Toy จึงกลายเป็นงานศิลปะเชิงพาณิชยอี์กประเภทท่ีน่าจบัตามองโดยเฉพาะในแง่การ

เติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Excell, 2013)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. ศึกษารูปแบบประติมากรรม Art Toy  

2. ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้ประเภท Art Toy รวมถึงปัจจยัในการเลือกซ้ือ Art Toy 

3. เพ่ือศึกษาและออกแบบรูปทรงงาน Art Toy ดว้ยเทคนิค Digital Sculpting และ 3D Printing 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษารูปทรงเพ่ือสร้างงานประติมากรรม Art Toy” น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการ

ดาํเนินการวิจยัตามหลกัของ Design Thinking เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้ส่วนร่วมในการออกขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มเป้าหมาย  

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

- ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูส้ะสมงาน Art Toy ทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายขุองผูส้ะสม

งานประเภท Art Toy อยูร่ะหว่าง 12 –50 ปี  

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ผูส้ะสมงาน Art Toy ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายรุะหว่าง 15–50 ปี

จาํนวน 95 คน คดัจากกลุ่มผูส้นใจงาน Art Toy ในกลุ่มสะสมงานศิลปะ ATT: Art Toys Thailand จาํนวน 560 คน  

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก 5 ตอน คือ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2444 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกซ้ือ Art Toy 

ตอนท่ี 3 สอบถามขอ้มลูปริมาณและความถ่ีในการซ้ือ Art Toy  

ตอนท่ี 4 สอบถามลกัษณะรูปทรง Art Toy ท่ีช่ืนชอบ 

ตอนท่ี 5 สอบถามคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบั Art Toy ไทย 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยผูว้ิจยัใชก้ารส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็น

นกัสะสมงาน Art Toy โดยแจกแบบสอบถามจาํนวน 95 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 95 ฉบบั คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแยกวิเคราะห์ตามลาํดบั 

ดงัน้ี 

- ศึกษาขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภคสินคา้ Art Toy 

- ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกซ้ือ Art Toy 

- ศึกษาความชอบเชิงรูปทรงของ Art Toy ของกลุ่มตวัอยา่ง 

- วิเคราะห์ขอ้มลูความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือออกแบบรูปทรง Art Toy 

 

3.5 การใช้ผลวเิคราะห์เพื่อออกแบบรูปทรง 

เม่ือไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติเก่ียวกบั Art Toy แลว้ ผูว้ิจยัจึงเร่ิมทาํการออกแบบรูปทรง Art Toy 

และทาํการผลิตตน้แบบ เพ่ือให้กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรูปทรงเพ่ือให้เหมาะกบัผลิตภณัฑ์ Art 

Toy เป็นลาํดบัต่อไป 

 

4. ผลการวจิัย 

การวิจัย เร่ือง “การศึกษารูปทรงเพ่ือสร้างงานประติมากรรม Art Toy” ผูว้ิจัยไดเ้สนอผลการวิเคราะห์

ดงัต่อไปน้ี 

     ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของเพศผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

หญิง 15 15.8 

ชาย 74 77.8 

ไม่ระบุ 6 6.4 

รวม 95 100 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2445 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

     ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของสถานะทางครอบครัวผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานะทางครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

โสด (รวมถึงหยา่ร้างแลว้) 51 63 

มีคู่แลว้ (ยงัไม่สมรส) 21 25.9 

มีคู่สมรสแลว้ 9 11.1 

รวม 95 100 

 

    ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของอายผุูต้อบแบบสอบถาม 

อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 3 3.2 

อายรุะหว่าง 16-20 ปี 17 17.9 

อายรุะหว่าง 21-25 ปี 21 34.8 

อายรุะหว่าง 26-30 ปี 19 21.2 

อายรุะหว่าง 31-36 ปี 17 17.9 

อายรุะหว่าง 37-45 ปี 17 17.9 

อายรุะหว่าง 46-50 ปี 1 1.1 

อายสูุงกว่า 50 ปี 0 0 

รวม 95 100 

 

    ตารางท่ี 4 จาํนวนและร้อยละของอาชีพผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

นกัเรียน นกัศึกษา 28 29.5 

พนกังานประจาํบริษทั 26 27.4 

เจา้ของกิจการ 9 9.5 

ขา้ราชการ 4 4.2 

ฟรีแลนซ์ 24 25.3 

พ่อบา้น / แม่บา้น 1 1.1 

ตกงาน 2 2.1 

เกษียณแลว้ 1 1.1 

รวม 95 100 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2446 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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     ตารางท่ี 5 จาํนวนและร้อยละของรายไดผู้ต้อบแบบสอบถาม 

รายไดต่้อเดือน 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 34 35.8 

15,000-25,000 บาท 29 30.5 

25,000-40,000 บาท 18 18.9 

40,000-60,000 บาท 7 7.4 

60,000-80,000 บาท 4 4.2 

80,000-100,000 บาท 0 0 

มากกว่า 100,000 บาท 3 3.2 

รวม 95 100 

 

ตารางท่ี 6 จาํนวนและร้อยละของประเภทท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

อพาร์ทเมนต/์หอพกั 24 25.2 

ทาวน์เฮาส์ 16 16.8 

อาคารพาณิชย ์ 19 20 

บา้นเด่ียว 36 37.8 

รวม 95 100 

 

ตารางท่ี 7 จาํนวนและร้อยละของเหตุผลในการซ้ือ Art Toy ของผูต้อบแบบสอบถาม 

เหตุผลในการซ้ือ Art Toy ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

พึงพอใจในรูปทรงและผลงานออกแบบ 92 96.8 

ราคาไม่แพง 52 16.8 

เพ่ือเก็งกาํไร 6 20 

ศิลปินผูอ้อกแบบ 31 37.8 

ลูกเล่นเยอะ 26 27.4 

บรรจุภณัฑส์วย 20 21.1 

 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2447 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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   ตารางท่ี 8 จาํนวนและร้อยละของความถ่ีในการซ้ือ Art Toy ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความถ่ีในการซ้ือ Art Toy 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่ซ้ือ ชอบดูเฉยๆ 10 10.5 

เฉพาะโอกาสสาํคญัๆ 55 57.9 

นอ้ยกว่า 1 ช้ินต่อปี 10 10.5 

ประมาณคร่ึงปีคร้ัง 10 10.5 

ประมาณเดือนละคร้ัง 10 10.5 

รวม 95 100 

 

     ตารางท่ี 9 จาํนวนและร้อยละของราคา Art Toy ของผูต้อบแบบสอบถามพึงใจจะซ้ือ 

ราคา Art Toy ท่ีพึงใจจะซ้ือ 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 500 บาท 17 17.9 

500-1000 บาท 38 40 

ไม่เกิน 5000 บาท 33 34.7 

ไม่เกิน 10000 บาท 5 5.3 

10000 บาทข้ึนไป 2 2.1 

รวม 95 100 

 

    ตารางท่ี 10 จาํนวนและร้อยละของขนาด Art Toy ของผูต้อบแบบสอบถามพึงใจจะซ้ือ 

ขนาด Art Toy ท่ีพึงใจจะซ้ือ 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

ขนาดพวงกุญแจ (เล็ก) 13 13.7 

ขนาดตั้งโต๊ะทาํงาน (กลาง-สูงไม่เกิน 16cm) 74 77.9 

ขนาดตั้งโชว ์(ใหญ่) 8 8.4 

รวม 95 100 

 

ตารางท่ี 11 จาํนวนและร้อยละของรูปทรง Art Toy ของผูต้อบแบบสอบถามพึงใจจะซ้ือ 

รูปทรง Art Toy ท่ีพึงใจจะซ้ือ 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

งานน่ารัก / ลดทอน 85 89.5 

งานแบบสมจริง 10 10.5 

รวม 95 100 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2448 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้่ารูปทรงของ Art Toy เป็นปัจจยัสําคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ประเภท Art Toy

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง จากตารางท่ี 10 จะเห็นไดว้่าขนาดของงาน Art Toy ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมกัมีขนาดไม่

ใหญ่มาก และในตารางท่ี 11 จะเห็นชดัว่ารูปทรงท่ีเป็นท่ีนิยมสาํหรับงาน Art Toy คือ รูปทรงแบบลดทอน โดยร้อยละ 

89.5 นิยมรูปทรง Art Toy แบบลดทอนเรียบง่าย  

เม่ือไดส้มมุติฐานเก่ียวกบัรูปทรงท่ีเหมาะสมกบังาน Art Toy แลว้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกหัวขอ้ในการออกแบบเป็น 

ชา้งไทย เน่ืองจากเป็นหัวขอ้ท่ีมีขอบเขตชดัเจนและสามารถนาํมาใชพิ้สูจน์กระบวนการวิจยัไดจ้ริง ถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค และสามารถนาํผลตอบรับจากกลุ่มตวัอย่างไปใชใ้นการพฒันารูปทรงให้เป็นสินคา้ Art Toy สําหรับ 

มลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ เป็นลาํดบัต่อไป 
 

 
 

รูปท่ี 1 โมเดลชา้งไทยแบบเสมือนจริง ลดทอนพ้ืนผวิ 
 

รูปท่ี 1 แสดงแนวคิดการออกแบบท่ีอา้งอิงรูปทรงท่ีเหมือนจริงของชา้งไทยแต่ลดรายละเอียดบนพ้ืนผิวของ

ช้ินงาน เพ่ือลดความจริงจงัของช้ินงาน  

 
รูปท่ี 2 โมเดลชา้งไทยแบบทอนรูปทรงแต่เพ่ิมพ้ืนผวิ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2449 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

รูปท่ี 2 แสดงแนวคิดการออกแบบท่ีลดทอนรูปทรงของงานประติมากรรมแต่กลบัไปเพ่ิมรายละเอียดบน

พ้ืนผวิของช้ินงาน โดยจะเห็นว่ารูปทรงโดยรวมของงานประติมากรรมไม่เหมือนชา้งในโลกความจริงแต่มีรายละเอียด

ของพ้ืนผวิท่ีขรุขระและซบัซอ้น 
 

 
 

รูปท่ี 3โมเดลชา้งไทยแบบทอนรูปทรงและเจาะทะลุ 
 

รูปท่ี 3 แสดงแนวคิดการออกแบบท่ีลดทอนรูปทรงของงานประติมากรรมแต่ใชเ้ทคนิคทางคอมพิวเตอร์ใน

การจาํลองโครงสร้างชา้งดว้ยการเช่ือมเส้น จะเห็นว่ารูปทรงโดยรวมของงานประติมากรรมไม่เหมือนช้างในโลก

ความจริงและมีความทนัสมยัจากการใชก้ารเช่ือมเส้น 
 

 
 

รูปท่ี 4โมเดลชา้งไทยแบบทอนรูปทรงสันคม 
 

รูปท่ี 4 แสดงแนวคิดการออกแบบท่ีลดทอนรูปทรงของงานประติมากรรมแต่ใชเ้ทคนิคทางคอมพิวเตอร์ใน

การทาํให้พ้ืนผวิเป็นเหล่ียมหรือสันคม ทาํให้รูปทรงท่ีถูกลดทอนดูมีความทนัสมยั 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2450 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

 
 

รูปท่ี 5โมเดลชา้งไทยแบบทอนรูปทรง 
 

รูปท่ี 5 แสดงแนวคิดการออกแบบท่ีลดทอนรูปทรงของงานประติมากรรมโดยเนน้พ้ืนผวิเกล้ียงมน โดยเป็น

การลดทอนจากรูปทรงชา้งเสมือนจริงให้เหลือเพียงรูปทรงคลา้ยชา้ง 

  

     ตารางท่ี 12 จาํนวนและร้อยละของรูปทรง Art Toy ท่ีเลือกโดยผูต้อบแบบสอบถาม 

รูปทรง Art Toy ท่ีช่ืนชอบ 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. แบบเสมือนจริง ลดทอนพ้ืนผวิ 0 0 

2. แบบทอนรูปทรงแต่เพ่ิมพ้ืนผวิ 0 0 

3. แบบทอนรูปทรงแบบเจาะทะลุ 5 5.25 

4. แบบทอนรูปทรงสันคม 5 5.25 

5. แบบทอนรูปทรง 85 89.5 

รวม 95 100 

 

หน่ึงในความสาํเร็จของผลิตภณัฑ ์Art Toy คือการท่ีช้ินงานสามารถถูกปรับแต่งหรือใชง้านโดยศิลปินท่าน

อ่ืนๆ ได ้ผูว้ิจยัจึงไดข้อความอนุเคราะห์จากศิลปินท่ีรู้จักทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งหมด 54 ศิลปิน โดยไดรั้บ

ความอนุเคราะห์จาก ศ.วิโชค มุกดามณีศิลปินแห่งชาติสาขาส่ือผสมท่ีกรุณาให้เกียรติปรับแต่งและรังสรรค์ช้ินงาน

รวมผลงานทั้งส้ิน 67 ช้ินงาน  

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2451 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

รูปท่ี 6  “ชีวิตของชา้งนอ้ย” โดย ศ.วิโชค มุกดามณี 

 

 
 

รูปท่ี 7 “ชา้งคู่บา้น”โดย อ.แดง บวัแสน  

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2452 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เม่ือไดช้ิ้นงานท่ีผา่นการรังสรรคเ์พ่ิมเติมบน Art Toy ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอ ณ สยาม แกลเลอร่ี ซ่ึงเป็นสถานท่ี

จดัแสดงงานศิลปะร่วมสมยัใจกลาง กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํรายไดส้มทบมูลนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 

ดว้ยความอนุเคราะห์จาก คุณสุนทร งามเกิดสิริและภรรยา ผูอ้าํนวยการ หอศิลป์ ณ สยาม แกลเลอร่ี ผลงาน Art Toy 

แบบลดทอนรูปทรงจึงไดถู้กนาํไปจดัแสดงในนิทรรศการ “ชา้งไทยมีฝัน” ตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2560 

โดยมี ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ประธานมลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 

 

 
 

รูปท่ี 8 ปกสูจิบตัรงานนิทรรศการ “ชา้งไทยมีฝัน” 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2453 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

รูปท่ี 9 ใบประกาศงานนิทรรศการ “ชา้งไทยมีฝัน” 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2454 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

จากงานนิทรรศการ “ชา้งไทยมีฝัน” ท่ีจดัข้ึน ท่ี ณ สยาม แกลเลอร่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2560 

ไดมี้การนาํรูปทรงชา้งท่ีผา่นงานวิจยัไปจดัแสดงและตลอดระยะเวลาการจดัแสดงมีผูเ้ขา้ชมหมุนเวียนสะสมถึง 1252 

คน โดยในวนัเปิดนิทรรศการ มีผูเ้ขา้ร่วมงาน 184 คน มียอดจาํหน่าย Art Toy รวม 94,297 บาทโดยรายไดท้ั้งหมด

นาํไปสมทบมลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 

 นอกจากน้ีรูปทรงท่ีไดจ้ากงานวิจยัในคร้ังน้ียงัถูกนาํไปพฒันาเป็นประติมากรรมท่ีระลึกของมูลนิธิคืนชา้งสู่

ธรรมชาติ 

 

  
 

รูปท่ี 10 “หวนสู่บา้น” ประติมากรรมสาํหรับมลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 

  

 โดยทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้นาํหน่ึงในประติมากรรม “หวนสู่บา้น” ถวายแด่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2455 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

รูปท่ี 11  ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ถวาย ประติมากรรมสาํริด “หวนสู่บา้น”  

แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ท่ีมา: มลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษารูปทรงเพ่ือสร้างงานประติมากรรม Art Toy ผูว้ิจยัมีประเด็นท่ีจะนาํมาอภิปรายผล 

ดงัน้ี 

5.1 งาน Art Toy ท่ีมีลักษณะรูปทรงลดทอนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยัสามารถเขา้ถึงได ้

นอกจากรูปทรงแบบลดทอนจะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกคา้ไดย้งัมีผลต่อกระบวนการผลิต รูปทรงท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

จนเกินไป ช่วยในการลดอุปสรรคในภาคการผลิต สําหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดต้ดัปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเช่น 

บรรจุภณัฑข์อง Art Toy หรือวสัดุในการผลิต  โดยมุ่งเน้นให้ผูช้มผลงานตดัสินท่ีรูปทรงประติมากรรมเป็นประเด็น

สาํคญั 

5.2 เคร่ืองมือหรือซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการข้ึนตน้แบบมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการแปลงส่ิงท่ีนักออกแบบคิด

ให้ออกมาเป็นภาพ โปรแกรมเช่น Pixologic ZBrush, AutoDesk Mudbox หรือ 3D Coat ลว้นใชร้ะบบ Brush Based 

Sculpting ท่ีถูกพฒันาให้จาํลองการป้ันในโลกความเป็นจริง เม่ือผูใ้ช้โปรแกรมมีความชาํนาญ จะเป็นการเช่ือม

กระบวนการคิดสู่การถ่ายทอดงานออกแบบไดอ้ยา่งสมบรูณ์ โปรแกรมเหล่าน้ีถูกใชใ้นงานประติมากรรมหลากหลาย

สาขา โดยในระยะหลงั Art Toy เองก็เป็นสาขาท่ีไดรั้บความนิยมในการนาํโปรแกรมการป้ันเหล่าน้ีมาใช ้

5.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ตน้แบบ 3 มิติ แบบก้าวกระโดด สามารถทาํให้ผูอ้อกแบบ

สามารถผลิตตน้แบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นยาํ ในราคาท่ียอ่มเยาข้ึน ผูว้ิจยัเช่ือว่า เทคโนโลยีการพิมพต์น้แบบ 3 มิติ จะ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2456 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ถูกพฒันาให้เป็นอุปกรณ์ท่ีมอยูท่ ัว่ไป ซ่ึงทาํให้ทุกคนสามารถเป็นผูผ้ลิตงานสร้างสรรค์ไดด้ว้ยตนเอง นั่นหมายความ

ว่านกัออกแบบ Art Toy สามารถข้ึนตน้แบบงาน Art Toy ไดใ้นระยะเวลาท่ีสั้นลง ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าลง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยหลักในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ Art Toy คือรูปทรงของงาน ท่ีสวยและดึงดูดความสนใจ รูปทรง

ลกัษณะลดทอนเป็นรูปทรงท่ีผูบ้ริโภค Art Toy ส่วนใหญ่ช่ืนชอบ โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองออกแบบข้ึนรูป 3 มิติ

ดว้ยโปรแกรม ZBrush และนาํเทคโนโลยกีารพิมพว์ตัถุ 3 มิติ มาใช ้และการนาํเอาตน้แบบท่ีพิมพไ์ปให้กลุ่มเป้าหมาย
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การออกแบบเพื่อสร้างโอกาสและการปฏิสัมพันธ์ส าหรับ 
ผู้ปกครองของเดก็ที่มพีัฒนาการบกพร่อง 

ENRICHING INTERACTIONS: DESIGNING OPPORTUNITIES 
FOR PARENT OF KIDS WITH DISABILITIES 

มณศิกานต์ สารโภค 
หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต ภาควชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต, khoa.msg@gmail.com 

--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

ออทิสติก (Autism) คือโรคท่ีมีความบกพร่องทางด้านพฒันาการ โดยส่งผลต่อการส่ือสารและการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีลกัษณะความบกพร่องท่ีสังเกตไดช้ดัดว้ยกนั 3 ดา้นหลกัไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร การเขา้สังคม
และดา้นพฤติกรรมในปัจจุบนัทางการแพทยย์งัไม่ระบุถึงสาเหตุท่ีแน่ชดัและไม่มียาหรือวิธีการรักษาท่ีท าให้โรคน้ี
หายขาดแต่สามารถบ าบดัและช่วยเหลือให้อาการของโรคนั้นดีข้ึนได ้เน่ืองจากการท่ีหาสาเหตุแน่ชดัของโรคไม่ได ้
ท าให้การวินิจฉยัจึงเป็นไปดว้ยการทดสอบและการสังเกตพฤติกรรมเพ่ือน าไปประเมินผล  

ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการและ
การปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีส่งผลต่อการสร้างโอกาสและการปฏิสัมพนัธ์ส าหรับผูป้กครอง โดยหวงัว่า
ขอ้มูลจากการวิจัยจะน าไปสู่การออกแบบเพ่ือช่วยเหลือหรือท าประโยชน์แก่ผูป้กครองของเด็กออทิสติก ซ่ึงการ
ด าเนินงานวิจยัจะเร่ิมจากการศึกษาระบบ วิธีการ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กออทิสติกเพ่ือหาช่องว่างของ
ปัญหาจากกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มคือ ผูป้กครอง ครูสอนเด็กพิเศษ และแพทยเ์ฉพาะทาง  

จากการศึกษาจึงเป็นขอ้สรุปในการออกแบบ แอปพลิเคชนัส าหรับผูป้กครองท่ีมีเด็กออทิสติก โดยการใช้
งานและเน้ือหาจะเป็นขอ้มูลท่ีเฉพาะทางส าหรับเด็กออทิสติก ซ่ึงผูป้กครองสามารถประเมินพฒันาการ พฤติกรรม
และปรึกษาปัญหาเพ่ือน าไปสู่การฝึกกระตุน้พฒันาการและปรับพฤติกรรมของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ค าส าคญั: ผูป้กครอง,ออทิสติก, แอปพลิเคชนั 

ABSTRACT 
Autism is a developmental disorder affecting communication and social interaction skills. The disorder 

has 3 noticeable characteristics consisting of communication, sociability and behavior problems. So far, a cause of 
autism still remains unknown and no medicine and treatment can completely cure the disorder; but it can be healed 
and recovered gradually. Due to unknown cause, the research was conducted to test and observe behavior in order 
to assess its results. 

This research aims to study problems and instruments which enable effective promotion of development 
and behavioral adaption of autism children leading to creating opportunities and enriching interactions for parents. 
Hopefully, the acquired research information can result in designing for helping and facilitating parents of children 
with autism. The research set out to study systems, methods and problems concerning the development of autistic 
children to identify problems from 3 sample groups including parents, special education teachers and specialists. 
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According to the research, it found the conclusion of designing an application for parents of autistic 
children. Functions and contents were autistic children-related information by which parents could assess 
development and behavior and access consultant to encourage children’s effective development and behavioral 
adaptation. 
Keywords: PARENT, AUTISM, APPLICATION 

 
1. บทน า 

ออทิสติก (Autism) คือโรคท่ีมีความบกพร่องทางด้านพฒันาการ โดยส่งผลต่อการส่ือสารและการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีลกัษณะความบกพร่องท่ีสังเกตไดช้ดัดว้ยกนั 3 ดา้นหลกัไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร การเขา้สังคม
และดา้นพฤติกรรม เน่ืองจากระบบประสาทนั้นท างานซบัซอ้น ไม่สามารถเจาะจงได ้และไม่ใช่สาเหตุจากการเล้ียงดู 
เด็กออทิสติกจะมีความผิดปกติทั้งในดา้นการเข้าสังคมและดา้นการส่ือสาร โดยเด็กออทิสติกนั้นจะไม่พูดคุยหรือ
แสดงความคิดเห็นใดๆกบัผูอ่ื้น ไม่เขา้ร่วมกบัสังคม ไม่สามารถเขา้ใจอารมณ์หรือความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีแสดงออกมา
ได ้เด็กออทิสติกนั้นจะไม่รับรู้วิธีการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ไม่สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้เน่ืองจากการท่ีเด็กออ-    
ทิสติกไม่สามารถส่ือสารโดยการพดูกบัผูอ่ื้นไดเ้ช่นเดียวกนัเด็กก็ไม่สามารถอ่านและเขียนได ้เขาจะไม่สามารถรับรู้
และเขา้ใจหรืออ่านออกแต่ไม่สามารถเขา้ใจ (ทรงภูมิ เบญญากร, 2559) 

การท่ีหาสาเหตุแน่ชดัของโรคออทิสติกไม่ไดท้  าให้การวินิจฉัยจึงเป็นไปดว้ยการทดสอบและการสังเกต
พฤติกรรมเพ่ือน าไปประเมินผล การรักษาเด็กออทิสติกนั้ นไม่มีการรักษาท่ีหายขาดไม่ว่าจะด้วยยาหรือวิธีทาง
การแพทยใ์ดๆ แต่สามารถบ าบดัและช่วยเหลือให้อาการของโรคนั้นดีข้ึนได ้ดงันั้นวิธีการรักษาท่ีถูกตอ้งจะสามารถ
ช่วยเหลือเด็กไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงท าไดโ้ดยมีวิธีการดูแลเด็กออทิสติกไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมรวมถึงการเอาใจใส่อย่าง
มากและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ครู แพทย ์นกับ าบดั ช่วยกนัส่งเสริมพฒันาการของเด็กออทิสติก แต่
ส่วนท่ีความมีส าคญัอยา่งมากคือ บุคคลในครอบครัว เพราะในกิจวตัรประจ าวนัเด็กใชเ้วลาอยู่กบัครอบครัวมากท่ีสุด 
หากครอบครัวช่วยส่งเสริมในกระบวนการบ าบดัท่ีบา้นไดอ้ย่างเหมาะสมก็จะเป็นแรงผลกัดนัพฒันาการของเด็กให้
กา้วหนา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ในปัจจุบนัสังคมไทยยงัขาดพ้ืนท่ีหรือช่องทางส าหรับเด็กออทิสติกและผูป้กครอง รวมถึงทศันคติซ่ึงส่งผล
ต่อการสร้างโอกาสให้แก่เด็ก เช่น สิทธิและการบริการทางการแพทย ์ระบบทางการศึกษา ทศันคติทางสังคมท่ีต่อเด็ก
และครอบครัว และการยอมรับของครอบครัว การศึกษาน้ีจึงมุ่งเนน้ให้ความส าคญัต่อการศึกษาปัญหาและเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการและการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีส่งผลต่อการสร้างโอกาสและการปฏิสัมพนัธ์
ส าหรับผูป้กครอง โดยหวงัว่าขอ้มลูจากการวิจยัจะน าไปสู่การออกแบบ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระบบ วิธีการ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กออทิสติกเพ่ือหาช่องว่างของปัญหา 
1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาของกลุ่มผูป้กครองของเด็กออทิสติก 
1.2.2 เพ่ือหาแนวทางการแกปั้ญหาส าหรับผูป้กครองออทิสติก 
1.2.3 เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมการสร้างโอกาสและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกบัเด็กและกลุ่ม

ผูป้กครองของเด็กออทิสติก 
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3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 คน้ควา้ ศึกษางานวิจยั เอกสารเชิงวิชาการ บทความและขอ้มลูจากส่ือออนไลน์ 
3.2 การหาขอ้มลูจากการลงพ้ืนท่ี 
การวิจัยคร้ังน้ีได้มีการส ารวจข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีก  าหนดได้แก่ กลุ่ม

ผูป้กครองท่ีดูแลเด็กออทิสติก กลุ่มคุณครูสอนเด็กพิเศษ และกลุ่มแพทยเ์ฉพาะทาง  
3.2.1 กลุ่มผูป้กครองท่ีดูแลเด็กออทิสติก การสอบถามขอ้มูลจะมุ่งเน้นประเด็นหลกัไปท่ีวิธีการ

ดูแล การส่งเสริมพฒันาการของเด็ก และการส่ือสารระหว่างกลุ่มผูป้กครองท่ีดูแลเด็กออทิสติก 
3.2.2 กลุ่มคุณครูสอนเด็กพิเศษ จากศูนยก์ารเรียนรู้พิเศษส่วนกลาง ดินแดง ซ่ึงเป็นศูนยท่ี์เปิ ด

ให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กพิการทุกประเภทรวมถึงเด็กออทิสติก การสอบถามขอ้มูลจะมุ่งเน้นไปท่ี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินพฒันาการของเด็ก วิธีการเก็บขอ้มลู และวิธีการส่ือสารระหว่างคุณครูและผูป้กครอง 

3.2.3 กลุ่มแพทยเ์ฉพาะทาง การสอบถามข้อมูลจะมุ่งเน้นไปท่ีปัญหาท่ีพบระหว่างแพทยก์ับ
ผูป้กครองและความตอ้งการในเร่ืองของขอ้มูล คือ ขอ้มูลส่วนใดบา้งท่ีแพทยต์อ้งการไดรั้บจากผูป้กครองและส่วน
ใดบา้งท่ีแพทยใ์ห้แก่ผูป้กครอง 

3.3 วิเคราะห์ขอ้มลูจากการลงพ้ืนท่ี 
การหาขอ้มลูจากการลงพ้ืนท่ีจาก 3 กลุ่มตวัอยา่งไดจ้  าแนกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นหลกั คือ 

3.3.1 ช่องว่างของการให้และรับขอ้มลู สามารถสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 
1) เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนระหว่างผูป้กครองและคุณครูสอนเด็กพิเศษ 
2) การให้ข้อมูลท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบัคุณครูสอนเด็กพิเศษและแพทย ์พบว่ายงัมี

ช่องว่างในการให้ขอ้มลูท่ีไม่ครบถว้นส่งผลให้การวิเคราะห์และการประเมินผล 
3.3.2 ช่องว่างทางการส่ือสาร สามารถสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 

1) ระยะเวลา 
2) ขาดพ้ืนหรือช่องทางในการติดต่อส่ือสาร 

รูปท่ี 1 รูปแสดงการวิเคราะห์ช่องว่างทางการส่ือสารจากการลงพ้ืนท่ี 
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3.4 ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช ้
เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษามีดงัน้ี 

1)แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan) 
2) แบบการประเมินทกัษะและพฒันาการของเด็ก 
3) แบบการประเมินพฤติกรรมและความเกณฑค์วามเส่ียงของเด็ก 
4) ตารางสอนและการวางแผนการฝึก  

3.5 การวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการออกแบบ  
น าขอ้มลูจากการศึกษาทั้งเอกสาร งานวิจยั และการลงพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์เพ่ือเขา้สู่กระบวนการการออกแบบ

และน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาท าให้เขา้ใจง่ายทั้งระบบประเมินและวิธีการในการจดัเก็บจอ้มูลและการวางแผนเพ่ือ
น าไปสู่การออกแบบแอปพลิเคชนัส าหรับผูป้กครองของเด็กออทิสติก 

3.6 สร้างตน้แบบจ าลอง 
3.6.1 น าผลมาวิเคราะห์ทั้งหมดมาเพ่ือก าหนดขอบเขตโครงสร้างในการออกแบบแอปพลิเคชนัท่ี

สามารถช่วยเหลือผูป้กครองเด็กออทิสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 2 รูปแสดงการยอ่ยขอ้มลูในส่วนระบบการประเมินทกัษะและพฤติกรรมเพ่ือให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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3.6.2 ออกแบบโครงสร้างเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 3 รูปแสดงโครงสร้างเน้ือหาหลกัในแอปพลิเคชนั 
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3.6.3 ออกแบบวิธีการใชง้าน 
3.6.4 ทดลองข้ึนแบบร่างโดยผ่านการใช้โปรแกรมเพ่ือน าไปสู่การออกแบบท่ีใกลเ้คียงกบัแอผ

พลิเคชนัจริงและน าไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายได ้
3.7 ทดลองใชต้น้แบบจ าลอง 

 
4. ผลการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองการออกแบบเพ่ือสร้างโอกาสและการปฏิสัมพนัธ์ส าหรับผูป้กครองท่ีมีเด็กพฒันาการบกพร่อง 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูไดน้ าเสนอมาในรูปแบบของการสร้างแบบจ าลอง (Prototype) โดยการออกแบบแอปพลิเค
ชนัส าหรับผูป้กครองของเด็กออทิสติก การใช้งานและเน้ือหาจะเป็นข้อมูลท่ีเฉพาะทางส าหรับเด็กออทิสติก ซ่ึง
ผูป้กครองสามารถประเมินพฒันาการ พฤติกรรมและปรึกษาปัญหาเพ่ือน าไปสู่การฝึกกระตุ้นพฒันาการและปรับ
พฤติกรรมของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

มีผลการวิเคราะห์และน าเสนอดงัน้ี 
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รูปท่ี 4 รูปโดยรวมของแอปพลิเคชนั Autism list 
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4.2 ช่ือแบบจ าลอง 
แอปพลิเคชนั A-list (Autism-list) 
4.3 โครงสร้างและเน้ือหาแอปพลิเคชนั 
4.4 วิธีการท างานแอปพลิเคชนั (flow) 

 
 

 
รูปท่ี 5 รูปแสดงการท างานของแอปพลิเคชนัโดยแบ่งเป็น 2 หมวดหมู ่
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4.5 ผลงานตน้แบบของ A-list 
งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างตน้แบบจ าลอง เพ่ือน าเสนอรูปแบบและวิธีการใชง้าน รวมถึงสามารถน าตน้แบบ

ไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
4.5.1 โลโกแ้ละช่ือแอปพลิเคชนั 

 
 
 
 
 

 
 

4.5.2 เน้ือหาแอปพลิเคชนั A-list  
1) หนา้หลกัหรือหนา้โฮม เป็นหนา้ท่ีรวบรวมเน้ือหาเก่ียวกบัเคล็ดลบัส าหรับผูป้กครอง 

ขอ้มลูท่ีบนัทึกแจง้เตือนล่าสุด และช่องทางในการเขา้ไปสู่หมวดต่างๆ 
2) หมวดเน้ือหา จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  
หมวดสร้างเสริมทกัษะ (Growth) ประกอบด้วย แบบบนัทึกเป้าหมายในการฝึกและ

พฒันาส าหรับเด็กออทิสติก แบบประเมินผลแสดงพฒันาการและพฤติกรรม แบบการวางแผนและนัดหมาย และ
ช่องทางการส่ือสารระหว่างผูป้กครองเพ่ือพฒันาและเสริมทกัษะส าหรับเด็กออทิสติก 

หมวดช่วยเหลือ (Support) ประกอบดว้ย รูปทรงเคล่ือนไหวเพ่ือลดอารมณ์ท่ีรุนแรง
ของเด็กออทิสติก แบบบนัทึกพฤติกรรมเด็กออทิสติก และช่องทางการส่ือสารระหว่างผูป้กครองเพ่ือปรึกษาและ
ช่วยเหลือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 รูปโลโกแ้ละช่ือแอปพลิเคชนั 

รูปท่ี 7 รูปแอปพลิเคชนัหนา้เสริมทกัษะ (ซา้ย) และหนา้ช่วยเหลือ 
(ขวา) 
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รูปท่ี 8 รูปแอปพลิเคชนัหนา้ประเมินพฒันาการท่ีตั้งไวใ้นแต่ละวนั 

รูปท่ี 9 รูปแอปพลิเคชนัหนา้แสดงผลพฒันาการสามารถดูไดท้ั้งแบบวนั/สัปดาห์/เดือน/ปี 
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รูปท่ี 10 รูปแอปพลิเคชนัหนา้ประเมินพฤติกรรมในแต่ละวนัและแสดงผลพฤติกรรม
สามารถดูไดท้ั้งแบบวนั/สัปดาห์/เดือน/ปี 

รูปท่ี 11 รูปแอปพลิเคชนัหนา้ชุมชนเพ่ือติดต่อส่ือสารส าหรับผูป้กครองออทิสติกโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 บทสรุป 
จากการศึกษาปัญหาและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการและการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ี

ส่งผลต่อการสร้างโอกาสและการปฏิสัมพนัธ์ส าหรับผูป้กครองท าให้พบว่าผูป้กครองยงัขาดเคร่ืองมือในการช่วย
ส่งเสริมพฒันาการหรือปรับพฤติกรรมของเด็กในรูปแบบการวางแผน การประเมิน อีกทั้งยงัขาดพ้ืนท่ีในการปรึกษา
และพ้ืนท่ีในการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนั ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแอปพลิเคชนัส าหรับผูป้กครองของเด็กออทิ
สติก โดยเน้ือหาภายในแอปพลิเคชนัจะเป็นเน้ือหาส าหรับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะ รวมถึงระบบประเมินท่ีใชภ้ายใน
แอปพลิเคชนัท่ีอา้งอิงมาจากศนูยก์ารเรียนรู้พิเศษส่วนกลาง ซ่ึงเป็นระบบประเมินส าหรับเด็กออทิสติก แต่ผูว้ิจยัไดน้ า
การออกแบบเขา้มาช่วยเพ่ือให้ผูป้กครองสามารถประเมินไดด้ว้ยตวัเองและเขา้ใจระบบประเมินไดง่้ายข้ึนเพ่ือส่งเสริม
ให้ผูป้กครองสามารถจดัระบบการวางแผนในการฝึกพฒันาหรือปรับพฤติกรรม รวมถึงมีช่องทางการติดต่อส่ือสาร
ส าหรับผูป้กครองเพ่ือลดช่องว่างทางการส่ือสารเม่ือเวลามีปัญหาหรือขอ้สงสัยผูป้กครองจะสามารถปรึกษากนัเองได้
ท  าให้แกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 
อาจให้มีการจดัระดมทุนเพ่ือสร้างเป็นแอปพลิเคชนัท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงและให้สามารถดาวน์โหลดใช้

งานไดใ้นอนาคตเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเร่ืองการส่ือสารผ่านอตัลกัษณ์องค์กรการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดย

งานวิจัยต้องการทราบการรับรู้ในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์หลัก  และอัตลักษณ์รอง ขององค์กร ตามทฤษฏี
องค์ประกอบหลักของการออกแบบอตัลักษณ์องค์กร  5 ประการ ไดแ้ก่ช่ือ สัญลักษณ์ สี ตวัอกัษร และขอ้ความ
ประกอบ ผลท่ีไดน้ั้ น ช่ือ สัญลักษณ์ และสี สามารถส่ือสารสู่นักศึกษาให้รับรู้ได้เป็นอย่างดี มีเพียงชุดตวัอกัษร ท่ี
นกัศึกษาไม่สามารถตอบได ้องคป์ระกอบสุดทา้ย คือ ขอ้ความประกอบขององคก์ร มีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบน้ี
ถึง 2 คร้ังสร้างความสับสนแก่นกัศึกษา ส่วนอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัหรืออตัลกัณ์รองท่ีเกิดจากการยุบรวมคณะภายใต้
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์นั้น การสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ขาดการส่ือสารเช่ือมโยงกบัองค์กรหลกั โดยระบุช่ือ สี และ
การใชต้วัอกัษรของคณะข้ึนใหม่   สร้างความสับสนต่อการรับรู้ในกลุ่มนกัศึกษา 

ค าส าคญั: การส่ือสารอตัลกัษณ์, อตัลกัษณ์องคก์รการศึกษา 

ABSTRACT 
This research paper is about communication through corporate brand identity case study of Dhurakij Pundit 

University. The Objective of this perception is corporate brand identity changes, not only main corporate branding identity 
but also, new sub-branding identity. Brand identity design elements such as; name symbol color were communicate with 
study group students. There are two communication problems. It was typography usage and the taglines. The reason is 
typography was not announced publicly to the audience and the taglines were a couples times changed. Besides, that sub 
branding identity or college; the faculties that were form together, had communication problem as well. The brand identity 
design elements which are color typography and communication were not relevant to the main corporate identity. 

Keywords: Corporate brand communication, Education institute brand 

1. บทน า
ปัจจุบนัเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสาร สามารถติดต่อกนัทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่นช่องทางต่างๆ รวมทั้งการ

ส่ือสารผา่นอตัลกัษณ์องคก์รนั้น หากการออกแบบเกิดความสับสน ไม่ชดัเจน จะท าให้ไม่สามารถส่ือสารถึงอตัลกัษณ์
องคก์รได ้โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษา ซ่ึงจากการสังเกต อตัลกัษณ์องคก์รของ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยน์ั้นพบว่า 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2470 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่บ่อยคร้ัง ทั้งการเปล่ียนแปลง สัญลักษณ์ รูปแบบตัวอักษร และเฉดสีในช้ินงานออกแบบ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

การออกแบบอตัลกัษณ์องค์กรนั้น มีจุดประสงค์หลกัคือ เพ่ือเป็นท่ีจดจ า และส่ือสารต่อกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง
ตามทฤษฎีการออกแบบอตัลกัษณ์พบว่า สัญลกัษณ์จะตอ้งมีความหมายท่ีดี สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ บุคลิกภาพ ท่ีโดด
เด่น แตกต่าง เพ่ือส่ือสาร ดังนั้ นงานออกแบบอตัลกัษณ์องค์กรในสถาบนัการศึกษา จึงเป็นส่ิงจ าเป็น ส าหรับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งต่างๆ ทั้งระดบับริหาร และระดบับุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกคน ควรท่ีจะเขา้ใจตรงกนั จากภายในองค์กรสู่
ภายนอกองคก์ร 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Catharine Slade-Brooking (2016:24) และสุมิตรา ศรีวิบูลย ์(2547:52) ตามทฤษฎีการ
ออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัมี 5 ประการ ไดแ้ก่ช่ือองคก์ร ตราสัญลกัษณ์ รูปแบบตวัอกัษร สี
และ ข้อความประกอบ ในการออกแบบให้กบัอัตลกัษณ์องค์กร สามารถส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรไปในทิศทาง
เดียวกนัเช่ือมโยงกนั รวมทั้งเป็นท่ีจดจ าของผูพ้บเห็น  การสร้างแบรนองคก์รการศึกษานั้น ถือว่าเป็นเร่ืองยากแตกต่าง
กบัการสร้างแบรนดใ์นธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจากตอ้งมีความน่าเช่ือถือ แก่ผูพ้บเห็น เพราะเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการท่ี
ตอ้งการความเช่ือมัน่ ในการจดัการเรียนการสอนท่ีดีและมีคุณภาพ รวมทั้งตอ้งมีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาพ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนั วงการการศึกษานั้นมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง นอกจากการส่ือสารภาพลกัณ์องค์กร 
ท่ีดีและเหมาะแก่กลุ่มเป้าหมายแลว้ ยงัคงตอ้งสะทอ้นถึงจุดเด่นของแต่ละสถาบนั  

งานวิจัยช้ินน้ีจึงเลือกท่ีจะศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร และน ามาสู่การค้นควา้วิจัยกรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ภายใตอ้งคป์ระกอบในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลยัไทย โดยจะท าการศึกษาใน   
5 องคป์ระกอบ คือ คุณค่าของแบรนด(์Brand equity) การตระหนกัในแบรนด ์(Brand Awareness) อตัลกัษณ์ของ 

แบรนด์(Brand Identity) รากฐานของแบรนด์ (Brand platform) และการส่ือสารแบรนด์ (Brand 
Communications) เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาและสามารถน าไปประยกุตแ์ละปรับใช ้ต่อยอดผลงานการออกแบบอตั
ลกัษณ์องคก์ร ท่ีสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์อยา่งแทจ้ริง ในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการเปล่ียนแปลงคร้ังต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

วตัถุประสงคห์ลกัของการท างานวิจยัเร่ืองน้ี 
1. เพ่ือหาแนวทางออกแบบจดัวางอตัลกัษณ์องคก์รส่ือสารชดัเจนและเป็นท่ีจดจ ามากข้ึน  
2. เพ่ือหาแนวทางออกแบบจดัวางการใชง้านอตัลกัษณ์หลกัองคก์ร กบั อตัลกัษณ์รองให้ส่ือสารเช่ือมโยง

องคก์รหลกั 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัออกแบบการวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลกัสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีท่ี 1 รหัส 60  
จ  านวน 50 คน เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการทราบการรับรู้อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จากกลุ่มนักศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนเขา้ศึกษาและหลงัเขา้ศึกษา ว่ามีการรับรู้ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์รท่ีส่ือสารผ่านงานออกแบบอตัลกัษณ์หลกัขององค์กร
และอัตลักษณ์รองของวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งคณะว่าสามารถส่ือสารต่อนักศึกษาอย่างไร ผ่านการสัมภาษณ์แบบมี
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โครงสร้าง (Structured Interview) โดยทยอยเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  และใช้แบบ
บนัทึกภาคสนาม (Fill Note) ในการจ าแนกขอ้มูลตามกรอบองค์ประกอบหลกัของอตัลักษณ์องค์กร 5 ประการ เพ่ือ
สะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียดขอ้มูลท่ีรวบรวมได้
ในล าดบัต่อไป 
 
4. ผลการวจิัย 

กรณีศึกษาในงานวิจยัอตัลกัษณ์องค์กร การจดัวางองค์ประกอบงานออกแบบอตัลกัษณ์องค์กร มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์จากการศึกษาขอ้มลูประวติัความเป็นมาของสัญลกัษณ์องคก์รมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

จากการสืบค้นข้อมูลพบท่ีมาจากการบนัทึกของหอสมุดอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ์ ตามจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในช่วงปี 2510 - 2511 อาจารย ์ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ์ ไดแ้รงบนัดาลใจจากการอ่านบทความ
ในวารสารศิลปากรฉบบัปี 2480  เขียนโดยพระยาอนุมานราชธน ซ่ึงเป็นบทความเร่ืองพระคเณศ  มีความหมายเป็น
มงคล ความส าเร็จแก่สถาบนั และเป็นสัญลกัษณ์ของเทพเจา้แห่งความส าเร็จของฮินดู  แต่พบว่าพระคเณศ ถูกใชโ้ดย
สถาบนัการศึกษาอ่ืนแลว้ ฉะนั้นพระยาอนุมานราชธนแนะน าให้ใชต้ราสัญลกัษณ์พระสิทธิธาดาอนัเป็นอีกช่ือหน่ึงของ
พระคเณศแทน  ส าหรับพระสิทธิธาดาท่ีเป็นตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นเทพท่ีมีเศียร และรูปร่าง
อย่างมนุษย์ ประทับนั่งบนพระแท่น มีความหมายคือเทพผูป้ระทานปัญญา  ความฉลาด และประทานพรแห่ง
ความส าเร็จแก่ผูศึ้กษา โดยสัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชเ้ป็นเหรียญเข็มกลดัประดบัหรือหัวเข็มขดั งานเอกสารส่ิงพิมพ ์และ
ประดบัตามหอประชุมนั้น มีการเพ่ิมความหมายความเป็นมงคล โดยเพ่ิมวงกลมลอ้มรอบ 2 ชั้น ประดบัดว้ยกลีบบวั
ซอ้นกนั 32 กลีบ มีนพรัตน์  9 ดวง แต่ละดวงมีความหมายแตกต่างกนั  

ตามแต่ท่ีอาจารย ์ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ ์และอาจารยส์นัน่ เกตุทตั ใชต้ราสัญลกัษณ์ พระสิทธิธาดา และ 
 สีประจ าองคก์ร สีม่วงฟ้าและการใชข้อ้ความประกอบ (Tagline) คือ แหล่งวิชาการประสานความรู้ธุรกิจ เป็นระยะเวลา
กว่า 40 ปี และประมาณปี 2553 เปล่ียนเป็น มุ่งน าความรู้สู่การปฎิบติั 

จากนั้น ในช่วงปี 2547 – 2548  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ปิดวิทยาลยันานาชาติข้ึน  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารของทางมหาวิทยาลยัไดเ้ล็งเห็นว่า การอ่าน ช่ือ มหาวิทยาลยั Dhurakij Pundit University ในภาษาองักฤษ 
สะกดศพัท์ลักษณะภาษาบาลีสันสกฤต อ่านยากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   ผูบ้ริหารมีมติในการ ปรับช่ือของ
มหาวิทยาลยั โดยใชต้วัอกัษรยอ่แทนช่ือเต็ม เป็น DPU แต่ยงัคงใชต้ราสัญลกัษณ์ พระสิทธิธาดาในเอกสารทางการอ่ืนๆ 

ในช่วงแรกของการเปล่ียนแปลงช่ือย่อ DPU สร้างความสับสนให้แก่ผูรั้บสารและกลุ่มเป้าหมาย แต่ทางฝ่าย
ส่ือสารการตลาดขององค์กรไดใ้ชว้ิธีแกไ้ขโดยสร้างสร้างตวัละครน าโชค (Mascot) คือ หนูดี และ หนูพี เพ่ือน าเสนอ 
การเปล่ียนแปลงและช่วยในการจดจ า  การส่ือสารภายในองค์กรประสบความส าเร็จในแง่ความเขา้ใจ ณ ช่วงเวลานั้ น  
แต่ช่ือตวัอกัษรย่อยงัคงเป็นปัญหาการส่ือสารว่า คือ องค์กรใดอย่างต่อเน่ือง ค าว่า ดีพีย ูนั้นอาจจะยงัไม่สามารถเขา้มา
แทนท่ีความเป็นมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ช่ือเต็มได ้

ในช่วงการเปล่ียนแปลงจากตราสัญลกัษณ์พระสิทธิธาดา เป็น ตวัอกัษร “DPU” ในงานออกแบบส่ือประเภท
ต่างๆของมหาวิทยาลยั เกิดปัญหา คือการเลือกใช ้รูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษ ท่ีมีความหลาหลายรูปแบบ ก่อให้เกิด
ความสับสน และขาดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

ในปี พ.ศ. 2554 - 2555  ผูบ้ริหารได้เล็งเห็นถึงปัญหา โดยมีการพฒันาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย์ ปรับเปล่ียนตราสัญลักษณ์ ดีพียู  ให้มีความทนัสมัยและมีความเป็นสากล เทียบกันกับมหาวิทยาลัยใน
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ต่างประเทศ  นอกเหนือจากภาพลักษณ์ ผูบ้ริหารได้ปรับเปล่ียนนโยบายองค์กร เพ่ือเป็นการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์
องค์กร ทางส่ือสารการตลาดมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ได้ให้บริษัทโฆษณาและนักออกแบบ ปรับเปล่ียนตรา
สัญลักษณ์ ดีพีย ูโดยมีแนวคิดเพ่ิมเติมสัญลกัษณ์  i world  ลูกโลก เหนือตวัอกัษร ปลายตวัอกัษร “U” และหมายถึง 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ภายใตแ้นวความคิด มหาวิทยาลยักา้วหน้า ซ่ึงมีท่ีมาจากเคร่ืองหมาย Infinity ท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยริบบ้ิน เป็นตวัเลข 8 แนวนอนซ้อนทบักนัซ่ึงหมายถึงการเรียนรู้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด พร้อมกบัไดใ้ชข้อ้ความประกอบ
ใหม่ว่า Progressive University หรือมหาวิทยาลยัแห่งอนาคตท่ีมุ่งสร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้กบันกัศึกษาทุกคน  

สีประจ ามหาวิทยาลัยยงัคงเดิม คือ สีม่วง ฟ้า  และก าหนดค่าสีท่ีใช้อย่างชัดเจน มีการออกแบบตรา
สัญลกัษณ์ให้กบัคณะต่าง ๆ เพ่ือการใชง้านท่ีเป็นภาพลกัษณ์เดียวกนั เช่ือมโยงกนัขององค์กร รูปแบบตวัอกัษร (Font) 
ซ้ือลิขสิทธ์ิชุดตวัอกัษร DB Metta พร้อมก าหนดรูปแบบและการใชง้านท่ีชดัเจน  และมีการระบุรายละเอียดในคู่มือการ
ใชง้านอยา่งละเอียด 

ในช่วงต้นปี 2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จนถึงปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง กล่าวคือ ปรับ
โครงสร้างการบริหาร เปล่ียนผูบ้ริหาร รวมถึงวิสัยทศัน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
ในด้านงานออกแบบลักษณ์องค์กร มีการปรับเปล่ียน กล่าวคือ สัญลักษณ์ถูกใช้ร่วมกับข้อความประกอบ (Tagline)  
โทนสีจากเดิม สีม่วงเข้ม และสีฟ้า ปรับเปล่ียนเป็น สีม่วงโทนสดใสข้ึน และมีการปรับเปล่ียนข้อความประกอบ 
(Tagline) จาก Progressive University เป็น New Business DNA ในการจดัวางขอ้ความประกอบจดัวางโดยก าหนดให้อยู่
ดา้นล่างและดา้นขวาของตราสัญลกัษณ์ เพ่ือตอ้งการส่ือสารแนวความคิดใหม่ให้ชดัเจนข้ึน 

โครงสร้างคณะภายในมหาวิทยาลยั มีการเปล่ียนแปลงเกิดการควบรวมคณะท่ีมีความใกลเ้คียงดา้นวิชาการเขา้
ดว้ยกัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ  คณะการบญัชี  คณะเศรษศาสตร์  และวิทยาลัยนานาชาติ โดยใช้ช่ือว่า วิทยาลัย
บริหารธุรกิจ  นวตักรรมและการบญัชี (CIBA),  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบรวมกนั
และใชช่ื้อ วิทยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE),  นอกเหนือจากน้ีมีการตั้งวิทยาลยัข้ึนใหม่
พร้อมควบรวมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และใช้ช่ือ วิทยาลยัการแพทยบ์ูรณาการ (CIM)  และในแต่ละวิทยาลยัสร้าง
สัญลกัษณ์ใหม่เป็นของตนเองเพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ซ่ึงถือว่าเป็นอตัลกัษณ์รองขององคก์ร 

ในปี 2560 มีการปรับเปล่ียนขอ้ความประกอบ (Tagline)  จาก New Business DNA  เป็น New DNA ก าหนด
เป็นนโยบายในการสร้างคุณภาพคนและการท างานให้มีประสิทธิภาพปรับใชภ้ายในองค์กร  และเปล่ียนขอ้ความ
ประกอบใหม่ คือ  Start Up University ตามกลยทุธ์ในการส่ือสารแบรนดข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ณ ปัจจุบนั  

จากการสืบคน้ทฤษฏี Catharine Slade-Brooking  (2016: 24) และ สุมิตรา ศรีวิบลูย ์(2547: 52)  ตามทฤษฏีการ
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร  องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ มี 5 ประการ ได้แก่ ช่ือองค์กร  ตราสัญลักษณ์  รูปแบบ
ตวัอกัษร  สี  และขอ้ความประกอบ ในการออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร สามารถส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รไปในทิศทาง
เดียวกนั เช่ือมโยงกนั และเป็นท่ีจดจ าของผูพ้บเห็น ตามผลงานวิจยัของ  ธนาทร เจียรกุล (2557: ง) ผลการวิจยัพบว่า  
องคป์ระกอบในการบริหารแบรนดข์องมหาวิทยาลยัไทย มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) คุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity) 
2) การตระหนักในแบรนด์ (Brand Awareness) 3) อตัลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)  4) รากฐานของแบรนด์
(Brandplatform) และ 5) การส่ือสารแบรนด ์(Brand Communication)  

ในการปรับเปล่ียนงานออกแบบอตัลกัษณ์องค์กรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยน์ั้นถือว่าเป็นไปตามหลกัการ
ทฤษฎีในการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์องคก์ร สุมิตรา ศรีวิบลูย ์(2547: 23–24)  ซ่ึงกล่าวไวเ้ม่ือมีการ การปรับโครงสร้าง
หรือปรับเปล่ียนการบริหาร กลยุทธ์ภายในองค์กร และผลประกอบการองค์กรลดลง ตอ้งปรับเปลี่ยนอตัลกัษณ์
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องค์กร ซ่ึงมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดด้  าเนินการปรับเปลี่ยนแต่เพียง การใชข้อ้ความประกอบตามวิสัยทศัน์
ยุทธศาสตร์ใหม่ของผูบ้ริหาร คู่กบัสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ปรับสัดส่วนและโทนสีองค์กร  

เพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานไดส้ัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาสรุปผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์นกัศึกษาเร่ืองการรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 ช่ือ สัญลกัษณ์ สี รูปแบบตวัอกัษร ขอ้ความประกอบ 

 
การรับรู้การส่ือสารอตัลกัษณ์องคก์ร 

92% 92% 51% 0% 33.33% 

 

นักศึกษาท่ีสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ มีจ  านวน 40 คนจากจ านวนทั้ งส้ิน 50 คน เน่ืองจากในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาลาออกหรือพักการเรียน  และได้ผลการสัมภาษณ์ จ าแนกตาม
องค์ประกอบอัตลกัษณ์องค์กร 5 ประการ ตามล าดับขององค์ประกอบ ช่ือ สัญลักษณ์ สี ตัวอักษร และขอ้ความ
ประกอบ 

1. การรับรู้เร่ือง ช่ือ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยใชต้วัอกัษรยอ่ “DPU” นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่า ทราบ
ว่าเป็นมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(ร้อยละ 92 ) 

2. สัญลักษณ์ ตัวอักษรย่อ “DPU” นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่าทราบว่าเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์              
(ร้อยละ 92 ) 

3. การรับรู้เร่ืองสี ประจ าองคก์ร นกัศึกษาทั้งหมดทราบว่าสีม่วง และฟ้า เป็นสีประจ าองคก์ร  แต่ผลในการรับรู้
ถึงเปอร์เซ็นต์การใช้สี นั้นยงัมีความสับสนโดยล าดบัความส าคัญเร่ืองเปอร์เซ็นต์สีท่ีใชง้านดงัน้ี สีม่วงมากกว่าสีฟ้า 
นกัศึกษารับรู้มากท่ีสุด (ร้อยละ 51)  สีม่วง ฟ้าและขาว (ร้อยละ 40) และฟ้ามากกว่าม่วง จ านวน นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 7.4) 

4. การรับรู้เร่ือง รูปแบบตวัอกัษรท่ีถูกก าหนดไวใ้ชเ้พ่ือองค์กรนั้น ผลคือ นักศึกษาทั้งหมดไม่รู้ว่าตอ้งใชชุ้ด
ตวัอกัษรใด 

5. การรับรู้เร่ือง ขอ้ความประกอบ (Tagline) นักศึกษา ร้อยละ 33.33  ทราบว่า  New Business DNA  เป็น
ขอ้ความประกอบของมหาวิทยาลยั และนกัศึกษาจ านวน ร้อยละ 33.33  คิดว่า ขอ้ความประกอบของมหาวิทยาลยั มีทั้ง 
New Business DNA  และ Start Up University  นกัศึกษา ร้อยละ 25.9  รับทราบว่าเป็น Start Up University 

    
 

รูปท่ี 1   ตวัอยา่งอตัลกัษณ์คณะของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2474 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ในส่วนของอตัลกัษณ์ของคณะ 6 คณะ ยงัคงเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณ์องค์กรหลกัคือ  DPU และ i world และ 
ใชสี้ประจ าของคณะเดิม นักศึกษาทั้งหมดสามารถรับรู้อตัลกัษณ์ของแต่ละคณะได ้ไม่เกิดความสับสน ครบทั้ง 5 
องคป์ระกอบ  

 
 

 
 

รูปท่ี 2   อตัลกัษณ์วิทยาลยัภายใตม้หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

แต่พบว่าในอตัลกัษณ์วิทยาลยั ทั้ง 3 วิทยาลยั เกิดปัญหาการรับรู้ทั้ง 3 วิทยาลยั วิทยาลยัท่ีมีปัญหาการรับรู้ 
ไดแ้ก่ วิทยาลยั CITE และ วิทยาลยั CIM  นกัศึกษาจ านวน ร้อยละ 55.55  ส่วนวิทยาลยั CIBA  นักศึกษาจ านวน ร้อย
ละ 81 รับรู้ว่าสอนอะไร  ส่วนการออกแบบจดัวางอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณ์หลกัขององค์กรคือ 
DPU พบว่า นกัศึกษาจ านวน ร้อยละ 59.25  วิทยาลยั CITE สามารถส่ือสารเช่ือมโยงได ้

นกัศึกษาจ านวน ร้อยละ  14.8  วิทยาลยั CIBA และ นกัศึกษาจ านวน ร้อยละ 3.7  วิทยาลยั CIM  ตามล าดบั
การรับรู้จากองคป์ระกอบอตัลกัษณ์ และไม่สามารถตอบการสัมภาษณ์ไดถึ้งร้อยละ 22.25 
 

5. การอภปิรายผล 

ตารางท่ี 2 พฒันาการอตัลกัษณ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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จากตารางพฒันาการการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์ตามทฤษฏีหลักการ
ออกแบบองค์ประกอบอตัลกัษณ์องค์กรและการส่ือสาร ตั้งแต่ปี 2511 จนถึง ปี 2555 พบว่าการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์
องคก์รยงัคงส่ือสารถึงความเป็นมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ดิม มีปัญหาดา้นองค์ประกอบในการออกแบบเพียงเล็กน้อย 
เช่น รูปแบบตัวอักษรและเปอร์เซ็นต์ค่าสี แต่ในช่วงปี 2558 หลังจากเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร
มหาวิทยาลยั อตัลกัษณ์องคก์รเดิมท่ีใชมี้การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบใหม่ การจดัวางท่ีหลากหลายรูปแบบ ขาดการอตั
ลกัษณ์องค์กรเดิมท่ีใชมี้การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบและการจดัวางใหม่หลากหลายรูปแบบ ขาดการส่ือสารและการ
สรุปรูปแบบการใชง้านท่ีแน่นอน และการส่ือสารสู่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ  ส่วนการควบรวมคณะสู่วิทยาลยันั้นพบว่าแต่ละ
วิทยาลยัสร้างอตัลกัษณ์ใหม่เป็นของตนเอง  ภาพลกัษณ์ใหม่  ละเลยและขาดการเช่ือมโยงอตัลกัษณ์หลกัขององคก์ร  

นอกจากน้ียงัพบปัญหาองคป์ระกอบในการออกแบบอตัลกัษณ์องค์กร ปัญหาแรกท่ีพบคือ ช่ือ การส่ือสารช่ือ
ผ่านอตัลกัษณ์องค์กร และการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรโดยใชช่ื้อตวัอกัษรย่อ “DPU” ยงัพบปัญหาการส่ือสารว่าเป็น
มหาวิทยาลยัใดอยูบ่า้งเม่ือไม่มีช่ือมหาวิทยาลยัก ากบั ดา้นล่างหรือดา้นขวามือ  

ปัญหาองค์ประกอบท่ีสอง ตราสัญลักษณ์  งานออกแบบ ตราสัญลักษณ์  DPU และลูกโลก หรือท่ีเรียกว่า          
i world โดยมีท่ีมาจาก เคร่ืองหมาย Infinity สัญลกัษณ์ i world มีความคลา้ยคลึงกบัตราสัญลักษณ์อ่ืน ๆ หลายแห่ง       
ซ่ึงท าให้ขาดเอกลกัษณ์เฉพาะให้แก่ตวัองค์กร และเม่ือสังเกตการใช้งานพบว่าเม่ือวาง DPU กบัสัญลักษณ์องค์กรอ่ืน 
สัดส่วนความสูงของ ตวัอกัษร DPU  มีขนาดเล็กกว่าองคก์รอ่ืน   

ปัญหาองค์ประกอบเร่ืองท่ีสามและส่ี  สีขององค์กร และตวัอกัษร มีการใช้งานท่ีหลากหลาย  การใช้โทนสี
ม่วงและฟ้า ในธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ก็มีการใชโ้ทนสีม่วงเช่นกนั ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสับสน ว่าเป็นองคก์รอ่ืนได ้  

ปัญหาองคป์ระกอบเร่ืองท่ีห้า ขอ้ความประกอบ กล่าวคือ ก็ยงัมีปัญหาในการใชง้านเพราะขอ้ความประกอบ 
มีความโดดเด่นกว่าตวัตราสัญลกัษณ์  เม่ือเป็นผูรั้บสารอาจเห็นขอ้ความประกอบก่อนท่ีจะเห็นช่ือของมหาวิทยาลยัฯ  

ในปี 2560 ไดมี้การเปล่ียนแปลงขอ้ความประกอบเดิมเปล่ียนเป็น Start Up University  แต่ในงานออกแบบ
กราฟิกเกือบทั้งหมดยงัไม่ปรากฏ ยงัคงเป็นขอ้ความเดิมก่อให้เกิดความสับสนว่ายงัคงเป็น New Business DNA  หรือ  
Start Up University 

ปัญหาองคป์ระกอบท่ีเกิดข้ึนปัญหาสุดทา้ยคือการใชง้านของอตัลกัษณ์องค์กรวิทยาลยัใหม่หรืออตัลกัษณ์
รอง มีความผิดพลาด คือ  การใชง้านมีขนาดใหญ่กว่าอตัลกัษณ์หลกั หรือบางคร้ังไม่มีอตัลกัษณ์หลกั DPU อยู่ดว้ย
ก่อให้เกิดความสับสนข้ึนในการส่ือสาร จนอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัมีความโดดเด่นมากกว่าอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

จากผลการวิจยัขา้งตน้ผูว้ิจยัพบว่าปัญหาการส่ือสารเร่ืองอตัลกัษณ์หลกัขององค์กร นักศึกษารับรู้ไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ ได้แก่ ช่ือ สัญลกัษณ์ สี แต่ยงัพบปัญหาท่ีการรับรู้ชุดตัวอักษร  (Font) ท่ีนักศึกษาไม่สามารถตอบได้ว่าใช้ชุด
ตวัอกัษรแบบใด และขอ้ความประกอบ ยงัพบว่านกัศึกษาสับสนว่าใชข้อ้ความประกอบปัจจุบนัเป็นขอ้ความใด 
ส่วนอตัลกัษณ์รอง พบปัญหาอตัลกัษณ์ ใน 2 วิทยาลยั ไดแ้ก่ วิทยาลยั CITE และ วิทยาลยั CIM  ท่ีนักศึกษาไม่สามารถ
ตอบไดว้่าคือ วิทยาลยัท่ีสอนดา้นใด  สามารถตอบไดเ้พียง วิทยาลยั CIBA เท่านั้น  

จากการคน้ควา้กรณีศึกษา  จากมหาวิทยาลยัชั้นน า 2 สถาบนัอนัไดแ้ก่  Parson New School และ Oregon State 
University 

สถาบนัแรก Parson New School เป็นสถาบนัการออกแบบชั้นน าของสหรัฐอเมริกา มีการบูรณาการแนวคิด 
เชิงสร้างสรร (Design Thinking) โดยแยกเป็น 5 วิทยาลัย ในปี 2005 สถาบนัพบว่าอัตลักษณ์องค์กรมีปัญหา 
สัญลกัษณ์เป็นรูปแบบตวัอกัษรแบบกราฟิต้ี ไม่สามารถตอบสนองและส่ือสารแนวคิดได ้จึงปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์
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ใหม่โดยให้บริษทัออกแบบชั้นน าของสหรัฐพฒันาการออกแบบอตัลกัษณ์ใหม่ โดยใชรู้ปแบบตวัอกัษรเป็นหลกั และ
ออกแบบชุดตัวอักษรใหม่ เพ่ือใช้ในระบบอัตลักษณ์ลักษณ์ โดยพฒันาจากรูปแบบตัวอักษรท่ีเคยใช้ในกราฟิก
ส่ิงแวดลอ้มป้ายหนา้อาคารในมหาวิทยาลยั รูปแบบตวัอกัษรใหม่ช่ือว่า Nue และสามารถใชร่้วมกบักราฟิกแถบเส้นคู่ 
ท่ีพฒันาโดยได้รับแรงบนัดาลใจจากร่องแถบโครงสร้างดา้นหน้าตึกมหาวิทยาลยัเช่นกนั สามารถใชง้านท่ีมีความ
หลากหลายกับช่ือของวิทยาลัยต่างๆ สอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการน าเสนอความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีในงานออกแบบ ส าหรับการใชสี้ในระบบอตัลักษณ์ไดใ้ชสี้ด าส าหรับค าว่า The New School และใช้
ก  าหนดค่าสีแดง Parsons Red ข้ึนใหม่ ส าหรับช่ือวิทยาลยัต่างๆเพ่ือเป็นเกียรติกบัประวติัท่ียาวนานของมหาวิทยาลยั 

 

 
ตราสัญลกัษณ์เดิมของ  Parson New School 

 
ตราสัญลกัษณ์ท่ีออกแบบใหม่ของ  Parson New School  

 
 

รูปแบบตวัอกัษร Nue Typeface ท่ีใชร่้วมกบัตราสัญลกัษณ์ 
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ตราสัญลกัษณ์และระบบอตัลกัษณ์องคก์ร Parson New School 

ส่วนกรณีศึกษาสถาบนัท่ี 2 Oregon State University ก่อตั้งในปี 1868 เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีช่ือเสียง
ดา้นผลงานวิจยั มีการแบ่งเป็นวิทยาเขตย่อยจ านวน 3 แห่ง จุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์คือส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามทาง
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ป่าไม ้ภูเขา และแม่น ้ า ถ่ายทอดเป็นรูปแบบของสัญลกัษณ์เในยคุแรก  
ซึงเป็นสัญลกัษณ์ใชร่้วมกนักบัตวัอกัษร เป็นรูปโล่ตราประจ าตระกูล และดา้นในโล่มีสัญลกัษณ์ ป่าสน , เรือ, รถมา้
และพระอาทิตย ์ดา้นบนเป็นนกอินทรียเ์กาะ เพ่ือส่ือสารถึงส่ิงแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั  

ต่อมามีการพฒันาสัญลกัษณ์องคก์รคร้ังท่ีสอง โดยใชต้วัอกัษรยอ่ OSU และช่ือเต็ม Oregon State University 
แต่อกัษรย่อเหมือนกบั Ohio State University  จึงเกิดการพฒันาสัญลกัษณ์คร้ังท่ีสาม  โดยมอบให้บริษทัออกแบบ 
ออกแบบงาน นกัออกแบบไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสัญลกัษณ์ในยคุแรก ผนวกกบัรูปแบบธงของรัฐ Oregon ท่ีลดทอน
รายละเอียดให้เรียบง่าย พ้ืนท่ีดา้นในประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ พ้ืนดิน ตน้ไม ้ภูเขา น ้ าทะเล พระอาทิตย ์และอากาศ เพ่ือ
ส่ือสารความเป็นรัฐ Oregon และมีดาว 3 ดวง เพ่ือส่ือสารถึงวิทยาเขตจ านวน 3 แห่ง และ บีเวอร์ เป็นสัญลกัษณ์สัตว์
น าโชคประจ ารัฐ ท าให้ส่ือสารถึงความเป็นทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นตน้ก าเนิดของ Oregon State University ไดอ้ยา่งชดัเจน  

ระบบอตัลักษณ์ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานกบัวิทยาลัยและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี โดยยงัคง
บุคคลิกลกัษณะของอตัลกัษณ์หลกัไวอ้ยา่งมีเอกภาพ 
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ตราสัญลกัษณ์เดิมของ  Oregon State University 

 
 

ตราสัญลกัษณ์รูปแบบท่ี 2 ของ  Oregon State University 
 

 
 

ตราสัญลกัษณ์ท่ีออกแบบใหม่ของ  Oregon State University 

 
 

ระบบอตัลกัษณ์องคก์ร Oregon State University 
 
จากการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบในการออกแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

สัญลกัษณ์มีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา นโยบายองค์กร และเม่ือพบปัญหา แต่การออกแบบยงัคงความเช่ือมโยง
เร่ืองราว เอกลกัษณ์เฉพาะของสัญลกัษณ์เดิม รวมถึงวิทยาลยัท่ีอยูภ่ายใตม้หาวิทยาลยัยงัคงเช่ือมโยงและมีลกัษณะไป
ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีเอกภาพ การใช้สียงัคงใช้สีเดิมปรับเปล่ียนเพียงโทนท่ีเหมาะสม  รูปแบบตัวอักษรและ
ขอ้ความประกอบมีการเปล่ียนแปลง สามารถพฒันารูปแบบตวัอักษรข้ึนใหม่ได ้จากตัวอย่างท่ีพบ Parson New 
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School นกัออกแบบยงัคงเก็บความดั้งเดิมบางส่วนของรูปแบบตวัอกัษรไวเ้ช่ือมโยงในรูปแบบตวัอกัษรท่ีพฒันาข้ึน
ใหม่ ให้สอดคลอ้งแนวความคิดใหม่ นโยบายใหม่ขององคก์ร และยคุสมยั 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

อตัลกัษณ์องคก์รมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีปัญหาเร่ืองการส่ือสารองค์ประกอบของอตัลกัษณ์องค์กรเพ่ือ
ส่ือสารให้เป็นภาพลกัษณ์เดียวกนั ซ่ึงปัจจยัหลกัในการออกแบบอัตลกัษณ์องค์กร นักออกแบบก าหนดวิธีการใชง้าน
ขอ้บงัคบัต่างๆ เพ่ือให้งานออกแบบส่ือสารไปในทิศทางเดียวกัน  เม่ือองค์กรมีการปรับเปล่ียนวิธีการใชง้าน จะตอ้ง 
ส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนั โดยให้ความรู้และส่ือสารผา่นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  เพ่ือเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ให้แก่
องคก์ร และน าไปสู่การส่ือสารสู่ภายนอกองคก์รให้ตรงกนั  

ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัคร้ังต่อ ๆ ไป คือ การเปล่ียนกลุ่มประชากรในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพ่ือให้เห็นมุมมองท่ีหลากหลายมิติมากข้ึน ปรับปรุงค าถามเพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงาน
ออกแบบอตัลกัษณ์องคก์รเพ่ือช่วยการส่ือสารให้มีความโดดเด่นข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเชิงสร้างสรรคน้ี์เป็นบทประพนัธ์และเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจ๊สออร์เคสตราร่วมสมยับท

ใหม่ บทประพนัธ์เพลงเดอะคอนฟิวส์ชันอินโซไซตีส้ําหรับแจ๊สออร์เคสตรา มีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํเสนอวิธีการ

ประพนัธ์ และการเรียบเรียงเสียงประสานแบบดนตรีแจ๊สดั้ งเดิมผนวกกบัดนตรีแจ๊สร่วมสมยั ซ่ึงเป็นการใช้โน้ต

ทาํนองหลกัจากกลุ่มโนต้สั้น ๆ และขยายแนวทาํนองโดยการใชแ้นวคิดรูปแบบประโยคแบบถาม-ตอบ อีกทั้งการใช้

โนต้จงัหวะขา้มและการใชโ้นต้จงัหวะขดั มีการวางเสียงประสานแบบไม่เรียงลาํดบั การใชเ้สียงประสานแบบโมดลั 

และมีการใชอ้ตัราจงัหวะท่ีไม่สมมาตร รวมถึงการใชอ้ตัราจงัหวะผสม นอกจากน้ียงัมีช่วงให้ผูบ้รรเลงไดด้น้สดเพ่ือ

แสดงออกถึงความสามารถและแนวคิดสาํหรับการบรรเลงดว้ย  บทประพนัธ์มีความยาวประมาณ 9 นาที และยงัไดรั้บ

โอกาสแสดงในงานมนัเดยไ์นทไ์ลฟ์คร้ังท่ี 4 (Monday Night Live Part IV) บรรเลงโดยวงแจ๊สออร์เคสตราแห่ง

มหาวิทยาลยัรังสิต เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

คาํสําคญั:  เดอะคอนฟิวส์ชนัอินโซไซต้ี, แจ๊สออร์เคสตรา, บทประพนัธ์เพลง, แจ๊สร่วมสมยั

ABSTRACT 

This Creative Research is the new composition and harmony arrangement of a contemporary jazz 

orchestra. THE MUSICAL COMPOSITION OF THE CONFUSION IN SOCIETY FOR JAZZ ORCHESTRA aimed 

at presenting the method of compositions and harmony arrangements of traditional jazz together with contemporary 

jazz. This is the using of the main note from a short motif and then expanding the descant by adopting the concept 

of question and answer (Q&A) There are further using Cross Rhythm and Rhythm Syncopation, Non-functional 

harmony, Modal harmony, and Asymmetric Meter including Mixed Meters. Moreover, musicians can also create 

improvisation in order to show the capability and the instrumental idea. The composition is around nine minutes 

long. In addition, it was given an opportunity to be performed at the Monday Night Live Part IV Concert, playing 

by Rangsit University Jazz Orchestra on May 26th, 2014 at Thailand Cultural Centre. 

Keywords:  The Confusion In Society, Jazz Orchestra, Music composition, Contemporary Jazz 
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บทนํา 

ในช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 20 ดนตรีแจ๊สไดเ้ร่ิมก่อตวัข้ึนจากการผสมผสานของวฒันธรรมทางดนตรีและวิถี

ชีวิตของผูค้นในหลายเช้ือชาติ ยคุบ๊ิกแบนด ์(Jazz Orchestra or Big Band) หรือดนตรีแจ๊สแบบวงใหญ่ ซ่ึงเป็นรูปแบบ

ของดนตรีแจ๊สได้รับความนิยมมากในช่วงนั้ นโดยวิธีของการบรรเลงจะเน้นไปท่ีการวางเสียงประสานและวาง

โครงสร้างทุกอย่างของเพลงมาเรียบร้อยหมดแลว้ โดยจะมีแค่บางช่วงท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นไดบ้รรเลงแบบใชคี้ต

ปฏิภาณ ปกติแลว้ดนตรีแจ๊สจะเน้นทกัษะคีตปฎิภาณ (Improvisation) เป็นหลกั ซ่ึงให้ความสําคญัในการอ่านโน้ต

น้อยมาก เม่ือวงแจ๊สออร์เคสตราไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน นักดนตรีแจ๊สจึงต้องปรับตัวพฒันาตวัเองเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพในการบรรเลงร่วมกบัวงเพ่ือให้บทเพลงไปในทิศทางเดียวกนั   

ดุ๊ก เอลลิงตนั (Duke Ellington, 1899 - 1974) ถือไดว้่าไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายในรูปแบบการ

ประพนัธ์ของแจ๊สวงใหญ่ทั้งในฐานะผูก้าํกบัวง นอกจากน้ีเอลลิงตนัถือไดว้่าเป็นนกัประพนัธ์ท่ีไดเ้ร่ิมสร้างมาตรฐาน

หลาย ๆ อยา่งให้กบัวงแจ๊สออร์เคสตราในช่วงนั้นดว้ยรวมไปถึง “การใชท้าํนองสอดประสานหลายทาํนองเพ่ือสร้าง

ความซบัซอ้นให้กบัแนวทาํนองหลกั” (Brockman, 2011, p. 103) ซ่ึงบทบาทเหล่าน้ีไดส่้งผลให้กบันักประพนัธ์เพลง

รุ่นหลงัอีกดว้ย 

เทคนิคการประพนัธ์แจ๊สแบบดั้งเดิมยงัเป็นอิทธิพลหลกัต่อการประพนัธ์ของนกัประพนัธ์ในยคุใหม่ ๆ บ็อบ 

บรูคเมเยอร์ (Bob Brookmeyer, 1929 - 2011) นกัทรอมโบนและนกัประพนัธ ์ เขามีช่ือเสียงจากการเป็นนักทรอมโบน

และประพนัธ์เพลงให้ตวัเอง ซ่ึงเขายงัไดร่้วมงานกบัวงบ๊ิกแบนดห์ลาย ๆ วงดว้ย เช่น วงดบับิวดีอาร์บ๊ิกแบนด์ (WDR 

Bigband), วงเมลลูอีสแอนดเ์ดอะแจ๊สออร์เคสตรา  (Mel Lewis and Jazz Orchestra) และวิธีการประพนัธ์ของบรูคเม

เยอร์ยงัคงวิธีการประพนัธ์จากแบบแผนดั้งเดิมไวอ้ย่างชดัเจน และนาํมาผสมเขากับเทคนิคสมยัใหม่ได้อย่างลงตัว 

“การขยายแนวทาํนองหลกัโดยการใชเ้ทคนิคแบบสอดประสาน (Counterpoint) เพ่ือทาํให้เกิดแนวทาํนองซับซ้อน

และน่าสนใจ” (Guerra, 2016, p. 135) นอกจากน้ี บ็อบ บรูคเมเยอร์ ยงัเป็นอิทธิพลหลกัให้นักประพนัธ์รุ่นใหม่ดว้ย

โดยเขาเป็นอาจารย ์ จิมย ์แมค็นีรีย ์(Jim Mcneely, 1949) และ มาเรีย ชไนยเ์ดอร์ (Maria Schneider, 1960) 

จิมย ์แมค็นีรีย ์นกัเปียโนและนกัประพนัธ์ชาวอเมริกนั หน่ึงในนักประพนัธ์แถวหน้าของอเมริกาโดยมีแนว

การประพนัธท่ี์มีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เทคนิคการประพนัธ์ของเขาเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีแจ๊สแบบ

ดั้งเดิมและคลาสสิกเขา้ดว้ยกนั รวมไปถึงเทคนิคทางดนตรีสมยัใหม่ของแจ๊สดว้ย Belck (2008, p/ 127) ไดก้ล่าวว่า

แม็คนีรียเ์ขามกัจะใชก้ารลาํดบัคอร์ดท่ีไม่ใช่แบบดั้งเดิม (Traditional Chord Progressions) เขานิยมใชก้ารวางคอร์ด

แบบคู่สาม และเคล่ือนท่ีแบบข้ึนลงในลกัษณะคร่ึงเสียงกบัเต็มเสียง และใชค้อร์ดซอ้น (Upper Structures) เคล่ือนท่ี

บนโนต้ตวัตํ่าสุดแบบลากยาว (Pedal Point) 

มาเรีย ชไนยเ์ดอร์  นักประพนัธ์ชาวอเมริกนั ผลงานการประพนัธ์ของชไนยเ์ดอร์มีวิธีการประพนัธ์แบบ

ผสมผสานหลากหลายแนวดนตรีเขา้ดว้ยกนั Downes (2008, p. 2) ไดก้ล่าวว่าบทประพนัธ์ของ ชไนยเ์ดอร์ไดรั้บ

อิทธิพลจากดนตรีตะวนัตก  ดนตรีป๊อป ดนตรีแจ๊ส และดนตรีต่างวฒันธรรมอ่ืน ๆ ดว้ยรูปแบบการผสมผสานทาง

วฒันธรรมดนตรีท่ีหลากหลายส่งผลให้บทประพนัธ์ของเขามีความเป็นเอกลกัษณ์และมีการนาํเทคนิคสมยัใหม่ทาง

ดนตรีมาผสมกบัแนวคิดการประพนัธ์แบบดั้งเดิม “องค์ประกอบทางดา้นสังคีตลกัษณ์ ซ่ึงไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 

ประโยคไม่สมดุล(Asymmetric structure) อตัราจงัหวะไม่สมมาตรแบบโมดลั (Modal)” (พลงัพล ทรงไพบูลย,์ 2555, 

น. 1)  
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แนวคิดการประพนัธ์ท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้นั้นการประพนัธ์เพลงของบรูคเมเยอร์ ชไนยเ์ดอร์ และแม็คนี

รีย ์เป็นประเด็นท่ีผูป้ระพนัธ์ให้ความสนใจเป็นอยา่งมากซ่ึงทั้งหมดน้ีผนวกเขา้กบัช่วงท่ีประเทศไทยเกิดความวุ่นวาย

ในสังคมเป็นอย่างมาก จึงเป็นแรงบรรดาลใจให้ผูป้ระพนัธ์สร้างสรรค์บทประพนัธ์เพลงใหม่ในรูปแบบของวงแจ๊

สออร์เคสตราภายใตช่ื้อว่า “เดอะ คอนฟิวส์ชัน อิน โซไซตี ้สําหรับแจ๊สออร์เคสตรา (The Confusion in Society for 

Jazz Orchestra) 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือสร้างสรรคบ์ทประพนัธเ์พลงใหม่สาํหรับวงแจ๊สออร์เคสตราร่วมสมยั 

2.2 เพ่ือเผยแพร่บทประพนัธ์เพลงออกสู่สาธารณะชน 

2.3 เพ่ือสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์ท่ีมีการผสมผสานระหว่างดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมและดนตรีแจ๊สร่วมสมยัเขา้

ดว้ยกนั 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

3.1 ไดผ้ลงานประพนัธ์เพลงบทใหม่สาํหรับวงแจ๊สออร์เคสตราร่วมสมยั 

3.2  เผยแพร่บทประพนัธ์เพลงออกสู่สาธารณะชน 

3.3 ไดเ้รียนรู้ถึงแนวทางการประพนัธ์เพลงของนกัดนตรีแจ๊สร่วมสมยั 

3.4  เผยแพร่บทประพนัธ์เพลงในรูปแบบเชิงวิชาการ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ผูว้ิจยับรูณาการความรู้ ความสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปแบบการประพนัธ์เพลงโดยมีขอบเขตการประพนัธ์

ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความยาวประมาณ 9 นาที 

2. บทประพนัธ์เพลงไดผ้สมผสานเทคนิคการประพนัธ์ดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมและดนตรีแจ๊สร่วมสมยัเขา้ดว้ยกนั 

3. ประพนัธ์สาํหรับวงแจ๊สออร์เคสตราซ่ึงประกอบไปดว้ยผูเ้ล่นทั้งหมดจาํนวน 17 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

3.1 กลุ่มเคร่ืองลมไม ้มีทั้งหมดจาํนวน 5 เคร่ือง ไดแ้ก่ อลัโตแซกโซโฟนท่ี 1-2 เทเนอร์แซก-โซโฟนท่ี 

1-2 และบาริโทนแซกโซโฟน 

3.2 กลุ่มเคร่ืองทองเหลือง มีทั้งหมดจาํนวน 8 เคร่ือง ไดแ้ก่ ทรัมเป็ตท่ี 1-4 ทรอมโบนท่ี 1-3 และเบส

ทรอมโบน 

3.3 กลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ มีทั้งหมดจาํนวน 4 เคร่ือง ไดแ้ก่ กีตา้ร์ไฟฟ้า เปียโน ดบัเบิลเบส และ

กลองชุด 

 

การดําเนินการวจิัย 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิคท่ีศึกษาและวางแผนการประพนัธ์เพลง 

เดอะ คอนฟิวส์ชัน อิน โซไซตี ้ไวเ้ป็นหัวขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1) ออกแบบโครงสร้างการประพนัธ์แบบ A B C B รวมเวลาประมาณ 9 นาที 

2) ใชแ้นวคิดการสร้างทาํนองดว้ยโมทีฟท่ีประกอบดว้ยสมาชิกโนต้ 3-4 ตวั และขยายแนวทาํนองให้ยาวข้ึน

ดว้ยการใชโ้มทีฟแบบถามตอบ 

3) สร้างเพลงใตก้รอบพ้ืนฐานระบบไร้กุญแจเสียง 

4) ใชก้ารวางแนวเสียงประสานแบบเปิดและปิดในบางช่วงของเพลง 

5) ในช่วงท่อนแรกและท่อนจบของเพลงใชก้ารบรรเลงแบบเปียโนทรีโอ เพ่ือให้ไดก้ล่ินอายแบบดนตรี

แจ๊สสมยัใหม่ 

6) ใชอ้ตัราจงัหวะท่ีไม่สมมาตรเพ่ือสร้างสีสันให้กบับางช่วงของบทประพนัธ์ และการใชอ้ตัราจงัหวะผสม 

7) ในท่อนท่ีมีการดน้สดจะมีการกาํหนดเสียงประสานเป็นลกัษณะแบบโมดลั 

8) ใชท้างเดินคอร์ดแบบไม่เรียงลาํดบัหรือคอร์ดสีสัน 

ผูว้ิจยัเร่ิมวางแผนดาํเนินการประพนัธ์โดยมีการร่างโครงร่างไวแ้บบพอสังเขป โดยมีการแบ่งออกเป็นสาม

ส่วนหลกัในบทเพลงโดย มีท่อนทาํนองหลกัอยู ่2 ท่อนและมีการขยายท่อนต่าง ๆ เพ่ิมออกไปอีกเพ่ือดาํเนินเร่ืองราว

ของบทประพนัธ์นอกจากน้ียงัร่างเทคนิคการวางแนวเสียง ความเขม้ของเสียงและการเรียบเรียงเสียงของเคร่ืองดนตรี

ในแต่ละท่อนไวอ้ยา่งคร่าว ๆ (รูปท่ี 1) 

 

 
 

รูปท่ี 1 เคา้โครงร่างงานประพนัธ์เพลง 

 

1. โครงสร้างบทประพนัธ์  

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดโครงร่างบทประพนัธ์ตามโครงร่างท่ีวางไวอ้นัประกอบไปดว้ย ท่อนนาํ ท่อนทาํนองหลกั 

ท่อนโซโลของกีตาร์ และเทเนอร์แซกโซโฟน สําหรับท่อนสุดทา้ยใชท่้อนทาํนองหลกัของท่อน B และต่อดว้ยท่อน

จบของเพลง กล่าวไดว้่าบทประพนัธ์มีสังคีตลกัษณ์ A B C B 
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2. โมทีฟหลกัและระดบัเสียง 

ผูป้ระพนัธ์มีแนวคิดริเร่ิมเบ้ืองต้นจากการสร้างโมทีฟจากโน้ตสามเสียงและขยายโมทีฟโดยการสร้าง

ประโยคแบบถามตอบ ซ่ึงเป็นเทคนิคการดน้สดของดนตรีแจ๊สขั้นพ้ืนฐาน จะอยูใ่นบนัไดเสียง G ฟรีเจียน (Phrygian) 

(ตวัอยา่งท่ี 1) และบนัไดเสียง Gb เมเจอร์ (Major) (ตวัอยา่งท่ี 2) อยา่งไรก็ตามในบางช่วงอาจะจะมีโนต้นอกเหนือจาก

โนต้เหล่าน้ีซ่ึงอาจจะอยูใ่นช่วงขยายโมทีฟหลกัของเพลง 

 

ตวัอยา่งท่ี 1 บนัไดเสียง G ฟรีเจียน 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 2 บนัไดเสียง Gb เมเจอร์ 

 

 
 

โมทีฟหลกัท่ี 1 ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ร่ิมตน้จากการใชว้ิธีคิดแนวโมทีฟจากรูปแบบจงัหวะท่ีมีความซับซ้อนและ

สร้างความรู้สึกเหมือนการเล่นแบบอตัราจงัหวะ 4/4 ซอ้นลงไปในอตัราจงัหวะ 3/4 และโมทีฟหลกัท่ีผูป้ระพนัธ์สร้าง

ข้ึนน้ีโดยจะมีวิธีการวางโนต้แบบขั้นคู่เป็นหลกัรวมไปถึงส่วนขยายโมทีฟดว้ยท่ีใชก้ารเคล่ือนจงัหวะเพ่ือให้มีความ

สอดคลอ้งกนั (ตวัอยา่งท่ี 3) 

 

ตวัอยา่งท่ี 3 โมทีฟหลกัท่ี 1 

  

 
 

กลุ่มโมทีฟหลกัท่ี 2 เป็นการใชโ้นต้ในลกัษณะกลุ่มจงัหวะแบบ 2 ซอ้นในอตัราจงัหวะ 3/4 โดยกลุ่มโมทีฟน้ี

เป็นการใชโ้นต้หลกัจากบนัไดเสียง Gb เมเจอร์ (ตวัอยา่งท่ี 4) 

 

ตวัอยา่งท่ี 4 โมทีฟหลกัท่ี 2  

 

 
3. เสียงประสาน 

การวางแนวเสียงประสานของผูป้ระพนัธ์ไดค้าํนึงถึงความสอดคลอ้งของทาํนองในแต่ละท่อนเป็นหลกั โดย

ผูป้ระพนัธ์ใชก้ารวางคอร์ดเพ่ือสนบัสนุนแนวทาํนองซ่ึงการวางคอร์ดอาจจะไม่มีความสัมพนัธ์กนั และไม่มีลกัษณะ

การเกลาลงขั้นคู่ห้าตามแนวคิดการดาํเนินคอร์ดแบบแผนดั้งเดิม  
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อีกทั้งผูป้ระพนัธ์ให้ความสําคัญกบัการใชค้อร์ดแบบน็อนฟังค์ชนัแนลฮาร์โมนีเพ่ือสร้างสีสันให้กบัแนว

ทาํนองของเพลง ไดแ้ก่ Absus2,  Am11, Abmaj(#11)/Eb, Bbsus4/Db, C/Bb และBb/D ซ่ึงจะไม่มีความสัมพนัธ์ของ

คอร์ดแต่ละคอร์ด และไม่มีการเกลาลงขั้นคู่ห้า คอร์ดต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสนับสนุนโน้ตสาํคญัของแนวทาํนอง โดย

จะเกิดขั้นทบต่าง ๆ เช่น สิบเอ็ดและสิบสาม เป็นตน้  

4. เรียบเรียงเสียงวงดนตรี 

ผูว้ิจยักาํหนดการวางแนวเสียงบรรเลงแบบยนิูซนัเป็นหลกัโดยใชท้รัมเป็ตดาํเนินแนวทาํนองหลกัของเพลง 

และใช้กลุ่มเคร่ืองแซกโซโฟนกับทรอมโบนทาํหน้าท่ีสอดประสาน รวมไปถึงการเล่นแนวทาํนองหลักร่วมกับ

ทรัมเป็ตในบางช่วง  

ผูป้ระพนัธ์ตอ้งให้กลุ่มเคร่ืองจงัหวะเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของบทเพลง ซ่ึงทั้งการสนับสนุนในท่อน

บรรเลงเด่ียว การเช่ือมท่อนและเปล่ียนอตัราจงัหวะต่าง ๆ โดยใชเ้คร่ืองประกอบจงัหวะเป็นหลกัรวมไปถึงท่อนข้ึน

และท่อนจบของเพลง แนวคิดเบ้ืองตน้เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบหลกัคอยกาํหนดทิศทางให้กบับทเพลง เพ่ือให้เป็นไป

ตามเร่ืองราวท่ีผูป้ระพนัธ์ไดว้างไวต้ั้งแต่ตน้ และแสดงถึงแนวคิดของเพลงให้แก่ผูฟั้งไดอ้ยา่งชดัเจน                                                                                                

 

บทสรุปบทประพันธ์ 

บทประพนัธ์เพลง เดอะ คอนฟิวส์ชัน อิน โซไซตี ้สาํหรับแจ๊สออร์เคสตรา ไดถู้กสร้างข้ึนภายใตเ้ทคนิคและ

แนวคิดแบบดนตรีแจ๊สร่วมสมยั โดยมีการผสมผสานเทคนิคการประพนัธ์ดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมและดนตรีแจ๊สร่วมส

มยัเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงรวมไปถึงการวางแนวเสียงประสานแบบดั้งเดิมของดนตรีแจ๊สบ๊ิกแบนด์ดว้ย ในบทเพลงมีการใช้

เทคนิคด้านจงัหวะท่ีมีความน่าสนใจและการใชเ้สียงประสานแบบไม่เรียงลาํดบัและโมดัล ท่ีมีบทบาทสร้างสีสัน

ให้กบัแนวทาํนองรวมไปถึงช่วงดน้สดของเพลงดว้ย ในบางช่วงของเพลงมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นไดด้น้สดตามแบบ

แผนดนตรีแจ๊สอีกดว้ย และมีแนวคิดบทประพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

1) แนวคิดการสร้างแนวทาํนองหลกัของบทเพลง ผูป้ระพนัธ์ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโน้ตบนัได

เสียง G ฟรีเจียนสร้างทาํนองหลกัในท่อน A และกลุ่มโนต้ทรัยแอด Gbsus2 และ Absus2 โดยโนต้ลาํดบัท่ี 3, 5, 9 ของ

คอร์ดมาสร้างเป็นทาํนองในท่อน B  มีการใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาแนวคิดและบทประพนัธ์จากนักประพนัธ์

ดนตรีแจ๊สร่วมสมยั เพ่ือสร้างแนวทาํนองในท่อนต่าง ๆ ของบทเพลงไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวทาํนองจากกลุ่มโน้ต

หลกั 3 ตวัและนาํส่วนย่อยของทาํนองไปขยายเป็นรูปประโยคแบบถามตอบ รวมไปถึงการจดัเรียงจงัหวะท่ีมีความ

ซบัซอ้นเพ่ือทาํให้เกิดแนวทาํนองใหม่ในช่วงต่าง ๆ ของเพลงดว้ย  

2)  การใชเ้สียงประสานแบบไม่เรียงลาํดบัเป็นการวางเสียงประสานเพ่ือสร้างสีสันให้กบัแนวทาํนอง การใชเ้สียง

ประสานในลกัษณะน้ีเป็นท่ีไดรั้บความนิยมในการประพนัธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมยัเป็นอย่างมาก โดยเสียงประสานจะไม่เรียง

ตามไดอาโทนิกหรือเรียงเป็นสเกลซ่ึงในตลอดทั้งบทประพนัธ์จะใชค้อร์ดท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั รวมไปถึงใชก้ารวางคอร์ด

แบบโมดลัในบางช่วงของบทประพนัธ์ดว้ย ผูป้ระพนัธ์ไดน้าํเสนอการสร้างชุดคอร์ดในแต่ละท่อนมีลกัษณะการวางแนวเสียง

ประสานไม่ซํ้ ากนั 

3) การใช้อัตราจังหวะไม่สมมาตรและอัตราจังหวะผสมท่ีในบางช่วงของบทประพนัธ์เพ่ือสร้างความ

น่าสนใจให้บทประพนัธ์ ซ่ึงในท่อน A, B บทประพนัธ์มีอตัราจงัหวะหลกัแบบ 3/4 และในช่วงทา้ยของเทเนอร์แซ็ก

โซโฟนดน้สดเป็นช่วงเช่ือมสั้น ๆ มีการใชอ้ตัราจงัหวะไม่คงท่ีดงัน้ี 9/8, 4/4,  3/4 , 4/4 ต่อดว้ยท่อน C มีอตัราจงัหวะ
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หลกัแบบ 4/4  ซ่ึงจะมีบางช่วงของท่อน C มีการใชอ้ตัราจงัหวะแบบ 5/4 เพ่ิมเขา้เพ่ือทาํให้เกิดความซับซ้อนและสร้าง

ความน่าสนใจให้กบับทประพนัธ์  

4) มีการสร้างแนวทาํนองข้ึนใหม่ในท่อน C ซ่ึงเป็นการสร้างทาํนองจากวิธีการเล่นคอร์ดกระจายแบบเรียง

ข้ึนในลกัษณะการใชข้ั้นคู่เสียง เร่ิมจากตวัตํ่าสุดเป็นลูทโดยจะเลือกใชโ้นต้ท่ีสาํคญัของคอร์ดนั้น ๆ เป็นหลกัเพ่ือท่ีจะ

ทาํหนา้ท่ีสร้างความชดัเจนให้กบัแนวทาํนอง ซ่ึงในท่อน C ผูว้ิจยัใชก้ารเล่นโนต้แบบยนิูซันเป็นหลกัโดยจะมีการ

ประสานเสียงแบบโนต้คู่กดัในช่วงทา้ยเพ่ือสร้างสีสันให้กบัแนวทาํนองเท่านั้น 

5) มีการใชเ้ทคนิคการจดักลุ่มโน้ตแบบจงัหวะขา้มและการใชโ้น้ตจงัหวะขดัเพ่ือสร้างความซับซ้อนและ

น่าสนใจให้กบับทประพนัธ์ โดยในท่อน A ผูป้ระพนัธ์ใชก้ารวางกลุ่มโน้ตของทาํนองหลกัโดยเขียนให้แนวทาํนอง

เป็นการเนน้ท่ีจงัหวะขดัซ่ึงเป็นการเล่นแบบสร้างกลุ่มโน้ตคลา้ยจงัหวะแบบ 4/4 ซ้อนลงไปบนอตัราจงัหวะ 3/4 เพ่ือ

สร้างสีสันให้กบัทาํนองในท่อน A  และในท่อน B มีการใชก้ารจดักลุ่มโน้ตแบบเฮมิโอลาซ้อนอยู่ดว้ยเป็นลกัษณะ

แบบอตัราจงัหวะ 3 เนน้ 2 รวมไปถึงในท่อน C ผูป้ระพนัธ์ไดใ้ชว้ิธีการสร้างกลุ่มโน้ตแบบจงัหวะขา้มซ่ึงสร้างกลุ่ม

โน้ตแบบเขบ็ตหน่ึงชั้น 5 ตวัซ้อนลงไปบนอัตราจงัหวะ 4/4 ซ่ึงกลุ่มโน้ตจะถูกเน้นในจงัหวะท่ีไม่ปกติเพ่ือสร้าง

ความรู้สึกแบบ 5/8 บนแนวทาํนองในท่อน C ดว้ย 

6) มีช่วงดน้สดท่ีใชเ้สียงประสานแบบโมดลั รวมไปถึงการวางคอร์ดท่อนดน้สดท่ีไม่เรียงตามลาํดบัเพ่ือ

สนบัสนุนผูเ้ล่นให้เกิดแนวคิดวิธีการดน้สดในรูปแบบใหม่ และท่อนดน้สดยงัถือว่าเป็นการขยายท่อนเพลงทาํให้เกิด

สีสันใหม่ ๆ ให้กบับทประพนัธ์อีกดว้ย 

7) มีการวางแนวเสียงประสานแบบดั้งเดิมของดนตรีแจ๊สบ๊ิกแบนดท่ี์อยูใ่นบทประพนัธ์ ซ่ึงการวางแนวเสียง

ลกัษณะดงักล่าวยงัเป็นอิทธิพลหลกักบัผูป้ระพนัธ์ โดยใชเ้ทคนิคการวางแนวเสียงประสานแบบเปิด แบบปิด ดร็อปท ู

และดร็อปทโูฟส์ รวมไปถึงการวางแนวเสียงประสานแบบพ้ืนฐานของดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมเป็นหลกัดว้ย 

8) ในการสร้างดนตรีพ้ืนหลงัให้กบัท่อนดน้สด ซ่ึงการสร้างพ้ืนหลงัในท่อนดน้สดไดมี้รูปแบบมาจากดนตรี

แจ๊สบ๊ิกแบนด์แบบดั้งเดิม ซ่ึงผูป้ระพนัธ์นาํมาใชก้บับทประพนัธ์เพ่ือท่ีจะสนับสนุนผูด้น้สดให้มีความโดดเด่นเพ่ิม

มากข้ึน โดยองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการสร้างพ้ืนหลงัส่วนใหญ่เป็นการนาํโนต้คอร์ดโทน และไกดโ์ทนของคอร์ดในช่วง

ดน้สดนาํมาสร้างอาจจะมีกลุ่มโมทีฟเล็ก ๆ ซอ้นอยูเ่พ่ือช่วยเพ่ิมแรงผลกัดนัให้ผูด้น้สดไปถึงจุดสูงสุด  

ซ่ึงในช่วงดน้สดท่ีหน่ึงผูป้ระพนัธ์ไดใ้ชก้ารวางพ้ืนหลงัโดยใชค้อร์ดโทนเป็นหลกัในช่วงแรกและใชจ้งัหวะ

ลากยาว ในช่วงทา้ยไดมี้การเพ่ิมโนต้ไกดโ์ทนเขา้มาและจงัหวะขดัเพ่ือทาํให้บทเพลงน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน สาํหรับช่วง

ดน้สดท่ีสอง เป็นการวางแนวเสียงประสานแบบเปิดและใชโ้น้ตไกด์โทนในการสร้างพ้ืนหลังรวมถึงการเล่นตาม

อตัราจงัหวะและสัดส่วนของช่วงดน้สดท่ีสองดว้ย 

บทประพนัธ์ เดอะ คอนฟิวส์ชัน อิน โซไซตี ้สาํหรับแจ๊สออร์เคสตรา ยงัไดรั้บโอกาสให้นาํออกแสดงคร้ัง

แรกต่อสาธารณะชนในงาน มนัเดยไ์นทไ์ลฟ์คร้ังท่ี 4 (Monday Night Live Part IV) บรรเลงโดยวงแจ๊สออร์เคสตรา

แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2557 ณ ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ควบคุมวงโดย ผศ.

ดร. เด่น อยูป่ระเสริฐ เผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=LpaU2pheCxo&t=1732s 
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บทประพนัธ์ เดอะ คอนฟิวส์ชัน อิน โซไซตี ้สาํหรับแจ๊สออร์เคสตรา ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 

 1) บทประพนัธ์ไดถู้กเผยแพร่สู่สาธารณะชนในระดบัประเทศ 

 2) บทประพนัธ์ได้ถูกสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการประพันธ์ของนักดนตรีแจ๊สร่วมสมยัและมีการ

ผสมผสานระหว่างดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมเขา้กบัแนวดนตรีแจส๊ร่วมสมยัไวไ้ดอ้ยา่งมีความน่าสนใจ  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต ์ในบท

เพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี โดยจะมุ่งเน้นไปยงัประเด็นต่างๆ ท่ีมีความสําคญัไดแ้ก่ เสียงประสาน การอิมโพรไวส์ การ

บรรเลงประกอบ และการตีความบทเพลง 

จากการศึกษาพบวา่บิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตตมี์การใชเ้สียงประสานในลกัษณะคลา้ยและแตกต่างกนัคือ 

ใชก้ารเขา้หาคอร์ดหลกัดว้ยคอร์ดขนานโครมาติก การวางแนวเสียงคู่ 4 เรียงซอ้น การใชท้รัยแอดในช่วงเสียงบน ส่ิงท่ี

แตกต่างกนัคือในการบรรเลงของคีธ จาร์เร็ตต ์ไม่พบการวางแนวเสียงในลกัษณะดรอป 2 และการใชค้อร์ดท่ีไม่มีโน้ต

พ้ืนตน้ การอิมโพรไวส์มีการใชเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีคลา้ยกนัและแตกต่างกนั ประเด็นท่ีคลา้ยกนัประกอบไปดว้ยการซํ้ า

รูปแบบจงัหวะและการพฒันาทาํนอง ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือในการบรรเลงของคีธ จาร์เร็ตตไ์ม่พบการอิมโพรไวส์โดยใช้

คอร์ดแบบแท่ง ดา้นการบรรเลงประกอบมีการใชค้อร์ดแตกในการบรรเลงประกอบ และการบรรเลงประกอบใน

จงัหวะยก นอกจากน้ียงัใชก้ารบรรเลงประกอบท่ีประกอบไปดว้ยโนต้ 2-3 โนต้ รวมไปจนถึงมีการใชโ้นต้เสียงคา้งใน

การบรรเลงประกอบ ดา้นการตีความบทเพลงบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ มีการใชโ้น้ตสะบดับรรเลงควบคู่ไปกบั

ทาํนอง และมีการใชลี้ลาสอดประสานบรรเลงสอดแทรกหรือบรรเลงควบคู่ไปกบัทาํนอง ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือคีธ จาร์

เร็ตตมี์การตีความบทเพลงโดยบรรเลงทาํนองสูงข้ึนและตํ่าลง 1 ช่วงคู่แปด ในขณะท่ีบิลล์ อีแวนส์ใชก้ารขยายส่วน

ลกัษณะจงัหวะในการตีความบทเพลง 

คาํสําคญั: บิลล ์อีแวนส์, คีธ จาร์เร็ตต,์ ไอเลิฟส์ยพูอร์จี 

ABSTRACT 

This analysis, focused on a comparison between Bill Evans and Keith Jarret’s improvisation on “I Loves 

You Porgy”. The researcher focused on an important factors such as harmony, improvisation, accompaniment and 

interpreting on the tune. 

From an analysis, can be described in to 4 main factors on the following. In harmony, the researcher 

found the similarity of chromatic parallel approach, quartal voicing and upper structure on both pianists but they 
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have the differentiation on using drop 2 and rootless voicing which can be found on Bill Evan’s. On improvisation, 

repeating a rhythmic sequence and motif development have been found as a similarity but block chord have been 

found only in Bill Evans’s line. In accompaniment, a broken chords, upbeat comping, two-three comping and pedal 

note Have been found as a similarity of both pianists. On interpretation, grace note and counter point have been 

found as similarity. A different between two pianists was Keith Jarret tends to play an octave upper or below from a 

melody while Bill Evans tend to use an augmentation as a tool to interpreting the tune.  

 

Keywords:   BILL EVANS, KEITH JARRETT, I LOVES YOU PORGY 

 

1. บทนํา 

ในการศึกษาดนตรีแจ๊ส การศึกษาแนวคิดการอิมโพรไวส์ เสียงประสานของเปียโน และเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้

ในการบรรเลงเป็นส่ิงสําคญั เพราะเปียโนคือเคร่ืองดนตรีท่ีมีความพิเศษเป็นอย่างมาก สามารถบรรเลงทาํนอง และ

เสียงประสานของบทเพลงไดห้ลากหลาย อีกทั้งเปียโนมีช่วงเสียงท่ีกวา้ง จึงทาํให้บทเพลงมีความพิเศษน่าสนใจ ทั้ง

ในดา้นของแนวคิดท่ีใชใ้นการอิมโพรไวส์ เทคนิคท่ีใชใ้นการบรรเลง เสียงประสานต่างๆ รวมไปจนถึงการถ่ายทอด

อารมณ์ของบทเพลงจากผูบ้รรเลงสู่ล่ิมน้ิวของเปียโนลว้นน่าศึกษา โดยมีนักเปียโน 2 ท่านท่ีมีความสามารถในการ

บรรเลงบทเพลง และการอิมโพรไวส์ไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไดแ้ก่บิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต ์  

บิลล์ อีแวนส์ (Bill Evans, 1929-1980) นักเปียโน และนักประพนัธ์เพลงชาวอเมริกนั ผูมี้วิธีการบรรเลง

เปียโนท่ีน่าศึกษา ทั้งน้ีเพราะเขาใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการบรรเลงเปียโนไดอ้ยา่งน่าสนใจ “ซาวดห์ลกัของวงมาจากเสียง

เปียโนของเขาท่ีรุ่มรวยด้วยแนวประสาน ความพยายามหลีกเล่ียงการเล่นทาํนองหลกัของเขา ทาํให้มีการใชค้อร์ด

ใหม่ๆ เขา้มาเพ่ิมสีสันมากข้ึน ขณะเดียวกนัเทคนิคมือซา้ยท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัมือขวา เอ้ือให้การตอบสนองของน้ิวมือท่ีมี

ต่อจิตใจเป็นไปอย่างอิสระ ซ่ึงแตกต่างกับเทคนิคเก่าๆ ของนักเปียโนแจ๊สท่ีแบ่งบทบาทของมือทั้ง 2 ข้างอย่าง

ค่อนขา้งตายตวั และนิยมใชว้ิธีการเล่นแบบบล็อคคอร์ดเป็นหลกั” (อนนัต ์ลือประดิษฐ,์ 2545, น. 207) 

คีธ จาร์เร็ต (Keith Jarrett, 1945-) นกัเปียโน ผูมี้ความสามารถในการบรรเลงเปียโนไดอ้ย่างยอดเยี่ยมและมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั “ลกัษณะท่ีโดดเด่นนอกเหนือจากการแสดงสดก็คือ เขาสามารถอิมโพรไวส์อะไรก็ไดโ้ดยท่ีไม่มี

การเตรียมการอะไรมาก่อนล่วงหนา้และในกรณีท่ีเขาบรรเลงเปียโนพร้อมกบัวงดนตรี เขาสามารถควบคุมไดนามิก

ของวงออกมาไดอ้ยา่งเยีย่มยอด เรียกว่าเขาสามารถสร้างงานในลกัษณะของการอิมโพรไวส์ออกมาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

และทาํออกมาไดอ้ยา่งดี” (สิทธิกุล บุญอิต, 2550, น.109) 

บิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ เป็นนักเปียโนแจ๊สท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความเช่ียวชาญในดา้นการอิม

โพรไวส์ และเรียบเรียงเสียงประสาน จนทาํให้เป็นหน่ึงในผูท่ี้มีอิทธิพล สร้างแรงบนัดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กบั

นกัดนตรีรุ่นหลงัไดศึ้กษาเก่ียวกบัวิธีการบรรเลงเปียโน เทคนิค แนวคิดต่างๆ เพ่ือนาํมาพฒันาและประยุกต์ใชใ้นการ

บรรเลงเปียโนของตนเอง ฝีมือการบรรเลงเปียโนของบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ เต็มไปด้วยเทคนิคต่างๆ ท่ี

น่าสนใจ และน่าศึกษาเป็นอยา่งยิง่ ผลงานของพวกเขาลว้นมีคุณค่าทางดา้นศิลปะ และเป็นประโยชน์ให้แก่นักดนตรี

แจ๊สรุ่นหลงั 
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บทเพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี (I Loves You Porgy) เป็นบทเพลงท่ีมีความไพเราะ และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากนกัดนตรีแจ๊สนิยมนาํบทเพลงน้ีมาบรรเลงทั้งในลกัษณะของการรวมวง และการแสดงเด่ียว อีกทั้งศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียงต่างก็ได้นาํบทเพลงน้ีมาบรรเลงอยู่ในผลงานชุดต่างๆ ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง และไดรั้บรางวลั

มากมาย เช่น นินา ซิโมน (Nina Simone, 1933-2003) บิลล์ลี ฮอล์ลิเดย ์(Billie Holiday, 1915-1959) เอลลา ฟิทซ์

เจอรัลด ์(Ella Fitzgerald, 1917-1996) ฯลฯ  

บิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตตเ์ป็นนักเปียโนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทั้งในดา้นการบรรเลงเปียโน เทคนิค

ต่างๆ รวมไปจนถึงแนวคิดท่ีใชใ้นการอิมโพรไวส์ ความรู้เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเหมาะแก่การศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าผล

จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถเป็นประโยชน์ ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูทางวิชาการ รวมถึงบุคคลท่ีสนใจเก่ียวกบัลกัษณะการอิม

โพรไวส์ เสียงประสาน และเทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นการบรรเลงบทเพลงของบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์เพ่ือใชใ้น

การศึกษา และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการบรรเลงเปียโน อีกทั้งบทเพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี ท่ีนักเปียโนทั้ง 2 ท่านบรรเลง

เป็นการแสดงเด่ียวเปียโน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเทคนิค และวิธีการต่างๆ ท่ีใชใ้นการบรรเลงบทเพลงไดเ้ป็นอย่างดี 

ดงันั้นการใชบ้ทเพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี ท่ีนกัเปียโนทั้ง 2 ท่านบรรเลงสามารถเปรียบเทียบถึงลกัษณะและแนวคิดต่างๆ 

ของนกัดนตรีทั้ง 2 ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือวิเคราะห์ และเปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์จากบท

เพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี (I Loves You Porgy) ประพนัธ์โดย จอร์จ เกิร์ซวิน (George Gershwin) 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ผูว้ิจัยไดศึ้กษา และหาข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ บทความ เอกสารและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้ นจึง

นาํเสนอขอ้มลูโดยแบ่งขั้นตอนไดด้งัน้ีคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการ

นาํเสนอผลการวิจยัโดยขั้นตอนดงักล่าวมีขอบเขตการวิเคราะห์ และรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

1. เพ่ือวิเคราะห์การอิมโพรไวส์จากบทเพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี ท่ีบิลล ์อีแวนส์บรรเลงไวใ้นอลับั้มการแสดงสด

ท่ีมองเทรอซ์แจ๊สเฟสติวลั (Montreux Jazz Festival) เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1968 และการอิมโพร์ไวส์ของคีธ จาร์

เร็ตตจ์ากบทเพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี ท่ีบรรเลงไวใ้นอลับั้มโซโล่ทริบิว (Solo Tribute) ซ่ึงเป็นอลับั้มบนัทึกการแสดงสด

ท่ีประเทศญ่ีปุ่นเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน ค.ศ. 1987  

2. ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการบรรเลงเปียโนของบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ โดยมุ่งเน้น

ไปยงัเทคนิคต่างๆ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การตีความบทเพลง เสียงประสาน การบรรเลงประกอบ และการอิมโพรไวส์ 

3. ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ทั้งตวับทประพนัธ์คือทาํนอง การอิมโพรไวส์ รวมไปจนถึงช่วงนาํและท่อนจบของ

บทเพลง  

4. ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดและการวิเคราะห์ของเด่น อยู่ประเสริฐ อดิเรก เกตุพระจนัทร์ จอห์น วาเลริโอ (John 

Valerio) แคน แคนคายา (Can Cankaya) วาซิล เอ ซีเวทคอฟ (Vasil A CvetKov) และท่านอ่ืนๆ มาใชเ้พ่ืออธิบาย

แนวคิดต่างๆ ท่ีบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต ์ใชใ้นการบรรเลงเปียโน รวมไปจนถึงการอิมโพรไวส์ 
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ผูว้ิจยักาํหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1. โนต้บทเพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จีตน้ฉบบันาํมาจากหนงัสือไมลเ์ดวิสสแตนดาร์ด (Miles Davis Standards) 

2. บทเพลงไอเลิฟส์ยูพอร์จี บรรเลงโดยบิลล์ อีแวนส์ในอัลบั้มการแสดงสดท่ีมองเทรอซ์แจ๊สเฟสติวลั 

(Montreux Jazz Festival) ถอดโนต้โดยอาร์ท โทฟาเนลลี จูเนียร์ (Art Tofanelli Jr) 

3. บทเพลงไอเลิฟส์ยูพอร์จี บรรเลงโดยคีธ จาร์เร็ตต์ในอลับั้มโซโล่ทริบิว (Solo Tribute) ซ่ึงเป็นอลับั้ม

บนัทึกการแสดงสดท่ีประเทศญ่ีปุ่นถอดโนต้โดยรอร์ท โบวเก็ตต ์(Rod Bowkett) 

4. เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องผูว้ิจัยได้นําเสนอโน้ตเพลงท่ีใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยฉบบัน้ีต่อผูช่้วย

ศาสตราจารย ์เด่น อยูป่ระเสริฐ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนเปียโนแจ็สและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของโนต้เพลง  

5. เป็นการวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฏีแจ๊ส 

6. คาํศพัทท์างดนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้าํความหมายหรือคาํแปลมาจากหนังสือพจนานุกรมศพัทดุ์ริยางค

ศิลป์ เขียนโดยศาตราจารย ์ดร. ณชัชา พนัธ์เจริญ 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการวิจยัทาํให้ทราบถึงแนวคิดท่ีบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต ์ใชใ้นการบรรเลงบทเพลงไอเลิฟส์ยูพอร์

จี อยา่งไรก็ตามอาจมีบางประเด็นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัหรือแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะตวั ความช่ืนชอบ 

รวมไปจนถึงพ้ืนฐานทางด้านดนตรีแตกต่างกัน ดังนั้ นในหัวข้อน้ีผูว้ิจัยจะนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มา

เปรียบเทียบโดยใชต้าราง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง และความคลา้ยคลึงกนั โดยจะแบ่งเป็นหัวสําคญัไดแ้ก่

การตีความบทเพลง เสียงประสาน การบรรเลงประกอบ และการอิมโพรไวส์ 

 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ 

ประเด็นหลกั รายละเอียด บิลล ์อีแวนส์ คีธ จาร์เร็ตต ์

การตีความบทเพลง การขยายส่วน 

ลกัษณะจงัหวะ 

*  

บรรเลงโนต้สะบดั * * 

ลีลาสอดประสาน * * 

เสียงประสาน คอร์ดท่ีไม่มีโนต้พ้ืนตน้ *  

คอร์ดแบบแท่ง * * 

กลุ่มเสียงกดั   

การเขา้หาคอร์ดหลกัดว้ย

คอร์ดขนานโครมาติก 

* * 
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ประเด็นหลกั รายละเอียด บิลล ์อีแวนส์ คีธ จาร์เร็ตต ์

การวางแนวเสียง คู่ 4 เรียง

ซอ้น 

* * 

การใชท้รัยแอดใน

ช่วงเสียงบน 

* * 

การวางแนวเสียง 2 แนว * * 

การวางแนวเสียง 

แบบดรอป 2 

*  

การวางแนวเสียง 

ระยะกวา้ง 

* * 

การบรรเลงประกอบ ใช ้2 มือพร้อมกนั * * 

จงัหวะยก * * 

คอร์ดแตก * * 

บรรเลงประกอบโดยใช้

โนต้ 2-3 โนต้ 

* * 

บรรเลงประกอบโดยใช้

โนต้เสียงคา้ง 

* * 

การอิมโพรไวส์ โนต้ในคอร์ด * * 

อิมโพรไวส์โดยใชค้อร์ด

แบบแท่ง 

*  

การซํ้ารูปแบบจงัหวะ * * 

ใชโ้นต้โครมาติก * * 

พฒันาทาํนอง * * 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2493 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

5. การอภปิรายผล 

ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงแตกต่างและความคลา้ยคลึงของเทคนิค และแนวคิดต่างๆ ท่ีบิลล์ อี

แวนส์ และคีธจาร์เร็ต ใชใ้นการบรรเลงบทเพลง อยา่งไรก็ตามจากตารางเปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ยงัมีบางประเด็น

ท่ียงัไม่ชดัเจนมากนกั ผูว้ิจยัจะนาํเอาหัวขอ้สาํคญัมาอภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

ดา้นการตีความบทเพลงบิลล ์อีแวนส์มีการตีความโดยนาํโมทีฟท่ี 1 จากทาํนองตน้ฉบบัมาพฒันาและใชก้าร

ขยายส่วนลกัษณะจงัหวะ จากตน้ฉบบัเดิมมีลกัษณะเป็นโนต้เขบต็หน่ึงชั้นเปล่ียนเป็นโน้ตท่ีมีความยาวมากข้ึนและมี

การบรรเลงทาํนองบทเพลงจาก 1 ห้องเพลงกลายเป็น 2 ห้องเพลง ในขณะคีธ จาร์เร็ตต์ มีการตีความบทเพลงโดย

บรรเลงทาํนองให้สูงข้ึนไป 1 ช่วงคู่แปด 

 

 
โมทีฟท่ี 1 จากทาํนองตน้ฉบบั 

 
ทาํนองบทเพลงไอเลิฟยพูอร์จีท่ีบิลล ์อีแวนส์ตีความ 

 
ทาํนองบทเพลงไอเลิฟยพูอร์จีท่ีคีธ จาร์เร็ตตตี์ความ 

รูปท่ี 1 การตีความบทเพลงของบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต ์

 

ดา้นเสียงประสานทั้งบิลล์ อีแวนส์ และคีธจาร์เร็ตต์ มีการใช้เสียงประสานในลักษณะท่ีคลา้ยกนั มีการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างการดาํเนินคอร์ดของบทเพลง อีกทั้งใชก้ารเขา้หาคอร์ดหลกัดว้ยคอร์ดขนานโครมาติก เพ่ือให้

เสียงประสานมีการเคล่ือนท่ีขนานกนั และมีการใชลี้ลาสอดประสานแนวทาํนอง 

 

 
การเขา้หาคอร์ดหลกัดว้ยคอร์ดขนานโครมาติก 

รูปท่ี 2 การเขา้หาคอร์ดหลกัดว้ยคอร์ดขนานโครมาติก 

 

ดา้นการบรรเลงประกอบนักเปียโนทั้ง 2 ท่านมีการบรรเลงประกอบคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ส่ิงท่ี

คลา้ยคลึงกนัคือมีการใชค้อร์ดแตกในการบรรเลงประกอบ อาจเป็นเพราะบทเพลงไอเลิฟส์ยูพอร์จีมีลกัษณะเป็นบท
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เพลงบาลาดซ่ึงมีจงัหวะชา้ เลยทาํให้นักเปียโนทั้ง 2 ท่านใชค้อร์ดแตกในการบรรเลงประกอบ อย่างไรก็ตามในการ

บรรเลงคอร์ดแตกของนกัเปียโนทั้ง 2 ท่านยงัมีความแตกต่างกนั บิลล ์อีแวนส์มกัจะบรรเลงคอร์ดแตกในจงัหวะยกท่ี 

1 ซ่ึงแตกต่างจากคีธ จาร์เร็ตตท่ี์บรรเลงคอร์ดแตกในจงัหวะตก และส่ิงหน่ึงท่ีมีคลา้ยคลึงกนัคือ มีการบรรเลงประกอบ

โดยใชโ้นต้เสียงคา้ง บิลล ์อีแวนส์ใชโ้น้ตเสียงคา้งเพ่ือทาํให้บทเพลงมีช่องว่างในการอิมโพรไวส์ ในขณะท่ีคีธ จาร์

เร็ตตใ์ชโ้นต้เสียงคา้งเพ่ือให้เกิดการพลิกกลบัของคอร์ด 

 

 
การใชโ้นต้เสียงคา้ง 

รูปท่ี 3 การใชโ้นต้เสียงคา้ง 

 

ดา้นการอิมโพรไวส์เอกลกัษณ์ท่ีสามารถเห็นไดช้ดัในการอิมโพรไวส์ของบิลล์ อีแวนส์คือการสร้างทาํนอง

อิมโพรไวส์โดยใชโ้นต้โครมาติกเคล่ือนท่ีเขา้หาโนต้ในคอร์ด นอกจากน้ีบิลล์ อีแวนส์ยงัใชก้ารซํ้ ารูปแบบจงัหวะใน

การอิมโพรไวส์ โดยบรรงเลงให้โนต้ท่ีมีเสียงสูงท่ีสุดมีลกัษณะการเคล่ือนท่ีลง 

 

 
รูปท่ี 4 การอิมโพรไวส์ของบิลล ์อีแวนส์ 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ทราบถึงความคลา้ยคลึงและความแตกต่างในการบรรเลงบทเพลงไอเลิฟส์ยพูอร์จี

ของนกัเปียโนทั้ง 2 ท่าน และทาํให้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ทีนักเปียโนทั้ง 2 ท่านใชบ้รรเลงบทเพลง ทั้งใน

ดา้นของเสียงประสาน การอิมโพรไวส์ การบรรเลงประกอบ และการตีความบทเพลง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากตารางเปรียบเทียบทาํให้ทราบถึงแนวคิดต่าง ๆ ท่ีบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์  ใชใ้นการบรรเลง

บทเพลง ทั้งในเร่ืองของเสียงประสาน การอิมโพรไวส์ การบรรเลงประกอบ และการตีความบทเพลง อย่างไรก็ตาม

ประเด็นท่ีกล่าวมาน้ีมีทั้งคลา้ยกนัและแตกต่างกนั ในหัวขอ้น้ีผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาสรุปเพ่ือให้เกิด

ความเขา้ใจยิง่ข้ึน โดยจะแยกเป็นหัวขอ้สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

การตีความบทเพลงนกัเปียโนทั้ง 2 ท่านมีการตีความบทเพลงท่ีคลา้ยกนั และแตกต่างกนั ส่ิงท่ีคลา้ยกนัคือมี

การใชโ้นต้สะบดับรรเลงควบคู่ไปกบัทาํนอง และมีการใชลี้ลาสอดประสานบรรเลงสอดแทรกหรือบรรเลงควบคู่ไป

กบัทาํนอง อีกประเด็นหน่ึงท่ีมีลกัษณะคล้ายกันคือนักเปียโนทั้ง 2 ท่านมีการปรับเปล่ียนทาํนองบทเพลงเพ่ือให้

สอดคล้องกับการบรรเลงของตวัเอง รวมไปจนถึงการเพ่ิมคอร์ดเขา้ไปในโครงสร้างการดาํเนินคอร์ด และส่ิงท่ี
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แตกต่างกนัคือบิลล ์อีแวนส์ ใชก้ารขยายส่วนลกัษณะจงัหวะในการตีความบทเพลง ในขณะท่ีคีธ จาร์เร็ตต์บรรเลงทาํ

ทาํนองบทเพลงให้มีเสียงสูงข้ึนและตํ่าลง 1 ช่วงคู่แปด 

ดา้นเสียงประสานทั้งบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต ์มีการใชเ้สียงประสานในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัคือมีการใช้

คอร์ดแบบแท่ง การเขา้หาคอร์ดหลกัดว้ยคอร์ดขนานโครมาติก การวางแนวเสียงคู่ 4 เรียงซ้อน นอกจากน้ียงัมีการใช้

ทรัยแอดในช่วงเสียงบน การวางแนวเสียง 2 แนว และการวางแนวเสียงแบบระยะกวา้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ส่ิงท่ี

แตกต่างกนัคือไม่พบการวางแนวเสียงในลกัษณะดรอป 2 และการใชค้อร์ดท่ีไม่มีโนต้พ้ืนตน้ในการบรรเลงของคีธ 

จาร์เร็ตต ์ 

ด้านการบรรเลงประกอบนักเปียโนทั้ง 2 ท่านมีการใช้เทคนิคท่ีคล้ายกัน ส่ิงท่ีคล้ายกันในการบรรเลง

ประกอบของนกัเปียโนทั้ง 2 ท่านคือมีการใชค้อร์ดแตกในการบรรเลงประกอบ มีการบรรเลงประกอบพร้อมกนั 2 มือ 

และการบรรเลงประกอบในจงัหวะยก อีกทั้งใชก้ารบรรเลงประกอบท่ีประกอบไปดว้ยโน้ต 2-3 โน้ต รวมไปจนถึงมี

การใชโ้นต้เสียงคา้งในการบรรเลงประกอบ  

ดา้นการอิมโพรไวส์ทั้งบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ มีวิธีบรรเลงบทเพลงท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่

อยา่งไรก็ตามนกัเปียโนทั้ง 2 ท่านมีการใชเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีคลา้ยกนัและแตกต่างกนั ประเด็นท่ีคลา้ยกนัประกอบไปดว้ย

การใชโ้นต้ในคอร์ดสร้างทาํนอง การซํ้ารูปแบบจงัหวะ การใชโ้นต้โครมาติก และการพฒันาทาํนอง ส่ิงท่ีแตกต่างกนั

คือไม่พบการอิมโพรไวส์โดยใชค้อร์ดแบบแท่งในการบรรเลงของคีธ จาร์ เร็ตต ์

จากท่ีกล่าวมาทาํให้ทราบถึงความคลา้ยคลึง และแตกต่างกนัของนักเปียโนทั้ง 2 ท่านทั้งน้ีความคลา้ยคลึง

และแตกต่างกันระหว่างนักเปียโนทั้ ง 2 ท่านนั้ น เกิดจากความช่ืนชอบ หรือลักษณะนิสัย รวมไปจนสภาวะ

ส่ิงแวดลอ้มในการเจริญเติบโต และพ้ืนฐานทางดา้นดนตรีท่ีมีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีนกัเปียโนทั้ง 2 ท่าน

บรรเลง ลว้นแต่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดต่างๆ รวมไปจนถึงเทคนิคท่ีนักเปียโนทั้ง 2 ท่าน

นิยมนาํมาบรรเลงบทเพลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงแนวคิดเทคนิคต่างๆ ท่ีบิลล ์อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ ใชใ้นการบรรเลง

บทเพลง ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ในการประยกุตใ์ชใ้นการบรรเลงบทเพลงไดห้ลากหลาย ผลจากการนาํความรู้

จากการวิจยัในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการบรรเลงบทเพลงทาํให้สามารถเขา้ใจในเร่ืองของเสียงประสาน การอิมโพร

ไวส์ การบรรเลงประกอบ และการตีความบทเพลงไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการบรรเลงของบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์

เร็ตตใ์นลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ การบรรเลงในลกัษณะทรีโอ ควอร์เทต็ หรือควินเทต็ ซ่ึงมีความแตกต่างจากการบรรเลง

เด่ียวก็มีความน่าสนใจเช่นกนั เพราะการบรรเลงในลกัษณะดงักล่าวก็เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงทกัษะดา้นอ่ืน ของนัก

เปียโนทั้ง 2 ท่าน ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางการศึกษาให้ผูท่ี้สนใจ และเป็นประโยชน์

ต่อผูอ่้านไม่มากก็นอ้ย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง “การตีความและฝึกซ้อมในบทเพลง โซนาตาหมายเลข 23 ลาํดับท่ี 57 ของ เบโทเฟน” มี

วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ตีความเทคนิคการบรรเลง หาแนวทางการฝึกซ้อม อีกทั้งเพ่ือนาํเสนอความไพเราะและ

งดงามผา่นการแสดงคอนเสิร์ตโดยมีขอบเขตการศึกษาคือ เป็นการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงในเชิงทฤษฏีดนตรีแบบ

แผน สังคีตลกัษณ์ของบทเพลง รวมถึงการวิเคราะห์ตีความเทคนิควิธีการบรรเลงและแนวการฝึกซอ้มเปียโนเท่านั้น 

จากผลการศึกษาบทเพลงทั้ง 3 ท่อนของ โซนาตาหมายเลข 23 ลาํดบัท่ี 57 พบว่าบทเพลงมีอารมณ์และสีสัน

ท่ีหลากหลาย อีกทั้งการบรรเลงช่วงตอนต่าง ๆ นั้นจะมีเทคนิคการบรรเลงท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการบรรเลงแทรกอยู่ในบท

เพลงทั้งหมด 11 เทคนิค คือ การเล่นอาร์เปโจพร้อมกนัทั้งสองมือ การเล่นคอร์ดแตกในจงัหวะ 3 พยางค์ การสลบัน้ิว

เล่นโนต้รัว 3 พยางค ์การถ่ายนํ้าหนกัเพ่ือเล่นคอร์ด การเคล่ือนไหวท่ีสัมพนัธ์กนัระหว่างมือทั้งสองขา้ง การเล่นขา้ม

มือ การใชข้อ้มือเล่นแนวเบสแบบอลัแบร์ตี การไล่บนัไดเสียงให้พร้อมกนัทั้งสองมือ การเล่นโนต้สั้น การเล่นโนต้คู่ 8 

สลบักบัโนต้ขั้นคู่ และการกระดกขอ้มือเล่นโน้ตขั้นคู่ท่ีสลบักนั 2 คู่ อย่างไรก็ตามนอกจากเทคนิคแลว้ ยงัตอ้งอาศยั

แนวทางการฝึกซอ้มบทเพลงท่ีดีร่วมดว้ย เพ่ือทาํให้บทเพลงมีความไพเราะมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ วิเคราะห์ภาพรวมของบท

เพลง ตีความเทคนิคท่ีใชใ้นการบรรเลงในแต่ละช่วง ฝึกซอ้มทีละมือและจาํเสียงของแต่ละมือให้ได ้ฝึกซ้อมบทเพลง

ตามช่วงตอนท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้เก็บรายละเอียดในการบรรเลงทั้งหมด ใชเ้คร่ืองกาํกบัจงัหวะร่วมดว้ยเสมอ และใชก้าร

ฝึกซอ้มดว้ยความคิดและความจาํโดยไม่ใชเ้ปียโน 

คาํสําคญั:  เบโทเฟน, การตีความ, เปียโน 

ABSTRACT 

The study of “Beethoven’s piano sonata no.23 op.57: interpretation and practice strategies”, aims to 

analyze musical performance techniques, look for practice strategies, and present the aesthetics of music through 

the recital. The scope covers the analysis of the composition as traditional music, musical form, musical 

performance techniques, and practice strategies. 

After studying the three movements of piano sonata no.23 op.57, it shows that the composition contains a 

variety of emotional expressions and tone color. In addition, the researcher also suggests 11 performance 
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techniques as follows: 1) two-handed arpeggios, 2) triplet broken chords, 3) tremolo techniques, 4) hand weight 

shifting while playing chord, 5) two-handed movement control, 6) hand crossing, 7) Alberti bass, 8) scales on both 

hands, 9) staccato, 10) back-and-forth switching between an octave and an interval, and 11) wrist raising while 

playing  two intervals back and forth. However, apart from these, practice strategies also play an essential role in 

enhancing the tune. These includes exploring the overview of the composition, interpreting the techniques in each 

part, practicing one hand at a time and memorizing the sounds of each hand, practicing according to the analysis, 

remembering every detail, practicing with a metronome, and imaginary practicing without the instrument. 

Keywords:  BEETHOVEN, INTERPRETATION, PIANO 

 

1. บทนํา 

โซนาตาหมายเลข 23 ลาํดบัท่ี 57 ในกุญแจเสียงเอฟไมเนอร์ (F Minor) หรืออีกช่ือหน่ึงว่า อปัปัซซิโยนาตา 

(Appassionata) ซ่ึงในภาษาอิตาเลียนมีความหมายวา่ ความหลงใหล ประพนัธ์ข้ึนโดย ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน (Ludwig 

van Beethoven, 1770-1827) คีตกวีชาวเยอรมนั (German) โดยบทเพลงน้ีถือเป็นเพลงท่ีมีช่ือเสียงมากจากโซนาตา

ทั้งหมดท่ีเขาประพนัธ์ข้ึนในบรรดาหมู่นกัเปียโน เน่ืองดว้ยทาํนองท่ีไพเราะ ประกอบกบัความยากท่ีทา้ทายฝีมือของ

ตวัผูบ้รรเลง เช่นเดียวกบัท่ี คินเดอร์แมนไดก้ล่าวไวว้่า “โซนาตาบทน้ี ถือเป็นหน่ึงในสองโซนาตา ท่ีจดัว่ามีช่ือเสียง

ท่ีสุดในช่วงกลางชีวิตของเบโทเฟน (Middle Period) และอีกหมายเลขหน่ึงคือวลัด์ชไตน์ (Waldstein)” (Kinderman, 

2009, p. 109) 

เบโทเฟน ถือเป็นผูน้าํดนตรีรูปแบบใหม่ จากยุคคลาสสิก (Classic) มาสู่ยุคโรแมนติก (Romantic) เขาได้

ประพนัธ์โซนาตาสาํหรับเปียโนท่ีใชเ้ปียโนบรรเลงเพียงอยา่งเดียวไวท้ั้งหมด 37 บท ซ่ึงโซนาตาหมายเลข 23 ลาํดบัท่ี 

57 ในกุญแจเสียงเอฟไมเนอร์ น้ีประพนัธ์ข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1804-1805 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีเบโทเฟนเร่ิมมี

ปัญหาทางการไดย้นิจนนาํไปสู่การสูญเสียการไดย้ินในท่ีสุด อย่างไรก็ตามเขาเร่ิมมีอาการสูญเสียการไดย้ินตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1801 (ไขแสง ศุขะวฒันะ, 2554, น. 57) และช่วงเวลาเดียวกนัน้ีทาํให้เขาเร่ิมมีอาการซึมเศร้าจากอาการป่วย เร่ิม

เก็บตวัปลีกวิเวก ไม่พบปะผูค้น ประกอบกบัช่วงเวลานั้นบา้นเมืองเกิดภาวะสงคราม โซนาตาบทน้ีจึงอาจเป็นบทเพลง

ท่ีสะทอ้นภาวะอารมณ์และความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานั้นไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีโซนาตาบทน้ียงัมีความโดดเด่น 

และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แตกต่างจากบทอ่ืนท่ีเขาไดป้ระพนัธ์ไว ้ทั้งทางดา้นอารมณ์ สังคีตลกัษณ์ อีกทั้งเทคนิคการ

บรรเลงท่ีมีความยากกว่าโซนาตาบทอ่ืนท่ีผา่นมา (Gillespie, 1965, p. 186) 

อยา่งไรก็ตาม การบรรเลงบทเพลงคลาสสิกของเปียโนให้มีประสิทธิภาพและความไพเราะนั้นจึงตอ้งอาศยั

องค์ความรู้หลายด้าน เช่น การวิเคราะห์บทเพลง (Analyze) และความรู้ความเขา้ใจในสังคีตลกัษณ์ของบทเพลง 

(Form) และอ่ืนๆ เพ่ือให้ผูบ้รรเลงสามารถตีความบทเพลง (Interpretation) ไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงการเขา้ใจถึง

ความตอ้งการของผูป้ระพนัธ์มีความสาํคญัมาก หากจุดน้ีขาดหายไป อาจทาํให้บทเพลง บรรเลงออกมาไดไ้ม่ดี หาก

บทเพลงมีความเป็นเอกลกัษณ์มากเพียงใด ตอ้งอาศยัการคน้ควา้และเตรียมการมากเท่านั้น (Bacon, 2011, p. 7) นัก

ดนตรีท่ีบรรเลงจะตอ้งผสมผสานองคค์วามรู้เหล่าน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมกบัตวันักดนตรีเอง ส่ิง

สาํคญัของการบรรเลงบทเพลงให้ดีนั้นจะเกิดข้ึนในช่วงการเตรียมตวัก่อนการบรรเลง   การฝึกซ้อมท่ีเหมาะสมก็เป็น

อีกส่วนท่ีสาํคญั 
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โดยอภิชยั เล่ียมทอง (2555, น.29) ไดส้รุปหลกัการฝึกซ้อมดนตรีออกเป็น 3 หลกัการคือ หลกัการก่อนทาํ

การฝึกซอ้ม  ขณะทาํการฝึกซอ้ม และหลงัการฝึกซ้อมนอกจากน้ียงัมีปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบไดอี้ก เช่นปัญหาการจาํโน้ต

และระยะเวลาฝึกซ้อมท่ีมีน้อย ซ่ึงภาวไล ตันจันทร์พงศ ์(2555, น. 40) ได้เสนอวิธีคล่ีคลายปัญหาดงักล่าว โดย

วิเคราะห์บทเพลง และฝึกซ้อมทีละส่วน อีกประการหน่ึงคือการพยายามฝึกซ้อมให้เหมือนการแสดงจริงทุกคร้ัง

สาํหรับการบรรเลงเปียโน นกัเปียโนท่ีดีจะมีทกัษะและไหวพริบการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกาย อาทิ การเลือกใช้

น้ิวมือ วิธีการกด รูปแบบการถ่ายเทนํ้ าหนักจากมือ ขอ้มือ หรือแขน และเทา้ท่ีใชเ้หยียบเพเดิล (Pedal) เป็นตน้ นัก

เปียโนแต่ละคนจะมีลกัษณะเฉพาะ (Style) การเล่นท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัสรีระร่างกายของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี

ยงัมีปัจจยัทางดา้นเคร่ืองดนตรีท่ีพฒันามาในแต่ละยุคตามลาํดบั เห็นไดว้่าเปียโนนั้นถูกพฒันามาจนมีเสียงท่ีไพเราะ

ทาํเสียงดงัเบาไดต้ามตอ้งการ อยา่งไรก็ตามการนาํเร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงของเปียโนมาเป็นปัจจัย

สําคัญในการสร้างลีลาการบรรเลงตามแนวทางท่ีเหมาะสมนั้นเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกันไม่จบส้ิน นักเปียโนรุ่นใหม่

มองเห็นแนวทางไม่เหมือนกนั และไม่ถือว่าผิดหากลีลาการบรรเลงเปียโนของคนอ่ืนในเพลงเดียวกนันั้นไม่เหมือน

แนวทางของตน แต่กลบัมองว่าเป็นศิลปะของการบรรเลงเปียโนอยา่งแทจ้ริง (ณชัชา พนัธุ์เจริญ, 2551, น. 104) 

นอกจากน้ีการนาํเสนอบทเพลงสู่สาธารณะชนนั้นมีความสําคญัยิ่ง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ผูค้นท่ีสนใจมี

ความเขา้ใจในดนตรีคลาสสิก ผูบ้รรเลงตอ้งเตรียมพร้อมในหลายดา้นเน่ืองจากเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้จากศาสตร์

ต่าง ๆ เช่น การศึกษาบริบท การวิเคราะห์สังคีตลกัษณ์ การทาํการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตีความ

เทคนิค และแนวทางในการฝึกซ้อม เป็นตน้  จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการวิจยั การตีความและ

ฝึกซอ้ม เปียโนโซนาตาหมายเลข 23 ลาํดบัท่ี 57 ของเบโทเฟน  โดยผูว้ิจยัหวงัว่าการศึกษาบทประพนัธ์ดงักล่าวจะทาํ

ให้เกิดแรงบนัดาลใจแก่ผูท่ี้เรียนดนตรี หรือผูท่ี้สนใจ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจถึงวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการวิจยัน้ี

เพ่ือประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมเป็นแนวทางการศึกษาให้กบัวงการดนตรีในประเทศไทยได ้

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ตีความเทคนิคการบรรเลงท่ีใชใ้นบทเพลง 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการฝึกซอ้มของบทเพลง 

2.3 เพ่ือนาํเสนอความไพเราะและงดงามของบทเพลงผา่นการแสดงคอนเสิร์ต 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การทาํวิจยั เร่ืองการฝึกซอ้มและตีความเพ่ือการแสดงในบทเพลงเปียโนโซนาตาเบอร์ 23 โอปุส 57 ของลุด

วิก ฟาน เบโทเฟน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูว้ิจัยไดศึ้กษาและเข้าใจถึงตัวบทเพลงน้ี และได้ทราบถึงวิธีการฝึกซ้อม 

เทคนิคในการบรรเลง รวมถึงการตีความบทเพลงเพ่ือให้การแสดงออกมามีประสิทธิภาพ สําหรับขั้นตอนการศึกษาน้ี 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา โดยเรีมจากการเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู และการนาํเสนอขอ้มลู  

 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา จากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ ดงัน้ี  

3.1.1 ขอ้มูลจากหนังสือ ตาํรา บทความ วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั เทคนิคในการบรรเลง การ

ตีความและการฝึกซอ้มเพ่ือการแสดง  ไดแ้ก่ 
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1) บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเพลง 

2) หลกัในการฝึกซอ้มดนตรีให้เกิดประสิทธิภาพ ของ อภิชยั เล่ียมทอง และภาวไล ตนั

จนัทร์พงศ ์

3) ลกัษณะของดนตรีและบทเพลงเปียโนในยคุคลาสสิก 

4) เทคนิคในการบรรเลงท่ีเหมาะสม ของภาวไล ตนัจนัทร์พงศ ์

5) งานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 เวบ็ไซต ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากเฉพาะแหล่งขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

เช่นมีท่ีมาจากหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลยั หรือ สืบค้นจากฐานขอ้มูลโปรเควส (Proquest) โดยสามารถแบ่ง

ขอ้มลูออกเป็นหัวขอ้ดงัน้ี 

1) ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีความและการฝึกซอ้มเพ่ือการแสดง 

2) ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเพลง เปียโนโซนาตาเบอร์ 23 โอปุส 57 ของลุดวิก ฟาน เบ

โทเฟน ทั้งดา้นสังคีตลกัษณ์ การตีความและการฝึกซอ้มเพ่ือการแสดง 

โนต้เพลงท่ีปรากฏในวิจยัฉบบัน้ีมาจากหนังสือ Complete Piano Sonatas Volume IIของสํานักพิมพ ์Dover 

Publications เรียบเรียงโดย ไฮน์ริค เชงเคอร์ (Heinrich Schenker) ปี ค.ศ. 1975 

 

3.2 ข้ันตอนการทาํวจิัย 

หลงัจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาต่อโดยการนาํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวเ้บ้ืองตน้ 

มาวิเคราะห์เพ่ือใชส้าํหรับการฝึกซอ้มและตีความบทเพลง แบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

3.2.1 ศึกษาบริบทของตวับทเพลง 

3.2.2 ศึกษาสังคีตลกัษณ์ในบทเพลงของเบโทเฟนเพ่ิมเติม 

3.2.3 ศึกษาตวับทเพลงผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของการบรรเลง โดยศิลปินหลายบุคคล 

เพ่ือเปรียบเทียบและเพ่ือเป็นแนวทางในการตีความการบรรเลง 

3.2.4 ศึกษาวิเคราะห์บทเพลงโดยนาํขอ้มลูท่ีไดม้าใชป้ระกอบการพิจารณาตีความ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้

วิธีการบรรเลงท่ีมีความเหมาะสม 

3.2.5 พิจารณาแนวทางการฝึกซ้อมของผูว้ิจยัเอง เพ่ือให้การฝึกซ้อมไดคุ้ณภาพสูงสุดและเป็น

ประโยชน์ต่อการทาํวจิยั 

 

3.3 ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์ โดยให้ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยมีวิธีการดงัน้ี 

3.3.1 นาํขอ้มลูท่ีรวบรวมมาทั้งหมดมาเรียงลาํดบัออกเป็นขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ 

3.3.2 ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องตามวตัถุประสงค์ และขอบเขตของการทาํวิจัย ท่ีได้

กาํหนดไว ้

3.3.3 วิเคราะห์ขอ้มลูจากบทความ วารสารทางวิชาการ รวมไปถึงหนงัสือ และตาํราท่ีเก่ียวขอ้งวา่มี

ความถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงกนัหรือไม่ 
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3.3.4 วิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์และขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์

สังคีตลกัษณ์ของบทเพลง วิเคราะห์เทคนิคท่ีใชใ้นการบรรเลง และแนวทางการฝึกซอ้ม 

3.3.5 เตรียมนาํเสนอขอ้มลูทั้งในรูปแบบ 

 

3.4 การนําเสนอข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์และการแสดงเด่ียวเปียโน ผูว้ิจยัไดท้าํการเผยแพร่งานออกเป็น 2 

รูปแบบ คือ 

3.4.1 การแสดงคอนเสิร์ตในช่ือ Master Piano Recital ทาํการแสดงเม่ือวนัองัคารท่ี 10 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 ท่ีห้อง 215 ออดิทอเรียม ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลยัรังสิต 

3.4.2 การเขียนรายงานวจิยั เสนอถึงวธีิการฝึกซอ้ม การตีความบทเพลง และแนวทางการฝึกซ้อม

ในแต่ละช่วงของบทเพลง 

 

4. ผลการวจิัย 

จากผลการวิเคราะห์และตีความบทเพลง เปียโนโซนาตาหมายเลข 23 ลาํดับท่ี 57 จากบทเพลงความยาว

ทั้งหมด 720 ห้อง แบ่งออกเป็น 3 ท่อน ผูว้ิจยัไดผ้ลสรุปถึงเทคนิค และแนวคิดท่ีใชส้ําหรับการฝึกซ้อม ไดท้ั้งส้ิน 11 

เทคนิค ไดแ้ก่ การเล่นอาร์เปโจพร้อมกนัทั้งสองมือ การเล่นคอร์ดแตกในจงัหวะ 3 พยางค์ การสลบัน้ิวเล่นโน้ตรัว 3 

พยางค์ การถ่ายนํ้ าหนักเพ่ือเล่นคอร์ด การเคล่ือนไหวท่ีสัมพนัธ์กันระหว่างมือทั้งสองขา้ง การเล่นขา้มมือ การใช้

ขอ้มือเล่นแนวเบสแบบอลัแบร์ตี การไล่บนัไดเสียงให้พร้อมกนัทั้งสองมือ การเล่นโน้ตสั้ น การเล่นโน้ตคู่ 8 สลบักบั

โนต้ขั้นคู่ และการกระดกขอ้มือเล่นโนต้ขั้นคู่ท่ีสลบักนั 2 คู่ โดยแต่ละเทคนิคมีรายละเอียดดงัน้ี 

การเล่นอาร์เปโจพร้อมกนัทั้งสองมือ ดา้นเทคนิค ผูว้จิยัใชว้ิธีถ่ายนํ้ าหนัก เพ่ือเล่นอาร์เปโจให้พร้อมกนัทั้ง

สองมือ โดยถ่ายนํ้าหนกัจากแขน และมือ ลงบนน้ิวในขณะท่ีน้ิวติดคียเ์ปียโน และฝึกซ้อมให้ชาํนาญโดยการซ้อมใน

อตัราจงัหวะท่ีชา้เป็นอนัดบัแรก ซํ้ าหลาย ๆ รอบ โดยในแต่ละรอบนั้นให้สังเกตว่า อาร์เปโจท่ีเล่นน้ี มีการพฒันาข้ึน

ตามท่ีวางแผนไวห้รือไม่ หากดีข้ึนควรจะเพ่ิมอตัราจงัหวะให้เร็วข้ึนจนมีความเร็วเท่าอตัราจงัหวะจริง 

การเล่นคอร์ดแตกในจงัหวะ 3 พยางค์ ดา้นเทคนิค ผูว้ิจยัใชว้ิธีหมุนขอ้มือ และถ่ายนํ้ าหนักลงไปบนโน้ต

จงัหวะตก โดยให้โนต้จงัหวะตกนั้นดงักว่าโน้ตตวัอ่ืน และทาํการฝึกซ้อมโดยสังเกตองศาของขอ้มือ ให้หมุนไปใน

ทิศทางท่ีสัมพนัธ์กบัโนต้ในจงัหวะตก เร่ิมจากฝึกซอ้มในอตัราจงัหวะท่ีชา้ก่อน โดยบรรเลงเนน้โนต้จงัหวะความเขม้

เสียงดงัมาก เพ่ือให้กลา้มเน้ือคุน้ชินกบัการบรรเลงในลกัษณะน้ีก่อน จากนั้นจึงเร่งจงัหวะข้ึน 

การสลบัน้ิวเล่นโนต้รัว 3 พยางค ์ในเร่ืองเทคนิคการบรรเลงนั้น ผูว้ิจยัเลือกใชน้ิ้ว 3, 2 และ 1 ในการบรรเลง 

โดยให้น้ิวอยู่ติดคียม์ากท่ีสุด เสียงท่ีไดจ้ะมีความเขม้เสียงเท่ากัน และไม่กระแทก ทาํการฝึกซ้อมโดย บรรเลงเน้น

จงัหวะตกในอตัราจงัหวะท่ีชา้ และขณะฝึกซอ้มตอ้งสังเกตค่าความยาวของโนต้ท่ีบรรเลง ให้มีความยาวเท่ากนั  แลว้

จึงเร่งอตัราจงัหวะข้ึนให้เร็วข้ึนตามลาํดบั 

การถ่ายนํ้าหนกัเพ่ือเล่นคอร์ด ทางดา้นเทคนิค ผูว้ิจยัใชก้ารถ่ายนํ้ าหนักจากท่อนแขนและมือ ลงไปบนน้ิว

โดยท่ีน้ิวแตะคียเ์ปียโนตลอดเวลา แลว้จึงถ่ายนํ้าหนกัลงไปท่ีน้ิวเพ่ือกดคอร์ด กางขอ้ศอกออกเล็กนอ้ย เพ่ือให้เสียงดงั

ออกมาพร้อมกนั และไม่กระแทก ในการฝึกซอ้ม ผูว้ิจยัไดเ้ล่นคอร์ดแท่งเมเจอร์และไมเนอร์ในบนัไดเสียงต่าง ๆ บน
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รูปพลิกกลับต่าง ๆ สลบักนัไปเป็นอาร์เปโจคอร์ดแท่ง โดยจะบรรเลงโน้ตเหมือนกันทั้งสองมือ เพ่ือสร้างความ

ชาํนาญในการเล่นคอร์ดเหล่าน้ี 

การเคล่ือนไหวท่ีสัมพนัธ์กนัระหว่างมือทั้งสองขา้ง ดา้นเทคนิค ผูว้ิจยัใชก้ารขยบัขอ้มือและแขนให้สัมพนัธ์

กนัไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้รู้สึกถึงประโยคจากมือทั้งสองขา้ง มีการรับส่งกนั เพ่ือให้เสียงมีความต่อเน่ืองกัน 

และฝึกซอ้มในจงัหวะท่ีชา้มาก สังเกตขอ้มือและรูปแบบการเคล่ือนไหว ให้การหมุนของขอ้มือ สัมพนัธ์กบัมืออีกขา้ง

หน่ึงในลกัษณะรับส่งการเคล่ือนไหว จากนั้นจึงเร่งจงัหวะข้ึน 

การเล่นขา้มมือ ในดา้นของเทคนิค ผูว้ิจัยทาํการเล่นขา้มมือโดยการนาํน้ิวไปวางไวบ้นคียท่ี์ตอ้งการจะ

บรรเลงก่อน แลว้จึงกดโนต้นั้น ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดเสียงกระแทก และยงัสามารถควบคุมความเขม้เสียงไดดี้กว่าการกด

โนต้ขณะท่ีน้ิวลอยออกจากคีย ์ผูว้ิจยัฝึกซอ้มบรรเลงโน้ตกระโดดซํ้ าทีละ 2 ตวัซํ้ าไปมา โดยเม่ือบรรเลงโน้ตตวัแรก

แลว้ จะรีบนาํน้ิวไปวางไวเ้หนือคียเ์ปียโนท่ีจะเล่น แต่จะไม่กดโน้ตตวันั้น เสมือนเป็นการซ้อมการเคล่ือนท่ีจากจุด

หน่ึงไปอีกจุดหน่ึง การซอ้มลกัษณะน้ีจาํเป็นตอ้งซอ้มดว้ยจงัหวะชา้ก่อน เพ่ือให้กลา้มเน้ือจาํตาํแหน่งของตวัโน้ตได ้

จากนั้นจึงเร่ิมซอ้มในลกัษณะขา้งตน้ให้จงัหวะเร็วข้ึนตามลาํดบั 

การใชข้อ้มือเล่นแนวเบสแบบอลัแบร์ตี ผูว้ิจยัใชก้ารหมุนขอ้มือในเล่นแนวเบสแบบอลัแบร์ตี เพ่ือให้เสียง

และนํ้าหนกัเท่ากนัทุกตวั โดยท่ีให้จุดศนูยก์ลางเป็นโนต้ตวักลางของคอร์ด นอกจากน้ีวิธีการดงักล่าวยงัทาํให้สามารถ

บรรเลงไดน้านและเร็วข้ึน โดยไม่มีอาการเหน่ือยลา้ท่ีมือ สามารถทาํการฝึกซอ้มในอตัราจงัหวะท่ีชา้ก่อน แลว้จึงค่อย

เร่งจังหวะข้ึน แต่หากเร่งจงัหวะข้ึนแลว้ทาํให้โน้ตท่ีบรรเลงออกมา มีอตัราจงัหวะไม่เท่ากัน จึงควรซ้อมในอตัรา

จงัหวะท่ีสามารถควบคุมน้ิวไดดี้ก่อน หลงัจากนั้นจึงเร่งจงัหวะข้ึนโดยใชเ้คร่ืองกาํกบัจงัหวะเขา้ช่วย 

การไล่บนัไดเสียงให้พร้อมกนัทั้งสองมือ ดา้นเทคนิค ผูว้ิจยัไล่บนัไดเสียงโดยให้มือขา้งใดขา้งหน่ึงบรรเลง

นาํเป็นหลกั ส่วนอีกขา้งหน่ึงนั้น บรรเลงตาม โดยมือขา้งท่ีนาํอาจเพ่ิมความเขม้เสียงข้ึนเล็กน้อย เพ่ือให้เสียงท่ีไดมี้

ความพร้อมเพรียงกนั ฝึกซอ้มโดยบรรเลงเนน้โนต้ท่ีไล่บนัไดเสียงทุกตวัให้ดงัมาก เพ่ือให้น้ิวแข็งแรง หลงัจากนั้นจึง

บรรเลงให้เร็วข้ึนตามลาํดบั 

การเล่นโน้ตสั้ น ด้านเทคนิค ผูว้ิจยัเล่นโน้ตให้สั้ นโดยการวางน้ิวติดคียเ์ปียโนก่อน แลว้จึงออกแรงเพ่ือ

กระตุกขอ้มือและน้ิวให้เดง้ข้ึนจากคียเ์ปียโน จะไดเ้สียงท่ีสั้ นและไม่กระแทก ในการฝึกซ้อมนั้ นควรทาํการซ้อม 

หลาย ๆ รอบจนน้ิวมือนั้นชินกบัเทคนิค 

การเล่นโนต้คู่ 8 สลบักบัโนต้ขั้นคู่ ภายในระยะช่วงคู่ 8 ดา้นเทคนิคการบรรเลง ผูว้ิจยัใชก้ารยกขอ้มือและ

ท้ิงนํ้ าหนกัลงบนน้ิว ในขณะท่ีน้ิวติดอยูก่บัคียต์ลอดเวลา และทาํการเนน้จงัหวะหนกัในกลุ่มโนต้นั้น ๆ เพ่ือไม่ให้การ

บรรเลงมีการสะดุด การซอ้มควรทาํการซ้อมโดยไม่ยกขอ้มือก่อน เพ่ือให้ทราบถึงตวัโน้ตท่ีตอ้งทาํการบรรเลงก่อน 

จากนั้นจึงซอ้มโดยเนน้จงัหวะหนักให้ดงัมาก จะช่วยให้ผูว้ิจยัรู้สึกจงัหวะในบทเพลง และทาํการควบคุมจงัหวะให้

คงท่ีขณะซอ้มโดยใชเ้คร่ืองกาํกบัจงัหวะเขา้ช่วย  

การกระดกขอ้มือเล่นโนต้ขั้นคู่ท่ีสลบักนั 2 คู่ ส่วนของเทคนิคนั้น ผูว้ิจยัใชก้ารยกและท้ิงนํ้ าหนักขอ้มือใน

แนวด่ิง เพ่ือเล่นโน้ตขั้นคู่ 2 คู่ ท่ีมีรูปแบบซํ้ าและสลบัไปมา ระหว่างโน้ตคู่นั้น ๆ เพ่ือให้บรรเลงไดน้าน และทาํให้

เสียงออกมาพร้อมกนัในแต่ละคู่โนต้ ในอตัราจงัหวะท่ีชา้ก่อน โดยสงัเกตลกัษณะและความสูงของขอ้มือตลอดเวลา

ขณะฝึกซอ้ม ให้มีการเคล่ือนไหวท่ีเท่ากนัทุกคร้ัง เพ่ือให้เสียงออกมาพร้อมกนั หลงัจากนั้นจึงเร่งจงัหวะให้เร็วข้ึน 

และทาํการซอ้มซํ้าหลาย ๆ คร้ัง เพ่ือใหก้ลา้มเน้ือแข็งแรงข้ึน สามารถบรรเลงนานข้ึน 
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อยา่งไรก็ตามนอกจากการฝึกซ้อมทั้ง 11 เทคนิคแลว้ เพ่ือทาํให้บทเพลงมีความไพเราะมากยิ่งข้ึน ยงัตอ้ง

อาศยัแนวทางการฝึกซ้อมบทเพลงท่ีดีร่วมดว้ย ได้แก่ วิเคราะห์ภาพรวมของบทเพลง ตีความเทคนิคท่ีใช้ในการ

บรรเลงในแต่ละช่วง ฝึกซอ้มทีละมือและจาํเสียงของแต่ละมือให้ได ้ฝึกซ้อมบทเพลงตามช่วงตอนท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้

เก็บรายละเอียดในการบรรเลงทั้งหมด ใชเ้คร่ืองกาํกบัจังหวะร่วมดว้ยเสมอ และใชก้ารฝึกซ้อมดว้ยความคิดและ

ความจาํโดยไม่ใชเ้ปียโน 

 

5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาและวิจยั ผูบ้รรเลงควรทาํการศึกษาเร่ืองสังคีตลกัษณ์ในบทเพลงเป็นอนัดบัแรก เพ่ือให้รู้ถึง

ลาํดบัความสาํคญัของโนต้ในแต่ละช่วงตอน จากนั้นจึงตีความวิธีการบรรเลง แลว้นาํมาฝึกซอ้ม โดยแบ่งเป็นบทเพลง

เล็ก ๆ ในแต่ละตอน อาจแบ่งทีละคร่ึงหน้า เพราะจะทาํให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมและจาํ แลว้จึงซ้อมย ํ้าหลาย ๆ รอบใน

อตัราจงัหวะท่ีชา้ก่อนแลว้จึงค่อย ๆ เร่งข้ึน และควรวางแผนการใชน้ิ้วตั้งแต่การซอ้มคร้ังแรกทนัที โดยทดลองใชน้ิ้ว

ขณะท่ีบรรเลงในอัตราจงัหวะจริง เพ่ือให้มัน่ใจว่าน้ิวท่ีเลือกนั้ นเหมาะสมกับผูบ้รรเลง สามารถบรรเลงไดอ้ย่าง

ง่ายดาย และสุดทา้ยก่อนการแสดงเด่ียวนั้น ควรฝึกซอ้มให้เหมือนกบัการแสดงจริง โดยจาํลองสถานการณ์จริงใน

สถานท่ี ๆ จะทาํการแสดงจริง 

ในการฝึกซอ้มนั้นอาจเกิดปัญหาในบทเพลง โดยปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการเลือกใชน้ิ้วท่ีไม่เหมาะสม

กบัการบรรเลง ผูบ้รรเลงจึงแกไ้ขดว้ยการเปล่ียนน้ิวท่ีใชใ้นการบรรเลง ให้เหมาะสมกบัลกัษณะในการบรรเลง ปัญหา

การบรรเลงท่ีมือทั้งสองขา้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัจนทาํให้เสียงนั้นออกมาไม่พร้อมกนัทั้งสองมือ สามารถแกไ้ขได้

โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เขา้ช่วย อีกทั้งยงัมีการตีความของบทเพลงในช่วงตอนต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัเห็นว่า

ไม่เหมาะสมกบัการบรรเลง เช่น การบรรเลงในความเขม้เสียงดงัทั้งประโยค แกไ้ขไดโ้ดยการปรับลดลงให้เหมาะสม  

อยา่งไรก็ตามผูบ้รรเลงแต่ละคนจะมีเทคนิคในการฝึกซ้อม การตีความ รวมถึงวิธีการบรรเลงท่ีแตกต่างกนั 

ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์จากการเรียน ผูแ้นะนาํ อาจารย ์หรือแมก้ระทั้งประสบการณ์จากการบรรเลง ซ่ึงผูบ้รรเลง

จะตอ้งหาวิธีท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัต่าง ๆ ของผูบ้รรเลง ทั้งในดา้นเวลา สถานท่ี การใชเ้ลือกใชน้ิ้วในการบรรเลง และ

ปัจจยัอ่ืน ๆ รวมไปถึงการตีความบทเพลงในบริบทอ่ืนอีก เช่น ช่วงเวลาท่ีประพนัธ์เพลง อารมณ์ต่าง ๆ ในบทเพลง 

ตลอดจนการเลือกโนต้ท่ีนาํมาใชบ้รรเลง จากนั้นจึงคิดวิเคราะห์ตั้งเป้าหมายให้ตนเองอย่างชดัเจน เพ่ือท่ีจะไดว้ิธีการ

ซอ้มท่ีมีประสิทธิภาพมาก และจะไดว้ิธีการบรรเลงท่ีมีประสิทธิผลมากในทา้ยท่ีสุด โดยผูว้ิจยัอาจแบ่งบทเพลงเป็น

ช่วงสั้น ๆ ซ่ึงวิธีการซอ้มลกัษณะน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํตามคาํแนะนาํของอาจารยภ์าวไล ตนัจนัทร์พงศท่ี์ไดอ้ธิบายไวว้่า ควร

นาํบทเพลงมาวิเคราะห์ก่อน จากนั้นจึงแบ่งบทเพลงออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ต่อมาจึงฝึกซ้อมทีละมือ เพ่ือจาํเสียงของแต่

ละมือให้ได ้ฝึกซอ้มดว้ยอตัราจงัหวะท่ีหลากหลาย และอาจจะไม่ใชเ้ปียโนในการซอ้มบา้งเป็นบางคร้ัง โดยในแต่ละ

วนัท่ีทาํการฝึกซอ้ม ควรตั้งเป้าหมายให้แน่ชดั และหาโอกาสซอ้มก่อนการแสดงจริงในท่ีสาธารณะ (2555, น.41-46) 

ซ่ึงคาํแนะนําดงักล่าวเป็นไปในทางเดียวกนักับท่ีอภิชัย เล่ียมทองได้ให้แนวทางการฝึกซ้อมไวว้่า  ควรวางแผน

เป้าหมาย และรู้ตัวเสมอว่ากาํลงัจะฝึกซ้อมอะไร นําช่วงท่ียากของบทเพลงออกมาซ้อมเฉพาะจุด แบ่งปัญหาท่ีพบ

ออกเป็นปัญหายอ่ย และแกไ้ขทีละปัญหา ย ํ้าการฝึกซ้อมท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรกโดยไม่ให้เกิดความผิดพลาด ฝึกซ้อมท่ี

จงัหวะท่ีเร็วโดยไม่ละเลยการฝึกซอ้มดว้ยจงัหวะชา้ ให้ความสาํคญักบัคุณภาพเสียงระหว่างการฝึกซอ้ม ไม่ละเลยการ

ฝึกซอ้มช่วงง่ายของบทเพลง ฝึกซอ้มโดยไม่ใชเ้คร่ืองดนตรี และฝึกซอ้มการแสดงดนตรีก่อนการแสดงจริง (2555, น.

29-38) 
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นอกจากน้ีผูว้ิจยัเห็นดว้ยว่าควรทาํการฝึกซอ้มย ํ้าหลาย ๆ คร้ัง และแต่ละคร้ังควรคาํนึงถึง เทคนิคท่ีใช ้ความ

เขม้เสียง พ้ืนเสียง ตลอดจนการใชเ้พเดิล ซ่ึงควรคาํนึงถึงเหตุผลว่า เหยยีบเพเดิลเพ่ือต่อเสียง สร้างความเขม้เสียง หรือ 

สร้างสีสันให้กบับทเพลง เม่ือซอ้มจนสามารถบรรเลงไดอ้ย่างคล่องแคล่วแลว้จึงฝึกซ้อมในช่วงถดัไป โดยก่อนการ

แสดงนั้นควรท่ีจะเตรียมตวัก่อนการแสดง อาจตั้งคาํถามก่อนว่า ควรบรรเลงไปในลกัษณะใด เช่น สถานท่ีจริงท่ีใชใ้น

การแสดงนั้น จะเหมาะสมกบัความเขม้เสียงท่ีไดตี้ความมาในบทเพลงหรือไม่ ความเร็วท่ีบรรเลงมีระยะเวลาท่ีนาน

เกินไปหรือไม่ ตลอดจนเพเดิลท่ีใช ้มีความเหมาะสมกบัห้องท่ีแสดงหรือไม่ เป็นตน้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสมควรปรับ

และนาํเทคนิคขา้งตน้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 

ทั้งน้ีจากการวิจยัและศึกษาในหัวขอ้ การตีความและฝึกซอ้มบทเพลงเปียโนโซนาตาหมายเลข 23 ลาํดับท่ี 57 

ของเบโทเฟน ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนาํผลสรุป ไปบรรเลงในการแสดงเด่ียวเปียโน ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ณ ห้อง 215 ออดิทอเรียม วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ไดอ้ย่างดีเยี่ยม และมีผูส้นใจ เขา้ร่วมชมการแสดงเป็น

จาํนวนมาก 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจยัในหัวขอ้เร่ืองการตีความและวิเคราะห์บทเพลง เปียโนโซนาตาหมายเลข 23 ลาํดับท่ี 57 

ของเบโทเฟน สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการฝึกซอ้ม และการแสดงดนตรี โดยเป็นขอ้มลูในการฝึกซอ้มบทประพนัธ์อ่ืน 

ท่ีมีเทคนิคคลา้ยกบั 11 เทคนิคท่ีปรากฏในบทเพลงน้ี ทั้งในด้านการเลือกน้ิวท่ีใชใ้นการบรรเลง การใช้ขอ้มือใน

อิริยาบถต่าง ๆ ฯลฯ สาํหรับการแสดงดนตรี ผูส้นใจสามารถนาํการตีความของบทเพลงน้ีไปประยุกต์ใชใ้นรูปแบบ

ต่าง ๆ เพ่ือทาํการแสดงดนตรีในคร้ังต่อไป ทั้งน้ีการตีความอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามกระบวนการวิเคราะห์และ

การตีความของแต่ละบุคคล  

นอกจากน้ีเน่ืองจากบทเพลง เปียโนโซนาตาหมายเลข 23 ลาํดับท่ี 57 ของเบโทเฟน เป็นบทเพลงท่ีอยู่ในยุค

คลาสสิกตอนปลาย การศึกษาและการตีความเทคนิคดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทฤษฏีดนตรี 

ประวติัศาสตร์ดนตรี ตลอดจนการประพนัธ์เพลงกบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาบทเพลงในยคุเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามเพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีรอบดา้นมากยิง่ข้ึน รวมถึงเทคนิคและแนวทางการฝึกซอ้มท่ีแตกต่างออกไป 

ผูส้นใจหรือผูแ้สดงอาจทาํการศึกษาบริบท และ/หรือ เทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือทาํ

ความเขา้ใจบทเพลงให้ลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
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วิเคราะห์การร้องด้นสดโดย เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ในบทเพลงฟลายอิงโฮม 

THE ANALYSIS OF ELLA FITZGERALD’S IMPROVISATION ON “FLYING HOME” 

วชิรัตน์ วรรณวิจิตร 
นักศึกษาปริญญาโท ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต ภาคดนตรี วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต, w.wannavichit@gmail.com 

--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การค้นควา้อิสระคร้ังน้ีเพ่ือวิเคราะห์การร้องดน้สดของเอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ จากบทเพลง ฟลายอิงโฮม 

ประพนัธ์โดย ลิโอเนล แฮมตัน ในอัลบมับนัทึกการแสดงสดช่ือว่า  ดิจิตอลทรีแอทมอนเท็รซ (Digital III at 
Montreux) ไดรั้บการบนัทึกเสียงในปีค.ศ.1979 โดยมีขอบเขตของการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆไดแ้ก่ การใชโ้มทีฟ 
(Motif) การใช้ซีแควนส์ท านอง (Sequence)จังหวะ (Rhythm)  การใช้บันไดเสียง (Scale) และการใช้อาเปโจ 
(Arpeggios)      

จากการวิเคราะห์พบว่า เอลล่าฟิตเจอรัลด ์ในการร้องดน้สดของ เอลล่า ฟิตซเจอรัลด์ จากบทเพลง ฟลายอิง
โฮม ฉบบัน้ีมีการใชก้ารพฒันาโมทีฟดว้ยการซ ้าท  านอง การพฒันาโมทีฟดว้ยการซีแควนซ์ท านอง การพฒันาโมทีฟ
ดว้ยการถาม-ตอบ  การพฒันาโมทีฟดว้ยการแฟลกแมนต ์การพฒันาโมทีฟดว้ยการเพ่ิมและการตดัโน้ต การพฒันาโม
ทีฟดว้ยการเพ่ิมและลดค่าโนต้ การพฒันา โมทีฟดว้ยการรีโทรเกรด และการพฒันาโมทีฟดว้ยการผสมผสานเทคนิค
การพฒันาโมทีฟต่าง ๆ  

เอลล่ามีการใชโ้นต้โดยสร้างโมทีฟ และ ซีเควนซ์ท านองดว้ยบนัไดเสียงเมเจอร์ บนัไดเสียงไมเนอร์ บนัได
เสียงเพนตาโทนิค และโน้ตอาเปโจ  รวมไปถึงการเช่ือมต่อแนวท านองดว้ยโน้ตโครมาติก ซ่ึงท าให้เกิดเสียงท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  เสมือนกบัการร้องดน้สดแบบถาม-ตอบ ตลอดการร้องดน้สด 

ในส่วนของการใชพ้ยางค์ในการร้องดน้สด เอลล่ามีการใชค้  าท่ีหลากหลาย โดยมีการใชพ้ยญัชนะ d มาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็น b h l และ w ตามล าดบั โดยมีค าว่า ya หรือ n ท าหน้าท่ีเป็นค าเช่ือม ในส่วนของการเน้นประโยค 
เอลล่าใชค้  าท่ีมีความสั้นและเนน้เสียงเช่นค าว่า duh, dih, bih เป็นตน้ 
ค าส าคญั: การร้องดน้สด, เอลล่า ฟิตซ์เจอร์รัลด,์ การพฒันาโมทีฟ 

ABSTRACT 
This individual study, focused on and analysis of Ella Fitzgerald’s improvisation on “Flying home”, 

composed by Lioneol Hampton in the album Digital III Montruex 1979. The scope of this individual study rely on 
Motif ,Sequence, Scale and Arpeggios. 

In Motivic Development ,Motivic Repetition, Melodic Sequence, Call and Response, Fragmentation, 
Rhythmic Alteration, Retrograde and mixing methods of motivic development have been found on Ella Fitzgerald’s 
Improvisation. 
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Major scale, Minor scale, Pentatonic Scale and arpeggios have been found as a tool to create motif and 
Sequence of Ella Fitzgerald. Moreover, using chromatic line also found to connect each melodies which create a 
unique characteristic of Call and Response on Ella Fitzgerald’s Improvisation. 

In term of Syllable, Found a varieties of Syllable form Ella’s improvisation. The Alphabet that found most 
on Ella’s improvisation line was D followed by b h l and w while using ya or n as a linking Syllable. For Accent, 
Ella use a Short syllable such as duh dih bih etc. 
Keywords:  Improvisation, Ella Fitzgerald, Motivic Development 
 
1. บทน า 

การด้นสด (Improvisation) เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคัญต่อดนตรีแจ๊ส ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
เน่ืองจากดนตรีแจ๊สแตกต่างจากดนตรีอีกหลายแขนง ซ่ึงไม่บรรเลงตามโนต้ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งตรงตวั เป็นการบรรเลง
ไปตามความคิดในขณะนั้นของนกัดนตรีแจ๊ส  แสดงถึงความเป็นตวัของตวัเอง ดว้ยเทคนิคอนัหลากหลาย อีกทั้งยงั
สะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึก ณ เวลานั้น ของนกัดนตรีดว้ยเช่นกนั ในแต่ละเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงในดนตรีแจ๊ส ลว้น
แลว้ตอ้งมีการดน้สดทั้งส้ิน รวมไปถึงการขบัร้องดว้ยเช่นกนั 

การร้องดน้สดของนกัร้องหรือท่ีเรียกว่า การสแกต (Scat) เป็นการขบัร้องส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือจากเน้ือร้องและ
แนวท านองหลกัท่ีผูป้ระพนัธ์ไดป้ระพนัธ์ไว ้เปรียบเสมือนการขบัร้องดว้ยวิธีการเลียนเสียงการบรรเลงของเคร่ือง
ดนตรี โดยการร้องค าหรือวลีท่ีไม่มีความหมาย (Nonsense syllables) รวมไปถึงการน าเน้ือร้องมาใชใ้นแนวท านองดน้
สด ท่ีด าเนินไปบนเสียงประสานตลอดการดน้สด เสียงท่ีเปล่งออกมาจากนักร้องแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนัไป 
ทั้งโทนเสียง เทคนิคการร้อง ส าเนียงการร้อง ท าให้การร้องดน้สดของนกัร้องแต่ละคนมีเอกลกัษณ์เฉพาะและเต็มไป
ดว้ยความหลากหลาย 

เอลล่า เจน ฟิตซ์เจอรัลด ์(Ella Jane Fitzgerald: 1917-1996) เป็นหน่ึงในนักร้องแจ๊สท่ีมีช่ือเสียง  และไดรั้บ
ความนิยมอย่างสูงคนหน่ึงในสหรัฐอเมริกา มีความสามารถอนัโดดเด่นในการร้องดน้สด ในช่วงทศวรรษท่ี 1950-
1960  เอลล่ามีความสามารถในการร้องดน้สดแบบบีบ็อพ(Bebop) ไดร่้วมงานกบัศิลปินแจ๊สท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก
มากมาย เช่น หลุยส์ อาร์มสตรอง (Louis Armstrong) ดุ๊ก เอลลิงตนั (Duke Ellington) เคาท ์เบซี (Count Basie) แนท 
คิงโคล (Nat King Cole) แฟรงค์ สินาตรา (Frank Sinatra) ดิซซ่ี กิลเลสปี (Dizzy Gillespie) เบนนี กู๊ดแมน (Benny 
Goodman) และเบนนี คาร์เตอร์ (Benny Carter) เป็นตน้ บทเพลงหน่ึงท่ีท าให้เอลล่าไดเ้ร่ิมมีช่ือเสียงรวมถึงไดแ้สดง
ความสามารถในการร้องดน้สดของเธอ ไดแ้ก่ บทเพลงฟลายอิงโฮม 

บทเพลงฟลายอิงโฮม ประพนัธ์โดย ลิโอเนล แฮมตนั (Lionial Hamton) เบนน่ี กู๊ดแมน และเอ็ดด้ี ดีแลนจ ์
(Eddie Delange) ประพนัธ์เน้ือร้องโดย ซิด โรบิน (Sid Robin) โดยชุดเพลงท่ีผูว้ิจยัเลือกมาวิเคราะห์คือ บนัทึกการ
แสดงสด “ดิจิตอลทรีแอทมองทรัง” (Digital III at Montrue)   ปีค.ศ. 1979 ร่วมบรรเลงโดยเคาท ์เบซีส์ (Count Basie) 
นีลส์ เฮนนิง ออสเทด็ พีเดอร์สัน (Niels Henning Orsted Pederson) โจว ์แพสส์ (Joe Pass) เรย ์บราวน์ (Ray Brown) มี
ความยาวในการร้องดน้สดมากกว่า 7 นาที บทเพลงน้ีเผยทกัษะการร้องเพลงในสไตลบี์บอ็พของเอลล่าไดอ้ย่างชดัเจน 
นอกจากการน าเอารูปแบบการโต้ตอบกนัระหว่างวงดนตรีและนักร้องไวใ้นการร้องด้นสดในบทเพลงน้ีแลว้ บท
เพลงฟลายอิงโฮม ยงัรวมเอาเทคนิคการร้องเพลงในรูปแบบอ่ืนๆไวใ้นแนวทางการร้องของเอลล่าอีกดว้ย 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือวิเคราะห์การร้องดน้สดของเอล่ลา ฟิตซ์เจอรัลด ์จากบทเพลง ฟลายอิงโฮม 

3. การด าเนินการวจิัย 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิเคราะห์การร้องดน้สดของเอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ ในบทเพลง ฟลายอิงโฮม โดยการใช้

แหล่งขอ้มลูจากต ารา วิทยานิพนธ์ บทความ และขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
ซ่ึงแบ่งเป็นขั้นตอนไดด้งัต่อไปน้ีคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล กรอบแนวคิด
การวิจยั และการน าเสนอขอ้มลู โดยขั้นตอนดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากแหล่งท่ีมาต่างๆดงัน้ี 

1. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคีตลกัษณ์ท่ีใชใ้นการร้องดน้สด 

2. หนงัสือรวบรวมชีวประวติัเอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ 

3. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาส าหรับการวิเคราะห์จากเอกสารวิชาการเช่น วิทยานิพพนธ์ บทความจาก
หนงัสือวิชาการ หนงัสือทฤษฎีดนตรีแจ๊ส เป็นตน้ 

 

การตรวจข้อมูล 
ขอ้มูลการถอดโน้ตนั้ น ผูว้ิจัยเป็นผูถ้อดโน้ตดว้ยตนเอง และได้รับการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมเติมให้ข้อมูล

สมบรูณ์ท่ีสุดโดย ผศ. ดร. เด่น   อยูป่ระเสิรฐ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 
วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสาร  ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดวิธีร้องด้นสดและทฤษฎีท่ีพบไดช้ดัเจน รวมถึง

แนวคิดจากขอ้มลูในบทท่ี 2  มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
 

กรอบแนวคดิส าหรับการท าวจิัย 
ในการท าวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์การร้องดน้สดโดย เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ ในบทเพลงฟลายอิงโฮม” ผูว้ิจยัได้

น าเสนอแนวทางการศึกษาโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
1. ถอดโนต้การร้องดน้สดของเอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด ์ในบทเพลงฟลายอิงโฮม ฉบบับนัทึกการแสดงสดช่ือว่า 

ดิจิตอลทรีแอทมอ็งเธอร์ (Digital III at Montreux) ในปีค.ศ.1979 
2. ถอดค าท่ีใชใ้นการร้องดน้สดของเอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด ์โดยการอ่านออกเสียงค าท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ฉบบั

น้ี มีการสะกดและการออกเสียงตามการออกเสียงภาษาองักฤษส าเนียงอเมริกนัเป็นหลกั โดยผูว้ิจยัเลือกใชก้ารออก
เสียงพยญัชนะ สระและตวัสะกดเทียบเคียงตามระบบตวัอกัษรกลางท่ีมีช่ือว่า IPA (International Phonetic Alphabets) 
จากเวป็ไซส์ https://www.internationalphoneticassociation.org  

3. วิเคราะห์การร้องดน้สด 
4. สรุปและอภิปรายผล 
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การน าเสนอผลการวจิัย 
การน าเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์คือ วิเคราะห์วิธีการร้องดน้สด โดยน าแนวคิดจากบทท่ี 2 มาเป็น

แนวทางการวิเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงผลวิจัยแบ่งประเด็นออกเป็นการพฒันาโมทีฟ บนัไดเสียง การใชโ้น้ต   
อาเปโจ และการใชค้  าในการร้องดน้สด 
 
4. ผลการวจิัย 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์แนวทางการร้องดน้สดของเอลล่า ฟิตซ์เจอรัลในบทเพลง  ฟลายอิงโฮม 
จากบนัทึกการแสดงสดช่ือว่า ดิจิตอลทรีแอทมองเทรอ (Digital III at Montreux) ในปีค.ศ.1979 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดใน
การวิเคราะห์ด้านการพัฒนาโมทีฟ (Motive Development) การซีเควนส์ท านอง (Sequence) การใช้อาเปโจ 
(Arpeggios) การใชค้  าในการร้องดน้สด (Scat Syllables) โดยใชแ้นวทางการวิเคราะห์จากขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในเอกสาร
วิชาการ เช่น บทวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ หนังสือทฤษฎีดนตรีแจ๊ส บทความจากวารสารดนตรี บทความในหนังสือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิคต่างๆ เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์ให้ชดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์
ไดจ้ากการท าวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกเป็นหัวขอ้ใหญ่ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การพฒันาโมทีฟดว้ยการซ ้าท  านอง (Repetition) 

2) การพฒันาโมทีฟดว้ยการซีเควนซ์ท านอง (Melodic sequence) 

3) การพฒันาโมทีฟดว้ยการถาม-ตอบ (Call and response) 

4) การพฒันาโมทีฟดว้ยการแฟลกแมนต ์(Fragmentation) 

5) การพฒันาโมทีฟดว้ยการเพ่ิมและการตดัโนต้ (Addition or Subtraction) 

6) การพฒันาโมทีฟดว้ยการเพ่ิมและลดค่าโนต้ (Rhythmic Alteration) 

7) การพฒันาโมทีฟดว้ยการรีโทรเกรด (Retrograde) 

8) การพฒันาโมทีฟดว้ยการผสมผสานเทคนิคการพฒันาโมทีฟต่าง ๆ (Combinations) 

9) การใชค้  าในการร้องดน้สด (Scat Syllables) 
ส าหรับการวิเคราะห์การใชค้  าในการดน้สดฉบบัน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชพ้ยญัชนะ d, b, l, w, sh, y, h และ o ในส่วน

ของการใชต้วัสะกดผูว้ิจยัเลือกใชอ้กัษร d, b, l, w, h, y และ n  โดยการออกสียงของค าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์  อา้งอิง
จากส าเนียงแบบอเมริกนัภายใตร้ะบบ IPA สามารถตรวจสอบการออกเสียงไดจ้ากเวป็ไซด ์ 
https://www.internationalphoneticassociation.org  
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ผลจากการวิเคราะห์การใชค้  าในการร้องดน้สด ผูว้ิจยัพบการใชค้  าท่ีการอ่านออกเสียงในภาษาไทยเทียบกบั
การออกเสียงในระบบ IPA  และภาษาองักฤษดงัตารางดงัต่อไปน้ี 

ค าท่ีพบจากการวิเคราะห์ 
วิธีการออกเสียง 
ตามระบบ IPA 

การออกเสียงเป็นภาษาไทย 
เทียบเคียงการออกเสียงในภาษาองักฤษ 

ah a: อาห ์

ba ba บา 

bi Bi บ ิ

bo bo โบ 

bab bab บาบ 

bah bat บาท 

baw baw บาว 

bee bi บ ี

bow bɔ โบว 

bih bIt บิท 

bay be เบ 

beeh bit บีท 

boy bɔ บอย 

brih brIt บริท 

briw brIw บริว 

boh bot โบท 

da da ดา 

di dI ดิ 

dn deɳ ดนึ 

dee di ดี 

doo du ด ู

day de เด 

duh dʌt ดทุ 

du dʌ  ด ุ

dih dIt ดิท 

dab dab ดาบ 

daw daw ดาว 

deh D เดท 

deeh dit ดีท 

dool dul ดลู 
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ค าท่ีพบจากการวิเคราะห์ 
วิธีการออกเสียง 
ตามระบบ IPA 

การออกเสียงเป็นภาษาไทย 
เทียบเคียงการออกเสียงในภาษาองักฤษ 

hee hi ฮี 

hoo hu ฮ ู

oh o โอห ์

sh ʃ ชทึ 

shooh ʃut ชทู 

wa wa วา 

ya ya ยา 

 
การวิเคราะห์ค าในการการร้องดน้สดดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ไปพร้อมกบัการวิเคราะห์

พฒันาโมทีฟรูปแบบต่างๆเพ่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ของการใชค้  าในการสร้างโมทีฟ ประเภทต่างๆท่ีมีความแตกต่าง
กนั โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์การสร้างโมทีฟเป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยวิเคราะห์การใชค้  าในการร้องดน้สดในโมทีฟเดียวกนั 
เพ่ือความชดัเจนในการอธิบาย 
 
5. การอภปิรายผล 

ผูว้ิจยัพบว่าในการร้องดน้สดของ เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด ์จากบทเพลง ฟลายอิงโฮม ฉบบัน้ีมีการใชก้ารพฒันา
โมทีฟดว้ยการซ ้าท  านอง การพฒันาโมทีฟดว้ยการ  ซีเควนซ์ท านอง การพฒันาโมทีฟดว้ยการถาม-ตอบ  การพฒันา
โมทีฟดว้ยการแฟลกแมนต ์การพฒันาโมทีฟดว้ยการเพ่ิมและการตดัโนต้ การพฒันาโมทีฟดว้ยการเพ่ิมและลดค่าโน้ต 
การพฒันาโมทีฟดว้ยการรีโทรเกรด และการพฒันาโมทีฟดว้ยการผสมผสานเทคนิคการพฒันาโมทีฟต่างๆ  

ในดา้นการใชค้  าในการพฒันาโมทีฟจากการร้องดน้สดของเอลล่า พบว่าโมทีฟท่ีมีการพฒันาดว้ยการซ ้ า    
เอลล่านิยมใช้ค  าเดียวกันกับโมทีฟหลัก แต่จะการปรับเปล่ียนการใช้สระหรือเปล่ีนพยญัชนะ เพ่ือสร้างความ
หลากหลายให้กบัการดน้สด ในดา้นการเนน้เสียงอยา่งเช่นจงัหวะยก เอลล่าจะใชค้  าท่ีมีความสั้ นและเน้นเสียงเช่นค า
ว่า duh, dih, bih เป็นตน้ ในส่วนของพยญัชนะพบการใชพ้ยญัชนะ d มากท่ีสุด รองลงมาเป็น b, h, l และ w ตามล าดบั 
โดยมีพยางค ์bi หรือ n ท าหนา้ท่ีเป็นค าเช่ือม ดงัตวัอยา่งท่ี 5.2  

ตวัอยา่งท่ี 5.1 และ 5.2 ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการพฒันาโมทีฟดว้ยการถาม- ตอบ และการใชค้  าในการร้องดน้
สดของโมทีฟในห้องท่ี 137- 140  เป็นวิธีการท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจและพบการใชก้ารพฒันาในรูปแบบน้ีมากเป็น
อนัดบัท่ี 5 ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี 
 

ตวัอยา่งท่ี 5.1 การพฒันาโมทีฟดว้ยการถาม-ตอบ ห้องท่ี 137-140 
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ในห้องท่ี 137-140 พบการพฒันาโมทีฟดว้ยการถาม-ตอบ โดยโมทีฟถามของประโยคถามในห้องท่ี 137 
และประโยคตอบในห้องท่ี 139 สร้างจากกลุ่มโน้ต 3 ตวั คือ C B และ Ab ส่วนโมทีฟตอบในประโยคถามสร้างจาก
บนัไดเสียง Ab เมเจอร์คือโนต้ Ab, F, Bb และ C โดยมีโนต้ B เป็นโนต้ผา่น และโมทีฟตอบในประโยคตอบ เป็นการ
สร้างจากบนัไดเสียง Ab เมเจอร์คือโนต้ Ab, F และ Bb โดยมีโนต้ B เป็นโนต้เทนชนัคือเป็นโนต้ b13 ของคอร์ด Eb7 
 
ตวัอยา่งท่ี 5.2 การใชค้  าในการร้องดน้สดห้องท่ี 137-140 

 
 

การใชค้  าในการดน้สดในห้องท่ี 137-140 น้ี ส่วนใหญ่จะใชพ้ยญัชนะ d sh และl ในจงัหวะตกเช่นในค าว่า 
doo dih di la loo shooh เป็นตน้ ค าแรกในโมทีฟถามและตอบใหญ่มีการใชค้  าท่ีต่างกนัคือ ในประโยคถาม(ใหญ่) ใช้
ค  าว่า Shooh (ชูท) ในประโยคตอบ (ใหญ่) ใชค้  าว่า Boey (โบย) โดยมีการจบประโยคถาม(ใหญ่) ดว้ยค าว่า duh (ดุท) 
และจบประโยคตอบ (ใหญ่) ดว้ยค าว่า boy (บอย)  ในส่วนของการเน้นประโยคมีการใชค้  าว่า n (อึน) และ bi (บิ)  ซ ้ า
กนัท่ีจงัหวะยก  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ทางทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น พบว่าในการร้องดน้สดของ เอลล่า 
ฟิตซ์เจอรัลด ์จากบทเพลง ฟลายอิงโฮม ฉบบัน้ีแสดงให้เห็นว่ามีการพฒันาโมทีฟในการร้องดน้สดมีการซ ้าโมทีฟมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นการซีเควนซ์ท านอง และการผสมผสานเทคนิคการพฒันาโมทีฟ ในแต่ละการพฒันาโมทีฟ มีการ
ใชบ้นัไดเสียงและโนต้อาเปโจในการสร้างโมทีฟส าหรับการร้องดน้สด โดยการใชบ้นัไดเสียงมีทั้งบนัไดเสียงแบบ
เมเจอร์ บนัไดเสียงโครมาติก  และบนัไดเสียงเพนตาโทนิค และส าหรับการใช้โน้ตอาเปโจจะเป็นโน้ตในคอร์ด 
(Chord tone) ใชท้ั้งทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด (Seventh chord)  

ในดา้นการใชค้  าในการพฒันาโมทีฟจากการร้องดน้สดของเอลล่า พบว่าโมทีฟท่ีมีการพฒันาดว้ยการซ ้ า เอล
ล่านิยมใชค้  าเดียวกนักบัโมทีฟหลกั แต่มีการปรับเปล่ียนการใชส้ระ หรือ  เปล่ียนพยญัชนะ เพ่ือสร้างความหลากหลาย
ให้กบัการดน้สด ในดา้นการเนน้เสียง อยา่งเช่นจงัหวะยก หรือโนต้ท่ีตามดว้ยเคร่ืองหมายหยดุคร่ึงจงัหวะ เอลล่าจะใช้
ค  าท่ีมีความสั้นท่ีมีตวัสะกดและเนน้เสียงอยา่งค าว่า duh, dih, bih เป็นตน้   

ในส่วนของพยญัชนะเอลล่ามีการใชพ้ยญัชนะ d มากท่ีสุด รองลงมาเป็น b, h, l และ w ตามล าดบั โดยมีค า
ว่า ya หรือ n ท าหนา้ท่ีเป็นค าเช่ือม  ค าสุดทา้ยในการจบแต่ละโมทีฟท่ีมีการลากเสียงเอลล่าใชส้ระท่ีมีการออกเสียง
ยาว เช่น สระอา อี เอ โอ และ อู  หรือปิดค าดว้ยตวัสะกดคือ w y เพ่ือสร้างเสียงท่ีให้ความรู้สึกจบโมทีฟ  

ส าหรับผูท่ี้ต้องการศึกษาเทคนิคการร้องด้นสดของ เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ หรือนักร้องท่าน   อ่ืน ๆ นั้ น 
สามารถน าส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ดว้ยการถอดโนต้ไปใชใ้นการดน้สดของตนได ้โดยน าเอาเทคนิคการพฒันาโมทีฟต่าง  ๆ
เหล่านั้นมาปรับใช ้เพ่ือเป็นแนวทางท าให้เกิดการพฒันาในการดน้สดต่อไป   แต่ส่ิงส าคญัคือการสร้างแนวทางการดน้
สดของตนเอง อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแสดงถึงตวัตนของผูบ้รรเลงเองโดยเฉพาะในดนตรีแจ๊ส 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือแสดงบทเพลงส าหรับเคร่ืองดนตรีโอโบ ทั้งท่ีเป็นบทเพลงบรรเลงเด่ียวและบท

เพลงท่ีร่วมบรรเลงกบัเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืนๆ หรือเรียกว่าดนตรีเชมเบอร์ รวมถึงการน าเสนอแนวทางการฝึกซ้อมและ
ปัญหาท่ีพบ ซ่ึงบทเพลงท่ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมานั้ น จะต้องใชเ้ทคนิคและความช านาญในระดับเดียวกนั และมีความ
หลากหลายของรูปแบบเพลงตั้งแต่ยุคบาโรกจนถึงยุคโรแมนติก ท าให้ผูฟั้งสามารถเขา้ใจถึงการพฒันาของรูปแบบ
ดนตรี เทคนิคในการประพนัธ์เพลงท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละยุค บทเพลงท่ีคดัเลือก ประกอบไปดว้ย 4 บทเพลง
ไดแ้ก่ บทเพลงประเภทคอนแชร์โต 2 บทเพลง และบทเพลงประเภทดนตรีเชมเบอร์บรรเลงโดยเคร่ือ งดนตรี 3 ช้ิน 
หรือทรีโอ 2 บทเพลง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหนงัสือทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นการหาขอ้มลูในการท างานวิจยัฉบบัน้ี 

จากการศึกษาพบว่า การแสดงเด่ียวโอโบจะตอ้งท าการฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองดว้ยแต่ละบทเพลงมีการ
ใชเ้ทคนิค ความรู้ความเขา้ใจท่ีต่างกนั ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ืองของความทนทาน ระบบน้ิว และการแสดงออก
ทางดนตรี ซ่ึงโอโบ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีแรงตา้นสูง ในงานวิจยัฉบบัน้ีจึงไดพู้ดถึงวิธีการวางแผนการหายใจ เทคนิค
การหายใจระหว่างประโยค การลดแรงตา้นในร่างกายซ่ึงมกัเกิดข้ึนในขณะท่ีเล่น และการบรรเลงในบทเพลงประเภท
ดนตรีเชมเบอร์ ซ่ึงจะตอ้งเรียนรู้วิธีการร่วมเล่นและฝึกซ้อมร่วมกัน  ผูว้ิจยัจ  าเป็นจะตอ้งวางแผนการท างานให้ดี 
เพ่ือให้ผลออกมาเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ค าส าคญั: การแสดงเด่ียวโอโบ, โอโบ 

ABSTRACT 
This dissertation aims to publicise pieces written specifically for Oboe either in solo or in chamber music, 

to suggest efficient ways of practices, and to indicate the difficulties of playing this instrument. The pieces  
presented in this document require such a high level of techniques and experiences as they are composed of various 
from Baroque to Romantic era. Thus, these pieces would lead listeners to understand the development of music and 
various technique of composition for oboe. There will be 4 pieces: two of them are concerto, and the rest are 
chamber works or trio, which consist of 3 kinds of music instruments. For all the knowledge and information, 
researcher has been studied from various books from domestic and international sources. 

According to the research, to perform an oboe solo requires a consistent practice due to difficulty of each 
note which have a different technique and understanding. An obstacle while playing Oboe is durability, finger 
mobility. Oboe has been known as one of the hardest instruments because it has high resistance which make it 
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harder to control the tone while you are exhaling. This thesis explains how to control your breathe and how to 
reduce pressure that usually occurs while playing. 

In addition, a piece which is chosen by the researcher is c workshamber. This type of music must be 
practiced together in group for harmony and interpretation for a better understanding of composition. Moreover, 
most oboists prepare and make their own reed for the performance so for the best result they need to work out an 
effective scheduled plan. 
Keywords:  Oboe recital, Oboe 
 
1. บทน า 

การแสดงเด่ียวโอโบสามารถบ่งบอกถึงศกัยภาพของนกัโอโบไดใ้นหลายๆดา้น อาทิเช่น เทคนิคการบรรเลง 
การควบคุมลมหายใจ การควบคุมเคร่ืองดนตรี ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ล่นและเคร่ืองดนตรี รวมถึงความรู้ความเขา้ใจ
ในบทเพลง ผูว้ิจัยจะต้องท าการแสดงข้ึนเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเทคนิคการแสดงให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการ
วางแผนเตรียมตัวอย่างดีเพ่ือให้การแสดงประสบผลส าเร็จ นอกจากในทางปฏิบติัหรือการแสดงแลว้ ผูว้ิจยัจะตอ้ง
ศึกษาขอ้มลูรูปแบบการประพนัธ์ ประวติัความเป็นมาของนกัประพนัธ์เพลงและบทเพลง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในบท
เพลงมากยิง่ข้ึน การแสดงคร้ังน้ีเป็นการคดัเลือกบทเพลงท่ีครอบคลุมยุคสมยัตั้งแต่ยุคบาโรก (Baroque) มาจนถึงยุค
ศตวรรษท่ี20  นอกจากบทเพลงประเภทเด่ียวแลว้ ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัในการบรรเลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืนๆ 
จากการศึกษาขอ้มูลบทเพลงส าหรับโอโบ มีบทเพลงจ านวนมากท่ีเป็นบทเพลงประเภทดนตรีเชมเบอร์  (chamber 
music) ท่ีนกัโอโบควรจะศึกษา การแสดงคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกบทเพลงประเภทดนตรีเชมเบอร์ท่ีมีเคร่ือดนตรี 3 ช้ิน
หรือเรียกว่า “ทรีโอ” ประกอบไปดว้ยเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า 2 ช้ินและเปียโน ซ่ึงบทเพลงท่ีผูว้ิจยัคดัเลือกเป็น
บทเพลงท่ีตอ้งใช้เทคนิคการบรรเลงเทียบเท่ากบับทเพลงประเภทคอนแชร์โต และเป็นบทเพลงท่ีบรรเลงร่วมกับ
เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าลมไมเ้หมือนกนั ไดแ้ก่ บาสซูนและคาริเน็ต ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นเคร่ืองดนตรีทั้งสองช้ินน้ี
ใชล้ิ้น(reed) เป็นแหล่งก าเนิดเสียง  ส าหรับบาสซูนและโอโบไม่มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกว่า mouthpiece แต่อุปกรณ์ท่ี
ใช้คือ ไม2้ช้ินประกบกนั คลา้ยกับป่ีของไทยเรา ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่ามีผูเ้ล่นเคร่ืองดนตรีประเภทล้ินคู่มากยิ่งข้ึน 
รวมถึงวงโยทวาฑิตในโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจกบัเคร่ืองดนตรีทั้งสองช้ินน้ี ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการจดัการ
ประกวดวงดุริยางคเ์คร่ืองเป่าในระดบัต่าง ๆ เร่ิมตน้ตั้งแต่ระดบัมธัยม ไปจนถึงบุคคลทัว่ไป และเคร่ืองดนตรีทั้งสอง
ช้ินน้ีมีบทบาทท่ีส าคญัในบทเพลงประเภทวงดุริยางค์เคร่ืองเป่า และสามารถเพ่ิมสีสันให้กบัวงได้เป็นอย่างดี การ
แสดงคร้ังน้ีจะประกอบไปดว้ยบทเพลงประเภทคอนแชร์โต 2 บทเพลง เป็นบทเพลงในยุคบาโรกและยุคโรแมนติก
โดยลกัษณะการบรรเลงเป็นรูปแบบของเคร่ืองดนตรีโอโบกบัเปียโนท่ีเป็นแนวบรรเลงประกอบ ต่อมาเป็นบทเพลง
ประเภททรีโอ ้2 บทเพลงเป็นการแสดงร่วมกบันักบาสซูนและเปียโน 1 บทเพลง ต่อมาเป็นการแสดงร่วมกบันักคา
ริเน็ตและนกัเปียโน 1 บทเพลง ทั้งหมดน้ีจะท าให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบการแสดง ท าให้ผูฟั้งไดรั้บเสียงท่ี
หลากหลายสีสีนจะก่อให้เกิดความน่าสนใจตลอดการแสดง การแสดงคร้ังน้ีได้มีการคัดเลือกนักดนตรีท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นโอกาสส าหรับผูว้ิจัยได้ศึกษาวิธีการเล่นและการตีความบทเพลงจากค าแนะน าของนักดนตรี
ผูท้รงคุณวุฒิ  รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ 1) อาจารยกิ์ติมา โมลีย ์อาจารยส์าขาวิชาดนตรีปฏิบติั ประจ าเคร่ืองดนตรีบาสซูน 
มหาวิทยาลยัมหิดล    2) อาจารยว์รัญญา โชติจิลรกาล อาจารยพิ์เศษสาขาวิชาดนตรี ประจ าเคร่ืองดนตรีคลาริเน็ต 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3) อาจารยสุ์มิดา อังศวานนท์ อาจารยส์าขาวิชาดนตรี ประจ าเคร่ืองดนตรีเปียโน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ขอบเขตการแสดง 
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกบทเพลงทั้งหมด 4 บทเพลง ดงัน้ี 
1. Oboe Concerto in C minor    ประพนัธ์โดย Alessando Marcello 
2. Trio for oboe, bassoon and piano op.43       ประพนัธ์โดย Francis Poulenc 
3. Trio in B minor for piano, oboe and clarinet op. 27  ประพนัธ์โดย Édouard Destenay 
4. Concerto for oboe and string in A minor    ประพนัธ์โดย Ralph Vaughan William 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาบทเพลงเด่ียวโอโบและบทเพลงประเภทดนตรีเชมเบอร์ส าหรับโอโบท่ีมีบทบาทส าคญัโดย
ครอบคลุมยคุสมยัทางดนตรีตั้งแต่ยคุบาโรกจนถึงยคุศตวรรษท่ี20 

2. เพ่ือเรียนรู้การร่วมบรรเลงกบันกัดนตรีผูท้รงคุณวุฒิให้เกิดการเรียนรู้และสามารถพฒันาฝีมือจากค าแนะน า
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. เพ่ือเป็นแนวทางการฝึกซอ้มบทเพลงท่ีอยูใ่นการแสดงคร้ังน้ีให้กบับุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
 
ทฤษฎแีนวคดิหลกัในการบรรเลง  

แนวคิดหลกัท่ีผูว้ิจยัไดค้น้หามาทั้งหมดน้ี เพ่ือตอ้งการพฒันาทกัษะและน าไปใชใ้นการแสดงเด่ียวโอโบเกิด
การพฒันาในทางท่ีดียิง่ข้ึน จากการส ารวจตนเองจากประสบการณ์ผูว้ิจยัเห็นว่ามีอยู ่3 ปัจจยัหลกัท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งท าการ
พฒันาและแกไ้ข เพ่ือท าการแสดงเด่ียวให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1. ความทนทาน (endurance) เน่ืองจากในระยะเวลาการแสดงมีความต่อเน่ืองนาน 56 นาที อาจจะท าให้มี
ความรู้สึกเหน่ือยลา้ไดง่้าย ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัในการฝึกฝนความแข็งแรงของกลา้มเน้ือปาก เพ่ือไม่ให้รูปปาก
เกิดอาการเกร็งเมื่อมีความรู้สึกเหน่ือยลา้ในระหว่างเล่น และการฝึกฝนเทคนิคการหายใจระหว่างประโยค เป็นเทคนิค
การบริหารลมหายใจเขา้และออก เน่ืองจากการเป่าโอโบอย่างต่อเน่ืองท าให้รู้สึกอึดอดั ไม่ใช่เกิดจากลมหายใจไม่
เพียงพอแต่เกิดเพราะลมเสียท่ีสะสมในร่างกาย จึงตอ้งน าลมเสียนั้นออก โดยการหายใจออก หรือการเป่าลมออก
เล็กนอ้ย จึงจะสามารถเป่าต่อไปไดอี้กสักพกั เป็นวิธีท่ีช่วยให้ลดความเหน่ือยลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.1 เทคนิคการหายใจระหว่างประโยค   
1.2 การเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือปาก 
1.3 อเล็กซานเดอร์เทคนิคส าหรับโอโบ  

2. ระบบน้ิว (fingering) โอโบเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีคียข์นาดเล็ก และมีระยะห่างของคีย ์รูปแบบของการกด
น้ิวจะไม่เป็นระบบเหมือนกบัฟลูต หรือ คาริเน็ต จึงท าให้เม่ือจะตอ้งเล่นโนต้ท่ีใชเ้ทคนิคท่ียากอาจจะท าให้เกิดปัญหา
มากกว่าเคร่ืองเป่าลมไมช้ิ้นอ่ืน จึงมีการใชน้ิ้วแทนอยูบ่่อยคร้ัง และบางคร้ังจะเกิดปัญหามีเสียงอ่ืนเกิดข้ึนระหวา่งการ
เปล่ียนโนต้ 
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2.1 การใชน้ิ้วแทน 
2.2 การแกปั้ญหาเสียงอ่ืนระหว่างตวัโนต้ 

3. การแสดงออกทางดนตรี (expression) คือ การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก โดยใชว้ิธีการต่างๆ เพ่ือใหก้าร
ถ่ายทอดอารมณ์นั้นมีความแน่นอนและชดัเจนมากยิง่ข้ึน ส าหรับตวัเลขของทาบโูทช่วยให้แนวประโยคเพลงมีทิศทาง
มากยิง่ข้ึน 

3.1  ระบบตวัเลขของทาบโูท 
3.2  การสร้างความดงัเบา 
3.3  การสร้างวิบราโต ้
3.4 mantel practice 

 

1. ความทนทาน เน่ืองจากโอโบเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีแรงดนัลมและแรงตา้นสูง ล้ินโอโบมีรูเปิดท่ีมีขนาดเล็ก
วดัจากจุดศนูยก์ลางประมาณ 1 มิลลิเมตร ดงันั้นโอโบไม่ตอ้งการลมในปริมาณมากๆ ส่ิงท่ีท  าให้ผูเ้ล่นเกิดความรู้สึก
เหน่ือยหรืออึดอดั เกิดจากลมเสียท่ีคา้งเหลืออยูใ่นร่างกายท่ีเกิดจากแรงตา้น ซ่ึงผูเ้ล่นจะตอ้งหายใจออกเพ่ือน าลมเสีย
ออกจากร่างกายและค่อยหายใจเขา้ใหม่อีกคร้ัง เทคนิคการหายใจน้ีจะช่วยให้ผูเ้ล่นสามารถลดความรู้สึกเหน่ือยหรือ
อึดอดัไดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับการถือเคร่ืองดนตรี น ้ าหนกัของเคร่ืองดนตรีโอโบอยู่ท่ีประมาณ 1 กิโลกรัม ลกัษณะใน
การถือโอโบ คือการวางมือขวาอยูด่า้นล่างและมือซา้ยอยูด่า้นบนเหมือนกบัเคร่ืองอ่ืน น ้ าหนกัของเคร่ืองทั้งหมดจะไป
รวมอยูท่ี่มือขวา อาการเกร็งเกิดจากน้ิวโป้งของมือขวากางออกห่างจากน้ิวทั้งส่ีอย่างไม่เป็นธรรมชาติ  ทั้งน้ีการลด
อาการเกร็งในการควบคุมเคร่ืองดนตรีและการลดแรงตา้นในการเป่าจะท าให้สามารถเพ่ิมแรงทนทานในการเล่นไดดี้
ยิง่ข้ึน  

1.1 เทคนิคการหายใจระหว่างประโยค 
การวางแผนการหายใจระหว่างประโยค เป็นประโยชน์อย่างมากในการเล่นบทเพลงท่ีมีความ

ประโยคเพลงยาวต่อเน่ืองกนั เน่ืองจากร่างกายจะสะสมลมเสียซ่ึงเป็นก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ในขณะท่ีเล่นท าให้ผู ้
เล่นรู้สึกเหน่ือยลา้และอึดอดั ผูเ้ล่นจะตอ้งปล่อยลมเสียออกเพ่ือสูดอากาศท่ีมีออกซิเจน ในขณะท่ีท าการแสดงผูเ้ล่น
อาจจะเกิดความรู้สึกต่ืนเตน้มากกว่าปกติ ร่างกายจึงเกิดอาการสั่นหรืออาการเกร็งของกลา้มเน้ือมากยิ่งข้ึน สมอง
อาจจะไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างฉับพลนัตลอดเวลา ถา้มีการวางแผนโดยการคิดไต่ตรองและท าการฝึกซ้อมให้
เป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวจ้ะท าให้ลดความกงัวลในเร่ืองของการใชล้มท่ีไม่เพียงพอและไม่ท าลายประโยคเพลง  

ส าหรับการวางแผนการหายใจระหว่างประโยค บางคร้ังเวลาท่ีใชใ้นการหายใจไม่เพียงพอส าหรับ
การหายใจออกและหายใจเขา้ ถา้วิเคราะห์แลว้พบว่าสามารถหายใจไดใ้กลก้นั 2  จุด จะตอ้งเลือกว่าจะหายใจเขา้ หรือ
หายใจออกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เน่ืองดว้ยเวลาไม่เพียงพอ สามารถเลือกหายใจออกก่อนและเล่นต่อไปสักพกัแลว้จึงค่อย
หายใจเขา้ หรือถา้รู้สึกไม่ค่อยถนดัหรือสบายในการหายใจออกให้ฝึกซอ้มมากข้ึนจนเกิดความเป็นธรรมชาติ 

การฝึกเทคนิคการหายใจออกระหว่างประโยค เป็นประโยชน์และเป็นเทคนิคท่ีส าคัญส าหรับ
นกัเล่นโอโบท่ีดี ถา้ถึงจุดท่ีไม่สามารถตดัสินใจไดว้่าจะหายใจออกหรือหายใจเขา้ ร่างกายจะตอ้งการหายใจเขา้ในไม่
ชา้ ส่ิงท่ีจะตอ้งระมดัระวงัท่ีสุดคือการเร่งรีบในการหายใจออก ควรหายใจออกจ านวนเล็กน้อยและหายใจเขา้อย่าง
เต็มท่ี ส าหรับการเตรียมตวัหรือการหายใจเขา้ในปริมาณมากๆ ก่อนการเร่ิมเล่นไม่สามารถช่วยให้เล่นไดอ้ยา่งสมบรูณ์
แบบ และจะท าให้รู้สึกเหน่ือยมากกว่าเดิม การวดัปริมาณการหายใจปริมาณลมท่ีตอ้งการอาจจะวดัจากความยาวของ
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ประโยคเพลง ถา้ประโยคเพลงต่อไปมีความยาวให้หายใจเขา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี อาจจะหายใจเขา้ในประมาณเล็กน้อยอย่าง
ชา้ๆ แต่ถา้มีประโยคเพลงท่ีสั้นก็อาจจะไม่จ าเป็นจะตอ้งหายใจเขา้ ในปริมาณท่ีมาก 

ต่อมาวิธีการในการหายใจนักโอโบส่วนใหญ่มกัคิดว่าการหายใจในระยะเวลาท่ีเร็วและสั้ นท่ีสุด
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเล่น แต่จริงๆ แลว้ตวัอยา่งเช่น การเล่นประโยคเพลงท่ีมีความนุ่มนวลและสวยงามหรือ
การเล่นประโยคเพลงท่ีเบาอยา่งฉบัพลนั หรือการเปล่ียนโน้ตท่ีมีขั้นคู่กระโดด จะตอ้งมีการเตรียมตวัและใชเ้วลาใน
การหายใจ 

การวางแผนการหายใจท่ีส าเร็จนั้น จะตอ้งรู้สึกสบายทุกคร้ังท่ีมีการหายใจเขา้ ถา้มีการสะสมของ
อากาศท่ีเสียในร่างกายจ านวนมาก หรือเม่ือเล่นถึงตอนจบเพลงแลว้เกิดความรู้สึกเหน่ือยลา้ แสดงว่าการวางแผนการ
หายใจยงัไม่ไดผ้ลเพียงพอ จะตอ้งแกไ้ขและทดลองอีกคร้ัง และอย่าลืมการจดบนัทึกว่าจะหายใจออกหรือหายใจเขา้ 
จะใชค้  าว่า “IN” แทนการหายใจเขา้และ“OUT”แทนการหายใจออก 

1.2 การเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือปาก (embouchure) 
ส าหรับการวางรูปปากในการเล่นโอโบ เป็นการใชริ้มฝีปากทั้งบนและล่างในการปกคลุมล้ินโอโบ 

ซ่ึงการวางรูปแบบปากมีรูปแบบท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจากเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแรงตา้นและลกัษณะของล้ินโอโบแต่ละ
อนัท่ีแตกต่างกนัไป โดยพ้ืนฐานแลว้ผูเ้ล่นจะวางล้ินโอโบท่ีริมฝีปากล่างตรงขอบปากระหว่างเน้ือปากสีชมพูและผิว 
จากนั้นขมวดริมฝีปากบนลงเพ่ือท่ีจะสามารถตึงล้ินโอโบไวก้บัริมฝีปากโดยปราศจากการกดั ต าแหน่งริมฝีปากบน
จะตอ้งไม่ยืน่ออกมาจากล้ินฝีปากล่าง นกัโอโบท่ีเพ่ิงเร่ิมเล่นส่วนมากจะใชแ้รงกดัจากริมฝีปากบนและล่างท าให้เกิด
ปัญหาลมเป่าผ่านล้ินไดไ้ม่เต็มท่ี เสียงท่ีเป่าออกมาจะมีความแบนไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ริมฝีปากท าหน้าท่ีเพียงปก
คลุมล้ินเท่านั้น กลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการประคองล้ินโอโบให้คงอยู่นั้นคือกลา้มเน้ือเล็กๆท่ีมุมปาก สามารถเพ่ิมหรือลด
แรงกดไดท่ี้มุมปากโดยท่ีคางไม่ยืน่ออกมากวิธีน้ีจะช่วยให้ลดการท างานหนักของริมฝีปาก ลดอาการเจ็บในระหว่าง
การเล่นและยงัสามารถท าให้ล้ินโอโบสั่นสะเทือนไดอ้ย่างอิสระมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย ต าแหน่งท่ีวางล้ินโอโบความลึก
ของล้ินโอโบท่ีอยู่ในช่องปากมีความเก่ียวข้องกับสีสันของเสียง เน่ืองจากหากส่วนปลายของล้ินโอโบอยู่ในช่อง
ปากมากเกินไปอาจจะท าให้เสียงมีความแข็งกระดา้ง เพราะส่วนปลายของล้ินโอโบมีการสั่นสะเทือนมากท่ีสุด จึง
จ าเป็นจะตอ้งหาต าแหน่งการวางล้ินท่ีเหมาะสมในแต่ละอนัท่ีแตกต่างกนัออกไป  

วิธีการเพ่ิมความแข็งแรงของการกลา้มเน้ือปากสามารถท าไดต้ั้งแต่การฝึกซ้อมเป่า long tone หรือ 
สามารถฝึกซอ้มไดโ้ดยการเป่าล้ินโอโบอยา่งเดียวโดยท่ีไม่ตอ้งประกอบกบัเคร่ืองดนตรี โดยการคาบล้ินโอโบไวท่ี้ริม
ฝีปากและไม่ใชมื้อจบั คาบในต าแหน่งท่ีล้ินโอโบสามารถเป่าออกเป็นเสียงป๊ีบ โดยปกติแลว้ล้ินโอโบถา้ล้ินโอโบท่ีดี
เป่าแลว้จะไดโ้นต้ C เป่าลากยาวไวห้ลงัจากนั้นใชก้ลา้มเน้ือท่ีมุมปากค่อยๆเล่ือนล้ินโอโบลงและกลบัมาต าแหน่งเดิม 
ข้ึนและกลบัมาท่ีต าแหน่งเดิมอยา่งชา้ๆเสียงท่ีออกมาจะคลา้ยกบัการรูดเสียง (glissando) วิธีน้ีจะช่วยบริหารกลา้มเน้ือ
ปากให้มีความแข็งแรงและมีความยดืหยุน่มากยิง่ข้ึน การฝึกซอ้มน้ีควรจะท าเป็นประจ าทุกวนัอยา่งนอ้ยวนัละ 15 นาที 

1.3 Alexander Technique 
อเล็กซานเดอร์เทคนิคส าหรับโอโบ แอนเดรีย นิวเฮา้ส์ เฟอเดลเล่ (Andrea Newhouse Fedele )ได้

เขียนงานวิจยัปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตในหัวขอ้The Alexander Technique: A Basis for Oboe Performance 
and Teaching จากมหาวิทยาลยั University of Illinois   เธอไดพู้ดถึงประโยชน์ของอเล็กซานเดอร์เทคนิคท่ีนักโอโบ
สามารถน ามาใชแ้ละสร้างเป็นนิสัยในการเล่นให้เกิดความสบายและปราศจากแรงตึงเครียด 
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“อเล็กซานเดอร์เทคนิค เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ร่ายการก าจดัความตึงเครียดท่ีอนัตรายออกไปโดย
การศึกษาวิธีการเคล่ือนไหวของร่างกายอยา่งอิสระให้ปราศจากแรงตึงเครียด การท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนั
บางคร้ังเพ่ิมแรงตึงเครียดให้กบัร่างกายและจิตใจโดยท่ีเราไม่รู้ตวั ถา้เรารู้จกัวิธีการปลดปล่อยและลดแรงแรงตึงเครียด
น้ีได ้ก็จะท าให้เราเพ่ิมความสามารถในการท ากิจกรรมนั้นไดดี้มากยิง่ข้ึน การเรียนรู้อเล็กซานเดอร์เทคนิคเบ้ืองตน้จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับนกัโอโบ 

2. ระบบน้ิว (Fingering)  
2.1 การใชน้ิ้วแทน เกิดข้ึนหลายคร้ังในการเล่นของโอโบ เน่ืองจากบางตอน 
ของเพลงถา้ใชน้ิ้วปกติจะไม่สามารถเล่นออกมาไดเ้ลย อาทิเช่น การเล่นโนต้ Eb ไปโนต้F จากการ

ใชน้ิ้วปกติจะตอ้งขยบัน้ิวนางขา้งขวาจากปุ่มหน่ึงเล่ือนไปยงัอีกปุ่มหน่ึงท่ีใกลก้นัจึงไม่สามารถใชน้ิ้วปกติซ่ึงเรียกว่า 
“Right F” ใชต้วัอกัษรยอ่ในการจดบนัทึกคือ R ได ้จึงตอ้งใชน้ิ้วแทนเป็นการกดปุ่มจากมือซา้ยจะเรียกว่า “Left F” ใช้
ตวัอกัษรยอ่เป็นตวัLส่วนน้ิวแทนของ F อีกหน่ึงวิธีจะเรียกว่า “Fork F” ใชต้วัอกัษรย่อคือ F ถา้ใชว้ิธีกดน้ิวทั้ง2 แบบ
หลงัน้ีก็จะสามารถเล่นตวัโน้ต Eb ไปตวัโน้ต F ได ้แต่เน่ืองดว้ยวิธีการกดตวัโน้ตในแต่ละแบบจะให้สีสันของเสียง
และคุณภาพเสียงท่ีต่างกนั การเลือกใช้L จะคงคุณภาพเสียงท่ีใกลเ้คียงกบัการกดน้ิวปกติมากกว่าการใช ้F ซ่ึงการ
เลือกใชว้ิธีการกดของน้ิวในแต่ละแบบมีผลต่อคุณภาพของเสียงในการเล่นอยา่งมาก เพราะฉะนั้นจะตอ้งรู้จกัเลือกใช้
น้ิวแทนให้เกิดความเป็นไปไดใ้นการเล่นและเป็นดีท่ีสุดอีกดว้ย 

2.2 การแกปั้ญหาเสียงอ่ืนระหว่างโนต้ 
การกดน้ิวมีเสียงโนต้อ่ืนระหว่างโนต้ เกิดจากน้ิวกบัลมท่ีใชไ้ม่สัมพนัธ์กนั หรือ ความแข็งแรงของ

น้ิวในแต่ละน้ิวไม่เท่ากนั อาทิเช่น การเล่นโน้ต A4 ไปหา C5 การใชน้ิ้วโน้ต A4 คือการกดน้ิวช้ีและน้ิวกลางมือซ้าย 
ต่อมาตอ้งการเปล่ียนเสียงไปเป็นเสียง C5 จะตอ้งยกน้ิวกลางมือซ้ายข้ึนและกดน้ิวช้ีมือขวาในเวลาเดียวกนั ซ่ึงโดย
ธรรมชาติน้ิวช้ีมือขวาจะมีความแข็งแรงมากกว่าน้ิวกลางมือซา้ย จึงท าให้การเปล่ียนเสียงอาจจะมีเสียงอ่ืนแทรกเขา้มา 
เพราะน้ิวไม่เคล่ือนไหวพร้อมกนั เม่ือเขา้ใจปัญหาสามารถซ้อมการเปล่ียนโน้ตชา้ๆ เพ่ือให้น้ิวเคล่ือนไหวพร้อมกนั 
และค่อยเพ่ิมความเร็ว 

3. การแสดงออกทางดนตรี  
ดนตรีด าเนินงานโดยการใช้สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมาย แมว้่าจะไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นธรรมชาติท่ี

เก่ียวข้องกับอารมณ์ หรือไม่ไดมี้ความหมายอา้งถึงอารมณ์ และจะต้องอธิบายลกัษณะโดยอาศยัหน้าท่ีของดนตรี
ภายในระบบ จากมุมมองน้ีดนตรีไดถู้กหยบิยกออกมาเพ่ือถ่ายทอดบางอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก คลา้ยกบัเป็นภาษาหน่ึง แมว้่าจะมีองคป์ระประกอบท่ีผสมผสานตามกฎและทฤษฎี และส่ือสารออกมา
โดยผ่านเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ก็ยงัไม่สามารถระบุความหมายท่ีแน่ชดัและตรงตัวได ้ดนตรีเปรียบเสมือนก่ึง
ค าศพัท ์บางคร้ังมีการอธิบายเก่ียวกบัดนตรีกบัความสัมพนัธ์ของอารมณ์ ดนตรีท่ีดีไดถู้กควบคุมตามกฏและเง่ือนไข
ตามทฤษฎี แต่นั้นก็ยงัไม่ใช่ความหมายของดนตรี นอกจากนั้นยงัไม่สอดคลอ้งกบัภาษาและสัญลกัษณ์อ่ืนๆ อีกดว้ย
เพราะนั้นไม่ใช่จุดประสงคข์องดนตรีหรือการถ่ายทอดความรู้สึก  

ส าหรับดนตรีไม่สามารถแทนเป็นค าพูดได้ แต่มีทฤษฎีทางเลือกหน่ึงท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้คือ ดนตรี
หมายถึงการถ่ายทอดอารมณ์ ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยู่ในกรอบของสัญลักษณ์ทางดนตรี แต่เป็นผลของการออกแบบการ
ประพนัธ์อยา่งอิสระโดยความสัมพนัธ์ลความเก่ียวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น รูปแบบดนตรี หรือวลีของบทเพลงเป็นการ
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เช่ือมโยคพยางคแ์ต่ละพยางคท่ี์แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกถูกก าหนดและรักษาความสัมพนัธ์เป็นเวลานานหลาย
ปี เพลงท่ีถูกบรรเลงโดยเคร่ืองดนตรีถูกถ่ายทอดออกมาโดยท่าทาง รูปแบบ และวลีของบทเพลง 

การแสดงออกทางดนตรีอยา่งลึกซ้ึง เป็นการเช่ือมโยงระหว่างเคร่ืองดนตรีและอารมณ์ อาจจะแสดงให้เห็น
ว่าดนตรีหมายถึงอารมณ์แต่จะสามารถอธิบายและถ่ายทอดลักษณะมนัอย่างไร ในทฤษฎีน้ี ดนตรีมีคุณค่าและ
แสดงออกดว้ยตวัดนตรีเอง คล้ายกบัเป็นภาษาหน่ึง หรือเป็นสัญลกัษณ์อย่างอิสระ คุณสมบติัภายในท่ีแทจ้ริงของ
ดนตรีจะมีความน่าสนใจในขณะท่ีดนตรีก าลังเกิดข้ึนจะเก่ียวขอ้งกบับทบาทในฐานะสัญลกัษณ์ แมว้่าดนตรีเป็น
ส่ือกลางในการถ่ายทอดอารมณ์แต่เกิดข้ึนผา่นสัญลกัษณ์ทางดนตรีอยูดี่ 

เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจในการแสดงและการแสดงออกทางดนตรี มาร์เซล ทาบูโท (Marcel Tabuteau, 1887-
1966) นกัโอโบชาวฝร่ังเศสเขาไดมี้การปรับเปล่ียนพฒันารูปแบบวิธีการท าล้ินโอโบจากสไตลย์โุรป (short scrape) มา
เป็นสไตลอ์เมริกนั (long scrape) เพ่ือพฒันาทางดา้นสีสันของเสียง ความกวา้งของเสียง ความดงัเบา และเสียงโอโบท่ี
มีความกลมกลืนกบัเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืนๆ แนวคิดน้ีมีอิทธิพลอยา่งมากในประเทศอเมริกา ทาบโูทไดพ้ดูถึงเก่ียวกบัการ
แสดงออกทางดนตรีว่า “Music is not notes. Music is what the notes do.” นั้นหมายถึงการเปล่ียนตวัโน้ตเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอส าหรับการขบัเคล่ือนดนตรีไปขา้งหนา้ พลงัในการขบัเคล่ือนนั้นมากจากการส่ือสารของตวัโน้ตแต่
ละตวั และเขายงัมีความคิดเห็นท่ีว่าทุกคร้ังท่ีท  าการแสดง นกัดนตรีใชค้วามรู้สึกท่ีดีท่ีสุดขณะนั้นในการแสดงออกทาง
ดนตรี การแสดงหลายคร้ังเกิดความไม่แน่นอน เน่ืองจากไม่หลักวิธีคิดเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีของประโยคเพลง 
ดนตรีก็เหมือนเป็นภาษาหน่ึง ซ่ึงในแต่ละภาษานั้นมีไวยากรณ์แต่ส าหรับดนตรีนั้นไม่มี จากนั้นเขาจึงไดศึ้กษาวิธีการ
สีคนัชักของเคร่ืองสาย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบตวัเลขของเขาอีกดว้ย การเคล่ือนไหวของคนัชัก 
(Bowing) มีทิศทางข้ึนและลง ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเป็นรูปธรรมมองเห็นไดด้ว้ยตาอย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะท่ี
เคร่ืองเป่าไม่สามารถเห็นการเคล่ือนไหวของลมได ้เขาจึงศึกษาการใชค้นัชกัของเคร่ืองงสายอยา่งจริงจงั 

3.1ระบบตวัเลขของทาบูโท (Marcel Tabuteau number system) เป็นแนวคิดของการแสดงออก
ทางดนตรีอย่างสมบูรณ์ของทาบูโทคือการจดักลุ่มของตวัโน้ต การเขา้ใจวิธีการเช่ือมต่อของตวัโน้ตแต่ละตวั และ
ทิศทางของประโยคอยา่งชดัเจน ทาบโูทจึงน าตวัเลขมาช่วยในการจดักลุ่มของตวัโน้ต ส าหรับการใชต้วัเลขกบัดนตรี
เกิดข้ึนก่อนระบบตวัเลขของทาบูโท แต่เน่ืองด้วยทาบูโทตอ้งการท่ีจะเพ่ิมทิศทางในการเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้าของ
ดนตรีเขาจึงมีวิธีคิดท่ีแตกต่างออกไป 

3.1.1 การจดักลุ่มการเคล่ือนไหวของตวัโนต้ 
เป็นการก าหนดเลขท่ีมากท่ีสุดอยูใ่นจงัหวะตก อาทิเช่นโดยปกติ โนต้เขบต็ 2 ชั้น จะนับ

ตวัแรกในจงัหวะตกเป็นตวัเลข1 แต่ส าหรับแนวคิดของทาบูโท ตวัแรกของจงัหวะตกจะเป็นตวัเลข 4 จากการใช้
วิธีการคิดระบบตวัเลขของทาบโูทเห็นไดว้่าการเคล่ือนท่ีของตวัโนต้มีทิศทางไปขา้งหนา้เพ่ือไปหาจงัหวะตกถดัไปท า
ให้ดนตรีมีการเคล่ือนไหวไม่อยูก่บัท่ี   

3.1.2 การจดักลุ่มจงัหวะของตวัโนต้ 
การใชต้วัเลขในการจดักลุ่มจงัหวะจะมีความคลา้ยกบัการจดักลุ่มการเคล่ือนไหวของตวั

โนต้แต่จะมุ่งเนน้ความถูกตอ้งของจงัหวะเพ่ือท่ีจะไปหาจงัหวะตกถดัไป จะช่วยท าให้สัดส่วนของตวัโน้ตและจงัหวะ
ท่ีมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
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3.2 การสร้างความดงั-เบา 
การสร้างความดัง-เบาให้มีความชัดเจน จะช่วยให้การแสดงออกทางดนตรีนั้ นดีมากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากความดัง-เบา สามารถสร้างความรู้สึกท่ีแตกต่างกันได้อย่างส้ินเชิง แต่ผูเ้ล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้
ความส าคญักบัระดบัความดงั-เบาท่ีชดัเจน  ผูว้ิจยัจึงใชแ้บบฝึกหัดเพ่ือฝึกซ้อม คือการเล่นโน้ตตวัด าใน  6 จงัหวะ ตวั
ด าเท่ากบั 60-70 และเร่ิมจากระดบัเสียงเบาและค่อยๆ ดงัข้ึนจนถึงดงัท่ีสุด นั้นคือ pp p mp mf f ff   เป็นการฝึกท่ีท าให้
สามารถเพ่ิมระดบัความดงั-เบาเป็นล าดบัมากยิง่ข้ึน 

3.3 การสร้างวิบราโต (vibrato) ช่วยในการท าระดบัเสียงดงั-เบาเน่ืองจากการท าระดบัเสียงท่ีดงั
บางคร้ังมีขีดจ ากดัจึงสร้างการวิบราโตข้ึนเพ่ือขยายขีดจ ากดัของความดงั การสร้างเสียงวิบราโตจะแปรผนักบัระดบั
เสียงนั้น ถา้ความเร็วของเสียงวิบราโตยิง่มากเท่าใดจะท าให้เกิดระดบัเสียงท่ีดงัข้ึนตามเท่านั้น การสร้างวิบราโต ท าให้
การเล่นประโยคเพลงสวยงามและมีความเป็นธรรมชาติมากยิง่ข้ึน  

3.4  Mental practice 
Martin Schuring อาจารยป์ระจ าเคร่ืองโอโบในมหาวิทยาลยัอลิโซนา (Arizona State University) 

ไดก้ล่าวไวว้่า คุณไม่สามารถเล่นไดดี้ถา้คุณยงัไม่เขา้ใจ น้ิวของคุณไม่สามารถเคล่ือนท่ีไดเ้ร็วถา้ไม่ผา่นการสั่งการของ
สมอง นกัดนตรีสามารถฝึกฝนจิต (mental practice) ก่อนท่ีจะซอ้มกบัเคร่ืองดนตรีได ้การฝึกซ้อมโดยจิตมีประโยชน์
อยา่งมากส าหรับนกัดนตรี เน่ืองจากการเล่นดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งใชส้มาธิควบคุมทางกายภาพ ดงันั้นการเล่น
อย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งผ่านความเข้าใจหากผูเ้ล่นหรือผูแ้สดงปฏิบติัตามความทรงจ าของกล้ามเน้ือจะท าให้
ประสิทธิภาพในการแสดงนั้นเกิดข้ึนนอ้ยมาก การฝึกซอ้มโดยจิตจะเกิดข้ึนโดยการก าหนดเสียงหรือนึกเสียงท่ีเกิดข้ึน
ในหัวของเราเท่านั้น ไม่มีการออกเสียงหรือท าให้เกิดเสียงออกมาภายนอก ไม่มีการร้อง และการจบัเคร่ืองดนตรีการ
ฝึกซอ้มโดยจิต เราสามารถท าไดทุ้กสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเดินทาง หรือสถานท่ีท่ีเราไม่สามารถหยิบเคร่ือง
ดนตรีมาซอ้มได ้หรือหากเราเหน่ือยลา้จากการฝึกซอ้มแต่เรายงัไม่พร้อมท่ีจะแสดงเราก็สามารถฝึกซอ้มโดยจิตได้ 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

แนวทางการปฏิบติัและวิธีด าเนินการ 
1. พบอาจารยป์ระจ าเคร่ืองเพ่ือปรึกษาเร่ืองการคดัเลือกบทเพลง 
และการเรียงล าดับการแสดงส าหรับการคัดเลือกบทเพลงมีความส าคัญอย่างมาก เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

เทคนิคต่างๆ ท่ีอาจารยป์ระจ าเคร่ืองตอ้งการให้ผูว้ิจยัเกิดการพฒันาและเพ่ือให้รายการแสดงมีความน่าสนใจตลอดการ
แสดง  

2. การจดัหาโนต้เพลงท่ีคดัเลือก 
การจดัหาโนต้เพลงท่ีจะใชบ้รรเลงบางคร้ังอาจจะตอ้งท าการสั่งซ้ือโน้ตเพลงจากต่างประเทศเน่ืองจากใน

ประเทศไทยยงัไม่มีการจ าหน่ายมากนกั 
3. วางแผนการซอ้ม 
การวางแผนการฝึกซอ้มจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวางแผนฝึกซอ้มส่วนตวัและ การวางแผนฝึกซอ้มร่วมกบั

แนวประกอบ 
4. ฝึกซอ้มบทเพลงท่ีคดัเลือก 
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จากการศึกษาบทเพลง ผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาในเร่ืองของเทคนิคต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งพฒันาและศึกษามากยิ่งข้ึน 
ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้หาเทคนิคต่างๆจากนกัโอโบท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือน ามาแกปั้ญหาในการบรรเลง โดยนกัโอโบท่ีกล่าวมานั้น
ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ ส าหรับการฝึกซอ้มผูว้ิจยัจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1 การเรียนรู้โนต้เพลงจากการฟังเสียงบนัทึกของนกัโอโบท่ีมีช่ือเสียง 
4.2 การฝึกเทคนิคต่างๆ จากการศึกษาวิธีการของนกัโอโบท่ีมีช่ือเสียง 

5. ศึกษาหาขอ้มลูผูป้ระพนัธ์และบทเพลงท่ีคดัเลือก 
การศึกษาหาขอ้มลูของผูป้ระพนัธ์และความเป็นมาของบทเพลง มีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยท าให้สามารถเขา้ใจ

ในบทเพลงและสามารถตีความไดอ้ยา่งดี 
6. ติดต่อนกัดนตรีท่ีร่วมแสดงเพ่ือจดัตารางการซอ้ม 
การติดต่อนกัดนตรีเพ่ือเชิญมาร่วมแสดงจะตอ้งคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์และความสามารถทั้ง

ดา้นการแสดงและการสอน 
7. ติดต่อสถานท่ีท่ีจะท าการแสดง 
การติดต่อสถานท่ีท่ีจะท าการแสดง หลงัจากการติดต่อนักดนตรีผูท้รงคุณวุฒิและสอบถามขอ้มูลเพ่ือเลือก

วนัท่ีแสดงท่ีสอดคลอ้งกนัแลว้ ก็สามารถติดต่อสถานท่ีท่ีจะท าการแสดงได  ้
8.ประชาสัมพนัธ์ 
การประชาสัมพนัธ์การแสดง จะประชาสัมพนัธ์ 2 ทาง คือ  

8.1 ทางออนไลน์ 
8.2การติดโปรสเตอร์ในสถานท่ีต่างๆ 

9.ท าการแสดง 
วนัท าการแสดง จะตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมในเร่ืองของการแต่งตวั หรืออุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นวนัท่ีแสดงอาทิเช่น 

สแตนดโ์น๊ต เกา้อ้ี เป็นตน้ และตรวจเช็คเปียโนว่าจ  าเป็นจะตอ้งตั้งเสียงเปียโนหรือไม่  
 

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 
1. จดัท าโปรสเตอร์เพ่ือปิดประกาศขอ้มลูเก่ียวกบัวนัแสดง 
2. จดัท าวีดีโอโปรโมตเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 
3. จดัท าการประชาสัมพนัธ์บนส่ือออนไลน์ 
 
รายการและระยะเวลาในการแสดง 
1. Oboe Concerto in c minor, Alessando Marcello    10.30 นาที 
2. Trio for oboe, bassoon & piano, FP 43  Francis Poulenc   14    นาที 
3. Trio in b minor for Piano, Oboe and Clarinet, Op. 27 Destenay, Edouard   15    นาที 
4. Concerto for oboe and string in a minor Ralph Vaughan William  19    นาที 

รวมเวลาในการแสดงทั้งส้ิน     56    นาที 
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4. ผลการวจิัย 
การศึกษางานวิจยัฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาและพฒันาทกัษะการบรรเลงบทเพลงเด่ียวส าหรับโอโบและบท

เพลงประเภทดนตรีเชมเบอร์ส าหรับโอโบ และเพ่ือเรียนรู้การร่วมบรรเลงกบันักดนตรีผูเ้ช่ียวชาญให้เกิดการเรียนรู้
และสามารถพฒันาฝีมือจากค าแนะน าไดเ้ป็นอยา่งดี และเพ่ือเป็นขอ้มลูทางวิชาการส าหรับบุคคลทัว่ไปหรือนักโอโบ
ท่ีมีความสนใจในบทเพลง ประวติั ผูป้ระพนัธ์และความเป็นมาของบทเพลง 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจยัไดท้  าแบบประเมินส าหรับผูท้รงคุณวุฒิและกรรมการสอบ ทั้งหมด 4 ท่านไดแ้ก่ 
1. อาจารย ์ กิตติมา  โมลีย ์
2. อาจารย ์วรัญญา โชติจิรกาล 
3. อาจารย ์สุมิดา  องัศวานนท ์
4. อาจารย ์ด าริห์ บรรณวิทยกิจ  

 
โดยแบบประเมินมีหัวขอ้ดงัน้ี 
การบรรเลง 
1. การควบคุมเคร่ืองดนตรี    
2. คุณภาพเสียง    
3. ภาพรวมในการบรรเลง    
4. การแกปั้ญหาไดผ้ลดี    

4.1 ความทนทาน    
4.2 ระบบน้ิว    
4.3 การแสดงออกทางดนตรี    

คุณภาพการแสดง 
1. บทเพลงมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    
2. ล  าดบัการแสดง    
3. รูปแบบของการจดัการแสดง    
4. วิธีการน าเสนอ    
5. ภาพรวมของการแสดง   
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รูปท่ี 1 กราฟแสดงแบบประเมินการบรรเลิง 
 
สรุปการประเมนิการบรรเลง 

เน่ืองจากผูว้ิจยัมีประสบการณ์การแสดงเด่ียวนอ้ย ซ่ึงประสบการณ์ส่วนใหญ่ของผูว้ิจยัจะอยู่ในรูปแบบของ

วงออร์เคสตร้า หรือวงดนตรีเชมเบอร์ ความแตกต่างระหว่างการแสดงเด่ียวกบัการบรรเลงในวงออร์เคสตร้า คือการ

แสดงเด่ียว เป็นการบรรเลงเด่ียวร่วมกบัแนวประกอบ ซ่ึงบทบาทส าคญัทั้งหมดอยู่ท่ีผูแ้สดงเด่ียว ซ่ึงจะตอ้งแสดง

เทคนิคความสามารถของเคร่ืองดนตรีช้ินนั้ นๆ แต่การบรรเลงร่วมในวงออร์เคสตร้า เคร่ืองดนตรีทุกช้ินมีบทบาท

หนา้ท่ีท่ีสลบักนัไป เทคนิคส าหรับเคร่ืองดนตรีก็อาจจะไม่สูงเท่ากบัการแสดงเด่ียว แต่จะเน้นเร่ืองการฟัง การตีความ 

และการร่วมบรรเลงกบัเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืนๆ ซ่ึงทั้งการแสดงเด่ียวและการบรรเลงในวงออร์เคสตร้าลว้นใชเ้ทคนิคท่ี

แตกต่างออกไป ซ่ึงการประเมินการ การบรรเลงคร้ังน้ี ท  าให้ผูว้ิจยัมีความรู้สึกต่ืนเตน้ จึงท าให้เทคนิคระบบน้ิว และ

คุณภาพเสียงยงัสามารถพฒันาได้อีก รวมถึงการเล่นประโยคเพลงท่ีมีความต่อเน่ืองผูว้ิจัย ยงัสามารถพัฒนาการ

ควบคุมเคร่ืองดนตรีให้ดีข้ึนได ้
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รูปท่ี 2 กราฟแสดงแบบการประเมินคุณภาพของการแสดง 

 
สรุปการประเมนิคุณภาพของการแสดง 

จากการรวบรวมการประเมินภาพรวมของการแสดง มีความหลากหลายของรูปแบบในการแสดงและบท
เพลงมีความเหมาะสม ท าให้การแสดงมีความน่าสนใจตลอดการแสดง  ล  าดบัการแสดงจดัวางไดอ้ย่างเหมาะสม แต่
วิธีการน าเสนอ สามารถท าให้การแสดงมีความต่อเน่ืองมากข้ึนได ้ 
 
อภปิรายผล   

ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าการแสดงเด่ียวโอโบ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอแสดงดนตรี ศ.ดร.
ตรึงใจ บูรณสมภพ (ห้อง 501) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีผูเ้ข้าชมทั้งหมด 25 ท่าน ซ่ึงเป็น
จ านวนท่ีต ่าว่าท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากวนัและเวลา และการประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอและผูว้ิจัยไม่ได้เตรียมตวัเก่ียวกับ
บุคคลท่ีจะช่วยในการจดัเวทีในวนัท่ีแสดง จึงท าให้การแสดงเกิดการติดขดัตลอดช่วงระหว่างบทเพลง 

การแกปั้ญหาต่างๆ ในเร่ืองของความทนทาน ผูว้ิจยัมีความทนทานมากยิง่ข้ึน จากการฝึกฝนการยืดหยุ่นของ
กลา้มเน้ือปาก และการเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือปาก ระบบน้ิวมีการเลือกใชน้ิ้วกดท่ีเหมาะสมท าให้เล่นได้
สะดวกและเป็นธรรมชาติมากยิง่ข้ึน ส าหรับการแสดงออกทางดนตรี ผูว้ิจยัสามารถเขา้ใจประโยคเพลงมากยิง่ข้ึน และ
มีการค านึงถึงความดงั - เบา มากข้ึน ท าให้บทเพลงน่าสนใจและน่าฟังมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ในวนัท่ีแสดง ผูว้ิจยัจะตอ้งร่วมบรรเลงกบักลุ่มนกัดนตรีท่ีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. การแสดงเด่ียวร่วมกบัเปียโน 
2. การแสดงเด่ียวร่วมกบัวงเคร่ืองสาย 5 ช้ิน 
3. การแสดงร่วมกบั บาสซูนและเปียโน 
4. การแสดงร่วมกบั คลาริเน็ตและเปียโน 
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ในช่วงระหว่างการฝึกซอ้มเพ่ือท่ีจะท าการแสดง ผูว้ิจยัพบว่า การจดัตารางเวลาการฝึกซอ้มร่วมกบันักดนตรี
หลายคน มีความไม่สะดวกเท่าไหร่ ผุว้ิจยัจะตอ้งจดัตารางซอ้มส่วนตวัและตารางซอ้มร่วมกบันักดนตรีหลายๆ คนให้
เกิดความเหมาะสม จากรายการการแสดงท่ีคดัเลือกไวน้ั้นมีจ  านวนมาก และดว้ยเวลาท่ีใชใ้นการฝึกซ้อมร่วมกบันัก
ดนตรีหลายคนเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไว ้ท าให้ผูว้ิจยัจ  าเป็นจะตอ้งตดับทเพลง ท่อนท่ี 3 ของConcerto for oboe and 
string in a minor  ท่ีประพนัธ์โดย Ralph Vaughan William ผูว้ิจยัจึงเรียงล าดบัการแสดงใหม่ เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

เน่ืองจากผูว้ิจยัจะตอ้งร่วมบรรเลงกบันกัดนตรีหลายกลุ่ม จึงจะตอ้งปรับตวัเพ่ือท่ีจะสามารถร่วมเล่นกบันัก
ดนตรีในแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ความแตกต่างระหว่างการร่วมเล่นกบักลุ่มนกัดนตรีท่ีแตกต่างกนั คือ 

การไดฟั้ง และการไดย้ิน เสียงของแต่ละเคร่ืองดนตรีท่ีแตกต่างกนั อาทิเช่น ธรรมชาติการออกเสียงของ
เคร่ืองสายท่ีไม่เหมือนกบัเคร่ืองเป่า เป็นตน้ รวมถึงความความดงั-เบา ท่ีแต่ละเคร่ืองดนตรีมีช่วงของความดงั-เบา ท่ีไม่
เท่ากนั ผูว้ิจยัค านึงถึงการสร้างสีสันของเสียงน้อยกว่าท่ีควร ผูว้ิจยัมีความกงัวลดว้ยรายการเพลงท่ีมาก และไม่มีการ
เล่นเพลงทั้งหมดก่อนวนัแสงจริง ท าให้ผูว้ิจยัมีความรู้สึกต่ืนเตน้ และ กงัวล ผูว้ิจยัเห็นว่าถา้มีเวลาการฝึกซ้อมมากข้ึน 
และมีการแสดงยอ่ยก่อนท่ีจะแสดง จะท าให้ผูว้ิจยัมีความต่ืนเตน้และกงัวลนอ้ยลง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดสัดส่วนปริมาณงานซ่อมเก่ียวกบักระบวนการทางดา้นเคมีในกระบวนการ

ยอ้มผา้และการตกแต่งสาํเร็จในโรงงานตวัอย่าง โดยการประยุกต์ใชว้ิธีการ DMAIC ตามแนวทางของ Six Sigma มา

ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเร่ิมจากการหาปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของฝ่าย

ประกนัคุณภาพ  จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาหลักทางด้านเคมีในกระบวนการยอ้มและตกแต่งสําเร็จ คือ ผา้สีตก 

(Fail Washing) ผา้เป้ือนเคมี (Chemical Stain) และผา้เป้ือนสี (Dye Stain) หลงัจากวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง แลว้จึง

ประยุกต์ใชก้ารวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ ในการช่วยเลือกสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาและ

ดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ(IE-Technique) ผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตพบว่า 

สามารถลดปริมาณงานซ่อมประเภทผา้สีตกจาก 75,919.35 หลาเป็น 31,071.71 หรือคิดเป็น 59.07%  ประเภทผา้เป้ือน

เคมีจาก  52,941.38 หลาเป็น  45,042.30 หลา หรือคิดเป็น 14.92% ประเภทผา้เป้ือนสีจาก 126,075.55 หลาเป็น 

87,681.20 หลา หรือคิดเป็น 30.45%   

คาํสําคญั: ซิกซ์ ซิกม่า, การยอ้ม, การตกแต่งสาํเร็จ, การวิเคราะห์คุณลกัษณะความเสียหายและผลกระทบ 

ABSTRACT 

The objective of this research was to reduce the proportion of chemical reprocesses through dyeing and 

finishing in the sample plant; DMAIC methods were used and applied using the Six Sigma techniques to improve 

the production process. The analysis had found that the waste from the production process does not meet the 

standards of quality assurance. In the chemical reprocess of the dyeing and finishing, the main problems are failures 

with colorfastness related to washing, chemical stains and dye stains. Failure modes & effect analysis (FMEA) was 

used to identify the most prominent causes after analyzing the actual sources and by implementing engineering 

techniques (IE-Technique), the problems could be solved. 

 The result show that number of reprocess was to reduce the waste of colorfastness to washing from 

75,919.35 to 31,071.71 yard or 59.07 percent. Chemical stains from 52,941.38 to 45,042.30 yard or 14.92 percent. 

Dye stains from 126,075.55 to 87,681.12 yard or 30.45 percent. 

Keywords: Six Sigma, Dyeing, Finishing and Failure modes & effect analysis   

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2529 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

1. บทนํา 

ภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอนับเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัมาเป็นระยะ

เวลานาน แต่ในปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ทาํให้ประเทศเพ่ือนบา้นเร่ิมกลายมาเป็นคู่แข่งของ

ประเทศไทยมากข้ึน บริษทัต่างๆจึงตอ้งมีการปรับตวั และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกคา้ทั้งทางดา้นคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ปัญหาดา้นคุณภาพท่ีมกัจะพบ

ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประกอบไปด้วยปัญหาเร่ืองสีไม่เหมือนและปัญหาเร่ืองตาํหนิบนผืนผา้ ซ่ึงสามารถแบ่ง

ออกเป็นตาํหนิทางดา้นกายภาพและตาํหนิทางดา้นเคมี จากการศึกษางานวิจยัก่อนหน้าพบว่าการแกปั้ญหาทางดา้น

ตาํหนิ ไดมี้การนาํเอาหลกัการทาง ซิกซ์ ซิกม่า มาใชก้ารประเมินความเส่ียงในการเกิดขอ้บกพร่องท่ีเกิดบนผนืงาน (เยา

วนาฎ ศรีวิชยั, 2554) จากปัญหาของอุตสาหกรรมขา้งตน้โรงงานตวัอย่างซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจส่ิงทอและมีกิจกรรม

ฟอกยอ้มในกระบวนการผลิต ไดเ้ล็งเห็นปัญหาดงักล่าวจึงไดศึ้กษาหาแนวทางเพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการยอ้มและตกแต่งสาํเร็จในโรงงานตวัอย่างโดยประยกุต์ใชว้ิธีการ DMAIC ซ่ึงเป็นกระบวนการทาง ซิกซ์ 

ซิกม่า มาช่วยทาํการปรับปรุงในกระบวนการผลิต โดยอาศยัข้อมูลการผลิตของโรงงานตวัอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทางดา้นคุณภาพ    

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือลดสัดส่วนปริมาณงานซ่อมท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานทางดา้นเคมีในกระบวนการยอ้มผา้และการตกแต่ง

สาํเร็จ โดยท่ีปริมาณของเสียลดลงจากเดิม อยา่งนอ้ย 3 เปอร์เซ็นต ์

3. การดําเนินการวจิัย 

 จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการผลิตท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานของฝ่ายประกนัคุณภาพตามวิธีการ DMAIC ซ่ึงเป็นกระบวนการทางซิกซ์-

ซิกม่า เพ่ือหาแนวทางในการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต (นุสรา ผาระนตัร, 2555) โดยดาํเนินงานดงัน้ี 

 1.การกาํหนดปัญหาและเป้าหมาย  (Define phase) 

 2.การวดัผลและรวบรวมขอ้มลู (Measure phase)           

3.วิเคราะห์หาสาเหตุ (Analysis phase) 

   4.การปรับปรุงงาน (Improve phase) 

 5.การควบคุมกระบวนการ (Control phase) 

 

3.1 การกาํหนดปัญหาและเป้าหมาย  (Define phase) 

 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2560 มีการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 2,460,775.39  หลาต่อเดือน โดยเป็นงานท่ี

สามารถทาํถูกตอ้งไดใ้นคร้ังแรก (Right First Time ) เฉล่ียอยูท่ี่ 1,827,593.75 หลา คิดเป็น 74.33 เปอร์เซ็นต์ เป็นงาน

ซ่อมเฉล่ียอยูท่ี่ 633,181.64  หลา คิดเป็น 25.67 เปอร์เซ็นต ์  

 จากปริมาณงานท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานของฝ่ายประกนัคุณภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนอยู่ท่ี 

25.67 เปอร์เซ็นต ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
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 1.ปัญหาดา้นสีไม่เหมือน 

 2.ปัญหาดา้นกายภาพ 

 3.ปัญหาดา้นเคมี 

 ซ่ึงปัญหาทางดา้นเคมีนั้นผูว้ิจยัเองเป็นผูรั้บผดิชอบ จึงทาํการปรับปรุงเพ่ือลดปริมาณงานซ่อมทางดา้นน้ี  

 

3.2 การวดัผลและรวบรวมข้อมูล (Measure phase)  

 จากงานท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานของฝ่ายประกนัคุณภาพทางดา้นเคมีทั้งหมดนั้น สามารถรวบรวมและสรุป

มาไดต้ามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 งานไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานทางดา้นเคมี 

สาเหตุ มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม เมษายน 

Chemical stain 17,408.4 11,076.5 12,384.2 12,072.2 

Dye stain 35,096.3 34,250.2 37,002.4 19,726.6 

Fail washing 25,677.8 30,065.6 13,904.3 6,271.6 

Bleeding 533.60 186.60 0 0 

Oil stain 11,354.7 2,188.3 1,399.6 3,674 

Boiler spot 0 0 0 0 

รวม 90,070.8 77,767.2 64,690.5 41,744.4 

หน่วย : หลา 

 

 จากขอ้มูลงานท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางดา้นเคมี เม่ือนาํมาสร้างกราฟพาเรโตจะพบว่างานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานมากท่ีสุดสามลาํดบัแรกคือ ผา้เป้ือนสี (Dye stain), ผา้สีตก (Fail washing) และผา้เป้ือนเคมี (Chemical stain) 

ปร◌มิาณงานซ◌อ่ม Yds. 126076 75919 52941 18617 720
Percent 46.0 27.7 19.3 6.8 0.3
Cum % 46.0 73.6 92.9 99.7 100.0
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Pareto Chart of Fail Cause

 
รูปท่ี 1 งานท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานดา้นเคมี 

 

3.3 การวเิคราะห์หาสาเหตุ (Analysis phase) 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของงานท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานของฝ่ายประกนัคุณภาพในกระบวนการผลิต เพ่ือหา

สาเหตุของการเกิดปัญหา โดยช่วยกันระดมสมองร่วมกันทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ   เพ่ือสร้างแผนผงั
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กา้งปลา  ในส่วนของปัญหาท่ีเกิดจากทางดา้นเคมีท่ีมีมากสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ซ่ึงไดแ้ก่ ผา้เป้ือนสี (Dye stain), ผา้สีตก 

(Fail washing) และผา้เป้ือนเคมี (Chemical stain) แลว้นาํมาหาสาเหตุและรวบรวมปัจจยัทั้งหมดท่ีอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อปัญหาขา้งตน้ดงัรูปท่ี 2, รูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 ตามลาํดบั 
 

 

รูปท่ี 2 การวเิคราะห์สาเหตุผา้สีตก 

 

 

รูปท่ี 3 การวเิคราะห์สาเหตุผา้เป้ือนเคมี 
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รูปท่ี 4 การวิเคราะห์สาเหตุผา้เป้ือนสี 

 

จากการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุท่ีจะส่งผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต เพ่ือหาสาเหตุของ

การเกิดปัญหาโดยแผนผงักา้งปลา แลว้นํามาทาํการวิเคราะห์ลกัษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ซ่ึงเป็น

เทคนิคช่วยในการบ่งช้ีปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน (วิชาญ ทองอาํไพ, 2554) จากนั้นทาํการคาํนวณหาค่า  

Risk Priority Number (RPN)  ซ่ึงค่า  RPN คือ ผลลพัธ์ของความรุนแรง x โอกาสในการเกิดปัญหา x การควบคุมและ

การตรวจจบั (ธนิตพล จนัทรสม, 2553) พบว่า ปัญหาผา้สีตก (Fail Washing) สาเหตุท่ีมีค่าระดบั RPN สูง 4 ลาํดบัแรก

คือ ปริมาณเคมีทาํความสะอาดนอ้ยเกินไป,สียอ้มมีความคงทนต่อการซักตํ่า,อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบสูงเกินไป สูตรท่ี

ใชข้จดัสีส่วนเกินไม่เหมาะสม ปัญหาผา้เป้ือนเคมี (Chemical Stain) สาเหตุท่ีมีค่าระดบั RPN สูง 4 ลาํดบัแรกคือ 

ปริมาณสารเคมีในการยอ้มมากเกินไป,วิธีการเตรียมเคมีไม่เหมาะสม,เคร่ืองยอ้มขดัขอ้งขณะการทาํงาน  เป้ือนเคมีจาก

เคร่ืองยอ้มท่ีไม่สะอาด ปัญหาผา้เป้ือนสี (Dye Stain) สาเหตุท่ีมีค่าระดบั RPN สูง 4 ลาํดบัแรกคือปริมาณสารช่วยยอ้ม

ไม่เหมาะสม  วิธีการเตรียมสีไม่เหมาะสม  เคร่ืองยอ้มไม่สะอาด ใชน้ํ้ าเตรียมผดิประเภทกบัสียอ้ม 
 

3.4 การปรับปรุงงาน (Improve phase) 

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบจึงไดน้าํสาเหตุท่ีมีค่าคะแนนระดบัความ

เส่ียง (RPN) 4 ลาํดบัแรกของปัญหาดา้นต่างๆมาดาํเนินการหาวิธีการปรับปรุงแนวทางการทาํงาน ออกแบบวิธีการ

ทาํงานใหม่เพ่ือให้มีความเหมาะสมและช่วยป้องกนัความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานได ้ดงัตารางท่ี 2, 3 และ4 

ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาผา้สีตก 

ลาํดบั สาเหตุ วิธีการป้องกนั 

1 A1 กาํหนดปริมาณของเคมีท่ีใชใ้นการทาํความสะอาดให้เหมาะสมกบัสูตรยอ้ม 

2 A2 เลือกใชสี้ยอ้มท่ีมีความคงทนของสีต่อการซกัสูง 

3 A3 ใชอุ้ณหภูมิการอบในการตกแต่งสาํเร็จเหมาะสมกบัแต่ละสูตรสี 

4 A4 สร้างสูตรมาตรฐานของการขจดัสีส่วนเกิน 
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กาํหนดให้ A1   คือ   ปริมาณเคมีทาํความสะอาดนอ้ยเกินไป 

A2   คือ   สียอ้มมีความคงทนต่อการซกัตํ่า 

A3   คือ   อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบสูงเกินไป 

A4   คือ   สูตรท่ีใชข้จดัสีส่วนเกินไม่เหมาะสม 
 

ตารางท่ี 3 แนวทางการแกไ้ขปัญหาผา้เป้ือนเคมี 

ลาํดบั สาเหตุ วิธีการป้องกนั 

1 B1 กาํหนดปริมาณการใชเ้คมีในสูตรยอ้มให้เหมาะสม 

2 B2 กาํหนดมาตรฐานวิธีการทาํงาน 

3 B3 กาํหนดพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกบัเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง 

4 B4 กาํหนดตารางการลา้งเคร่ืองยอ้ม 

กาํหนดให้ 

B1   คือ   ปริมาณเคมีทาํความสะอาดนอ้ยเกินไป 

B2   คือ   สียอ้มมีความคงทนต่อการซกัตํ่า  

B3   คือ   อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบสูงเกินไป 

B4   คือ   สูตรท่ีใชข้จดัสีส่วนเกินไม่เหมาะสม 
 

ตารางท่ี 4 แนวทางการแกไ้ขปัญหาผา้เป้ือนสี 

ลาํดบั สาเหตุ วิธีการป้องกนั 

1 C1 กาํหนดปริมาณของสารช่วยยอ้มให้เหมาะสมกบัในแต่ละสูตร 

2 C2 กาํหนดมาตรฐานวิธีการเตรียมสี     

3 C3 กาํหนดตารางการลา้งเคร่ืองยอ้ม 

4 C4 ป้ายสัญลกัษณ์บอกประเภทของนํ้าเตรียมสี 

กาํหนดให้ 

C1   คือ   ปริมาณสารช่วยยอ้มไม่เหมาะสม 

C2   คือ   วิธีการเตรียมสีไม่เหมาะสม 

C3   คือ   เคร่ืองยอ้มไม่สะอาด 

C4   คือ   ใชน้ํ้ าเตรียมผดิประเภทกบัสี 
 

3.5 การควบคุมกระบวนการ (Control phase) 

 ตรวจติดตามผลการดาํเนินงานหลงัจากท่ีไดท้าํการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงาน ควบคุมและติดตามผลการ

ดาํเนินการโดยจดัทาํแผนการควบคุมโดยใชห้ลกัสถิติในการควบคุมคุณภาพ สร้างแผนภูมิควบคุม เพ่ือเป็นแนวทางใน

การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด หากมีปัญหาดา้นคุณภาพเกิดข้ึนจะไดด้าํเนินการแกไ้ข

และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ (อาํนาจ มีแสง, 2554) และเพ่ือเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้ง

ก่อนและหลงัการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 
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4. ผลการวจิัย 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดจากทางดา้นเคมีพบว่า สามารถลดงานซ่อมประเภทผา้

สีตกได ้59.07 เปอร์เซ็นต ์ในส่วนงานซ่อมประเภทผา้เป้ือนเคมีลดลง 14.92 เปอร์เซ็นต ์และงานซ่อมประเภทเป้ือนจาก

สีลดลง 30.45 เปอร์เซ็นต ์ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการปรับปรุงปัญหาทางดา้นเคมี 

สาเหตุ ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง ลดลง (%) 

Fail Washing 75,919.35 31,071.71 59.07 

Chemical Stain 52,941.38 45,042.30 14.92 

Dye Stain 126,075.55 87,681.12 30.45 
 

และนอกจากนั้นสามารถลดปัญหาท่ีไม่ผา่นตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพทางดา้นเคมีจาก 274,273.08 หลา

เหลือ 211,789.83  หลา หรือคิดเป็นลดลง  3.45 เปอร์เซ็นต ์ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 ผลการปรับปรุงงานท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพดา้นเคมี 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

เดือน ยอดการผลิต ยอดงานซ่อม เดือน ยอดการผลิต ยอดงานซ่อม 

มกราคม         773,903.66           90,070.85  พฤษภาคม        759,509.63           57,275.75  

กุมภาพนัธ์         611,914.39           77,767.25  มิถุนายน        818,905.80           63,894.57  

มีนาคม         667,128.73           64,690.58  กรกฎาคม        635,854.82           43,584.85  

เมษายน         479,779.79           41,744.40  สิงหาคม        653,957.33           47,034.66  

รวมยอดงานซ่อมทั้งหมด        274,273.08  รวมยอดงานซ่อมทั้งหมด        211,789.83  

 

5. บทสรุป 

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดปัญหาคุณภาพท่ีเกิดจากทางด้านเคมีพบว่าสามารถลดงานซ่อม

ประเภทผา้สีตกได้ 59.07 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนงานซ่อมประเภทผา้เป้ือนเคมีลดลง 14.92 เปอร์เซ็นต์ และงานซ่อม

ประเภทเป้ือนสีลดลง 30.45 เปอร์เซ็นต์และสามารถลดปัญหาท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทางดา้นเคมี

ทั้งหมดได ้3.45 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสามารถคิดเป็นเงินจาํนวน 9,684,903.75 บาท 

จากผลการดาํเนินงานแสดงให้เห็นวา่การนาํเอาหลกัการ DMAIC ซ่ึงเป็นกระบวนการทาง ซิกซ์ ซิกม่า มาทาํ

การปรับปรุงกระบวนการทาํงานสามารถช่วยลดของเสียทางดา้นเคมีท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตได ้โดยเร่ิมจากการ

กาํหนดปัญหาและเป้าหมายโดยการศึกษาสภาพปัจจุบนัของงาน จากนั้นทาํการวดัผล รวบรวมขอ้มลูเพ่ือเลือกปัญหาท่ี

จะทาํการแกไ้ขดว้ยกราฟพาเรโต แลว้ทาํการวิเคราะห์จากแผนภูมิกา้งปลาแลว้เลือกสาเหตุท่ีมีผลกระทบมาก  มาทาํ

การปรับปรุงแกไ้ขและควบคุมให้อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  
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การศึกษาผลกระทบของความยาวแบร่ิงต่อลักษณะการไหลตัวของโลหะ 
ในกระบวนการอัดรีดอลูมิเนียม 
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--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การออกแบบแม่พิมพส์ าหรับกระบวนการอดัรีดอลูมิเนียมตอ้งค านึงถึงลกัษณะการไหลตวัของเน้ือโลหะ
และต้องควบคุมความเร็วในการไหลตัวให้มีความสม ่าเสมอเพ่ือให้ได้ขนาดและรูปทรงช้ินงานตามต้องการ 
องค์ประกอบหน่ึงของแม่พิมพ์ท่ีใชใ้นการควบคุมความเร็วในการไหลของเน้ืออลูมิเนียมในกระบวนการอดัรีดคือ 
แบร่ิงเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจถึงผลกระทบของขนาดแบร่ิงในแม่พิมพอ์ดัรีดต่อพฤติกรรมการไหลตวัของเน้ืออลูมิเนียม 
รวมไปถึงการวิเคราะห์การไหลเพ่ือให้เกิดความสมดุลในกระบวนการอดัรีดงานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของค่าความ
ยาวแบร่ิงในแม่พิมพท่ี์มีผลต่อการไหลตวัของเน้ืออลูมิเนียมงานวิจยัน้ีไดท้  าการทดลองอดัรีดอลูมิเนียม เกรด 6063 
ดว้ยแม่พิมพอ์ดัรีดท่ีมีค่าความยาวแบร่ิง2, 2.5, 3.5 และ 4 เท่าของความหนาช้ินงานและท าการวดัขนาดของช้ินงานท่ี
ไดจ้ากการอดัรีดผลการทดลองท่ีไดพ้บว่าการไหลของเน้ืออลูมิเนียมมีความต่อเน่ืองดีช้ินงานสามารถผลิตไดต้าม
ขนาดท่ีตอ้งการ และไม่พบต าหนิเกิดข้ึนบนผวิช้ินงานเม่ือใชค่้าแบร่ิงท่ี 2.5 เท่าของความหนาช้ินงาน ในบริเวณขอบ
ดา้นขา้งของแม่พิมพผ์ลการวิจยัน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพเ์พ่ือท าให้เกิดความสมดุลใน
การไหลตวัของเน้ือวสัดุในกระบวนการอดัรีดและควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการข้ึนรูป 
ค าส าคญั: การอดัรีดอลูมิเนียม, แม่พิมพอ์ดัรีดอลูมิเนียม, การไหลเพ่ือให้เกิดความสมดุล, ความยาวแบร่ิง 

ABSTRACT 
The design of aluminum extrusion mold has to consider the metal flow characteristics and control of flow 

velocity in order to yield the desired part dimensions and geometries .Mold bearing is a major factor affecting the 
flow velocity of aluminum during the extrusion process. To understand the effects of bearing size on metal flow 
behavior andf low balancing in the aluminum extrusion process, this research aims at investigating such effects in 
which a set of experiments was carried out by extruding 6063 aluminumalloy under the different bearing sizes of 
2,2.5, 3.5 and 4 times the work piece thickness. The dimensions of work piece obtained from the extrusion process 
were measured. The results revealed that the continuous metal flow, conformed dimensions of work piece and no 
sign of defects in the work surface were achievable when the bearing size of 2.5 times the work piece thickness was 
applied at the outer sides of extrusion mold. The implification of this study would provide an essential guideline for 
mold design and balancing of metal flow in extrusion process so as controlling of product quality obtained. 
Keywords: Aluminum Extrusion, Dies Extrusion, Flow for Balance, Bearing length 
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1.บทน า 
ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมเส้นหนา้ตดันั้นในขั้นตอนการอดัรีดจะใชว้ิธีการผลิตโดยใชแ้รงดนั

อดัแท่งอลูมิเนียม (Billet) ผ่านแม่พิมพข้ึ์นรูปออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านกระบวนการผลิตจะตอ้งมี
รูปร่างหนา้ตดัตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงส่วนประกอบส าคญัในการอดัรีดคือการปรับค่าขนาดของแม่พิมพท่ี์ใชส้ าหรับการ
ข้ึนรูปวสัดุให้มีความสมดุลของการไหลเท่ากนัทั้งหน้าตดั โดยในการผลิตและออกแบบแม่พิมพอ์ดัรีดอลูมิเนียมใน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่มีแบบแผนท่ีชดัเจนในการวิเคราะห์หาขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพท่ี์เหมาะสม ท าให้
ยงัคงตอ้งใชป้ระสบการณ์และการลองผดิลองถูกในการปรับค่าแม่พิมพจ์ากผูช้  านาญการจนสามารถข้ึนรูปผลิตภณัฑ์
ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซ่ึงจะท าให้เสียเวลาและค่าใชจ่้ายเป็นอนัมาก จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงไดน้ ามาวิเคราะห์เพ่ือหา
วิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเ ม่ือน าขั้ นตอนการผลิตแม่พิมพ์มาวิเคราะห์พบว่า
กระบวนการท่ีส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงในการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตดัคือ การควบคุมการไหลของเน้ืออลูมิเนียมผ่าน
แบร่ิง โดยขณะอดัรีดเน้ืออลูมิเนียมจะเคล่ือนตวั แม่พิมพจ์ะตอ้งควบคุมอตัราการไหลให้สม ่าเสมอเท่ากนัทั้งหน้าตดั 
หากอตัราการไหลไม่สม ่าเสมอจะส่งผลให้ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการข้ึนรูปนั้นเกิดการบิดเบ้ียวเสียรูปได ้แมว้่าไดมี้งานวิจยั
จ  านวนหน่ึงท่ีศึกษาพฤติกรรมการไหลของเน้ือโลหะผ่านแม่พิมพท่ี์มีขนาดแบร่ิงท่ีแตกต่างกนัในระหว่างการอดัข้ึน
รูป งานวิจยัเหล่าน้ีกลบัไม่ไดท้  าการอดัข้ึนรูปช้ินงานจริงแต่อาศยัการจ าลองกระบวนการและค านวณการเปล่ียนรูป
ของเน้ือวสัดุดว้ยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์เช่น งานวิจยัของ (V.N.S.U. Ammu,V and P.Mahendiran, 2011)[1]ได้
พิจารณาการออกแบบค่าแบร่ิงโดยใช ้วิธีไฟไนตอิ์ลิเมนตม์าประยกุตใ์ช ้เพ่ือหาค่าความสมดุลของหน้าตดัในขณะอดั
รีดผลท่ีไดจ้ากการทดลองเม่ือจ าลองการอดัรีดให้ค่าแบร่ิงเท่ากนัทั้งหนา้ตดัช้ินงานพบว่าความเร็วในการไหลในส่วน
ท่ีใกลก้บัจุดศนูยก์ลาง 159.5 มิลลิเมตร/วินาทีและส่วนท่ีไกลจากจุดศนูยก์ลางมีความเร็วในการไหล 59.81 มิลลิเมตร/
วินาทีซ่ึงส่งผลให้เกิดการเสียรูปของช้ินงานดงันั้นจึงท าการปรับค่าแบร่ิงใหม่เพ่ือให้ความเร็วในการไหลสมดุลกนัทั้ง
หนา้ตดัหลงัจากการปรับค่าแบร่ิงพบว่าช้ินงานมีรูปร่างท่ีสมดุลข้ึน(ประเสริฐ, 2550))[2] ไดพิ้จารณาการจ าลองการ
ออกแบบค่าแบร่ิงดว้ยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ โดยศึกษาเก่ียวกบัอุณหภูมิขณะอดัรีดทั้งก่อนรีด ขณะรีดและหลงั
การอดัรีดท่ีปากแม่พิมพก์บัความเร็วในการไหลของแม่พิมพแ์ละให้ค่าแบร่ิงท่ีแตกต่างกนัไปทัว่ทั้งหน้าตดัถึง 18 ค่าท่ี
ต่างกนัจากผลการจ าลองการทดลองแลว้พบช้ินงานออกมามีรูปร่างบิดเบ้ียวผูจ้ดัท  าจึงไดท้  าการทดลองเปล่ียนแปลง
จากจุดตรวจสอบค่าแบร่ิงแลว้พบว่าช้ินงานออกมามีความเร็วท่ีสม ่าเสมอกันทั้งหน้าตดัส่งผลให้รูปร่างช้ินงานบิด
เบ้ียวเพียงเล็กน้อย (สวสัด์ิ ภูมิสวสัด์ิ, 2545)[3] ไดท้  าการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีผลต่อกระบวนการอดัรีด
อลูมิเนียมดว้ยแบบจ าลองไฟไนตเ์อลิเมนตด์ว้ยการจ าลองการอดัรีดช้ินงานรูปหน้าตดัส่ีเหล่ียมผืนผา้หน้ากวา้ง 76.96 
มิลลิเมตร หนา 4.88 มิลลิเมตร พบว่าความดนัในการอดัรีดในแบบจ าลองต ่ากว่าความดนัในการอดัรีดจริงในช่วงแรก
ของการอดัรีดโดยมีผลต่างสูงสุด 17.2เปอร์เซ็นตแ์ต่หลงัจากการอดัรีดเร่ิมเขา้สู่สภาวะเกือบคงตวัความดนัในการอดั
รีดในแบบจ าลองมีค่าสูงกว่าการอดัรีดจริงโดยมีผลต่างสูงสุด 13 เปอร์เซ็นต์ 
 เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการไหลในระหว่างการอดัรีดให้มากยิ่งข้ึน งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาอิทธิพลการไหลของเน้ืออลูมิเนียมผา่นแบร่ิงท่ีความยาวขนาดต่างๆ โดยผ่านการทดสอบการอดัรีดจริง ซ่ึง
ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการทดสอบตอ้งมีขนาดท่ีถูกตอ้งตรงตามขอ้ก าหนดหรือใกลเ้คียงมากท่ีสุดและน าผลการทดสอบมา
เป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้กบัการหาค่าความยาวแบร่ิงท่ีเหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตแม่พิมพ์
ต่อไป 
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2. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 กระบวนการอดัรีดอลูมิเนียม 
ในกระบวนการอดัรีดอลูมิเนียมมีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ เคร่ืองจกัรแรงดนัสูง แม่พิมพอ์ดั

รีดอลูมิเนียม และวตัถุดิบ โดยกระบวนการเร่ิมตน้จากการน าเอาแท่งวตัถุดิบท่ีผ่านการอบความร้อนแลว้น ามาเข้า
เคร่ืองอดัรีดดว้ยแรงดนัสูงผา่นเขา้แม่พิมพเ์ป็นตวัแปรรูปให้เป็นรูปร่างหนา้ตดัตามท่ีตอ้งการดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 กระบวนการอดัรีดอลูมิเนียม[4]( P.K. Saha,1998) 

 

กระบวนการอดัรีดอลูมิเนียมจะใชแ้ม่พิมพเ์ป็นองคป์ระกอบหลกั โดยในกระบวนการอดัรีดอลูมิเนียมจะน า
แท่งอลูมิเนียม (Billet) มาผา่นเคร่ืองอดัรีดโดยขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัของผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมท่ีผา่นการอดัรีดจากแม่พิมพ์
จะมีรูปร่างตรงตามลกัษณะของแม่พิมพน์ั้นๆ ตวัอยา่งแม่พิมพอ์ดัรีดอลูมิเนียมดงัแสดงในรูปท่ี2และช้ินงานท่ีไดจ้าก
การผลิตดงัแสดงในรูปท่ี3 

 

                                                                    
 

รูปท่ี 2 ลกัษณะของแม่พิมพอ์ดัรีดอลูมิเนียมเส้นหนา้ตดั     รูปท่ี 3 ลกัษณะช้ินงานกวา้ง 81 มิลลิเมตร หนา 6  มิลลิเมตร 
 

ในขณะอดัรีดนั้นหากความดนัท่ีเกิดข้ึนไม่คงท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงตามระยะการเคล่ือนท่ีของแรม หรือเวลา
ในการอดัรีด ดงัแสดงในรูปท่ี 4  ช่วง A อลูมิเนียมถูกกดอดัจนเต็มคอนเทนเนอร์ขณะท่ีอาจเกิดการเปล่ียนรูปบางส่วน
ท่ีบริเวณผนงัคอนเทนเนอร์และบริเวณก่อนเขา้สู่แม่พิมพ ์เร่ิมเกิดผนังดิสโลเกชนั (Dislocation Walls) ท่ีบริเวณต่างๆ
ช่วง B อลูมิเนียมถูกอดัต่อเน่ือง ผนงัดิสโลเกชนัเร่ิมปรากฏมากข้ึน เกรนย่อย (Subgrain) เร่ิมเกิดข้ึน โครงสร้างท่ีไม่
สม ่าเสมอน้ีจะท าให้เกิดการดิสโลเกชันและเกรนย่อยหนาแน่นมากข้ึน โดยเฉพาะบริเวณแม่พิมพ์ในช่วงทา้ย
อลูมิเนียมจะเร่ิมถูกอดัรีดออกมาโดยมีโครงสร้างท่ีมีความหนาแน่นของดิสโลเกชนัต ่าช่วง C เป็นช่วงท่ีมีความดนัสูง
ท่ีสุดขอบเขตของช่วงน้ีในช่วงเร่ิมตน้ของช่วงน้ีการเปล่ียนรูปการเกิดโลหะตาย (Dead Metal) ยงัไม่ปรากฏ การเกิด



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2540 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

โลหะตายจะปรากฏข้ึนชัดเจนในช่วงท่ีถึงจุดท่ีเกิดความดันสูงสุดช่วง D เป็นช่วงท่ีอาจเรียกว่าเป็นสภาวะคงตัว 
ในช่วงน้ีอุณหภูมิจะสูงข้ึนและความเสียดทานระหว่างอลูมิเนียมกบัคอนเทนเนอร์จะลดต ่าลงเน่ืองจากการหดสั้ นลง
ของอลูมิเนียม ท าให้ความดนัลดลงอยา่งต่อเน่ืองช่วง E  เป็นช่วงท่ีความดนัจะเร่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากอลูมิเนียมท่ีสั้ นลง
ท าให้การไหลอลูมิเนียมไหลไดย้ากในแนวรัศมีความดนัจึงสูงข้ึนเน่ืองจากการกดอดัอลูมิเนียม ในทางปฏิบติันั้นการ
อดัรีดควรส้ินสุดลงก่อนการเกิดช่วง E 

 
รูปท่ี 4 แสดงระยะการเคล่ือนท่ีของแรมกบัแรงดนั[5](Sheppard,T.,1999) 

 

 ส าหรับกระบวนการอัดรีดอลูมิเนียม เม่ือแท่งอลูมิเนียม(Billet) ท่ีผ่านการอบความร้อนเขา้เคร่ืองอดัรีด 
อลูมิเนียมจะแปรสภาพจากแท่งอลูมิเนียม ซ่ึงเป็นของแข็งจะถูกป้อนเข้าสู่แม่พิมพ์เพ่ืออัดรีดข้ึนรูป โดยปกติ
พฤติกรรมการไหลของอลูมิเนียมในสภาวะอ่อนตวั (Plastic Deform)[4] นั้นจะส่งผลท าให้เกิดแรงเสียดทานท่ีมากตรง
บริเวณผนงัคอนเทนเนอร์กบัผวิของบิลเลตซ่ึงท าให้ในขณะท่ีก าลงัอดัรีดอลูมิเนียมและป้อนอลูมิเนียมท่ีผ่านกระบวก
การอดัรีดเข้าสู่แม่พิมพ ์พบว่าการไหลของเน้ืออลูมิเนียมบริเวณจุดศูนยก์ลางของแม่พิมพมี์ความเร็วในการไหล
มากกว่าจุดอ่ืนๆ ท่ีอยูห่่างออกไปจากจุดศนูยก์ลางของแม่พิมพด์งัแสดงในรูปท่ี5 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงพฤติกรรมการการไหลของเน้ืออลูมิเนียมขณะอดัรีด [6]  

(Miles, N.,Evans, G., &Middleditch, A. 1996) 
 

ในกระบวนการอดัรีดอลูมิเนียมจุดประสงคห์ลกัคือการควบคุมการไหลของเน้ืออลูมิเนียมผ่านแม่พิมพโ์ดย
ผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมท่ีผา่นการอดัรีดจะตอ้งมีลกัษณะตรงตามขอ้ก าหนดไม่บิดเบ้ียวเสียรูปทรง การควบคุมการไหล
ของเน้ืออลูมิเนียมผ่านแม่พิมพน์ั้ นจะต้องท าให้เน้ืออลูมิเนียมท่ีไหลผ่านแม่พิมพมี์ความเร็วในการไหลคงท่ีอย่าง
สม ่าเสมอทัว่ทั้งหนา้ตดั ซ่ึงวิธีการควบคุมความเร็วการไหลของเน้ืออลูมิเนียมให้คงท่ีและสม ่าเสมอคือการสร้างแรง
เสียดทานท่ีบริเวณปากแม่พิมพ ์(Die Bearing)ดงัแสดงในรูปท่ี 6โดยการก าหนดค่าของความยาวของปากแม่พิมพ์
ในช่วงต่างๆทั้งหน้าตดัให้มีความเร็วในการไหลท่ีสมดุลกนัโดยจากการศึกษาของ (Geun,L.&Yong, T.l. (2002)[7] 
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และคณะได้ศึกษาพฤติกรรมการไหลของอลูมิเนียมผ่านแม่พิมพ์ท่ีมีความยาวของแบร่ิงต่างๆกันและท าการ
เปรียบเทียบความเร็วทางออกของปากแม่พิมพท่ี์บริเวณต่างๆของรูปร่างหน้าตดัผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากแม่พิมพ์ พบว่า 
ความยาวแบร่ิงสามารถใชใ้นการควบคุมความเร็วในการไหลได ้การออกแบบให้ความยาวแบร่ิงต่างกนัจะสามารถท า
ให้ความเร็วหนา้ตดัของผลิตภณัฑส์ม ่าเสมอข้ึนอยา่งไรก็ตามในการควบคุมความเร็วในพ้ืนท่ีส่วนท่ีมีอตัราการไหลสูง
จ าเป็นต้องใชช่้วงความยาวแบร่ิงท่ียาวเช่นกนั (V.N.S.U. Ammu,V and P.Mahendiran, 2011)[1]ไดพิ้จารณาการ
ออกแบบค่าแบร่ิงโดยใชว้ิธีไฟไนตอิ์ลิเมนตม์าประยุกต์โดยการจ าลองให้ความยาวแบร่ิงในแต่ละส่วนของหน้าตดัท่ี
ต่างกนัแลว้พบว่าโปรแกรมแสดงแบบจ าลองการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ไดรู้ปหน้าตดัท่ีมีการไหลท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งหน้าตดั
ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มีรูปร่างไดต้ามท่ีตอ้งการ (TerfaGundu, LivinusTuleun, OryinaInjor, 2014)[8] ไดท้  าการศึกษา
ผลกระทบจากค่าความยาวแบร่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการอัดรีดเย็นท าการทดสอบโดยใช้เคร่ืองทดสอบแรงดันพบว่า
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความยาวแบร่ิงจะส่งผลให้แรงดนัท่ีใชใ้นการอัดรีดสูงข้ึนและท าให้การไหลตัวของเน้ือ
อลูมิเนียมชา้ลงเน่ืองจากเกิดแรงเสียดทานท่ีหน้าสัมผสัมาก (Chao Lin& Rajesh S. Ransing, 2009)[9]ไดท้  าการ
ออกแบบค่าความยาวแบร่ิงไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยผูจ้ดัท  าไดน้ าเอาค่าความแตกต่างของความยาวแบ
ร่ิง(BLD) ในการหาพิกดัรูปหนา้ตดัของช้ินงานโดยใชเ้หตุผลเชิงเรขาคณิตร่วมกบัสูตรในการออกแบบแม่พิมพม์าเป็น
ประโยชน์และเป็นนวตักรรมใหม่ในการออกแบบแม่พิมพไ์ดง่้ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนในบทความน้ียงักล่าวถึง 
Clearance zone และ Valid Design Space มาเป็นแนวคิดและช่วยในการออกแบบ 

 
รูปท่ี 6 แสดงลกัษณะแบร่ิงท่ีใชใ้นการควบคุมความเร็ว [7] (Geun,L.&Yong, T.l. 2002) 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

ช้ินงานในกรณีศึกษาท่ีถูกพิจารณาในงานวิจยัน้ีคือ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมท่ีผ่านกระบวนการอดัรีด ซ่ึงจาก
สภาพในการผลิตปัจจุบนั พบว่าการอดัรีดอลูมิเนียมตอ้งมีความสมดุลในการไหลของเน้ืออลูมิเนียมเม่ือผ่านเคร่ืองอดั
รีดและแม่พิมพ ์ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการอดัรีดตอ้งมีขนาดหนา้ตดัท่ีเท่ากนั ซ่ึงในการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
อัดรีดอลูมิเนียมไม่มีแบบแผนท่ีชัดเจนในการออกแบบแม่พิมพ์ให้เหมาะสม งานวิจัยจึงมุ่งเ น้นในการหาค่าท่ี
เหมาะสมในการออกแบบแม่พิมพด์ว้ยการปรับตั้งค่าความยาวแบร่ิง โดยหาความสัมพนัธ์ระหว่างการไหลของเน้ือ
อลูมิเนียมและค่าความยาวแบร่ิง จากการออกแบบการทดลองภายใตพ้ื้นฐานการก าหนดปัจจยัของกระบวนการอดัรีด
ผา่นแม่พิมพแ์ละสร้างแม่พิมพข์องโรงงานกรณีศึกษาคือท าการออกแบบการทดลองการอดัรีดผ่านแม่พิมพแ์ละสร้าง
แม่พิมพรู์ปหนา้ตดัส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดความกวา้ง 81 มิลลิเมตร และความหนา 6 มิลลิเมตร ก าหนดขนาดความยาว
ของแบร่ิงเป็น 4  เท่าของความหนาช้ินงาน โดยการก าหนดค่าแบร่ิงมาจากสภาพการท างานในปัจจุบนัเป็นค่าเร่ิมตน้ท่ี
ใชใ้นการออกแบบของทางโรงงานดงัแสดงในรูปท่ี 7 โดยก าหนดค่าปัจจยัในการปรับตั้งค่าเคร่ืองอดัรีดคงท่ีคือ วสัดุ
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อลูมิเนียมเกรด AA6063 ท าการอดัรีดแท่งอลูมิเนียมแบบต่อเน่ือง 3ลูก, แท่งอลูมิเนียมมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 114 
มิลลิเมตรและมีขนาดความยาวของแท่งอลูมิเนียม 240 มิลลิเมตร, อุณหภูมิ Pre-Heat เร่ิมตน้ของแท่งอลูมิเนียม 450± 5 
ºc, อุณหภูมิPre-Heat เร่ิมตน้ของแม่พิมพ ์450±5 ºc,อุณหภูมิคอนเทรนเนอร์คงท่ี 420 ºcและความเร็วแรม 9cm/s [11] 
(O.O. Onawola and M.B. Adeyemi, 2003) 

  

 
รูปท่ี 7 แสดงแบบตวัอยา่งรูปหนา้ตดัช้ินงาน 

 

จากการทดสอบการอดัรีดแม่พิมพท่ี์มีค่าความยาวแบร่ิง 4 เท่าของความหนาช้ินงานเท่ากนัทั้งหน้าตดัพบว่า
แรงดนัในการอดัรีดแท่งอลูมิเนียมทั้ง 3 ลูกมีแรงดนัท่ีใกลเ้คียงกนัโดยในช่วงแรกความดนัของลูกท่ี 1 และลูกท่ี 2  มี
แรงดนัท่ีสูงและระยะเวลาในการอดัรีดท่ีมากกว่าลูกท่ี 3 เน่ืองจากสองลูกแรกเป็นการอดัรีดท่ียงัไม่มีความเสถียรภาพ
โดยสังเกตความแตกต่างได้จากความดนัในช่วง 80 -120 kg/cm²พบว่ามีความไม่สอดคล้องกนัของแรงดนั ดังนั้ น
งานวิจยัน้ีจึงเลือกวิเคราะห์พฤติกรรมการอดัรีดของลูกท่ี 3 เป็นหลกั เพราะกระบวนการอดัรีดเขา้สู่สภาวะท่ีมีความ
เสถียรภาพแลว้ดงัแสดงในรูปท่ี 8 

 

รูปท่ี 8 ความดนัอดัรีดอลูมิเนียม ท่ีค่าแบร่ิง 4 เท่า 3ลูกติดต่อกนั 
 

 การอดัรีดแท่งอลูมิเนียมลูกท่ี 3 จากรูปท่ี 8 แสดงให้เห็นความดนัอดัรีดช่วงแรกเพ่ิมข้ึนจาก 0 ถึง 145 kg/cm² 
ท่ีเวลา 20 วินาที โดยการเพ่ิมข้ึนของแรงดนันั้นเกิดจากการเคล่ือนท่ีเดินหน้าของแรมท าให้อลูมิเนียมถูกอดัตวัและ
ความดนัสูงข้ึนจากนั้นความดนัจะค่อยๆ ลดลงเน่ืองจากการหดสั้นลงของแท่งอลูมิเนียมจนถึงจุดต ่าสุดท่ี 115  kg/cm² 
ท่ีเวลา 95 วินาที 

เม่ือพิจารณาขอบส่วนแรกของหน้าตดัของผลิตภณัฑ์ท่ีทดสอบพบว่าการไหลของช้ินงานไม่สมดุลทัว่ทั้ง
หนา้ตดัของช้ินงานเน่ืองจากโดยธรรมชาติแลว้พฤติกรรมการไหลของเน้ืออลูมิเนียมขณะอดัรีดนั้นส่วนท่ีใกลบ้ริเวณ
จุดศนูยก์ลางจะมีความเร็วในการไหลท่ีมีมากกว่าจุดท่ีไกลออกไป[4] ( P.K. Saha,1998) เม่ือน ามาทดสอบการอดัรีด
แม่พิมพ์ท่ีมีค่าความยาวของแบร่ิง 4 เท่าของความหนาของช้ินงาน พบว่าการไหลตวัของเน้ืออลูมิเนียมโดยเฉพาะ
บริเวณขอบส่วนปลายของช้ินงานจะเกิดการไหลตัวท่ีช้ากว่าบริเวณจุดศูนยก์ลาง จึงส่งผลท าให้เกิดการไหลท่ีไม่
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สมดุลกนั [5] (Sheppard, 1999) และเน่ืองจากการปรับตั้งของเคร่ืองจกัรไม่ไดศ้นูยก์ลางแต่เอนไปทางซา้ยของแม่พิมพ ์
ท าให้ขอบส่วนปลายของช้ินงานเอียงไปทางดา้นขวาดงัแสดงในรูปท่ี 9 เม่ือพิจารณารูปร่างของส่วนปลายช้ินงาน
พบว่า ความยาวจากขอบช้ินงานถึงปลายหัวของช้ินงานมีค่าความยาวส่วนแรกสูงสุดเท่ากบั 13 มิลลิเมตร 

 

รูปท่ี 9 ส่วนแรกของหนา้ตดัอลูมิเนียมท่ีพน้จากปากแม่พิมพเ์ม่ือใชข้นาดแบร่ิงเท่ากบั  4 เท่า 

 
เม่ือพิจารณาค่าขนาดความกวา้งและความหนาของผลิตภณัฑจ์ากการทดสอบท่ีผา่นการอดัรีดแท่งอลูมิเนียม

ต่อเน่ือง 3 ลูก ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ากการวดัขนาดโดยเวอร์เนียร์งานวิจยัน้ีจะแยกออกมาเป็น 3 ค่า โดยวดัขนาดความกวา้งและ
ความหนาจ านวน 10 จุดต่อ บิลเลต 1 ลูก ผลจากการทดสอบพบว่าค่าความกวา้งในการอดัรีดลูกท่ี 1 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  
80.14 มิลลิเมตรลูกท่ี 2 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 80.11 มิลลิเมตรและลูกท่ี 3 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 80.10มิลลิเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 10 
โดยในธรรมชาติการข้ึนรูปร้อนจะมีค่าการหดตวั 1 เปอร์เซ็นต์ [7] (Geun,L.&Yong, T.l., 2002) และขนาดความหนา
ของช้ินงานมีค่าคงตวัท่ี 5.96 มิลลิเมตร และจะเห็นไดว้่าค่าความกวา้งในแต่ละลูกของการอดัรีดมีผลต่างกนัสูงสุด 
0.04 มิลลิเมตร ซ่ึงขนาดท่ีไดย้งัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด โดยขนาดท่ีก าหนดคือ 81 มิลลิเมตร 

 

 

รูปท่ี 10  การเปรียบเทียบขนาดความกวา้งของช้ินงานท่ีค่าแบร่ิง 4 เท่า 

เม่ือพิจารณาจากผวิของช้ินงานและรอยต าหนิของผลิตภณัฑ์ทดสอบท่ีผ่านการอดัรีดพบว่าในการอดัรีดบิล
เลตลูกท่ี 1 ผิวของเน้ืออลูมิเนียมดงัแสดงในรูปท่ี 11 ในวงกลมท่ี 1 มีรอยการไหลตวัของเน้ืออลูมิเนียมท่ีไม่เท่ากนั
โดยเฉพาะบริเวณท่ีไกลจากจุดศนูยก์ลางของช้ินงาน  และในกรอบส่ีเหล่ียมท่ี 2 จะเห็นไดว้่าเกิดการเหน่ียวร้ังของการ
ไหลและเกิดรอยขยกับริเวณขอบของช้ินงานข้ึนควบคู่กนัดงัแสดงในรูปท่ี 12 โดยท าการวดัขนาดช่วงความกวา้งของ
ส่วนท่ีเกิดการเหน่ียวร้ังของการไหลน้ีได ้8 มิลลิเมตร  และท าการวดัขนาดความยาวของต าหนิซ่ึงลกัษณะท่ีเป็นรอย
ขยกัท่ีขอบช้ินงานดว้ยตลบัเมตรในการอดัรีดลูกท่ี 1 วดัได ้ 136 เซนติเมตรแลว้ช้ินงานจึงคงรูปร่างต่อมาท าการอดัรีด
ลูกท่ี 2 วดัความยาวรอยขยกัได ้ 40 เซนติเมตรและลูกท่ี 3 วดัความยาวรอยขยกัได ้30 เซนติเมตรเม่ือพิจารณาการ



การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2544 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กระจายตวัของความเร็วบนผวิช้ินงาน พบว่าการไหลของเน้ืออลูมิเนียมท่ีใกลก้บัต าแหน่งจุดศนูยก์ลางของแม่พิมพ ์จะ
ไหลเร็วกว่าต าแหน่งท่ีอยู่ใกล้กับผนังคอนเทนเนอร์ซ่ึงตรงกับพฤติกรรมการไหลของการอัดรีดอลูมิเนียมแล้ว
พิจารณากบัการไหลท่ีบริเวณหนา้ตดัของแม่พิมพท่ี์มีความยาวแบร่ิง 4 เท่าของความหนา เท่ากนัทั้งหน้าตดัจึงมีพ้ืนท่ี
เกิดแรงเสียดทานเยอะส่งผลให้การไหลของเน้ืออลูมิเนียมส่วนขอบปลายช้ินงานเกิดแรงเสียดทานมากข้ึนจึงเป็น
สาเหตุของการเกิดต าหนิน้ีปรากฎข้ึน[10] (Flitta, l. &Sheppard,T., 2003) 

         

  รูปท่ี 11 รอยต าหนิบนผวิของช้ินงาน                              รูปท่ี 12 ลกัษณะรอยขยกัท่ีขอบช้ินงาน 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบการอดัรีดแม่พิมพท่ี์ค่าแบร่ิง 4 เท่าของความหนาของช้ินงานเกิดต าหนิข้ึน
จากการไหลของเน้ืออลูมิเนียมท่ีไม่สมดุลกนัทั้งหนา้ตดัเพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งหนา้ตดัท่ีมากข้ึนงานวิจยัน้ีจึงท าการ
ออกแบบการทดลองใชค่้าแบร่ิงท่ีลดลงเพ่ือลดพ้ืนท่ีแรงเสียดทานบริเวณหนา้ตดัแม่พิมพท่ี์เน้ืออลูมิเนียมไหลชา้ไดแ้ก่
ส่วนปลายขอบช้ินงานจากรูปท่ี 11 ในส่ีเหล่ียมท่ี 2 ซ่ึงวดัขนาดความกวา้งในส่วนต าแหน่งน้ีได ้8 มิลลิเมตร จากขอบ
ช้ินงานทั้งสองขา้งแลว้ท าการลดค่าแบร่ิงโดยจะท าการทดสอบการอดัรีดและก าหนดลดค่าแบร่ิงเฉพาะส่วนปลาย
ขอบช้ินงานทั้ง 2 ขา้งหน้ากวา้ง 8 มิลลิเมตร เพ่ือพิจารณาดูความแตกต่างของช้ินงานตามค่าความยาวของแบร่ิงท่ี
เปล่ียนไปดงัน้ี 1.ก าหนดความยาวแบร่ิงท่ี 3.5 เท่าของความหนา 2.ก าหนดความยาวแบร่ิงท่ี 2.5 เท่าของความหนา     
3.ก าหนดค่าความยาวแบร่ิงท่ี 2 เท่าของความหนาตามล าดบัดงัแสดงในรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13 แสดงความกวา้งและความยาวของค่าแบร่ิงท่ีจะน ามาทดสอบ  

 
เม่ือไดผ้ลการทดสอบแลว้จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาผลกระทบของความยาวแบร่ิงกบัการไหลของ

เน้ืออลูมิเนียมไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

4. ผลการวจิัย 

จากการทดสอบการอดัรีดแม่พิมพท์ั้ง 4 ค่า ไดแ้ก่ ขนาดความยาวแบร่ิง 4, 3.5, 2.5 และ 2 เท่าของความหนา
ช้ินงานไดผ้ลการทดสอบอดัรีดและเปรียบเทียบผลดงัน้ี 
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4.1 แรงดนัในการอดัรีด 
จากแรงดนัในการอดัรีดแม่พิมพท่ี์ค่าแบร่ิง4, 3.5, 2.5และ 2 เท่าของความหนาช้ินงานโดยจะใชต้วัแทนค่า

แรงดนัลูกบิลเลตท่ี 3 ในการอดัรีดของแต่ละค่าแบร่ิงมาท าการเปรียบเทียบเน่ืองจากเป็นค่าท่ีเสถียรแลว้[3](สวสัด์ิ ภูมิ
สวสัด์ิ2545)จากรูปท่ี14 แสดงความดนัอดัรีดเห็นไดว้่าในการอดัรีดอลูมิเนียมท่ีค่าแบร่ิง 4 เท่าจะมีแรงดนัท่ีสูงท่ีสุดถึง 
145 kg/cm² โดยใชเ้วลาในช่วงแรกน้ี 20 – 40 วินาทีเน่ืองจากแรงเสียดทานของเน้ืออลูมิเนียมภายในกระบอกคอนเทน
เนอร์และแรงเสียดทานภายในแม่พิมพ์สูงจึงท าให้ความดนัในการอดัรีดใชเ้วลามากในช่วงแรกและแรงดันจึงค่อย
ลดลงเน่ืองจากการหดสั้นลงของแท่งอลูมิเนียมจนถึงจุดท่ีต ่าท่ีสุดท่ี 115 kg/cm² ท่ีเวลา 95 วินาที และท่ีค่าแบร่ิง 3.5 
เท่าจะมีแรงดนัสูงสุดท่ี 145 kg/cm² ท่ีเวลา 15 วินาที แลว้แรงดนัจึงค่อยลดลงจนถึงจุดต ่าสุดท่ี 110 kg/cm² ท่ีเวลา 80 
วินาทีและท่ีค่าแบร่ิง 2.5 เท่าจะมีแรงดนัสูงสุดท่ี 135 kg/cm² ท่ีเวลา 15 วินาที แลว้แรงดนัจึงค่อยลดลงจนถึงจุดต ่าสุด
ท่ี 110 kg/cm² ท่ีเวลา 70 วินาที สุดทา้ยค่าแบร่ิง 2  เท่าจะมีแรงดนัสูงสุดท่ี 130  kg/cm² ท่ีเวลา 15 วินาที แลว้แรงดนัจึง
ค่อยลดลงจนถึงจุดต ่าสุดท่ี 105 kg/cm² ท่ีเวลา 65 วินาทีหลงัจากน าผลแรงดนัอดัรีดมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล
พบว่าแรงดนัอดัรีดของค่าแบร่ิงในการทดสอบมีผลต่อแรงดนัอดัรีดและความเร็วในการไหลของเน้ืออลูมิเนียมค่าแบ
ร่ิงท่ีมีพ้ืนท่ีหนา้ตดัมากก็จะมีแรงเสียดทานมากและเวลาในการอดัรีดต่อบิลเลตหน่ึงลูกก็จะใชเ้วลานานเม่ือเทียบกบัค่า
แบร่ิงท่ีมีพ้ืนท่ีหน้าตดัน้อยแรงเสียดทานก็จะน้อยและเวลาท่ีใชใ้นการอดัรีดก็จะสั้ นลงท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีมากข้ึนใน
เวลาท่ีเท่ากนั 

 

 

รูปท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบแรงดนัการอดัรีดของค่าแบร่ิงท่ีต่างกนั 

 
4.2 ลกัษณะการไหลตวัในส่วนแรกของช้ินงาน 
เม่ือพิจารณาส่วนหัวของหนา้ตดัของผลิตภณัฑท์ดสอบท่ีผา่นการอดัรีดพบว่า จากการทดสอบการอดัรีดโดย

งานวิจัยน้ีไดท้  าการเปรียบเทียบส่วนหัวออกมาเป็นกราฟแสดงผลจากการวดัขนาดความยาวหน้าตดัส่วนหัวของ
ช้ินงานแต่เน่ืองจากการอดัรีดจริงเคร่ืองจกัรไม่ไดศ้นูยก์ลางส่งผลให้ช้ินงานส่วนหัวท่ีออกมาบิดเสียรูปไปในทางส่วน
ขวาของหัวช้ินงานและการอดัรีดเป็นการข้ึนรูปร้อนความร้อนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจะมีการเปล่ียนรูปทางดา้น
พลาสติก (Plastic Deformation)และแรงเสียดทาน มกัจะเกิดการถ่ายเทความร้อนข้ึน จากความร้อนท่ีถ่ายเทระหว่าง
บิลเลตกบัองค์ประกอบต่างๆ และ ความร้อนท่ีส่งผ่านออกไปกบัอลูมิเนียมท่ีอดัรีดแลว้ [12] (Incropera, F.P. and 
Dewitt, D.P., 1996)โดยลกัษณะการไหลตวัในส่วนแรกน้ีจะเกิดข้ึนจากการอดัรีดบิลเลตลูกท่ี 1 ของทุกการทดสอบ
เพราะเป็นการอดัรีดแบบต่อเน่ืองบิลเลตลูกท่ี 2 และบิลเลตลูกท่ี 3 จึงไม่มีส่วนน้ีเกิดข้ึนและผลท่ีไดค่้าพบว่าแบร่ิง 4 
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เท่า กบัท่ี ค่าแบร่ิง 3.5 มีความยาวส่วนหัวช้ินงานท่ีใกลเ้คียงกนัท่ีความยาวสูงสุดท่ี 13 มิลลิเมตรและท่ีค่าแบร่ิง 2.5 เท่า 
มีความยาวส่วนหัวสูงสุดท่ี 18 มิลลิเมตรและสุดทา้ยท่ีค่าแบร่ิง 2 เท่า มีความยาวส่วนหัวสูงสุดท่ี 24.5 มิลลิเมตร ซ่ึงมี
ผลความยาวส่วนหัวต่างกนัระหว่างค่าแบร่ิง 4 เท่ากบัค่าแบร่ิง 2 เท่าถึง 11.5 มิลลิเมตร จากผลการทดสอบสรุปไดว้่า
ในขณะอดัรีดบิลเลตลูกท่ี 1 เป็นการอดัรีดท่ียงัไม่ไดเ้สถียรภาพจึงส่งผลให้ส่วนแรกของช้ินงานน้ีมีการไหลตวัท่ียงัไม่
สมดุลกนัแต่สามารถบ่งบอกไดถึ้งความเร็วในการไหลตวัผ่านแม่พิมพข์องเน้ืออลูมิเนียมสังเกตไดว้่าค่าความยาวแบ
ร่ิงท่ีนอ้ยลงจะมีการไหลตวัของเน้ืออลูมิเนียมเร็วข้ึนส่งผลให้ความยาวท่ีวดัไดจ้ากส่วนหัวยาวข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 15 
 

 

รูปท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบส่วนหัวของช้ินงานของค่าแบร่ิงท่ีต่างกนั 

4.3 ขนาดของช้ินงานท่ีไดจ้ากการอดัข้ึนรูป 
จากผลการวดัขนาดความกวา้งของช้ินงานในแต่ละค่าแบร่ิงดงัรูปท่ี 16 เร่ิมตน้จากค่าแบร่ิง 4 เท่าของความ

หนาช้ินงานวดัขนาดความกวา้งเฉล่ียได ้80.11 มิลลิเมตรความหนาวดัได ้5.96 มิลลิเมตรเน่ืองจากการไหลของเน้ือ
อลูมิเนียมความเสียดทานเท่ากนัทั้งหนา้ตดัในขณะท่ีไหลผ่านปากแม่พิมพท์  าให้ปลายทั้งสองขา้งไหลไดช้า้กว่าส่วน
ตรงกลางหน้าตดัตามพฤติกรรมการไหลตวัของอลูมิเนียมในการอดัรีด[6] (Miles, N.,Evans, G., & Middleditch, A. 
1996) โดยขณะท่ีค่าแบร่ิง 3.5 เท่าความกวา้งของช้ินงานเฉล่ียท่ี 80.39 มิลลิเมตรความหนา 6 มิลลิเมตรเม่ือลดค่าความ
ยาวแบร่ิงส่วนปลายทั้งสองขา้งลงท าให้ความเร็วในการไหลในส่วนปลายเร็วข้ึนมีผลต่อขนาดช้ินงานมากข้ึน โดยใช้
ค่าความยาวแบร่ิง 2.5 และ 2 เท่าของความหนา ความกวา้งเฉล่ียท่ี 80.42 มิลลิเมตร และ 80.41 มิลลิเมตร ความหนาท่ี 
6 มิลลิเมตรเท่ากนั ตามล าดบั ซ่ึงความยาวแบร่ิงท่ีลดลงของสองค่าน้ีไม่มีผลต่างกนัต่อขนาดความกวา้งของช้ินงาน 
และการหดตวัของช้ินงานเฉล่ีย อยูท่ี่ 0.73 เปอร์เซ็นต ์จากรูปท่ี15 สังเกตไดว้่าค่าความยาวแบร่ิงท่ี 4 เท่าของความหนา 
มีค่าท่ีต ่าท่ีสุดและมีความแปรปรวนมากท่ีสุด โดยค่าความยาวแบร่ิงท่ี 3.5 เท่า 2.5 เท่า และ 2 เท่า มีค่าท่ีไม่ต่างกนัมาก
โดยสังเกตจากค่า Median ในแต่ละการทดสอบ ค่าท่ีมีความแปรปรวนนอ้ยท่ีสุดและค่า Median มากท่ีสุดคือ ค่าความ
ยาวแบร่ิง  2.5 เท่าของความหนาซ่ึงหมายความว่าเป็นค่าท่ีไดผ้ลใกลเ้คียงกบัขอ้ก าหนดมากท่ีสุดคือ 81 มิลลิเมตร     
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รูปท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบความกวา้งทั้ง 4 ความยาวแบร่ิง 

4.4 ต าหนิบนช้ินงานท่ีไดจ้ากการอดัข้ึนรูป 
จากผวิของช้ินงานและรอยต าหนิของผลิตภณัฑท์ดสอบท่ีผา่นการอดัรีดพบว่าในการอดัรีดบิลเลตลูกท่ี 1 ผิวของ

ช้ินงานในการอดัรีดท่ีค่าแบร่ิง 3.5 เท่าของความหนาช้ินงานดงัรูปท่ี 17 ภาพ B สังเกตไดว้่าบริเวณท่ีลูกศรช้ีมีรอย
ต าหนิท่ีขอบช้ินงานลดลงเม่ือเทียบกบัภาพ A และดูผลความยาวรอยขยกัจากตารางท่ี 4.1 พบว่า ท่ีค่าความยาวแบร่ิง  
3.5 เท่าของความหนาช้ินงานในการอดัรีดบิลเลตลูกท่ี 1 พบรอยขยกั ยาว 100 cm การอดัรีดบิลเลตลูกท่ี 2 และลูกท่ี 3 
ไม่พบรอยขยกัปรากฏข้ึนเน่ืองจากการลดค่าแบร่ิงท่ีปลายขอบช้ินงานลงท าให้แรงเสียดทานบริเวณปลายขอบช้ินงาน
นอ้ยลงส่งผลให้เน้ืออลูมิเนียมมีความเร็วในการไหลมากข้ึน [11] (O.O. Onawola and M.B. Adeyemi, 2003)และท่ีค่า
แบร่ิง  2.5 เท่าของความหนาภาพ C ผวิของช้ินงานมีการไหลท่ีสมดุลมากข้ึนเน่ืองจากไม่พบรอยต าหนิใดเกิดข้ึนตั้งแต่
การทดสอบการอดัรีดบิลเลตลูกท่ี  1-3  ท่ีค่าแบร่ิง 2 เท่าของความหนาช้ินงาน ภาพ D พบว่าผิวของช้ินงานมีรอยไถล
ข้ึนบริเวณขอบช้ินงานตามท่ีลูกศรช้ีมีต าหนิชนิดน้ียาวตลอดการอัดรีดจาการวิเคราะห์พบว่ารอยท่ีเกิดข้ึนวดัขนาด
ความกวา้งได ้8 มิลลิเมตรสาเหตุมาจากค่าความยาวแบร่ิงท่ี 4 เท่าของความหนาช้ินงาน ดงัรูปท่ี 17 ภาพ A ความยาว
แบร่ิงท่ีต่างระดบักนัมากคือ 4 เท่าของความหนาบริเวณส่วนกลางหนา้ตดั และ 2 เท่าของความหนาบริเวณส่วนปลาย
ของหนา้ตดัมีสัดส่วนต่างกนัถึง 2 เท่า ท าให้ผิวบริเวณปากแม่พิมพมี์ความต่างระดบัท่ีมากเกินไปจึงส่งผลต่อผิวของ
ช้ินงานท่ีผา่นการผลิตออกมา [13]( P.Garbacz, T.Giesko, A.Mazurkiewicz, 2015) ในการอดัรีดค่าแบร่ิงส่งผลต่อผิว
ของช้ินงานและเกิดรอยต าหนิต่างๆโดยตรงจากการทดสอบการอดัรีดการให้ค่าแบร่ิงในส่วนท่ีติดกนัไม่ควรแตกต่าง
กนัเกิน 2 เท่าหรือ 50 เปอร์เซ็นตเ์พราะจะท าให้เน้ืออลูมิเนียมท่ีไหลผ่านแบร่ิงท่ีมีความต่างระดบักนัจะเกิดรอยข้ึนท่ี
ผวิช้ินงานท าให้ช้ินงานท่ีผา่นการอดัรีดมีต าหนิได ้

 

รูปท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบผวิจากการทดสอบช้ินงาน 
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5. สรุปผลการวจิัย 

งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอัดรีดอลูมิเนียมโดยใชก้ระบวนการข้ึนรูปร้อนและได้
ท  าการศึกษาหาผลกระทบของความยาวแบร่ิงต่อการไหลตัวของอลูมิเนียมพบว่ากระบวนการอัดรีดอลูมิเนียม
พฤติกรรมการไหลของเน้ืออลูมิเนียมมีผลกระทบต่อช้ินงานท่ีผา่นการอดัรีดและเวลาในการอดัรีด จากการทดสอบได้
ท  าการลดขนาดความยาวแบร่ิงในบริเวณส่วนขอบของช้ินงานท่ีมีรอยต าหนิเกิดข้ึน และท าการตรวจวดัค่าแรงดนัใน
การอดัรีด, ลกัษณะการไหลตวัในส่วนแรกของช้ินงาน, ขนาดความกวา้งกบัความหนา และต าหนิท่ีไดจ้ากการข้ึนรูป
ผลท่ีไดพ้บว่าค่าแบร่ิงท่ีไดค่้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือค่าแบร่ิง 2.5 เท่าของความหนาช้ินงานเพราะจากผลการทดสอบค่า
แบร่ิงท่ี 2.5 เท่ามีเวลาท่ีใชใ้นการอดัรีดท่ี 70 วินาทีต่อการอดัรีด 1 บิลเลต เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าแบร่ิง 4 เท่าท่ีใชเ้วลา
ในการอดัรีด 95 วินาทีต่อการอดัรีด 1 บิลเลต จะมีผลต่าง 25 วินาที และความกวา้งของช้ินงานอยู่ท่ี 80.42 มิลลิเมตร 
ซ่ึงเป็นค่าท่ีใกลเ้คียงกบัแบบตามตวัอยา่งท่ีก  าหนดไวท่ี้ 81 มิลลิเมตร ในส่วนของผิวของช้ินงานค่าแบร่ิง 2.5 เท่าไม่มี
ต าหนิใดๆเกิดข้ึนและท าการสรุปผลจากการทดสอบรวมดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายแรงลงเสาเข็มของโครงสร้างอาคารท่ีใชผ้นังรับนํ้ าหนักชนิด

แผน่คอนกรีตหล่อสาํเร็จ โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์แบบแบบสถิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น บทความฉบบัน้ี

ไดน้าํเสนอผลการศึกษาผลกระทบของความแข็งเกร็ง (Stiffness) ของจุดเช่ือมต่อของผนงั ต่อแรงท่ีถ่ายลงสู่เสาเข็มและ

ผลการเปรียบเทียบค่าความแข็งเกร็งของผนงัหล่อสาํเร็จกบัผนงัหล่อในท่ี การศึกษาพบว่า ความแข็งเกร็งของจุดเช่ือมต่อ

มีผลต่อแรงท่ีถ่ายลงสู่เสาเข็มเฉพาะในกรณีท่ีผนังมีความยาวมาก แต่มีผลน้อยมากในกรณีผนังสั้ น  การศึกษายงัพบว่า

ความแข็งเกร็งของผนงัยาวหล่อในท่ี มีค่าสูงกว่าของผนงัหล่อสําเร็จ ความแตกต่างน้ียงัข้ึนอยู่กบัการยุบตวัของเสาเข็ม 

โดยจะมีค่าสูงข้ึนตามการยบุตวัของเสาเข็ม 

คาํสําคญั: ผนงัรับนํ้าหนกั, ผนงัรับนํ้าหนกัชนิดแผน่หล่อสาํเร็จ, ความแข็งเกร็งของผนงั

ABSTRACT 

This article presents results of a study on load distribution on pile foundations of precast concrete structure. 

In this study, loads on pile foundations for precast concrete walls were analyzed using a non-linear finite elements 

program. Two topics were covered in this study: one was the effects of connection stiffness on pile load distribution, 

and the other was the comparison of stiffness of precast wall to that of cast-in-place wall. Results of the study showed 

that connection stiffness has significant effects for long wall only, whereas for short wall the effects were not 

significant. Results of the study also showed that the overall stiffness of long cast-in-place wall was higher than that 

of precast wall. The difference between wall stiffness increased with decreasing pile stiffness. 

Keywords: Load bearing wall, Precast load bearing wall, Wall stiffness 
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1.บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการนาํโครงสร้างผนงัรับนํ้าหนกัแบบหล่อสาํเร็จมาใชใ้นการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัมาก

ข้ึนเป็นท่ีทราบกนัดีว่าในการคาํนวณแรงท่ีถ่ายลงสู่เสาเข็มของโครงสร้างระบบน้ี ไม่สามารถใชว้ิธีแบ่งพ้ืนท่ีรับนํ้ าหนัก

เหมือนกบัโครงสร้างระบบเสา-คานได ้(สุริยา, 2551) โดยทัว่ไปมกัจะทาํการวิเคราะห์แรงท่ีถ่ายลงสู่ฐานรากเสาเข็ม โดย

จาํลองให้ผนงัทั้งหมดเป็นโครงสร้างท่ีมีความต่อเน่ือง ทาํให้นํ้ าหนกัท่ีกระจายลงสู่ฐานรากค่อนขา้งสมํ่าเสมอ เน่ืองจาก

โครงสร้างมีความแข็งเกร็ง (Stiffness) ค่อนขา้งสูง วิธีการน้ีเหมาะกบัผนังระบบหล่อในท่ี ซ่ึงผนังเป็นคอนกรีตเสริม

เหล็กท่ีมีความต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัมกันาํวิธีการวิเคราะห์ลกัษณะน้ีมาใชก้บัโครงสร้างระบบผนังหล่อ

สาํเร็จท่ีมีจุดเช่ือมต่อเป็นจาํนวนมากดว้ย ซ่ึงผลกระทบของจุดเช่ือมต่อ ต่อค่าความแข็งเกร็ง ของโครงสร้างยงัไม่เคยมี

การศึกษามาก่อน ทาํให้เกิดขอ้สงสัยว่าผลกระทบของจุดเช่ือมต่อจะทาํใหค้วามแข็งเกร็งของโครงสร้างเปล่ียนแปลงจน

มีผลกระทบต่อนํ้าหนกัท่ีถ่ายลงสู่เสาเข็มมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นจึงเกิดแนวคิดท่ีจะทาํการศึกษาพฤติกรรมของการถ่าย

แรงลงสู่เสาเข็มของโครงสร้างแบบผนังรับนํ้ าหนักชนิดหล่อสําเร็จ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการออกแบบบา้นพกัอาศยั

รูปแบบน้ีอยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการถ่ายแรงลงสู่เสาเข็มของโครงสร้างบา้นแบบผนงัหล่อสาํเร็จ (PC wall) เทียบกบั

โครงสร้างบา้นแบบผนงัหล่อในท่ี (RC wall) ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีมีความต่อเน่ือง 

2. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของคุณสมบติัของจุดเช่ือมต่อ ต่อแรงท่ีถ่ายลงสู่ฐานรากเสาเข็ม 

3.เพ่ือหาแนวทางการวิเคราะห์แรงท่ีถ่ายลงสู่ฐานรากเสาเข็มของโครงสร้างแบบผนงัหล่อสาํเร็จ ท่ีเหมาะสม

สาํหรับใชใ้นทางปฏิบติั  

 

3. การศึกษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการถ่ายแรงลงเสาเข็มที่ผ่านมา 

สุริยา ฤทธ์ิจิตเพียร (2551) ได้ทาํการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างบา้นแบบผนังรับนํ้ าหนัก ทั้งการถ่าย

นํ้ าหนักลงเสาเข็มรวมถึงการทรุดตัวของเสาเข็ม และการออกแบบผนังรับนํ้ าหนักคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือรับแรงท่ี

เกิดข้ึนในผนงั โดยการศึกษาใชบ้า้นแฝด 2 ชั้น ท่ีมีโครงสร้างเป็นผนังรับนํ้ าหนักชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีฐาน

รากเป็นเสาเข็ม ท่ีอยูใ่นชั้นดินเหนียวกรุงเทพเป็นกรณีศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ รวมถึงผลของ

ขนาดความแข็งของเสาเข็ม การแบกทานจากดินท่ีอยู่ใตอ้าคารร่วมกบัเสาเข็ม ผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเสาเข็มกลุ่ม 

และผลของความแปรปรวนของเสาเข็ม ซ่ึงการศึกษาน้ีไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตเ์ป็นหลกั 

 Warnitchai, P., (2009) ไดท้าํการทดสอบการรับแรงของจุดเช่ือมต่อของโครงสร้างระบบผนังหล่อสําเร็จ โดย

ทาํแบบจาํลองของผนงัแบบยอ่ส่วน เพ่ือทดสอบพฤติกรรมของรอยต่อภายใตแ้รงกระทาํแบบ Cyclic load และจากการ

ทดลอง ไดก้าํหนดแบบจาํลองการเช่ือมต่อต่างๆระหว่างช้ินส่วนโครงสร้างดว้ย Multi Linear Elastic Link element เพ่ือ

ใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตโ์ดยโปรแกรม SAP2000  

  

4. ข้ันตอนการศึกษา 

การศึกษาน้ีใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) แบบสถิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น (Static 

Nonlinear Analysis) ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ซ่ึงเป็นแบบจาํลองสามมิติ รายงานน้ีนาํเสนอผลการศึกษาเบ้ืองตน้ท่ีใช้
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แบบจาํลองแบบสองมิติ ศึกษาพฤติกรรมของผนังแต่ละดา้นของโครงสร้างแบบแยกส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการทาํความ

เขา้ใจถึงผลกระทบของจุดเช่ือมต่อต่างๆ ต่อพฤติกรรมการของการถ่ายแรงสู่เสาเข็ม หลงัจากนั้นจึงจะทาํการวิเคราะห์

แบบสามมิติต่อไป  รายละเอียดของการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

4.1. แบบบ้านทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบบา้นท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บา้นทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น 6 ห้อง ระบบผนังรับนํ้ าหนักแบบหล่อสําเร็จมีการจดั

วางแนวผนงัและเสาเข็ม ดงัรูปท่ี 1 

 
 

รูปท่ี 1. ผงัแสดงแนวผนงัและเสาเข็มของระบบโครงสร้างบา้นแบบผนงัรับนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

ในการศึกษาน้ีไดเ้ลือกพิจารณาเฉพาะผนงัหลกัท่ีแตกต่างกนั 3 แนว ท่ีมีความต่อเน่ืองจากชั้นหน่ึงถึงชั้นสอง 

ซ่ึงประกอบดว้ยผนังดา้นหลงั Line A, ผนังริม Line 1,7 และผนังกลาง Line 2-6 ส่วนผนังอ่ืนเป็นผนังท่ีไม่มีความ

ต่อเน่ืองและเป็นผนงัสั้น รูปท่ี 2 ถึง 4 แสดงรายละเอียดขนาดและลกัษณะการจดัวางของผนงัทั้งสามแนว 

 

 
 

รูปท่ี 2 แบบจาํลองผนงัสั้นดา้นริมGrid Line 1 และ 7   รูปท่ี 3 .แบบจาํลองผนงัสั้นกลางแนว Grid Line 2  ถึง 6 
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รูปท่ี 4. แบบจาํลองผนงัยาวดา้นหลงั Grid Line A 

 

ผนงัทุกดา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนาเท่ากบั 10 เซนติเมตร รองรับท่ีชั้นล่างสุดดว้ยคานคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาด 20 X 40 เซนติเมตร ดา้นใตค้านเป็นฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 50 X 50 

เซนติเมตร หนา 50 เซนติเมตร ซ่ึงรองรับดว้ยเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงรูปตวัไอขนาด 22 เซนติเมตร ยาว 24 เมตร 

4.2 การจําลองโครงสร้าง 

ในการศึกษาน้ีเสาเข็มถูกจาํลองด้วย Frame Element  ฐานราก พ้ืน ผนัง และ คานถูกจาํลองดว้ย Shell 

Element จุดเช่ือมต่อถูกจาํลองดว้ย Nonlinear Link Element 

4.3 การจําลองจุดเช่ือมต่อ  

รูปท่ี 5 แสดงรูปแบบของจุดเช่ือมต่อแนวราบและจุดเช่ือมต่อแนวด่ิงของโครงสร้างท่ีใชศึ้กษา โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 

 

รูปท่ี 5. รูปแบบและตาํแหน่งจุดเช่ือมต่อ 
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4.3.1  จุดเช่ือมต่อแนวราบ 

จุดเช่ือมต่อแนวราบประกอบดว้ย Cement grout, Dowel Bar , เหล็กยืนยึดร้ังผนัง DB 12 บริเวณจเช่ือมต่อ 

และเหล็กเดือย DB12 ยดึฐานรากกบัคาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

Cement grout สมมุติให้เป็น Link element แบบ Friction Isolation ซ่ึงสามารถรับแรงอดัในแนวแกน และ

แรงในแนวขนานกบัจุดเช่ือมต่อสองทิศทาง โดยสตีฟเนสของ Link element ในแนวแกนไดใ้ชค่้าเท่ากบัค่าท่ีใชใ้น

การศึกษาของ Warnitchai, P., (2009) ส่วนแรงในแนวขนานเกิดจากแรงเสียดทาน โดยใชค่้าสัมประสิทธ์แรงเสียด

ทาน (µ) สาํหรับคอนกรีตผวิเรียบใชเ้ท่ากบั 0.5 ท่ีแนะนาํโดย CEB-FIB MC2010  และโดยค่าสตีฟเนสในแนวขนาน

ของ Link element ถูกปรับจนไดค่้าการเคล่ือนท่ีขณะเร่ิมเล่ือนไถลมีค่าเท่ากบั 1 มม. ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการ

ทดลองของคอนกรีตผิวเรียบ (Mohamad et. al., 2015) อย่างไรก็ตามเน่ืองจากค่าการเร่ิมเล่ือนไถลยงัไม่มีความ

แน่นอน การศึกษาน้ีจึงไดท้าํการวิเคราะห์ครอบคลุมกรณีท่ีค่าการเคล่ือนตวัท่ีจุดเล่ือนไถลมีค่ามากและน้อยกว่า 10 

เท่าดว้ย เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของระยะเล่ือนไถลต่อพฤติกรรมของผนัง รูปท่ี 6. แสดงกราฟระหว่างแรงเฉือนกบั

การเคล่ือนตวัของ Link element ท่ีใช ้กรณีท่ีแรงอดับนผวิสัมผสัเท่ากบั 15 ตนั. 

 
 

รูปท่ี 6 กราฟระหว่างแรงเฉือนกบัการเคล่ือนตวัของ Link element ตวัแทน Cement grout 

 

Dowel Bar ใชแ้บบจาํลองเดียวกนักบั Warnitchai (2009) โดยใช ้Link element แบบ Multi- linear elastic ท่ี

สามารถรับแรงอดัและแรงดึงในแนวแกนเท่านั้น ไม่สามารถรับแรงในแนวราบไดเ้น่ืองจากบริเวณท่ี Dowel bar ติดตั้ง 

ผนงักบัพ้ืนจะเกิดการแยกตวัไม่สัมผสักนั ทาํให้ไม่สามารถรับแรงเฉือนท่ีเกิดจาก Shear friction ได ้ดงันั้นจึงสมมุติให้ 

Dowel bar ไม่สามารถรับแรงในแนวราบท่ีขนานกบัแนวแกนได ้  
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เหล็กยืน DB12 จาํลองโดยใช ้Link element แบบ Multi- linear elastic ท่ีสามารถรับแรงอดัและแรงดึงใน

แนวแกน เหมือนกบัของเหล็ก Dowel Bar. ส่วนในแนวราบสมมุติให้สามารถรับแรงเฉือนจาก Shear friction ท่ีเกิดจาก 

Camping force จากแรงกดของนํ้าหนกัส่วนบน โดยแรงเฉือนสูงสุด (S max) คาํนวณจาก 

 

Smax  =   µ As fy 

 

เม่ือ  μ คือค่าสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน = 0.5,  

        As คือพ้ืนท่ีหนา้ตดัของเหล็ก DB 12  

และ fy คือกาํลงัท่ีจุดครากของเหล็ก = 4000 kg/cm2 

 

 ระยะท่ีจุดเล่ือนไถลสมมุติให้เท่ากบั 1 มม. นอกจากน้ีในการศึกษายงัไดว้ิเคราะห์ กรณีท่ีระยะเล่ือนไถลท่ีระยะ

0.5 และ 1.5 มม. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของระยะเล่ือนไถลต่อพฤติกรรมของโครงสร้างอีกดว้ย  รูปท่ี 7 แสดงกราฟ

ระหว่างแรงเฉือนกบัการเคล่ือนตวัของ Link element ท่ีใช ้ในการศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี 7 กราฟแสดงแรงเฉือนและการเคล่ือนตวัของเหลก็ยนื DB12 

 

  4.3.2 จุดเช่ือมต่อแนวดิ่ง 

  จุดเช่ือมต่อแนวด่ิงประกอบดว้ย Cement grout และ Groove ซ่ึงในการศึกษาน้ีใช ้Link element 

เหมือนกบัท่ีแนะนาํโดย Warnitchai (2009) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  Cement grout จาํลองโดยใช ้Link element แบบ Multi- linear elastic ซ่ึงสามารถรับไดเ้ฉพาะ

แรงอดัในแนวแกน ไม่สามารถรับแรงในแนวขนานกบัรอยต่อได ้โดยค่าท่ีใชเ้หมือนกบัรอยต่อในแนวราบตามรูปท่ี 6 

  Groove เหล็กห่วงยึดผนังจําลองโดยใช้ Link element แบบ Multi- linear elastic ท่ีรับแรงใน

แนวขนานรอยต่อไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถรับแรงในแนวแกนได ้โดยคุณสมบติัของ Link element ไดใ้ชค่้าจากการทดสอบ

ของ Warnitchai (2009)  
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  4.3.3 เหลก็ยดึหัวคาน Ground Beam 

  เหล็กยดึหัวคาน Ground Beam เป็นเหล็ก DB 12 สองเส้น ซ่ึงจาํลองดว้ย Link element แบบ  Multi- 

linear elastic ดงัแสดงในรูปท่ี 8.โดยคาํนวณแรงสูงสุดจากพ้ืนท่ีหนาตดัของเหล็ก DB12 สองเส้นคูณดว้ยกาํลงัท่ีจุด

คราก ท่ี 4000 kg/cm2 ระยะยืดท่ีจุดครากคาํนวณโดยใช ้Young’s Modulus ของเหล็ก และระยะ Development length 

ของเหล็กท่ี 48 ซม. (40 เท่าของเส้นผา่ศนูยก์ลางเหล็ก) 

 

รูปท่ี 8. กราฟระหว่างแรงดึงกบัการเคล่ือนตวัของ Link ท่ีใชแ้ทน เหล็กDB12 ยดึหัวคาน 

 

4.3.4 บทบาทของจุดเช่ือมต่อต่างๆต่อพฤตกิรรมของผนังหล่อสําเร็จ 

ในกรณีท่ีผนงัมีการเช่ือมต่อท่ีสมบรูณ์ แรงกระจายลงสู่ฐานรากมีขนาดค่อนขา้งสมํ่าเสมอ ซ่ึงทาํให้

แรงปฏิกิริยาจากเสาเข็มทุกตน้มีขนาดเกือบเท่ากนั และทาํให้เกิดโมเมนต์ดดัในผนัง ส่งผลให้เกิดแรงอดัท่ีดา้นบนของ

ผนงัชั้นสอง  แต่เน่ืองจากจุดเช่ือมต่อแนวด่ิงของผนังไม่มีเหล็กเสริมรับแรงดึงท่ีจะทาํให้แผ่นผนังเกิดความสมดุลของ

แรงในแนวราบได ้ดงันั้นแรงเฉือนในแนวนอนท่ี ณ จุดเช่ือมต่อแนวราบ ทั้งชั้นหน่ึงและชั้นสองจึงตอ้งมีขนาดเท่ากบั

แรงอดัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรักษาสมดุลของแรงในแนวราบของแผ่นผนัง จึงเห็นไดว้่าแรงเฉือน ณ จุดเช่ือมต่อแนวราบเป็นตวั

แปรสาํคญัท่ีทาํให้โครงสร้างมีความแขง็เพียงพอท่ีจะทาํให้การถ่ายแรงกระจายลงสู่ฐานรากสมํ่าเสมอหรือไม่ แรงเฉือน

ในแนวขนานกบัรอยต่อแนวราบจะถูกรองรับโดย 1) แรงเสียดทานจากนํ้ าหนักกดของผนงั และ 2) แรงเฉือน Shear 

Friction ท่ีเกิดจาก Clamping force ของเหล็กยนื DB 12  

 

  4.4 การจําลองเสาเข็ม 

  ในการศึกษาน้ีใชก้ารจาํลองเสาเข็มโดยใชว้ิธี Cantilever Idealization (Fleming et. al., 2009) ซ่ึงจาํลองเสาเข็ม

เป็นคานยื่นท่ีมีจุดยึดร้ังท่ีดา้นใตข้องคาน โดยกาํหนดความยาวของคานยื่นจะให้ไดร้ะยะโก่งตวัดา้นขา้งเทียบเท่ากับ

ระยะโก่งของเสาเข็มจริงเม่ือมีแรงกระทาํด้านขา้งเท่ากนั ส่วนการยุบตัวของเสาเข็มแนวด่ิงไดถู้กปรับให้มีค่าเท่ากับ 

5000 t/m ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของเสาเข็มเด่ียวยาว 20-25 m ท่ีตอกในชั้นดินกรุงเทพ แต่เน่ืองจากพฤติกรรมของเสาเข็มกลุ่ม 

ค่าการยบุตวัมีแนวโนม้จะสูงกว่าน้ี ดงันั้นการศึกษาจึงวิเคราะห์ครอบคลุมกรณีท่ีการยบุตวัเท่ากบั 2500 และ 1000 t/m ท่ี

เสาเข็มดว้ย 
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  4.5 การศึกษาผลของสตฟีเนสของจุดเช่ือมต่อ 

 การศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 

     4.5.1 การศึกษาผลของสตฟิเนสของจุดเช่ือมต่อ ต่อแรงทีถ่่ายลงเสาเข็ม 

     การศึกษาส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการเคล่ือนตวัขณะเล่ือนไถลต่อแรงท่ีถ่ายลงเสาเข็ม 

โดยการศึกษาแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ  

1) กรณีท่ีแรงเฉือนในจุดเช่ือมต่อแนวราบเกิดจากแรงเสียดทานของ Cement grout เท่านั้น   

การศึกษาในส่วนน้ีไดท้าํการวิเคราะห์แรงในเสาเข็มกรณีท่ีการเล่ือนไถลของแรงเสียดทานเกิดข้ึนท่ี

ระยะ 0.1, 1.0 และ  10 มม. 

2) กรณีท่ีแรงเฉือนในจุดเช่ือมต่อแนวราบเกิดจาก Shear Friction ของเหล็กยนื DB 12  เท่านั้น 

กรณีน้ีเป็นกรณีท่ีแนะนาํโดย  ACI 318-11 ซ่ึงแนะนาํภายใตห้ัวขอ้ 16.5 Structural integrity ว่าไม่

ควรออกแบบให้กาํลงัรับแรงเฉือนของจุดเช่ือมต่อข้ึนอยู่กบัแรงเสียดทานจากนํ้ าหนักท่ีกดลงบน

จุดเช่ือมต่อ ซ่ึงอาจจะสูญเสียไปในกรณีท่ีมีการวบิติัของช้ินส่วนโครงสร้างบางช้ิน และอาจนาํไปสู่ 

Progressive Failure ได ้ การวิเคราะห์ในกรณีน้ีครอบคลุมกรณีท่ีการเล่ือนไถลเกิดข้ึนท่ีระยะ 0.5, 

1.0 และ1.5 มม. 

โดยทาํการเปรียบเทียบแรงท่ีถ่ายลงเสาเข็มทั้ง 2 กรณี กบัแรงท่ีถ่ายในเสาเข็มของผนงัแบบหล่อในท่ี  

     4.5.2 การศึกษาเพือ่เปรียบเทยีบ สตฟิเนสของผนังหล่อในทีแ่ละผนังหล่อสําเร็จ 

     เน่ืองจากผนงัหล่อสาํเร็จจาํเป็นตอ้งมีการเช่ือมต่อ การท่ีมีรอยต่อจาํนวนมากอาจทาํให้ผนังหล่อสําเร็จ

ไม่สมบรูณ์เหมือนผนงัหล่อในท่ีซ่ึงผนงัถูกหล่อเป็นเน้ือเดียวกนั ดงันั้นสติฟเนสของผนงัหล่อสําเร็จจึงน่าจะมีค่าตํ่ากว่า

ของผนงัหล่อในท่ี การศึกษาส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ทราบว่าค่าสติฟเนสของผนงัหล่อสาํเร็จตํ่ากว่าค่าสตีฟเนสของ

ผนังหล่อในท่ีเพียงใด โดยในการศึกษาจะทาํการปรับลดค่าสติฟเนสของผนังหล่อในท่ีลงจนกระทัง่แรงท่ีถ่ายลงสู่

เสาเข็มมีขนาดใกลเ้คียงของผนังหล่อสําเร็จ เน่ืองจากการศึกษาใชก้ารวิเคราะห์แบบ Non-linear ขนาดการยุบตวัของ

เสาเข็มจึงอาจมีผลต่อการค่าสติฟเนสของผนงัโดยรวม ดงันั้นในการศึกษาจึงวิเคราะห์ครอบคลุมค่าการยบุตวัของสาเข็ม 

5000, 2500 และ 1000 t/m ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเป็นไปไดส้ําหรับเสาเข็มในชั้นดินอ่อนกรุงเทพ ในการวิเคราะห์สมมุติให้แรง

เฉือนของรอยต่อแนวราบเกิดจาก Shear Friction ของเหล็กยนื DB 12 เท่านั้น โดยไม่คิดแรงเสียดทานใน Cement grout 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีแนะนาํโดย ACI 318-11 ภายใตห้ัวขอ้ 16.5 Structural integrity ในการวิเคราะห์กาํหนดให้การเล่ือน

ไถลเกิดข้ึนท่ีระยะ 1.0 มม. ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดลองของคอนกรีตผวิเรียบ (Mohamad et. al., 2015) 

 

5. ผลการศึกษา 

5.1. ผลการศึกษาผลกระทบของคุณสมบตัขิองจุดเช่ือมต่อ ต่อแรงทีถ่่ายลงสู่ฐานรากเสาเข็ม 

ตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แรงบนเสาเข็มของผนังริม (Line 1 และ 7) และ ผนังกลาง (Line 2ถึง 

6) ตามลาํดบั จากตารางดงักล่าวจะเห็นว่า สาํหรับผนงัริมและผนงักลาง ซ่ึงเป็นผนังสั้ น ค่าแรงท่ีถ่ายลงเสาเข็มของผนัง

แบบหล่อสําเร็จ ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัแรงในเสาเข็มของผนังหล่อในท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีมีแรงเสียดทานของ 
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Cement grout ความแตกต่างของแรงในเสาเข็มของผนังหล่อสําเร็จและผนังหล่อในท่ีมีค่าไม่เกิน 2%  ส่วนกรณีท่ีแรง

เฉือนเกิดจาก Shear friction ของเหล็กยนื DB12 ความแตกต่างของแรงจะไม่เกินประมาณ 3% ทั้งน้ีระยะการเคล่ือนตวั

ขณะเล่ือนไถลมีผลกระทบต่อแรงในเสาเข็มเพียงเล็กนอ้ย 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ของผนงัดา้นหลงั (Line A) ซ่ึงเป็นผนงัท่ีค่อนขา้งยาว จะเห็นว่าความแตกต่าง

ของแรงในสาเข็มของผนังหล่อสําเร็จกบัผนังหล่อในท่ี จะมีขนาดสูงกว่าของผนังริมและผนังกลาง โดยกรณีท่ีมีแรง

เสียดทานของ Cement grout ความแตกต่างของแรงในเสาเข็มของผนงัหล่อสําเร็จและผนังหล่อในท่ี มีค่าไม่เกิน 8% 

ส่วนกรณีท่ีแรงเฉือนเกิดจาก Shear friction ของเหล็กยืน DB12 ความแตกต่างของแรงจะไม่เกินประมาณ 13 % ทั้งน้ี

ขนาดของความแตกต่างจะสูงข้ึนตามระยะการเคล่ือนตวัขณะเล่ือนไถล 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แรงลงเสาเข็มของผนงัริม (Line 1 และ 7) 

1 / D 1 / C 1 / A

7 / D 7 / C 7 / A

RC 17.82         16.00         12.78         

PC

17.56         16.51         12.54         

-1.49% 3.14% -1.85%

17.75         16.15         12.71         

-0.44% 0.90% -0.52%

17.79         16.07         12.75         

-0.20% 0.41% -0.23%

PC

17.45 16.71 12.45

-2.10% 4.42% -2.61%

17.29 17.01 12.30

-2.98% 6.32% -3.75%

17.18 17.22 12.20

-3.60% 7.63% -4.54%

ระยะเลื่อนไถล 10 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1 มม.

% ความแตกต่าง

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 0.1 มม.

% ความแตกต่าง

ผนังหล่อสําเร็จ คิดแรงเฉือนจาก Shear friction จากเหล็กยืน DB12

ระยะเลื่อนไถล 0.5 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1.5 มม.

แรงที่ถ่ายลงเสาเข็ม (ตัน)

ผนังหล่อสําเร็จ คิดแรงเฉือนจากแรงเสียดทานของ Cement grout

รายละเอียดกรณี

ผนังหล่อในที่ที่มีความต่อเนื่อง
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ตารางท่ี 2. ผลการวเิคราะห์แรงลงเสาเข็มของผนงักลาง (Line 2-6) 

1-6 / D 1-6 / C 1-6 / B 1-6 /A

RC 19.82    18.01    15.91    13.15    

PC ผนังหล่อสําเร็จคิดแรงเฉือนจากแรงเสียดทานของ Cement grout

19.56    18.27    16.18    12.88    

-1.30% 1.44% 1.68% -2.06%

19.73    18.08    16.04    13.04    

-0.45% 0.40% 0.81% -0.85%

19.78    18.03    15.97    13.10    

-0.19% 0.14% 0.39% -0.38%

PC ผนังหล่อสําเร็จคิดแรงเฉือนจาก Shear friction จากเหล็กยืน DB12

19.48 18.38 16.20 12.82

-1.70% 2.07% 1.79% -2.45%

19.38 18.50 16.26 12.74

-2.19% 2.74% 2.16% -3.07%

19.33 18.57 16.29 12.70

-2.46% 3.11% 2.36% -3.41%% ความแตกต่าง

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 0.10 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1.5 มม.

% ความแตกต่าง

กรณี รายละเอียด
แรงที่ถ่ายลงเสาเข็ม (ตัน)

ผนังหล่อในที่ที่มีความต่อเนื่อง

ระยะเลื่อนไถล 10 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1 มม.

ระยะเลื่อนไถล 0.5 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1 มม.

 
  

ตารางท่ี 3. ผลการวเิคราะห์แรงลงเสาเขม็ของผนงัดา้นหลงั Line A  

1 / A 1.1/ A 2 / A 2.1/A 3 / A 3.1/A

7/A 7.1/A 6/A 6.1/A 5/A 5.1/A

RC 3.97        4.74        4.99        5.12        5.41        5.36        5.43        

PC ผนังหล่อสําเร็จคิดแรงเฉือนจากแรงเสียดทานของ Cement grout

3.67        4.76        5.05        5.25        5.49        5.39        5.39        

-7.42% 0.50% 1.09% 2.50% 1.48% 0.55% -0.78%

3.82        4.71        5.01        5.18        5.45        5.39        5.44        

-3.68% -0.48% 0.40% 1.32% 0.82% 0.62% 0.13%

3.88        4.71        5.00        5.17        5.43        5.39        5.45        

-2.28% -0.56% 0.12% 1.01% 0.37% 0.59% 0.28%

PC ผนังหล่อสําเร็จคิดแรงเฉือนจาก Shear friction จากเหล็กยืน DB12

3.61 4.74 5.07 5.29 5.57 5.37 5.28

-8.99% 0.20% 1.49% 3.46% 3.07% 0.13% -2.84%

3.53 4.75 5.09 5.34 5.62 5.36 5.21

-10.93% 0.31% 2.01% 4.26% 3.89% -0.02% -3.99%

3.49 4.75 5.11 5.36 5.66 5.35 5.16

-12.09% 0.30% 2.28% 4.74% 4.62% -0.15% -4.90%

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1.5 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 10 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 1 มม.

ระยะเลื่อนไถล 0.1 มม.

% ความแตกต่าง

ระยะเลื่อนไถล 0.5 มม.

% ความแตกต่าง

% ความแตกต่าง

แรงที่ถ่ายลงเสาเข็ม (ตัน)

รายละเอียดกรณี
4 / A

ระยะเลื่อนไถล 1 มม.

ผนังหล่อในที่ที่มีความต่อเนื่อง
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5.2 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทยีบ สตฟิเนสของผนังหล่อในทีแ่ละผนังหล่อสําเร็จ 

   ผลการเปรียบเทียบแรงท่ีถ่ายสู่เสาเข็มของผนังดา้นหลงัแบบหล่อสําเร็จ และแบบหล่อในท่ี แสดงในรูปท่ี 9, 

10 และ 11 สาํหรับกรณีท่ีสตีฟเนสของเสาเข็มเท่ากบั 5,000, 2,500 และ 1,000 t/m ตามลาํดบั จะเห็นว่าความแตกต่าง

ระหว่างแรงท่ีถ่ายลงเสาเข็มตน้ริมและตน้กลางของผนังแบบหล่อในท่ีน้อยกว่าความแตกต่างของผนังหล่อสําเร็จ ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าค่าสตีฟเนสของผนังหล่อในท่ีมีค่าสูงกว่าของผนังหล่อสําเร็จ ในกรณีท่ีเสาเข็มมีค่าการยุบตวัเท่ากับ 

5,000 t/m เม่ือทาํการปรับลดค่าสตีฟเนสของผนงัหล่อในท่ีลง 3.5 เท่า จะให้แรงท่ีถ่ายลงเสาเข็มมีขนาดใกลเ้คียงกบัของ

ผนังหล่อสําเร็จ (ดูรูปท่ี 9) ค่าท่ีใชป้รับลดน้ี จะมีค่าสูงข้ึนเม่ือเสาเข็มมีค่ายุบตวัมากข้ึน โดยค่าปรับลดมีขนาดเท่ากับ 

4.16 และ 5.23 เท่าเม่ือสตีฟเนสของเสาเข็มมีค่าเท่ากบั 2,500 และ 1,000 t/m ตามลาํดบั (ดูรูปท่ี 10 และ 11) 
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0 5.7 11.4 17.1

RC_แบบมช่ีองเปิด PC_กรณ ีShear friction จาก DB12 slip 1mm RC_แบบมช่ีองเปิด ลดค่า Kwall ลง 3. 5เท่า
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ห
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รูปท่ี 9. ผลการถ่ายแรงสู่เข็มของผนงั PC เทียบกบัผนงั RC ท่ีลดสตีฟเนสลง 3.5 เท่าและ 

สตีฟเนสของเสาเข็มเท่ากบั 5,000 t/m 
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0 5.7 11.4 17.1

RC_ลด Kp = (AE/L)/2 PC_ลด Kp = (AE/L)/2 RC_ Kp = (AE/L)/2 และลด Kwall ลง 4.16เท่า
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รูปท่ี 10. ผลการถ่ายแรงสู่เข็มของผนงั PC เทียบกบัผนงั RC ท่ีลดสตีฟเนสลง 4.16 เท่าและ 

สตีฟเนสของเสาเข็มเท่ากบั 2,500 t/m 
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0 5.7 11.4 17.1

RC_ลด Kp = (AE/L)/5 PC_ลด Kp = (AE/L)/5 RC_ Kp = (AE/L)/5 และลด Kwall ลง 5.23 เท่า

ระยะ (ม.)
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รูปท่ี 11. ผลการถ่ายแรงสู่เข็มของผนงั PC เทียบกบัผนงั RC ท่ีลดสตีฟเนสลง 5.23 เท่าและ 

สตีฟเนสของเสาเข็มท่ี 1000 t/m 
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6. อธิบายและสรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นในกรณีผนงัริม (Line 1 และ 7) และ ผนังกลาง (Line 2 ถึง 6) ซ่ึงเป็นผนังสั้ น แรงท่ี

ถ่ายลงเสาเข็มของผนงัหล่อสาํเร็จมีขนาดขา้งใกลเ้คียงกบัแรงในเสาเข็มของผนังหล่อในท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีมี

แรงเสียดทานของ Cement grout ความแตกต่างของแรงในเสาเข็มของผนงัหล่อสาํเร็จและผนงัหล่อในท่ี มีค่าไม่เกิน 2% 

ส่วนกรณีท่ีแรงเฉือนแนวนอนเกิดจาก Shear friction ของเหล็กยนื DB12 ความแตกต่างของแรงจะไม่เกินประมาณ 3% 

โดยระยะการเคล่ือนตวัขณะเล่ือนไถลมีผลกระทบต่อแรงในเสาเข็มเพียงเล็กนอ้ย 

ในกรณีผนงัดา้นหลงั (Line A) ซ่ึงเป็นผนงัท่ีค่อนขา้งยาว ความแตกต่างของแรงในเสาเข็มของผนังหล่อสําเร็จ

กบัผนังหล่อในท่ีจะมีขนาดสูงกว่าของผนังริมและผนังกลาง โดยกรณีท่ีมีแรงเสียดทานของ Cement grout ความ

แตกต่างของแรงในเสาเข็มของผนังหล่อสําเร็จและผนังหล่อในท่ี มีค่าไม่เกิน 8% ส่วนกรณีท่ีแรงเฉือนเกิดจาก Shear 

friction ของเหล็กยนื DB12 ความแตกต่างของแรงจะไม่เกินประมาณ 12% ทั้งน้ีขนาดของความแตกต่างจะสูงข้ึนตาม

ระยะการเคล่ือนตวัขณะเล่ือนไถล 

ค่าสตีฟเนสของผนงัหล่อในท่ี มีค่าสูงกว่าของผนงัหล่อสําเร็จ ความแตกต่างของสตีฟเนสยงัข้ึนอยู่กบัค่าการ

ยบุตวัของเสาเข็ม ในกรณีท่ีเสาเข็มมีค่าการยบุตวัเท่ากบั 5,000, 2,500 และ 1,000 t/m ค่าสตีฟเนสของผนงัหล่อในท่ี มีค่า

สูงกว่าของผนงัหล่อสาํเร็จ 3.5, 4.16  และ 5.23 เท่า ตามลาํดบั ในทางปฏิบติัแรงท่ีถ่ายลงเสาเข็มของผนังหล่อสําเร็จอาจ

วิเคราะห์โดยจาํลองให้เป็นผนงัต่อเน่ือง แต่ปรับลดค่าสตีฟเนสของผนงัลงดว้ยค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัค่าการยุบตวั

ของเสาเข็มดว้ย 
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--------------------------------- 

ABSTRACT 

This paper presents the characteristics of traffic stress distribution in the track substructure with an emphasis 

on those of meter-gauge railroads subjected to moderate axle loads (12-20 metric tons) and rail speeds (50-120 

km/h). Such conditions are prevalent to the contexts of rail transportation in Thailand. A computer program based 

on three-dimensional beam-on-elastic foundation (BOF) theory is employed to calculate stresses in the substructure 

due to traffic loads. An assemblage of rails, pads, and ties is supported by the substructure consisting of multiple 

layers of elastic materials. Each is characterized by a nonlinear model of stress-dependent resilient modulus. The 

numerical method is validated by the substructure stresses measured from a fully instrumented rail track section 

under real services. A series of numerical parametric studies are performed using the validated BOF model however 

with different boundary conditions. Key track parameters used in the calculations are the axle load, rail speed, and 

stiffness and thicknesses of the ballast, subballast, and subgrade layers. The values these parameters are selected to 

best represent the traffic and track conditions of railroads founded on the soft cohesive soils of the central region of 

Thailand. The calculated track stresses are analyzed and employed to determine cumulative deformations of the 

subgrade soil using a simple plastic strain model. Comparison between the predicted deformations due to repetitive 

axle loads and those monitored from the experiment track section is made. Then the applicability of this approach 

to predict subgrade settlements in meter-gauge tracks under moderate axle loads and rail speeds is preliminarily 

assessed.  

Keywords: Railway track substructure, Meter gauge, Stress distribution, Beam on elastic foundation  

1. Introduction

This paper presents the stress distribution in the track substructure subjected to moderate axle loads and 

rail speeds. The applications of this are to preliminary studies for preventing railroads subgrade failures due to 

repeated traffic loads. The computer program used in this study is a three dimensional model  based on an elastic 

and multilayer approach. Several multilayer track models have been developed and validated for analysis of stress 

on the track structure. The model GEOTRACK (Ching, C. S., and Adegoke, 1980) is an example of the calculation 

of the track structure. A common feature of these multilayer models is the incorporation of all major components of 

the track and subgrade, i.e., rails, ties, fasteners, ballast, subballast, and subgrade layers (Li and Selig 1998). This 
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model can be used to estimate the stress distribution in the subgrade layer. Additionally, the preliminary analyze of 

the stresses can be predicted the proper granular layer thickness for preventing two common of subgrade failures. 

The model has been validated by comparison with those monitored from the real experiment in the track section.  

 

2. Objectives of the study 

2.1 To analyze the characteristics of stress distribution in meter gauge railroad tracks subjected to 

moderate axle loads and rail speeds. 

2.2  Investigate the applicability of Li and Selig’s method for determination of granular layer thickness for 

the meter gauge railroad track. 

 

3. Background 

 The building code defines the minimum design requirements to ensure the safety during working. In 

construction, the damage can occur in every moment, even the construction is compliant with the building code. 

Two common of based design are selected to describe in this study. 

 Firstly, limit state design is the limit for safety and serviceability requirements before the failure occurs. 

This method can be ensured that the structures will not reach the limit state and not become to the ineligible for its 

intended. Two main  limit states are limited state of collapse and limit state of serviceability. The limit state of 

collapse deals with strength and stability of the structure under the maximum design load. The other one, limit state 

of serviceability, deals with deflection and cracking under service loads. 

 Secondly, performance based design is an approach to any complexity of construction. Constructing in 

this way is required a certain predictable or measurable performance. This approach provides the freedom to 

develop tools and method to evaluate the entire life cycle of the building process. The design in this study is the one 

of the designs which used performance based design to produce a good track structure performance.  

 Two main failures of track subgrade caused by repeated loading are the progressive shear failure as can be 

seen in Figure 1 and the excessive plastic deformation as in Figure 2. 

 In the fine grained soil or the soft subgrade soil, subgrade progressive shear failure as illustrated in  

Figure 1 begins at the subgrade surface and gradually develops to a greater extent under repeated loading. The 

surface gradually squeezes outward and upward to the path of least resistance and result in heaved soil. Heaved soil 

occur at the shoulder of the track side thus, it hinders the water flow out of the track and allow the water entering 

from above granular layer. This problem is aggravating the subgrade failure and especially in the soft layer on the 

top. 
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        (a) 

   
        (b) 

 Figure 1 Subgrade progressive shear failure           Figure 2 Excessive plastic deformation   

           (a) Cross section (b) Longitudinal Section 

  

 Excessive subgrade plastic deformation as illustrated in Figure 2 leading to  ballast pockets can occur in 

fine grained subgrade soil and repeated loading. The ballast pocket results from the vertical component of 

progressive shear deformation. The deformation caused by the compaction or consolidation of the entire subgrade 

layer due to repeated loading. A ballast pocket accompanied with a little heave can result in a large deformation.  

 Increasing the granular layer thickness provides a good of subgrade performance because the distance 

from the ballast surface and subgrade surface are increasing. Therefore, the determination of an adequate granular 

layer thickness is the simple way to adjust both the of progressive shear failure and the excessive plastic 

deformation. An other type of subgrade failure, such as massive shear failure, mud pumping, subgrade attrition is 

not considered in this study because they are not producing a good performance by increasing the granular layer 

thickness.  

 

4. Analysis of stress distribution in railroad track 

The approach was selected in this study named GEOTRACK. This approach is a three-dimensional and 

the elastic multilayer model for analyzing the stress and deformation in the rails, ties, ballast, subballast, and the 

subgrade layer. The model computes as a function of axle loads, properties of rail and tie, properties of ballast, 

subballast, and the underlying subgrade layer.  

 The components of the track show in Figure 3 consist of rails which represented as a linear elastic beam 

supported by a reaction from the intersection of the tie and rail. The parameters to specify the rail (Ching, C. S., and 

Adegoke, 1980) are the cross-sectional area, modulus of elasticity, moment of inertia. The connection between the 

tie and rail is the linear spring with a specified spring constant. Ties are specified by parameters including the cross-

sectional area, modulus of elasticity, moment  of  inertia. In  each tie separate to 10 equals rectangular segments 

which supported by the ballast reaction. 
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These forces applied to the ballast surface as a concentrate forces and uniform over the circular area. The 

substructure component consists of ballast, subballast supported by the subgrade layer. They are all described by 

the Poisson’s ratio and the modulus of elasticity. The layers are all infinite in both horizontal and vertical directions. 

 The forces from the rails applied to the ties based on beam on elastic foundation, whereas the reaction 

between the ties and ballast used the Burmister’s approach. Burmister’s is ananalytical that provides the flexibility 

matrix of the substructure component. The forces from the tie act to the ballast in the circular area instead of the 

rectangular area because it was more economical to compute. A concentrate load in each segment of the tie was 

converted into uniform pressure distributed over the circular area to obtain the flexibility matrix, Sij
pq, of foundation 

(Adegoke, 1980). As the matrix represented as follows; 

     δi
p=  Sij

pqXj
q                (3) 

 

where δi
p is the deflection at the intersection of rail i and tie p, Xj

q is the tie ballast force acting on the j th segment 

of tie q, which represent as a uniform load, Sij
pq is the vertical deflection of the i th segment of the tie p obtained 

from Burister’s equation subjected to the unit load distribution as a uniform load over a circular area of the j th 

segment of tie q. 

 

 
 

Figure 3 Track elements in GEOTRACK 

 

5. Standard gauge vs. meter gauge   

 Table 1 has shown the comparison of track variables between meter gauge and standard gauge.  

The comparison of the deviator stress between the standard gauge and meter gauge in a downward direction at the 

tie end is shown in Figure 4a. Consider at zero point which is the granular layer surface found that the deviator 

stress in standard gauge is more than the meter gauge then it tends to close to each other with depth. This result 

illustrates that type of track directly affect to the stress in the substructure. Figure 4b also shows the deviator stress, 
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but in parallel to the tie direction by comparing standard gauge with meter gauge. Obviously, the deviator stress of 

the standard gauge is higher than the meter gauge.  

      Table 1 Track properties of meter gauge and standard gauge 

Track variables Value 

Meter gauge Standard gauge 

Gauge (m) 1.000 1.435 

Base width of tie (m) 0.26 0.273 

Base length of tie (m) 2.0 2.6 

Spacing (m) 0.6 0.61 

 

Figure 4 clearly seen that the deviator stress in standard gauge is more than meter guage in both of 

downward and parallel to the tie direction. In Figure 4(b), the stress was shown just only half length of tie 

(symmetry). Thus, the track width is the factor that affect to the deviator stress in both of the parallel to the tie and 

downward direction. The calculation in the appropriate stress leads to show out the best results for the subgrade 

performance.  

 
(a)                                                                      (b) 

Figure 4 Comparison of the deviator stress in the standard gauge and the meter gauge influenced by:  

(a) downward with depth (b) parallel to the tie 

  

 Figure 5 shows the design charts for preventing the track subgrade failure. Figure 5(a) illustrates that the 

strain influence factor which preventing the progressive shear failure while Figure 5(b) illustrates the deformation 

influence factor which preventing excessive plastic deformation. For preventing progressive shear failure as can be 

seen in Figure 5(a), the granular layer in standard gauge provides more of thickness than a meter gauge. The 

variables H is the granular layer thickness and L is a factor that use for several unit of calculation (in this study use 

L = 0.152m). 
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(a)                                                               (b) 

Figure 5 Comparison of the influence factor between the standard gauge and meter gauge:  

(a) Strain influence factor; (b) Deformation influence factor 

  

In the other hand, to preventing excessive plastic deformation, the granular layer in standard gauge also 

provides more of thickness than a meter gauge. To prevent both of the progressive shear failure and the excessive 

plastic deformation needs to determine in both of strain influence factor and deformation influence factor. The 

maximum of granular layer thickness will selected to best subgrade performance. Such a comparison in Figure 5, 

the strain influence factor chart provides more of granular layer thickness than the deformation influence factor 

chart in both of standard gauge and meter gauge. Therefore, chart (a) was selected to preventing in both of the 

progressive shear failure and the excessive plastic deformation. 

 

6. Design application 

 For preventing progressive shear failure in subgrade layer, the adequate granular layer thickness was 

required. Figure 6 illustrates the strain influence factor with a recommending depth of the granular layer. In each 

chart, the difference of granular layer stiffness was performed. Figure 6(c) illustrated that, the lowest of granular 

layer stiffness provides more of the granular layer thickness compared to Figure 6(a) and (b). In addition, Figure 

6(c) also shows that if the stiffness of the granular layer and subgrade layer are close to each other, the strain 

influence factor tends to constant. The increasing of granular layer stiffness leads to increasing its strength also  

thus,  the stress distributes to the substructure was diminished, then a few of granular layer  thickness are sufficient. 

To determine the granular layer thickness for preventing progressive shear failure, the deviator stress at 

the subgrade surface and dynamic wheel load were provided. The strain influence factor represented by the 

following equation (AREA, 1996): 

Iε=
σdA
Pd

                      (1) 
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(a)                                             (b)                                                (c) 

Figure 6 Example of granular layer thickness design charts for preventing progressive shear failure  

in meter gauge: (a) Eb=600 MPa; (b) Eb=350 MPa; (c) Eb=150 MPa 

 

where the σd is the deviator stress at subgrade surface; Pd is the dynamic wheel load. However, A is the area factor 

to make the strain influence factor dimensionless and arbitrarily selected to be 0.645 m2. The strain influence 

factor got from equation (1), then choose the subgrade stiffness in considered chart. H/L will form in only H by 

dividing by L. L is just a length factor for dimensionless chosen arbitrarily to be 0.152 m.  

For preventing the excessive plastic deformation, the design charts have been developed. Figure 7 shows 

the example of the granular layer thickness with various type of soil. In each curve corresponds to one subgrade 

layer depth.  

 To calculate the deformation influence factor in Figure 7 is based on the allowable deformation and 

design dynamic wheel load. The following equation (Li and Selig, 1998) provides the allowable deformation 

influence factor. 

 
(a)                                                                          (b) 

Figure 7 Example of granular layer thickness design charts for preventing excessive plastic deformation  

in meter gauge: (a) CH clay; (b) MH (elastic silt) 

 

    Iρ=  
ρa
L

a( Pd
σsA)mNb

 × 100              (2) 

where  ρa   is   allowable   total  subgrade plastic deformation for the design period; N is the total equivalent 

number of load repetitions during the design period;  Pd is the design dynamic wheel load; σs is the soil 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2569 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงั 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

compressive strength; a,b,m is the parameter depends on soil type; A,L is the Area factor and he length factor 

(A=0.645 m2, L=0.152 m). The deformation influence factor got from equation (2) then choose the chart related to 

soil type that considered. H/L will form in only H by dividing by L. L is just a length factor for dimensionless 

chosen arbitrarily to be 0.152 m. A comparison of Figure 8 (a) and (b) found that MH or elastic silt provides more 

of the granular layer thickness compared to the CH clay. 

 

7. SIMULATION VS. FIELD MEASUREMENT 

Comparison of the stress between the field measurement and the predicted from the simulation was 

performed. The wheel load, ballast and subballast thickness have been measured from the real experiment track 

section. The stress from the track section and the predicted value illustrate as in Figure 8.  

Three points of stress on the track structure were compared, that is ballast surface, subballast surface and 

the subgrade surface. All of three point was measured under the tie end. In simulation step, the static wheel load 

obtained to convert to dynamic wheel load by recommended equation as follows (AREA, 1996): 

    

 
Figure 8 Comparison of the stress between the predicted and field measurement 

 

    Pd=(1+ 0.0052V
D

)Psi            (3) 

 

where V is the train speed(km/hr), D is the wheel diameter(m).  

The observation of the predicted study found that, the 0.58m thickness of the granular layer (0.28m for 

ballast layer and 0.3m for subballast layer) produces more of the stress at the ballast surface than the stress in real 

experiment. However, both of the stresses are distributed in gradually decreasing with  depth. 

  The discrepancies of this comparison are properties of the track structure was assumed, such as modulus 

of elasticity of the ballast and subballast layer and the soil unit weight, etc. This paper proves that, the modulus of 

elasticity affects a lot to the stress distribution. Thus, the recommendation of this paper is the elastic modulus of 

both ballast and subballast layer were required. 
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8. Conclusion 

 The new design charts for preventing subgrade failure in the track structure has been developed by the 

GEOTRACK model. The adequate granular layer thickness is the key of this study, whereas the track structure also 

directly related to the distribution of stress in the subgrade thus, the meter gauge also considered in this study. The 

adequate granular layer thickness can prevent both of the progressive shear failure and the excessive plastic 

deformation which is the mostly failure occurred in the soft subgrade soil and repeated load. 

Other conditions also considered include the wheel track diameter, resilient modulus, soil compressive 

strength and the intensive of stress. Analysis based on the appropriate conditions will lead to reduce the cost of 

track maintenance. For accuracy of this study is the real experiment in the track section is made. The applicability 

of this study is to preliminary predicted the stress, deformation in the subgrade layer and the adequate granular 

layer in meter gauge subjected to moderate axle loads and rail speeds. 

 

References 

American Railway Engineering Association (AREA). (1996). Manual for railway engineering. Vol. 1, AREA, 

Washington, D.C. 

Ashok, K. J., and Nem, C., and Bros, R. (2002). “Reinforced Concrete Limit State Design,” Laxmi Publication (P) 

Ltd, New Delhi, India.   

Becker, R. (2008). Fundamentals of Performanced-Based Building Design, Vol. 1, 356-371. Doi:10.1007/s12273-

008-8527-8 

Ching, C. S., and Adegoke, C. W., and Selig, E.T. (1980). “The GEOTRACK model for railroad track 

performance,” ASCE, 106 (11), 1201-1218. 

Ching, C. S., and Adegoke, C. W., and Selig, E.T. (1992). “GEOTRACK for windows,” J. Geotech. Engrg., ASCE. 

Li, D., and Selig, E. T. (1998). “Method for railroad track foundation design,” J. Geotech. Engrg., ASCE, 124 (4),  

316-329. 
 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2571 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงั 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การเคลื่อนไหวการก่ออิฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยการเก็บข้อมูลจากกล้อง TIME LAPSE 

THE STUDY OF MOTION OF MASONRY CONSTRUCTION TO IMPROVE 

THE CONSTRUCTION PRODUCTIVITY USING TIME LAPES CAMERA

ประกาศิต เงินทิพย์1  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค2

1นักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานก่อสร้าง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม,Prakaxit@gmail.com 
2ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานก่อสร้าง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

--------------------------------- 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ี เป็นการวิจยั “การเคล่ือนไหววิธีการก่ออิฐ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยการเก็บขอ้มูล

จากกล้อง Time Lapse” ผูว้ิจยัทาํการเก็บข้อมูลการก่ออิฐมวลเบาจากโครงการแม่นํ้ าเรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม 

แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ การก่ออิฐโดย 1)มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั และ 2)ไม่มีการวางแผนงานจาก

ผูว้ิจยั  สาํหรับกลอ้ง Time Lapse นอกจากจะมีคุณสมบติัในการยน่เวลาภาพเคล่ือนไหวจาก ชัว่โมง วนั เดือน หรือ ปี 

ให้เหลือเพียงไม่ก่ีวินาทีแลว้ ยงัมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นกว่ากลอ้งวีดีโอทัว่ไป คือ มีหน่วยความจาํท่ีมาก และมีแบตเตอร่ี

อยูไ่ดย้าวนานกว่า ทาํใหส้ามารถบนัทึกขอ้มลูไดจ้าํนวนมาก และนาํมาวิเคราะห์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกพฤติกรรมคนงานทั้งสองกลุ่ม ในการก่อผนังอิฐมวลเบาพ้ืนท่ีประมาณ 11 

ตารางเมตร ทุกๆ 5 นาที ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.  ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุหลกัการสูญเปล่าในการก่ออิฐ คือ การ

ขาดประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์และแรงงาน โดยการก่ออิฐท่ีมีการวางแผนงานท่ีผูว้ิจัยไดก้าํหนดให้มีการใช้

อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม วางแผนการทาํงานให้แรงงานแต่ละคนอย่างชดัเจน ก่อให้เกิดงานท่ีมีประสิทธิผลกว่า 71.67% 

ในขณะท่ีแรงงานท่ีไม่ไดรั้บการวางแผนงานจากผูว้ิจยั มีงานท่ีเกิดประสิทธิผลเพียง 32.87% เน่ืองจากแรงงานกลุ่มท่ี

ไม่ไดรั้บการวางแผนงาน จะมีพฤติกรรมการนั่งพกันั่งรอคอยระหว่างวนัค่อนขา้งมาก ทาํงานซํ้ าซ้อนไม่เป็นระบบ  

ดา้นโครงสร้างการจดัแบ่งงานการก่ออิฐ (Work Breakdown Structure) พบว่า การก่ออิฐของแรงงานทั้งสองกลุ่มใช้

เวลาในการดาํเนินงานท่ีใกลเ้คียงกนัท่ีประมาณ 6 ชัว่โมง ต่อการก่ออิฐในพ้ืนท่ีประมาณ 11 ตารางเมตร แต่การก่ออิฐ

ท่ีไม่มีการวางแผนงาน ใชแ้รงงานมากกว่า 3-4 คน และจากการวิจยัยงัพบว่า ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการสังเกต

พฤติกรรมคนงานในการก่ออิฐมวลเบาคือการสังเกตพฤติกรรมทุก ๆ 5-15 นาที 

คาํสําคญั:   การก่ออิฐ, ผลิตภาพงานก่อสร้าง, กลอ้ง TIME LAPSE 

ABSTRACT 

This thesis involves the study of the “motion of masonry construction to improve the construction 

productivity with data recorded by time-lapse camera.” Data regarding construction with light-weight bricks was 

collected at the Menam Residences Condominium Project. The sample group was divided into two groups, which 

were the masonry construction: 1) with planning by the author and 2) without planning. For the time-lapse camera, 
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apart from the qualification to reduce the time of motion from hour, day, month or year to a few seconds, it contains 

a large amount of memory units and a longer-lasting battery, resulting in more data recorded and more efficient 

analysis.  

                  In this research, every five minutes, from 14.00 – 20.00, the behaviors of workers of the two groups at 

the site of 11 square meters were recorded during the construction with light-weight bricks. According to the 

research, it was found that the main factor that causes the loss of productivity in this masonry construction is the 

lack of efficiency in using the equipment and manpower. The masonry construction planned by the author used the 

appropriate equipment and clear working plans, resulting in a level of efficiency at 71.67%. Meanwhile, the 

laborers working in the group without a plan had an efficiency level at 32.87%, due to the fact that when they did 

not have a plan, they had the behavior of sitting and waiting for work most of the day, resulting in a working 

process that caused repetition without an effective system. As for the breakdown of the work structure, the two 

groups spent a similar duration of time for the masonry works, which was approximately six hours per masonry 

construction within the 11-square-meter size area. However, the masonry construction without planning employed 

3 to 4 workers. Regarding the research, the optimal duration for observing their behavior during masonry 

construction was determined to be every 5 to 15 minutes. 

Keywords: masonry construction, construction productivity, time lapse camera  

 

1. บทนํา 

ความสูญเปล่าเป็นปัญหาสําคญัในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ก่อสร้างยงัส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดว้ย  บริษทัผูรั้บเหมาในประเทศไทยไดห้าวิธีทางเพ่ิมผลผลิต

โดยการขจัดปัญหาความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการก่อสร้างโดยการใช้เทคนิควิธีการปฏิบติังาน (Lean 

construction techniques)  งานวิจยัน้ีช่วยในการจาํแนกชนิดของการสูญเปล่าหลกั ๆ ท่ีเป็นสาเหตุในอุตสาหกรรมก่อ

ผนังก่อสร้างของประเทศไทยเพ่ือท่ีจะช่วยสร้างกรอบการทาํงานในอนาคตในการพฒันาวิธีการป้องกนั และกาํจดั

สาเหตุของความสูญเปล่าในกระบวนการก่อสร้าง  

หน่ึงในสาเหตุหลกัของการสูญเปล่าในการก่อสร้าง (Waste in construction) คือ การขาดประสิทธิภาพใน

การใชอุ้ปกรณ์, วสัดุ, แรงงาน หรือ ทุน ในปริมาณท่ีมากกวา่ส่ิงท่ีไดพิ้จารณาไวแ้ลว้ในงานก่อสร้าง  (ชูเกียรติ ชูสกุล, 

2549) ซ่ึงในงานก่อสร้างนั้น “งานผนงัก่ออิฐ” จดัอยูใ่นงานท่ีมีการสูญเปล่าในการก่อสร้างเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็น

งานก่อสร้างท่ีใชแ้รงงานคนสูง (กมลวลัย ์ลือประเสิรฐ, 2550)  เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ยงัคงใชรู้ปแบบเดิมตั้งแต่ใน

อดีตจนมาถึงปัจจุบนัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงข้ึนนอ้ยมาก  

มีการศึกษาวิธีเพ่ิมผลิตภาพในการก่อสร้าง โดยศึกษาการเคล่ือนไหวของวิธีการก่ออิฐ (Gilbreth, 1885) และ

ไดป้รับปรุงผลิตภาพในการก่ออิฐ จากเดิมท่ีตอ้งกม้ลงหยิบกอ้นอิฐและปูนทรายจาํนวน 125 คร้ังต่อชัว่โมงเป็น 125-

350 คร้ังต่อชัว่โมง ซ่ึงสาํหรับวิธีการศึกษาการเคล่ือนไหวนั้นไดใ้ช ้คนสังเกตการณ์พร้อมนาฬิกาจดบนัทึก ถ่ายรูปทุก

ช่วงเวลานาํเดินการ และถ่ายวีดีโอในช่วงเวลาดาํเนินการ 
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ซ่ึงในกระบวนการศึกษาการเคล่ือนไหวของวิธีการก่ออิฐทั้ง 3 วิธีนั้นไดน้าํผลมาปรับปรุงผลิต ภาพไป

ในทางท่ีดีข้ึน แต่ทั้งน้ีก็ยงัเป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งลาํบากในการเก็บขอ้มูล และอาจมีการบนัทึกขอ้มูลท่ียงัไม่ครบถว้น

ตามขอ้จาํกดัของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มลู 

ในปัจจุบนัไดมี้กลอ้งวีดีโอรุ่นใหม่ ๆ หรือแมแ้ต่ในโทรศพัทส์มาร์ทโฟน (Smartphone) มีความสามารถใน

การปรับความเร็วของการบนัทึกวดีีโอ ทาํให้ภาพยนตร์เล่นออกมาชา้ก็ได ้เร็วก็ได ้และยงัมีซอฟต์แวร์ตดัต่อวีดีโอท่ี

ปรับเปล่ียนความเร็วการเล่นได ้ทาํให้การทาํภาพยนตร์เร่งความเร็ว มีผลออกมาคลา้ยกบัเทคนิค Time Lapse แต่ก็ยงั

หลีกเล่ียงขอ้จาํกดัของการบนัทึกวีดีโอไม่ได ้กล่าวคือ  การส้ินเปลืองหน่วยความจาํมาก 

จึงมีผูผ้ลิตกลอ้ง Time Lapse Photography นบัเป็นเทคนิคท่ีตรงกนัขา้มกบั High Speed Photography ทาํให้

เราสามารถศึกษารายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ เกินกว่าท่ีตาคนเราจะสังเกตเห็นได ้เช่น การ

เคล่ือนไหวของพืช (การงอกของเมล็ด), การเคล่ือนท่ีของวตัถุ, การเน่าของผลไม ้และ การก่อสร้าง เป็นตน้ (พิธาน 

สิงห์เสน่ห์, 2552) 

จึงเป็นท่ีมาของการทาํวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัจะนาํเสนอกลอ้ง Time Lapse มาศึกษาการเคล่ือนไหววิธีการ

ก่ออิฐ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานก่อสร้าง กรณีศึกษางานผนงัก่ออิฐมวลเบาของผนงัภายในอาคาร  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือประยกุตใ์ชก้ลอ้ง Time Lapse มาศึกษาการเคล่ือนไหววิธีการก่ออิฐ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานก่อสร้าง 

2.2 เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีส่งผลต่อการสูญเสียผลิตภาพงานก่ออิฐในหนา้งาน 

2.3 เพ่ือประเมินระยะเวลาท่ีเหมาะสมจากการใชก้ลอ้ง Time Lapse มาศึกษาการเคล่ือนไหววิธีการก่ออิฐ 

2.4  

3. การดําเนินการวจิัย 

การไดม้าซ่ึงขอ้มลูในการศึกษาจากการวิเคราะห์งานก่อสร้างดว้ยการสังเกตการณ์ดว้ยกลอ้ง Time Lapse 

นั้น จะศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหวของวิธีการก่ออิฐมวลเบา ผนงัก่ออิฐมวลเบาของห้องพกัซ่ึงมีความสูง 3.20 เมตร 

กวา้ง 4.10 เมตรและมีช่องเปิดประตูขนาด 0.90 x 2.40 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีก่ออิฐมวลเบาประมาณ 11 ตารางเมตร ของ

โครงการแม่นํ้ าเรสซิเดนท ์คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดหลกัๆ ตามลาํดบัขั้นตอนการศึกษาและวเิคราะห์ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการเก็บขอ้มลูโดยกลอ้ง Time Lapse  

ทาํการรวบรวมขอ้มลูโดยตรงจากสถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือเป็นขอ้มูลใชใ้นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการและ

วิธีการเพ่ิมผลิตภาพงานก่อสร้างของบริษทัฯ ดว้ยการสังเกตการณ์ดว้ยกลอ้ง Time Lapse มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 กาํหนดตาํแหน่งการติดตั้งกลอ้ง Time Lapse โดยให้ครอบคลุมสามารถมองเห็นถึงทีมงาน

ในขณะทาํงาน  

3.1.2 เลือกกลุ่มคนงาน ตาํแหน่งการทาํงานท่ีสามารถเก็บขอ้มลูได ้

3.1.3 บนัทึกลกัษณะการทาํงานของคนงานดว้ยกลอ้ง Time Lapse ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้จนจบงาน โดย

ทาํการเก็บขอ้มลู 2 คร้ัง ดงัน้ี 

- คร้ังท่ี 1 : ให้คนงานเร่ิมก่ออิฐ โดยไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั 
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- คร้ังท่ี 2 : ให้คนงานเร่ิมก่ออิฐ โดยผูว้ิจัย วางแผนการทาํงาน โดยการแบ่งหน้าท่ี และกรอบการ

ทาํงานตามแผนงานท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

• แรงงานหลกั 1 คน ทาํหน้าท่ี งานเช็คด่ิง-ระดบั ,งานวดัระยะ และงานก่ออิฐทั้งหมด 

ได้แก่ เสียบเหล็กยึดผนังกบัโครงสร้าง ,งานเคาะอิฐมงาน ,ตดัอิฐ ,งานทา/ละเลงปูน

ทราย,งานวางอิฐ,งานปาดแต่งผวิปนูและงานอุดรอยต่อ 

• แรงงานสนับสนุน 2 คน ทาํหน้าท่ี ในการขนอิฐโดยใชร้ถเข็นทุ่นแรง (หากทาํงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายแลว้เสร็จให้ไปทาํงานอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ีได)้ 

ตาราง 3.1 แสดงคร้ังท่ีเก็บขอ้มลู วนัท่ีเก็บขอ้มลู การวางแผนงานจากผูว้ิจยั และจาํนวนแรงงาน 

คร้ังท่ี วนัท่ีเก็บขอ้มลู การวางแผนงานจากผูว้ิจยั แรงงานหลกั (คน) แรงงานสนบัสนุน (คน) 

1 30 ส.ค. 2556 ไม่มี 2 3-4 

2  7 ก.ย. 2556 มี 1 1-2* 

*ทาํงานในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยักาํหนดเท่านั้น 

 

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู  

นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลอ้ง Time Lapse มาสังเกตถึงพฤติกรรมการก่ออิฐ ทุก 5 นาที แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า

งานท่ีไดป้ระสิทธิผลและวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดงานท่ีไร้ประสิทธิผล ตามวิธีการประเมินค่าผลิตภาพ ตาม

แบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1  วิเคราะห์ขอ้มลูการเคล่ือนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูการเคล่ือนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ ประกอบดว้ย ลกัษณะการขนอิฐ 

ตาํแหน่งและปริมาณการวางอิฐ จาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการก่ออิฐ และพฤติกรรมอ่ืนๆ ดงัน้ี  

 

   ตาราง4.1 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มลูการเคล่ือนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ 

การเคล่ือนไหวของแรงงาน ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั 

1. การขนอิฐ 

 

- ใชแ้รงงาน 3-4 คน  

- ขนอิฐดว้ยมือทีละ 2-3 ช้ิน 

- ใชแ้รงงาน 2 คน  

- ขนอิฐไดจ้าํนวนมาก โดยใช้

อุปกรณ์ทุ่นแรงท่ี 

2. ตาํแหน่งการวางอิฐ - อยูใ่นตาํแหน่งท่ีไม่สะดวกต่อการใช้

งาน ทาํให้แรงงานสนบัสนุนตอ้ง

ขนส่งอิฐส่งต่อให้กบัแรงงานก่ออิฐ

อีกคร้ัง เกิดเป็นการทาํงานซํ้าซอ้น 

- อยูใ่นตาํแหน่งท่ีแรงงานก่ออิฐ

สามารถหยบิใชไ้ดโ้ดยไม่มี

แรงงานสนบัสนุนช่วยขนส่งอิฐซํ้ า 
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การเคล่ือนไหวของแรงงาน ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั 

3. ปริมาณอิฐท่ีจดัเตรียม

สาํหรับก่อผนงั 

- การขนอิฐ 1 คร้ัง มีปริมาณไม่เพียงพอ

ต่อการก่ออิฐทั้งผนงั ทาํให้แรงงาน

สนบัสนุนตอ้งขนอิฐหลายรอบ ใน  1 

วนั  

- การขนอิฐ 1 คร้ัง มีปริมาณเพียงพอ

สาํหรับการก่ออิฐทั้งผนงั 

4. จาํนวนแรงงานท่ีใชง้าน - ใชแ้รงงาน 5-6 คน แบ่งเป็นแรงงาน

หลกัในการก่ออิฐ 2 คน และแรงงาน

สนบัสนุน 3-4 คน ท่ีคอยเคาะอิฐ ขน

อิฐ ตดัอิฐ และส่งอุปกรณ์ ตลอดช่วง

ระยะเวลาในการก่ออิฐ 

- ใชแ้รงงานช่วยในการขนอิฐในช่วง

เร่ิมตน้ 2 คน หลงัจากนั้นจะใช้

แรงงานหลกัเพียง 1 คน ในการ 

เคาะอิฐ ขนอิฐ ตดัอิฐ และก่ออิฐ 

5. พฤติกรรมอ่ืนๆ  - แรงงานมีการรอคอย / การพกัผอ่น

ระหว่างการทาํงานของแรงงาน

ค่อนขา้งมาก  

 

 

 

4.2 วิเคราะห์ขอ้มลูผลิตภาพงานก่ออิฐ 

 

ตาราง 4.2 แสดงจาํนวนร้อยละผลิตภาพรวมของแรงงานท่ี  “มี และ ไม่มี การวางแผนงานจากผูว้ิจยั” 

ประเภทงาน ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั 

งานไดป้ระสิทธิผล 32.87% 71.63% 

งานสนบัสนุน 34.95% 11.31% 

งานไร้ประสิทธิผล 32.18% 17.06% 

รวม 100.00% 100.00% 

 

จากตาราง พบว่า ผลิตภาพรวมของแรงงานท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั ก่อให้เกิดงานท่ีไดป้ระสิทธิผล 

งานสนบัสนุน และงานไร้ประสิทธิผลท่ี 32.87% ,34.95% และ 32.18% ตามลาํดบั ขณะท่ีผลิตภาพรวมของแรงงานท่ีมี

การวางแผนงานจากผูว้ิจยั ก่อให้เกิดงานท่ีไดป้ระสิทธิผล งานสนับสนุน และงานไร้ประสิทธิผลท่ี 71.63% ,11.31% 

และ 17.06% ตามลาํดบั 
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ภาพประกอบ 4.1 แสดงภาพรวมผลิตภาพแรงงานท่ีไม่มีการวางแผนจากผูว้ิจยั 

 
 

จากภาพประกอบ พบว่า แรงงานท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจัย มีผลิตภาพแรงงานท่ีเป็นงานได้

ประสิทธิผล สูงสุด อยูใ่นช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ท่ี 68.06% และตํ่าสุดในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ท่ี 9.72% , ผลิต

ภาพแรงงานท่ีเป็นงานสนับสนุน สูงสุดในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ท่ี 56.94% และตํ่าสุดใน 2 ช่วงเวลาคือ 17.00-

18.00 น.และ 19.00-20.00 น. ท่ี 16.67% ดา้นผลิตภาพแรงงานท่ีเป็นงานไร้ประสิทธิผลสูงสุด อยู่ในช่วงเวลา 19.00-

20.00 น. ท่ี 45.83% และตํ่าสุดในช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ท่ี 11.11%  จากการสังเกตุการณ์พบว่าในช่วงเวลา 17.00-

19.00 น. เป็นช่วงเวลาเลิกงานของแรงงานทัว่ไป ทาํให้ในช่วงเวลาดงักล่าวแรงงานจะพกัผ่อน นั่งพกั หรือทาํงานท่ีไร้

ประสิทธิผลค่อนขา้งมาก และภายหลงัจากนั้นจะเร่งทาํงานเต็มกาํลงัข้ึนเพ่ือให้งานแลว้เสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย    

ทาํใหร้ะดบังานไร้ประสิทธิผลในช่วงสุดทา้ยท่ีเวลา 19.00-20.00 น. ลดตํ่าลง 

 

ภาพประกอบ 4.2  แสดงภาพรวมผลิตภาพแรงงานท่ีมีการวางแผนจากผูว้ิจยั 
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จากภาพประกอบ พบว่างานสนบัสนุนจะดาํเนินงานในเร่ิมตน้เท่านั้น เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้แรงงาน

สนบัสนุน 1-2 คน ทาํหนา้ท่ีในการขนอิฐโดยใชร้ถเข็นทุ่นแรง ตั้งแต่เวลา 14.0-15.00 น.เม่ือทาํการขนอิฐแลว้เสร็จจะ

ออกจากพ้ืนวิจยั (ไปทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ีแทน) ทั้งน้ี แรงงานท่ีมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั

มีผลิตภาพแรงงานท่ีเป็นงานไดป้ระสิทธิผล สูงสุด อยูใ่นช่วงเวลา 15.00-16.00 น.และ 19.00-20.00 น. ท่ี 91.67% และ

ตํ่าสุดในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ท่ี 21.43%  ดา้นผลิตภาพแรงงานสนบัสนุน มีเพียง 1 ช่วงเวลาคือ 14.00-15.00 น. ท่ี 

67.86%, และผลิตภาพแรงงานท่ีเป็นงานไร้ประสิทธิผล สูงสุด อยูใ่นช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ท่ี 33.33% และตํ่าสุดใน

ช่วงเวลา 15.00-16.00 น. และเวลา 19.00-20.00 น. ท่ี 8.33% จากการสังเกตุพบว่า ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. เป็นช่วง

เร่ิมตน้ของการก่ออิฐของแรงงานหลกัจึงมีงานไร้ประสิทธิผลค่อนขา้งนอ้ย และในช่วงเวลา 19.00-20.00 น.  ซ่ึงเป็น

ช่วงทา้ยสุดของการทาํงานแรงงานจะทาํงานเต็มกาํลงัข้ึนเพ่ือให้งานแลว้เสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย    
 

4.3  วิเคราะห์โครงสร้างการจดัแบ่งงานการก่ออิฐ (work Breakdown Structure (WBS)) 

 

ภาพประกอบ 4.3 โครงสร้างการจดัแบ่งงานการก่ออิฐ (work Breakdown Structure (WBS)) ระหว่างการก่ออิฐ 

                              แบบท่ีมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั และการก่ออิฐท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้จิยั 

 
 

จากภาพประกอบ พบวา่ การก่ออิฐทั้งท่ี “มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั และไม่มีแผนงานจากผูว้ิจยั” จะใชเ้วลา

ในการทาํงานมีประสิทธิผลใกลเ้คียงกนั (ใชเ้วลาตั้งแต่ 14.00-20.00 น. หรือประมาณ 6 ชม.) ในขณะท่ีงานสนับสนุน 

ซ่ึงไดแ้ก่ การขนอิฐ เสียบเหล็กยดึผนงักบัโครงสร้าง งานเช็คด่ิง – ระดบั งานวดัระยะ และงานรับ-ส่งเคร่ืองมือ พบว่า 

การก่ออิฐท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั ใชเ้วลา ตั้งแต่ 14.00 – 19.30 น. (5.30 ชม.) ในขณะท่ีการก่ออิฐแบบท่ีมีการ

วางแผนงานจากผูว้ิจยั ใชร้ะยะ ตั้งแต่ 14.00-15.00 น. (1 ชม.) 
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4.4  วิเคราะห์ความสัมพนัธร์ะหว่างระยะเวลาการบนัทึกพฤติกรรมคนงาน 

 

ตาราง 4.3  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาการบนัทึกพฤติกรรมคนงานจากกลอ้ง Time Lapse กบัผลิตภาพ 

งานก่ออิฐ กรณีการก่ออิฐท่ีมีการวางแผนจากผูว้ิจยั 

 ประเภทงาน/เวลา 5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที 25 นาที 30 นาที 60 นาที 

ไดป้ระสิทธิผล 83% 85% 82% 89% 96% 83% 83% 

 

จากตาราง 4.5 พบว่า ระยะเวลาการบนัทึกพฤติกรรมคนงานจากกลอ้ง Time Lapse กบัผลิตภาพงานก่ออิฐ 

กรณีการก่ออิฐท่ีมีการวางแผนจากผูว้ิจยั ในช่วง 5 นาที ,10 นาที และ 15 นาที ให้ผลิตภาพงาน ท่ีได้ประสิทธิผล

ใกลเ้คียงกนัท่ี 82% - 85% และการบนัทึกพฤติกรรมทุกๆ 20 นาที , 25 นาที, 30 นาที และ 60 นาที ให้ผลิตภาพแรงงาน

ลดลงสลบักบัเพ่ิมข้ึนท่ี 89%,96%,83% และ 83% ตามลาํดบั 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจยั 

5.1.1 สรุปการเคล่ือนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ 

5.1.1.1 กรณี ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั : แรงงานจะขนอิฐโดยใชมื้อทีละ 2 - 3 ช้ิน ใชจ้าํนวนแรงงาน

ประมาณ 3-4 คน  และวางอิฐในตาํแหน่งท่ีไม่สะดวกต่อการหยิบใชง้าน ทาํให้ตอ้งเกิดการขนยา้ยซํ้ าซ้อน อีกทั้ง 

ปริมาณอิฐท่ีสํารองไวใ้ชส้ําหรับการก่อมีปริมาณค่อนขา้งน้อย โดยภาพรวมการก่ออิฐโดยไม่มีการวางแผนงานจาก

ผูว้ิจยั จะใชแ้รงงานรวมประมาณ 5-6 คน ซ่ึงมากกว่าปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งผลให้แรงงานเกิดการรอคอย 

พกัผอ่น ค่อนขา้งมาก 

5.1.1.2 กรณี มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั : แรงงานจะขนอิฐโดยใชร้ถเข็นทุ่นแรง ทาํให้ขนอิฐได้ใน

ปริมาณท่ีมาก และใชเ้วลาน้อย อาศยัแรงงานประมาณ 2 คน และวางอิฐในตาํแหน่งท่ีสะดวกต่อการหยิบใชง้าน 

ปริมาณอิฐท่ีสาํรองไวใ้ชส้าํหรับการก่อมีปริมาณเพียงพอ โดยภาพรวมการก่ออิฐโดยมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั จะใช้

แรงงานรวมประมาณ 2 - 3 คน ซ่ึงเหมาะสมต่อปริมาณงานท่ีกาํหนด  

  5.1.2 ผลิตภาพงานก่ออิฐ 

ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมผลิตภาพของแรงงานท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั ก่อให้เกิดงานท่ีได้

ประสิทธิผลท่ี 32.87% ซ่ึงตํ่ากว่าแรงงานท่ีมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั ท่ีเท่ากบั 71.67% โดยช่วงเวลาแรงงานท่ีไม่มี

การวางแผนงานจากผูว้ิจยัสร้างงานท่ีไดป้ระสิทธิผลสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 18.00 -19.00 น. ในขณะท่ีแรงงานท่ีมีการ

วางแผนงานจากผูว้ิจยัสร้างงานท่ีไดป้ระสิทธิผลสูงสุดอยูใ่นช่วงเวลา 15.00 - 16.00 น. และช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.  

สาํหรับงานท่ีไร้ประสิทธิผล พบว่า แรงงานท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั มีงานไร้ประสิทธิผลสูงสุดอยู่

ในช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น. ในขณะแรงงานท่ีมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั มีงานไร้ประสิทธิผลสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 

17.00 - 18.00 น. 

นอกจากน้ีงานวิจยัยงัพบว่า การก่ออิฐทั้งแบบท่ีมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั และไม่มีแผนงานจากผูว้ิจยั จะ

ใชเ้วลาในการทาํงานมีประสิทธิผลใกลเ้คียงกนั (ประมาณ 6 ชม.) ส่วนงานสนบัสนุน ซ่ึงไดแ้ก่ การขนอิฐ เสียบเหล็ก
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ยดึผนงักบัโครงสร้าง งานเช็คด่ิง - ระดบั งานวดัระยะ และงานรับ-ส่งเคร่ืองมือ พบว่า การก่ออิฐท่ีไม่มีการวางแผน

งานจากผูว้ิจยั จะใชเ้วลาในการทาํงานยาวนานกว่า เน่ืองจากแรงงานมีการทาํงานในลกัษณะซํ้าซอ้นหลายรายการ เช่น 

การขนอิฐวางในตาํแหน่งท่ีไม่พร้อมใชง้าน ทาํให้ตอ้งขนอิฐจากจุดพกัไปยงัพ้ืนท่ีก่ออิฐอีกคร้ัง  

ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมพนักงานโดยใชเ้วลาน้อยท่ีสุดคือ ทุกๆ 5 นาที พบว่ามีแรงงานท่ีไดป้ระสิทธิผลท่ี 

83% ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการสังเกตทุก ๆ 10 นาที และ 15 นาที  ซ่ึงมีงานประสิทธิผลท่ี 85% และ 82% ตามลาํดบั ในขณะ

ท่ีการบนัทึกพฤติกรรมโดยใชร้ะยะเวลาเพ่ิมข้ึน เช่น ทุก ๆ 20 นาที 25 นาที 30 นาที และ 60 นาที พบว่า ผลิตภาพ

แรงงานมีแนวโนม้ลดลงสลบัเพ่ิมข้ึน ไม่สัมพนัธ์กนั  

5.2 การนาํไปใช ้

1.  จากผลการวิจยั ท่ีไดจ้ากการบนัทึกของกลอ้ง Time Lapse ในการสังเกตพฤติกรรมการก่ออิฐของแรงงาน

พบว่า หน่ึงในสาเหตุหลักของการสูญเปล่าในการก่ออิฐ คร้ังน้ี คือ การขาดประสิทธิภาพในการใชอุ้ปกรณ์ และ

แรงงาน โดยในพ้ืนท่ีการก่ออิฐและระยะเวลาท่ีเท่ากนั การไม่ไดรั้บการวางแผนงาน     จะใชแ้รงงานในจาํนวนท่ี

มากกว่า เน่ืองจากแรงงานใชมื้อในการขนอิฐ แทนการใชอุ้ปกรณ์ทุ่นแรง จดัวางอิฐในตาํแหน่งท่ีไม่สะดวกต่อการใช้

งาน และปริมาณอิฐท่ีสาํรองในการก่อมีปริมาณไม่เหมาะสม อีกทั้ง จาํนวนแรงงานท่ีมีมากกว่าปริมาณงาน ทาํให้เกิด

การทาํงานซํ้าซอ้น การรอคอย และการพกัผอ่น ระหว่างการทาํงาน ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นงานท่ีไร้ประสิทธิผลและก่อให้เกิด

การสูญเปล่าในงานก่ออิฐ การวางแผนการทาํงาน การกาํหนดกรอบการทาํงาน และจาํนวนแรงงานท่ีเหมาะสม จึงเป็น

ส่ิงท่ีผูค้วบคุมงานก่อสร้างจึงควรให้ความสาํคญั เพ่ือลดงานท่ีไร้ประสิทธิผลดงักล่าว 

2.  แมภ้าพรวมผลิตภาพของแรงงานท่ีมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั ก่อให้เกิดงานท่ีไดป้ระสิทธิผล สูงกว่า

แรงงานท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั แต่จากงานวิจยัยงัพบว่าผลิตภาพของแรงงานมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั ยงั

มีงานท่ีไร้ประสิทธิผลกว่า 17.06% และช่วงเวลาท่ีก่อให้เกิดงานไร้ประสิทธิผลสูงสุดอยูใ่นช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. 

สอดคลอ้งกบัช่วงเวลางานท่ีไร้ประสิทธิผลสุงสุดของแรงงานท่ีไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ิจยั จากการสังเกตุการณ์

พบว่าในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. เป็นช่วงเวลาเลิกงานของแรงงานทัว่ไป แรงงานจึงอาจเกิดความเคยชินในการพกั

งาน จึงหยดุพกังาน หรือทาํงานไร้ประสิทธิผลสูงในช่วงเวลาดงักล่าว ผูค้วบคุมงานก่อสร้างจึงควรพิจารณาช่วงเวลา

การทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือลดงานท่ีไร้ประสิทธิผลดงักล่าว โดยอาจจะเร่ิมงานก่อสร้างเร็วข้ึน และกาํหนดเวลาพกัให้

ชดัเจน เป็นตน้ 

3.  ดา้นโครงสร้างการจดัแบ่งงานการก่ออิฐ (Work Breakdown Structure) พบว่า การก่ออิฐทั้งแบบท่ีมีการ

วางแผนงานจากผูว้ิจยั และไม่มีแผนงานจากผูว้ิจยั จะใชเ้วลาในการก่ออิฐในพ้ืนประมาณ 11  ตารางเมตร เป็นงานท่ีมี

ประสิทธิผลใกลเ้คียงกนัท่ีประมาณ 5.30 - 6 ชัว่โมง แต่จะใชเ้วลาแตกต่างกนัแค่ในส่วนของงานสนับสนุน อนัไดแ้ก่ 

การขนอิฐ การเสียบเหล็กยดึผนงักบัโครงสร้าง งานเช็คด่ิง - ระดบั งานวดัระยะ และงานรับ - ส่งเคร่ืองมือ โดยการก่อ

อิฐทั้งแบบท่ีมีการวางแผนงานจากผูว้ิจยัจะกาํหนดให้แรงงานทาํงานดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 30 นาที - 1 ชัว่โมง แรก

ของการทาํงาน ในขณะท่ีแรงงานสนบัสนุนของการก่ออิฐท่ีไม่มีแผนงานจากผูว้ิจยั จะทาํงานดงักล่าวตลอดช่วงเวลา

ของการ     ก่ออิฐทาํให้เกิดการรอคอยงาน และการสูญเปล่าค่อนขา้งมาก การวางแผน และกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน

ท่ีเหมาะสม จะช่วยลดงานท่ีไร้ประสิทธิผลดงักล่าว  

4.  จากงานวิจยั พบว่า ช่วงเวลาการสังเกตพฤติกรรมแรงงานทุกๆ 5 นาที, 10 นาที และ 15 นาที ให้ผลิตภาพ

แรงงานท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี 82 - 85% ในขณะท่ีการสังเกตพฤติกรรมแรงงานโดยใชร้ะยะเวลาเพ่ิมข้ึน เช่น ทุกๆ 20 นาที 
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25 นาที 30 นาที และ 60 นาที พบว่า ผลิตภาพแรงงานมีแนวโนม้ลดลงสลบัเพ่ิมข้ึน ไม่สัมพนัธ์กนั จึงอาจพิจารณาได้

ว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการสังเกตพฤติกรรมคนงานในการก่ออิฐมวลเบาคือการสังเกตพฤติกรรมทุก ๆ 5 - 15 

นาที 

5.  กลอ้ง Time Lapse  มีคุณสมบติัในการช่วยยน่เวลาภาพเคล่ือนไหวให้เหลือเพียงไม่ก่ีวินาที เหมือนกลอ้ง

วีดีโอรุ่นใหม่ๆ แต่มีจุดเด่นเร่ืองหน่วยความจาํท่ีมาก และมีแบตเตอร่ีอยู่ได้ยาวนานกว่า  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการเก็บขอ้มลูงานก่อสร้างท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการบนัทึกท่ียาวนาน  

 5.3 ขอ้จาํกดั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาการเคล่ือนไหววิธีการก่ออิฐ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยการเก็บขอ้มูล

จากกลอ้ง Time Lapse” ผูว้ิจยัไดท้าํการตั้งกลอ้งเพ่ือบนัทึกขอ้มูลการก่ออิฐมวลเบาจากโครงการแม่นํ้ าเรสซิเดนท ์

คอนโดมิเนียม ซ่ึงเจา้ของโครงการและทีมท่ีปรึกษาโครงการมีกรอบการทาํงานและระยะเวลาการทาํงานท่ีชดัเจน ทาํ

ให้จาํนวนขอ้มลูท่ีนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบมีค่อนขา้งจาํกดั (เก็บขอ้มูลเพียง 2 คร้ัง) นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัมีขอ้จาํกดั

เร่ืองจาํนวนกลอ้ง Time Lapse ท่ีมีเพียง 1 เคร่ือง ทาํให้ไม่สามารถติดตั้งกลอ้งและบนัทึกภาพการก่ออิฐไดทุ้กมุมและ

ทุกขั้นตอนของการทาํงาน 

 5.4 ขอ้เสนอแนะของการศึกษาในอนาคต 

เพ่ือให้มีขอ้มูลสําหรับการนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบท่ีชัดเจนข้ึน ควรทาํการบนัทึกขอ้มูลสําหรับนํามา

เปรียบเทียบมากกว่า 2 คร้ัง และเพ่ิมจุดในการติดตั้งกลอ้ง Time Lapse ให้เห็นภาพการทาํงานของแรงงานท่ีครอบคลุม

การทาํงานของแรงงานทั้งหมด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผนัแปรของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ี
ราคาปิดรายเดือน และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล โดยน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาใช้ ได้แก่ 
อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ (J48) อลักอริทึมการจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม ้(Random Forest) อลักอริทึมการ
แยกประเภทแบบการหาเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด (K- Nearest Neighbor: KNN) อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม (Neural 
Network) เพ่ือหารูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการผนัแปรของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีราคาปิดรายเดือน  
และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการผนัแปรของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีราคาปิดรายเดือน ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-
2560 จ านวนหุ้นทั้งหมด 36 หุ้น ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการผนัแปรมี 10 องค์ประกอบดงัต่อไปน้ี 
เวลาปิดตลาด (Close), มลูค่าหลกัทรัพยต์ามตลาด (Market Cap), อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E), อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV), มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น Book Value Per Share (BVPS), อตัราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล Dividend Yield   (DivY), อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขาย Turnover Ratio, อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
Return On Equity (ROE) , ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์Return on Assets (ROA) และสินทรัพยสุ์ทธิ (Tota Asset) โดย
ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบว่าค่าความแปรปรวนตวัแปรของ
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาปิดของหุ้นแต่ละเดือนมากท่ีสุดคือ มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
Book Value Per Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์Return on Assets (ROA) และสุดทา้ยคือ อตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น Return On Equity (ROE) ตามล าดบัความส าคญั และเม่ือทดสอบแบบจ าลองพบว่าการแยก
ประเภทแบบการหาเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด (K- Nearest Neighbor: KNN)  มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ซ่ึงมีค่าความแม่นย  าอยู่
ท่ีร้อยละ 100 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.00 รองลงมา การจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม ้
(Random Forest)  มีค่าความแม่นย  าอยูท่ี่ร้อยละ 100 และมีค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ีร้อยละ 0.14 โครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) มีค่าความแม่นย  าอยูท่ี่ร้อยละ 81.11 และมีค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ีร้อยละ 0.24 และตน้ไม้
ตดัสินใจ J48 มีค่าความแม่นย  าอยูท่ี่ 76.66% และมีค่าความคลาดเคล่ือน อยู่ท่ี 0.35 ตามล าดบัประสิทธิภาพ ดงันั้นผล
วิจยัคร้ังน้ีมีประโยชน์ส าหรับผูท่ี้จะลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตอ้งค านึงถึงมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น Book Value Per 
Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์Return on Assets (ROA) และสุดทา้ยคือ อตัราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้น Return On Equity (ROE)  
ค าส าคญั: การท าเหมืองขอ้มลู, การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ, หุ้นกลุ่มเทคโนโลย ี
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study factors affecting to variation of the monthly closing price of 
Technology share and to compare efficiency of model by data mining technic such as Decision Tree (J48), Random 
Forest, K- Nearest Neighbor: KNN and Neural Network in order to find the right forecasting model for the monthly 
closing price of Technology share and to study factors affecting to variation of the monthly closing price of 
Technology share by multiple regression analysis. Data used were collected from The Securities Exchange of 
Thailand for the past 5 years from 2013-2017, the total number of shares was 36 shares. The factors that affected 
the variation were the following 10 elements; Close, Market Cap, P/E, P/BV, Book Value Per Share (BVPS), 
Dividend Yield   (DivY), Turnover Ratio, Return On Equity (ROE) , Return on Assets (ROA) and Tota Asset. The 
data was analyzed by Multiple Linear Regression Analysis. It was found that variation of the Technology share 
which affected to the change in closing price of each month, the most was Book Value Per Share (BVPS), 
secondary was Return on Assets (ROA) and Return On Equity (ROE), respectively. The model test was found that 
classification by K- Nearest Neighbor: KNN had been the most effective, the accuracy value was 100% and the 
average deviation was 0.00% following by Random Forest, the accuracy value was 100% and the average deviation 
was 0.14 % besides Neural Network, the accuracy value was 81.11% and the average deviation was 0.24 and 
Decision Tree (J48), the accuracy value was 76.66% and the average deviation was 0.35%, respectively as 
efficiency. The result of this study has benefit for investors who will invest in Technology share must aware of 
Book Value Per Share (BVPS), Return on Assets (ROA) and Return On Equity (ROE), respectively. 
Keywords:  Data mining, Multiple Linear Regression Analysis, Technology stock 
 
1. บทน า 
 เน่ืองดว้ยในภาวะปัจจุบนัมีเคร่ืองมือทางการเงินหลากหลายประเภทเกิดข้ึนเพ่ือเป็นทางเลือกให้ กบัผูล้งทุน 
ผูล้งทุนส่วนใหญ่มกัเนน้ไปท่ีการออม การฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินต่างๆ ยิ่งผูล้งทุนฝากมาก
ดอกเบ้ียท่ีได้รับก็ยิ่งมีมาก ซ่ึงเป็นวิธีท่ีปลอดภยัและมีความเส่ียงน้อย แต่อาจจะตอ้งใชเ้ป็นเวลานานกว่าจะไดรั้บ
ดอกเบ้ียตามท่ีตอ้งการ ในปัจจุบนัการลงทุนนั้นไดแ้พร่หลายมากยิ่งข้ึน ทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์การลงทุน
ตราสารทุนหรือหุ้น ตราสารหน้ีหรือ หุ้นกู ้การออมและการเกรงก าไรทอง ท าให้มีนักลงทุนสนใจท่ีจะลงทุนเพ่ิมข้ึน
เป็นจ านวนมาก ถึงแมค้วามเส่ียงจะยงัมีเหมือนเดิมก็ตาม ในการวิเคราะห์และการตดัสินใจเลือกซ้ือหุ้น ผูล้งทุนตอ้ง
อาศยัขอ้มลูจ านวนมากเพ่ือการวิเคราะห์ประกอบกบัการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว การลงทุนจึงจะมีประสิทธิภาพ ความเส่ียง
ต ่า และผลตอบแทนสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจเลือกลงทุน (ฉตัรแพร พนูเอียด, 2558)  
 นกัลงทุนส่วนใหญ่มกัหาข่าวสารและขอ้มลูท่ีมีผลต่อราคาหุ้นมาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจยั
และโอกาส ท่ีจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากท่ีสุด โดยการวิเคราะห์มี 2 รูปแบบท่ี  คือ การวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค        
 การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental analysis) หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงาน รายได ้ก าไร
สุทธิ เพ่ือคาดการณ์อนาคต โดยใชก้ารพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต อาทิ ภาวะ
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เศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการบริหารงานของผูอ้อกผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
รวมถึงความเส่ียงต่าง ๆ ทางธุรกิจ (ศิริวรรณ พิมเสน, 2558)   
 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพยใ์นอดีต โดยใชห้ลกัสถิติ เพ่ือคาดการณ์ราคาท่ีน่าจะเป็นในอนาคต โดยเช่ือราคาปัจจุบนัสะทอ้นข่าวสารใน
ดา้นต่างๆ ทั้งหมดแลว้ การเคล่ือนไหวของราคมมีลกัษณะเป็นแนวโนม้ และมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีคลา้ยคลึงกบั
ในอดีตรูปแบบของกราฟท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ (ศิริวรรณ พิมเสน, 2558)     

การท าเหมืองขอ้มลู (Data Mining) หมายถึง กระบวนการท่ีกระท ากบัขอ้มูลจ านวนมากเพ่ือคน้หารูปแบบ
และความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบนัการท าเหมืองข้อมูลได้ถูกน าไปประยุกต์ใชใ้นงานหลาย
ประเภท ทั้งในด้านธุรกิจท่ีช่วยในการตัดสินใจของผูบ้ริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทยร์วมทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม การท าเหมืองขอ้มลูเปรียบเสมือนวิวฒันาการหน่ึงในการจดัเก็บและตีความหมายขอ้มลู จากเดิมท่ี
มีการจดัเก็บขอ้มลูอยา่งง่ายๆ มาสู่การจดัเก็บในรูปแบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงขอ้มูลสารสนเทศมาใชจ้นถึงการท า
เหมืองขอ้มลูท่ีสามารถคน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มลู (ศจี วานิช, 2558) 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจท่ีกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือก
ต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้
หรือบริการตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ์การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของ
ผูบ้ริโภค  ขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน การตระหนักถึงความตอ้งการ 
การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือพฤติกรรมภายหลงัซ้ือ (คฑาเทพ นิติสิริ, 2558)    

ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) หมายถึง การน าขอ้มูลมาสร้างแบบจ าลองเพ่ือการท านายหรือการจ าแนก
ออกเป็นประเภทต่างๆ โดยมีโครงสร้างในลกัษณะท่ีเป็นตน้ไม ้โดยในการจ าแนกดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งมีการเรียนรู้
แบบ Supervised Learning คือการมีขอ้มลูสอนเพ่ือจ าแนกโครงสร้างการตดัสินใจหรือการท านายไวล่้วงหน้าเพ่ือใช้
ในการท านายหรือจ าแนกขอ้มลูท่ีเขา้มาใหม่ (วิภาวรรณ บวัทอง, 2557) 

Decision Tree Random Forest หมายถึง เทคนิคท่ีคลา้ยๆ กบั Bagging แต่แทนท่ีจะสุ่มขอ้มูลอย่างเดียวก็ท  า
การสุ่มเลือกแอตทริบิวต์ (ฟีเจอร์) ต่างๆ ออกมาเป็นหลายๆ ชุด และสร้างโมเดลดว้ยเทคนิค Decision Tree หลายๆ 
ตน้ แล้วน าผลท่ีได้แต่ละโมเดลมารวมกนัพร้อมนับจ านวนผลท่ีมีจ  านวนซ ้ ากนัมากท่ีสุด สกดัออกมาเป็นผลลพัธ์
สุดทา้ย (ศริญณา มาปลูก, 2559) 

การหาเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด (K-Nearest Neighbor) หมายถึง วิธีการจ าแนกประเภทขอ้มูลวิธีการหน่ึงโดย
จดัเป็นวิธีการจ าแนกประเภทขอ้มลูแบบมีผูฝึ้กสอน (Supervised Learning) หรือการท่ีทราบค าตอบของขอ้มูลอยู่ก่อน
แลว้ จากนั้นใชโ้มเดลในการจ าแนกประเภทขอ้มลูจากขอ้มลูฝึกท่ีทราบค าตอบโดยการตรวจสอบจ านวนบางจ านวน 
(“K” ใน K-nearest neighbor) ของกรณีหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด โดยจะหาผลรวม (Count 
Up) ของจ านวนเง่ือนไข หรือกรณีต่างๆส าหรับแต่ละคลาส และก าหนดเง่ือนไขใหม่ๆ ให้คลาสท่ีเหมือนกนักบัคลาส
ท่ีใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด (พงศกร ธีรรัศมี, 2558) 

โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) หมายถึง ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าลองการท างานของเซล
ประสาทของส่ิงมีชีวิตซ่ึงประกอบข้ึนจากแบบจ าลองของโหนดจ านวนมากมายเช่ือมต่อกนัเป็นโครงข่าย บางโหนด
เช่ือมต่อกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกและสมารถท าหน้าท่ีเป็นหน่วย Input หรือ Output ได ้แนวคิดเร่ิมตน้ของเทคนิคน้ี
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ไดม้าจากการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้าชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซ่ึงประกอบดว้ย เซลลป์ระสาท (Neurons) 
และ จุดประสานประสาท (Synapses) (เกรียงไกร ราชกิจ, 2561) 

จากโมเดลขา้งตน้ตอ้งไดรั้บการประเมินเพ่ือให้มัน่ใจว่าตรงกบัหลกัเกณฑ์ความส าเร็จของการท าเหมือง
ขอ้มลูและผา่นหลกัเกณฑก์ารทดสอบ เทคนิคการประเมินทั้งหมดน้ีมาจากผลลพัธ์ของขั้นตอนการสร้างตวัแบบ  

 

 
 
 
 

 
 

  
  
 
 Accuracy คือความถูกตอ้งจากการท านายถูกทั้ง แบบ Positive และ Negative โดยมีสูตร  
  

                                     (TP+TN)         
                              TP+FN+FP+TN    
 

 ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของค่าเฉล่ีย (Mean squared error: MSE)  
 ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียใช้หลกัการเดียวกบัการหาค่าความแปรปรวนในทางสถิติ การวดัค่า
ความคลาดเคล่ือนดว้นวิธีน้ีจะไดค่้าความคลาดเคล่ือนท่ีสูง เน่ืองจากเป็นการน าความคลาดเคล่ือน ณ เวลาใดๆมายก
ก าลงัสองก่อนท่ีจะหาผลรวม แลว้จึงน ามาหาค่าเฉล่ียอีกคร้ังหน่ึง นั้นคือ ค่า MSE ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่ง
แม่นย  า โดยมีสูตร 
 

       ∑       
  

      
 
 

โดยท่ี yi แทน ค่าจริง; yi
^ แทนค่าพยากรณ์ 

 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ซ้ึงเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม 1 ตวั เพ่ือศึกษาว่ามีตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัท านายหรือพยากรณ์
หรืออธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามได ้เขียนเป็นสมการดงัน้ี 
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 i คือ ค่าของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  
𝑌 คือ ค่าของตวัแปรตาม  
 0 คือ ค่าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย 
   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปรอิสระ  i แต่ละตวั  (จะใชส้ัญลกัษณ์ bi 
ส าหรับค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง และ ส าหรับค่าประมาณหรือตวัท านาย)    หรือ bi จะแสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของค่า 
 i ต่อค่า 𝑌 ดงัน้ี คือ ถา้ค่า  i เปล่ียนไป 1 หน่วย จะท าให้ค่า 𝑌 เปล่ียนไป bi หน่วย 
  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error or Residual) (สุทิน ชนะบุญ, 2560) 
 
 จากการส ารวจในปี 2559 ปรากฏว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยมีีค่า PE-P/BV ต ่าแต่มีผลตอบแทนสูงกว่าตลาด โดย 
น าขอ้มลูจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นผูว้ิจยัมีขอ้สนใจ และไดน้ าเอาขอ้มลูหรือตวัแปรท่ีมีเก่ียวขอ้งกบั
ความผนัแปรของหุ้นมาวิเคราะห์ ผา่นอลักอริทึมต่างๆ ดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มลู (Data mining) เพ่ือเปรียบเทียบ
และหาความแม่นย  าของอลักอริทึมและน าผลลพัธ์มาสนบัสนุนการตดัสินใจลงทุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ในปัจจุบนั
การท าเหมืองขอ้มลูไดน้ าเอาไปประยกุตใ์ชก้บังานในหลากหลายดา้นการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีเป็นการเจาะจงวิเคราะห์
หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี (TECH) ซ่ึงจะแบ่งแยกย่อยได ้2  หมวด ไดแ้ก่ หมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) โดยน าขอ้มูลจาก SETSMART (SET Market Analysis and 
Reporting Tool) เป็นบริการระบบขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัออนไลน์ ผลิตโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มาวิเคราะห์การผนัแปรของราคาหุ้นเพ่ือช่วยสนบัสนุนตดัสินใจในการลงทุน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการผนัแปรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ีโดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มลู 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของเทคนิคการท าเหมืองขอ้มลู  
 
3. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนพอสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 การเตรียมขอ้มลู 
รวบรวมข้อมูลหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (TECH) หมวดหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) และหมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จาก www.setsmart.com และเก็บบนัทึกค่าตวัแปรทางการเงินท่ีส าคญัดงัน้ี แนวโนม้
ราคาหุ้น, มลูค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด, อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ, อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี
, มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น, อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล, อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขาย, อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น, 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย,์ สินทรัพยสุ์ทธิและราคา ณ เวลาปิดตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 5 
ปี ทั้งหมด 36 หุ้น ลงในโปรแกรม Microsoft Excel และบนัทึกนามสกุลไฟลเ์ป็น .CSV 
 3.2 การหาค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี 
น าขอ้มลูหุ้นกลุ่มเทคโนโลยท่ีีเก็บบนัทึกไวแ้บบไฟล ์.CSV  น าเขา้มาใส่ในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติขอ้มูล และใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนักวิจยัไดใ้ช ้ค่าราคา ณ 
เวลาตลาดปิด ตั้งเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) และน าค่า มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด, อตัราส่วนราคา 
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ตลาดต่อก าไรสุทธิ, อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี, มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น, อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล, 
อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขา, อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น, ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และสินทรัพยสุ์ทธิ มาใส่เป็นตวั
แปรอิสระ (Independent Variable)  และเก็บผลลัพธ์จากการค านวณเพ่ือมาสรุปผลของตัวแปรท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ี

 3.3 การทดสอบ 
 น าขอ้มลูหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเตรียมไว ้ มาประมวลผลแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการท าเหมือง
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มลู Weka เพ่ือจดัแบ่งประเภทของขอ้มลู เช่น ตน้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision Tree) 
โดยอลักอริทึมท่ีใชท้ดสอบมีดงัน้ี Decision Tree J48, Decision Tree RandomForest, K-Nearest Neighbor (KNN), 
Neural Network ท  าการหาค่าความแม่นย  า (Accuracy) และหาค่าความคลาดเคล่ือน (Mean squared error: MSE ) ของ
อลักอริทึมนัน่เพ่ือท าการเปรียบเทียบ และหาแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดจากวิธีการทดสอบหาค่าพยากรณ์ความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูว่ามีความถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใดโดยคิดเป็นค่าร้อยละ 
        หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณใน
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลจากการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. ผลจากการศึกษาหาปัจจยั ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ไดผ้ลตาม
ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 1 โมเดลสรุปผล   

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
.96 0.93 0.93 14.46 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า R Square = 0.93 หรือ 93% แสดงว่า โมเดลน้ี สามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง 93% 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรผนัของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี 

P value < 0.05  
               จากตารางท่ี 2 พบว่าตวัแปรท่ีใชก้ารพยากรณ์นั้นสามารถพยากรณ์ได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
แสดงว่าการพยากรณ์ในคร้ังน้ีสามารถน าตวัแปรต่างๆมาพยากรณ์การเปล่ียนแปลงราคาปิดของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยแีต่
ละเดือน 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 479407.51 9 53267.50 254.54 .000b 
Residual 35575.63 170 209.26     
Total 514983.14 179       
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 การทดสอบวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ โดยการน าขอ้มูล ราคา ณ เวลาปิดตลาด (Close), มูลค่าหลกัทรัพย์
ตามตลาด (Market Cap), อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E), อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV), 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น Book Value per Share (BVPS), อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล Dividend Yield   (DivY), 
อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขาย Turnover Ratio, อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น Return On Equity (ROE) , ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์Return on Assets (ROA)และสินทรัพยสุ์ทธิ (TotaAsset) วิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เขียนเป็นสมการดงัน้ี 

𝑌                              
และเม่ือน ามาใส่ค่าตวัแปรจะไดส้มการดงัน้ี Y = 6.54 + (0.00*MC) + (-0.01*P/E) + (0.00*P/BV) + (0.85*BVPS) + 
(0.00*DivY) + (-0.01*Turnover Ratio) + (0.07*ROE) + (0.10*ROA) + (0.00*TA) 

 จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนตวัแปรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
ปิดของหุ้นแต่ละเดือนมากท่ีสุดคือ มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น Book Value per Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์Return on Assets (ROA) และสุดทา้ยคือ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น Return On Equity (ROE) 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองโมเดลแต่ละชนิด 
Algorithm Accuracy Mean squared Error 
KNN 100.00 0.00 
Random Forest 100.00 0.14 
Neural Network 81.11 0.24 
J48 76.66 0.35 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองของโมเดล ทั้งหมด 4 แบบ แบบจ าลองของ
โมเดลตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) J48,  Random Forest, KNN และ Neural Network ผ่านโปแกรมท าเหมือง
ขอ้มูล Weka ใช ้ Training set โดยก าหนดค่า Cross-validation Folds = 10 ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท่ี 3 โดย
แบบจ าลองโมเดลท่ีท าการวิเคราะห์ทั้งหมด ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด คือ อลักอริทึมชนิด KNN ซ่ึงมีค่าความแม่นย  าอยู่ท่ี 
100% และมีค่าความคลาดเคล่ือน อยู่ท่ี 0.00 รองลงมาเป็น อลักอริทึมชนิด Random Forest มีค่าความแม่นย  าอยู่ท่ี 
100% และมีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 0.14 อลักอริทึมชนิด Neural Network ซ่ึงมีค่าความแม่นย  าอยู่ท่ี 81.11% และมี
ค่าความคลาดเคล่ือน อยูท่ี่ 0.24 และอลักอริทึมชนิด J48 มีค่าความแม่นย  าอยูท่ี่ 76.66% และมีค่าความคลาดเคล่ือน อยู่
ท่ี 0.35 สรุปว่าการพยากรณ์ขอ้มลูน้ี ใชโ้มเดล KNN สามารถพยากรณ์ไดแ้ม่นย  า 100% และมีค่าผดิพลาดท่ี 0.00 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการแปรผนัของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเปรียบเทียบของ
แบบจ าลองโมเดลดว้ยวิธีการท าเหมือนขอ้มลูของหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมด 36 
บริษทั โดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 5 ปี นบัจากปี 2556 – 2560 มีประเด็นอภิปรายดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาและการทดสอบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปรากฏว่า 
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ปัจจยัทีมีผลกระทบมากท่ีสุด คือ มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น Book Value per Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์Return on Assets (ROA) และสุดทา้ยคือ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น Return on Equity (ROE) 
 2. ผลการทดสอบจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความถูกตอ้งของแบบจ าลองโมเดล แบบจ าลองท่ีดี
ท่ีสุด คือ แบบจ าลองการแยกประเภทแบบการหาเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด (K- Nearest Neighbor: KNN) ซ่ึงมีค่าความ
แม่นย  าอยูท่ี่ 100% และมีค่าความคลาดเคล่ือน อยูท่ี่ 0.00 (จากค่าในตารางท่ี 3) 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 

1. นกัวิจยัและผูส้นใจดา้นงานวิจยัสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปพฒันาและประยุกต์ให้งานวิจยัของนักวิจยัมี
ประสิทธิภาพ 

2. ในการใช้งานจริงงานวิจัยช้ินน้ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหุ้นของกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีอา้งอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากปี พ.ศ. 2556 – 2560 และผลลัพธ์จะมีการเปล่ียนแปลงเสมอเม่ือ
ผูใ้ชง้านเพ่ิมตวัแปรและขอ้มลูใหม่เขา้ไปในการวิเคราะห์ 
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.ในการศึกษาคร้ังถดัไปควรเพ่ิมจ านวนตวัแปรและความถ่ีของขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือให้ได ้

ผลลพัธ์ท่ีละเอียดและแม่นย  ามากกว่าเดิม 
 2. การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจ าลองโมเดลตน้ไม้
ตดัสินใจเพียงชนิดเดียว เพ่ือความถูกตอ้งและแม่นย  าท่ีสุดควรทดสอบโดยใชแ้บบจ าลองท่ีหลากหลายแล้วน ามา
เปรียบเทียบกนั 
 
กติตกิรรมประกาศ   
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บทคดัย่อ 
 ระบบประมวลผลคลาวดจ์ะประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือใชใ้นการประมวลผลซ่ึง

เรียกว่าโฮสต์จ  านวนหลายโฮสต์ การใช้งานโฮสต์โดยปกติโฮสต์จะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ต่างๆได้แก่ ซีพีย ู
หน่วยความจ า ฮาร์ดดิสก ์อินเตอร์เฟสต่างๆ และระบบปฏิบติัการ อย่างไรก็ตามฮาร์ดดิสก์ท่ีอยู่บนโฮสต์จะท าหน้าท่ี
จดัเก็บระบบปฏิบติัการของโฮสต ์และเป็นการจดัเก็บเพียงจุดเดียวเท่านั้น ส่วนของขอ้มลูท่ีใชใ้นการท างานจะถูกแยก
เก็บไวบ้นระบบท่ีมีความมัน่คงสูงกว่า เช่น SAN  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างระบบการ
ประมวลผลคลาวด์โดยใช้โฮสต์ท่ีไม่มีการใชง้านฮาร์ดดิสก์ เพ่ือให้มีความสะดวกในการจดัการหรือเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลระบบปฏิบติัการของโฮสต์มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา และช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อการบริหารจดัการ สนับสนุนต่อการจดัการพลงังานในการใชง้านการประมวลผลคลาวด์ไดอี้กดว้ย โดย
งานวิจัยน้ีจะท าการวดัผลและทดสอบระบบดว้ยเวลาท่ีใช้ในการเตรียมการโฮสต์เพ่ือให้พร้อมน าเข้าระบบการ
ประมวลผลคลาวด ์และระยะเวลาท่ีโฮสตใ์ชใ้นการเร่ิมท างานจากท่ีถูก Shutdown อยู ่โดยผลการทดสอบพบว่าระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนมีความสามารถในการเร่ิมท างานโฮสตม์ากกว่าระบบท่ีใชง้านฮาร์ดดิสก์เพียงเล็กน้อยกรณีท่ีใชง้าน LAN 
แบบ 1 Gbps. แต่ใชเ้วลาในการเตรียมการโฮสต์เพ่ือให้พร้อมใชง้านส าหรับน าเขา้ระบบการประมวลผลคลาวด์น้อย
กว่ามาก และสามารถจัดเก็บข้อมูลระบบปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากกว่าระบบเดิม การเข้าถึงข้อมูล
ระบบปฏิบติัการสามารถท าไดจ้ากท่ีต่างๆ จึงท าให้การปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือพฒันาระบบปฏิบติัการมีความ
สะดวกรวดเร็วและสามารถท าไดต้ลอดเวลา 
ค าส าคญั:  ระบบประมวลผลคลาวด,์ ระบบปฏิบติัการแบบไม่มีฮาร์ดดิสก ์

ABSTRACT 
Cloud processing System consists of multiple computers and software. Which called as host and use 

them as a processing unit. In Normal situation, each host will contain hardware including CPU, memory, hard disk, 
interfaces and operating system. However, hard disk on host will store operating system of host and it is only point 
of storage. Data used in working will be separately stored on highly secure system such as SAN. This research aims 
to study formats of creating could processing system by using host that’s not use hard disk to help facilitate 
management or changes in operating system’s data of host. This will reduce cost of maintenance, make 
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management easier and support energy management in using cloud processing system. This study measures results 
and tests the system used in preparing hosts ready to be imported in the cloud processing system and time host uses 
to start working from shutdown. The findings reveal that the develop system can start the work of host more than 
the system using little space of hard disk in case of exercising 1 Gbps. LAN and it takes much less time to get the 
host prepared for importing cloud processing system. Furthermore, it can store data of operating system safer than 
original system. Therefore, accessing data of operating system can be done from anywhere and improvement, 
correction or development of operating system is convenient, fast and doable at any time.    
Keyword:  Cloud processing system, non-hard disk operating system  
 
1. บทน า 

ปัจจุบันระบบประมวลผลคลาวด์จะประกอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้ในการ
ประมวลผลซ่ึงเรียกว่าโฮสตจ์  านวนหลายโฮสต ์การใชง้านโฮสตโ์ดยปกติโฮสต์จะประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ต่างๆไดแ้ก่ 
ซีพียู หน่วยความจ า ฮาร์ดดิสก์ อินเตอร์เฟสต่างๆ และระบบปฏิบติัการซ่ึงเป็นตัวสนับสนุนและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของระบบประมวลผลคลาวด ์ส่ิงท่ีก  าลงัประสบปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั คือ การจดัเก็บขอ้มูลระบบปฏิบติัการ
ของโฮสตท่ี์ยงัเก็บไวใ้นฮาร์ดดิสก์และอยู่ในตวัโฮสต์เพียงจุดเดียวเท่านั้น ท าให้เกิดความเส่ียงสูงหากเกิดปัญหากบั
ฮาร์ดดิสก ์และการจดัการหรือปรับปรุงระบบปฏิบติัการเป็นไปอย่างค่อนขา้งยากล าบากหากมีโฮสต์เป็นจ านวนมาก 
จะตอ้งมีบุคลากรในการจดัการโฮสต ์ซ่ึงจะท าให้เกิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการ
ของโฮสตอ์าจตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร  

 
รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงโครงสร้างโฮสตข์องระบบประมวลผลคลาวดใ์นปัจจุบนั 

   

  จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น การจดัการขอ้มูลระบบปฏิบติัการ งานวิจยัน้ีจึง
ไดท้  าการออกแบบระบบการประมวลผลคลาวด์ดว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก์ และทดสอบวดัผลระบบดว้ยเวลาท่ีใชใ้น
การเตรียมการของโฮสตเ์พ่ือให้พร้อมน าเขา้ระบบการประมวลผลคลาวด์ และระยะเวลาท่ีโฮสต์ใชใ้นการเร่ิมท างาน
จากท่ีถูก Shutdown อยู่ โดยผลการทดสอบพบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความสามารถในการเร่ิมท างานของโฮสต์
มากกว่าระบบท่ีใชง้านฮาร์ดดิสก์เล็กน้อย ในกรณีน้ีได้ท  าการทดสอบกบัระบบ LAN แบบ 1Gbps ซ่ึงถา้หากใน
อนาคตมีการพฒันาระบบ LAN เพ่ิมมากข้ึนระบบก็จะมาสารถท างานไดร้วดเร็วข้ึนตามไปด้วย ในส่วนของการ
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จดัเก็บขอ้มลูระบบปฏิบติัการไดมี้การพฒันาการจดัเก็บขอ้มลูระบบปฏิบติัการไว ้2 จุด คือ จุดท่ี 1 ในระบบคลาวด์ท่ีมี
ความมัน่คงสูงกว่าระบบเดิมท่ีเก็บไวใ้นฮาร์ดดิสกเ์พียงจุดเดียว จุดท่ี 2 Master Node เพ่ือลดการใชง้านระบบเครือข่าย
ภายนอก ซ่ึงความเร็วของเครือข่ายภายในมีมากกว่าเครือข่ายภายนอก หากเรียกใช้งานจากระบบคลาวด์ โดยตรง
จะตอ้งศนูยเ์สียเวลามาก จึงไดจ้ดัเก็บไวท่ี้ Master Node ดว้ยท าให้การเรียกใชง้านจากโฮสต์สามารถท าความรวดเร็ว
ไดดี้กว่าจากระบบคลาวด์โดยตรง   และท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้เช่น ช่วยลดความเส่ียงในการศูนยเ์สีย
ขอ้มูลระบบปฏิบติัการท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาหากเกิดความเสียหายกบัฮาร์ดดิสก์ในโฮสต์ การเขา้ถึงขอ้มูล
ระบบปฏิบติัการสามารถท าไดต้ลอดเวลาท าให้สามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการไดดี้กว่าระบบเดิม
ในปัจจุบนั สนับสนุนการช่วยลดพลังงานและลดการใช้งานฮาร์ดดิสก์ ลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน เช่น การอัพเดท
ซอฟตแ์วร์หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูระบบปฏิบติัการสามารถท าการอพัเดทในระบบคลาวด์เพียงจุดเดียวเท่านั้น Master 
Node จะท าหน้าท่ีในการอพัเดทขอ้มูลกบัคลาวด์ หากมีปริมาณโฮสต์จ  านวนมากก็จะเป็นการลดการใชท้รัพยากร
บุคคลลดลงอยา่งมาก  ดงัแสดงในรูปท่ี 2 เป็นการแสดงโครงสร้างของระบบ 

 
รูปท่ี 2 ภาพแสดงโครงสร้างของระบบการประมวลผลคลาวดโ์ดยโฮสตไ์ม่มีฮาร์ดดิสก ์

 
2.ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ระบบการประมวลผลคลาวดโ์ดยโฮสตไ์ม่มีฮาร์ดดิสกก์ารท างานของระบบจะประกอบไปดว้ย แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัโดยมีซอฟตแ์วร์ท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้านของระบบและทฤษฎีท่ีเก่ียวของมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวและซอฟตแ์วร์ท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้าน 
 1) TFTP Server (Trivial File Transfer Protocol) (Tiago cruz, 2010) 
 2) DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol) 
 3) PXE Protocol (Preboot Execution Environment) 
 4) NFS (Network File System) (Quanlu Zhang, 2017) 
 5) SMB (Server Message Block) 
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 6) FreeNAS 
 7) Owncloud 

 2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1)  Performance Comparison of the Diskless Technology (Kulthida Phanpikhor, Suchart Khummanee, 
Panida Songram and Chatklaw Jareanpon, 2013) ไดน้ าเสนอผลงานเก่ียวกบัระบบ Diskless Technology อธิบายถึง
กระบวนการท างานของระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบไม่มีฮาร์ดดิสก ์ซ่ึงสามารถควบคุมการใชง้านของ client  
และลดการใชง้านฮาร์ดดิสกใ์น client ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลระบบปฏิบติัการใน client แต่ขอ้มูลยงัคงอยู่ในเคร่ือง
แม่ข่ายเพียงจุดเดียวหากเคร่ืองแม่ข่ายเสียหายก็จะตอ้งสูญเสียขอ้มลูระบบปฏิบติัการไปดว้ย งานวิจยัน้ีจึงไดพ้ฒันาการ
จดัเก็บขอ้มลูระบบปฏิบติัการไวบ้นคลาวด์ดว้ยหากเกิดความเสียหายกบัฮาร์ดดิสก์ในเคร่ืองแม่ข่ายก็สามารถท าการ
แกไ้ขและดึงขอ้มลูจากคลาวดม์าใชง้านต่อได ้ 
 2)  การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ไร้ฮาร์ดดิสกโ์ดยโอเพนซอร์สอูบุนตู (ภูมินทร์ สิงห์ลา, 2555) ไดน้ าเสนอ
ผลงานเก่ียวกบัการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ไรฮาร์ดดิสก ์โดย โอเพนซอร์สอูบุนตู เป็นการวิจยัการท างานของเคร่ือง
ลูกข่ายท่ีสามารถท างานไดโ้ดยไม่มีฮาร์ดดิสก ์จากงานวิจยัดงักว่าไดเ้ห็นแนวคิดในการพฒันาน ามาประยกุตใ์ชง้านกบั
ระบบคลาวด์เพ่ือพฒันาให้การจัดการโฮสต์ในระบบการประมวลผลคลาวด์ให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงั
สามารถลดการท างานของบุคลาการในการปรับปรุงขอ้มลูแต่ละคร้ังลงไดใ้นกรณีท่ีมีโฮสตเ์ป็นจ านวนมาก  
 

3. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาและพฒันาการระบบการประมวลผลคลาวดโ์ดยโฮสตไ์ม่มีฮาร์ดดิสก ์
2.2 เพ่ือลดการท างานของบุคลากรในการปรับปรุงแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการของโฮสต ์
2.3 พฒันาการจดัเก็บขอ้มลูระบบปฏิบติัการท่ีมีความปลอดภยั 

 

4. การด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัคุณภาพเชิงทดลอง การทดสอบระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มี
ฮาร์ดดิสก ์จากโครงสร้างเพ่ือท าการทดลองจึงเป็นตอ้งตอ้งการปรับแต่งท าการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชง้านเพ่ือท าการทดสองระบบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 Master Node ใช ้ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 16.4 และซอฟแวร์ท่ีใช ้ pxelinux syslinux และ dnsmasq ใน
ส่วนของซอฟแวร์ dnsmasq จะมีเซอร์วิสต่างๆ เช่น DHCP TFTP DHCP Proxy DNS (Tiago cruz, 2010) ซ่ึงสามารถ
ช่วยในการจดัการเคร่ืองลูกข่ายได ้และท าการลง Owncloud client เพ่ือส ารองขอ้มูลระบบปฏิบติัการในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มลูระบบปฏิบติัการ Owncloud client ก็จะท าการอพัเดทขอ้มูลกบัคลาวด์ตลอดเวลาท่ีมีการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต ระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก ์โดยระบบการท างานประกอบไปดว้ย 5 ส่วน ดงั
แสดงในภาพท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) Master Node ท าหนา้ท่ีในการจดัการขอ้มลูต่างๆ ให้กบั โฮสต ์เช่น IP Addess DNS และจะท าหนา้ท่ีใน
การส ารองขอ้มลูของระบบปฏิบติัการ ผา่นระบบคลาวดโ์ดยมี Cloud client เป็นตวัเช่ือมต่อระบบ  

2) โฮสต ์เป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นการท างาน ต่างๆ เช่น งานประมวลผลเป็นตน้ เม่ือท าการเปิดเคร่ืองจะท าการ
ร้องขอไปยงัระบบเครือข่าย Master Node เม่ือไดรั้บการร้องขอก็จะท าการตอบรับไปยงัโฮสต์ เม่ือ 
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โฮสตไ์ดรั้บการตอบรับแลว้ก็จะท าการร้องขอ IP  Address และ DNS ต่อไป เม่ือไดรั้บ ขอ้มูลท่ีจ  าเป็น
ในการเ ร่ิมระบบแล้ว จะท าการโหลดข้อมูลระบบปฏิบัติการจนเสร็จส้ินและท าการเ ร่ิมต้น
ระบบปฏิบติัการ ในส่วนของการจดัเก็บขอ้มลูเน่ืองจากเคร่ืองลูกข่ายไม่มีฮาร์ดดิสกใ์นการจดัเก็บขอ้มลู 
จึงไดจ้  าลองระบบ NAS Storage/SAN ในการจดัเก็บขอ้มลูต่างๆ  
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รูปท่ี 3 ภาพแสดงโครงสร้างของระบบการประมวลผลคลาวดโ์ดยโฮสตไ์ม่มีฮาร์ดดิสก ์

 

3) คลาวด์ ท  าหน้า ท่ีในการจัด เก็บข้อมูลระบบปฏิบัติการต่างๆ ซ่ึงจะท าให้การเข้า ถึงข้อมู ล
ระบบปฏิบติัการมีความปลอดภัยมากว่าระบบเดิมและการจัดเก็บช่วยความเส่ียงสูงท่ีมีอยู่เดิม ทั้งยงั
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดจ้ากทุกท่ี ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

4) Switch ใชส้ าหรับการเช่ือมโยงโครงข่ายในแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกนัได้ 
5) NAS Storage/SAN ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มลูการของโฮสต์ 

 จากการท างานของระบบหากตอ้งการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูระบบปฏิบติัการสามารถท าไดโ้ดย
การปรับปรุงแลว้ท าการอพัเดทไปยงัคลาวด์เพียงจุดเดียว และ Cloud Client ใน Master Node จะท าหน้าท่ีในการ
อพัเดทกบัคลาวดต์ลอดเวลา ซ่ึงจะท าให้การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงขอ้มูลให้มีความต่อเน่ืองและสะดวกมากข้ึน
กว่าระบบเดิม ในส่วนของการจดัเก็บขอ้มลู เน่ืองจากเคร่ืองโฮสตไ์ม่มีฮาร์ดดิสก์ในการจดัเก็บขอ้มูล ระบบจะท าการ
จดัเก็บขอ้มลูต่างๆ ใน NAS Storage/SAN 

แผนการด าเนินงาน 
1) ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู 
2) ออกแบบภาพรวมของระบบ 
3) ศึกษาการท างานของระบบ 
4) ลงซอฟตแ์วร์เพ่ือใชง้งานอุปกรณ์ 
5) ทดสอบการท างานของระบบ 
6) พฒันาระบบให้สอดคลอ้งกบัการทดสอบ 
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7) ทดสอบและปรับปรุงระบบ 
8) วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
9) รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ดัท าวิจยั 

 
5. ผลการวจิัย 

 จากการทดลองไดมี้การทดสอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ท าการทดสอบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั เช่น  การศึกษา
และพฒันาการระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก ์สามารถท าเร่ิมระบบปฏิบติัการโดยโฮสต์ไม่มี
อาร์ตดิสก ์ การปรับปรุงแกไ้ขระบบปฏิบติัการสามารถท าการปรับปรุงและอพัเดทไวบ้นคลาวดเ์พียงจุดเดียวท าให้ลด
การท างานของบุคลากรในการปรับปรุงแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการของโฮสต์ในกรณีท่ีมีปริมาณโฮสต์
จ  านวนมาก  การจดัเก็บขอ้มลูระบบปฏิบติัการเป็นการจดัเก็บไว ้2 จุด คือ จุดท่ี 1 จะถูกจดัเก็บไวบ้นคลาวด์ท่ีมีความ
มัน่คงสูงในกรณีท่ี จุดของ Master Node เสียหายก็สามารถอพัเดทขอ้มูลกบัคลาวด์ใหม่ได ้จุดท่ี 2  Master Node เป็น
การจดัเก็บเพ่ือช่วยลดการใชง้านเครือข่ายภายนอกเน่ืองจากเครือข่ายภายนอกการพฒันายงัมีขีดจ ากดัในเร่ืองของ 
Bandwidth มากกว่าภายในเพราะการท างานของระบบมีความตอ้งการ Bandwidth ท่ีสูงมากหากมี Bandwidth ขนาด
ใหญ่ก็จะสามารถท างานไดเ้ร็วยิง่ข้ึน  จึงไดแ้กปั้ญหาน้ีโดยการจดัไวท่ี้ Master Node ดว้ยเพ่ือความรวดเร็วหากมีการ
ร้องขอขอ้มลูจากโฮสต ์และไดท้  าการทดสอบระบบ ต่างๆ เช่น เวลาท่ีใชใ้นการเตรียมการโฮสตเ์พ่ือให้พร้อมน าเขา้ 

 

 
 

รูปท่ี 4  แสดงการทดสอบการบตูระบบ ระบบปฎิบติัการ Ubuntu Server, OpenSUSE, CentOS 
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ระบบ และระยะเวลาท่ีโฮสตใ์ชใ้นการเร่ิมท างานจากท่ีถูก Shutdown อยู่ โดยผลการทดสอบพบว่าระบบท่ี
พฒันาข้ึนมีความสามารถในการเร่ิมท างานโฮสต์ ทดสอบการเร่ิมระบบปฏิบติัการ Ubuntu Server, OpenSUSE, 
CentOS สามารถเร่ิมระบบไดด้งัแสดงในรูปท่ี 4 แสดงการทดสอบการบูตระบบ ระบบปฏิบติัการ Ubuntu Server, 
OpenSUSE, CentOS 
 

 

รูปท่ี 5 แสดงผลการทดสอบระบบ กบั NIC แบบ 100 Mbps. และ NIC แบบ 1000 Mbps. 
 

 จากการทดสอบระบบ กบั NIC แบบ 100 Mbps. และ NIC แบบ 1000 Mbps. เพ่ือเปรียบเทียบเวลา NIC 
แบบ 100 Mbps. ใชเ้วลามากกว่า และ NIC แบบ 1000 Mbps. พบว่า ระบบมีความตอ้งการ Bandwidth ท่ีสูงมากขนาด 
Bandwidth ท่ีมีขนาดใหญ่สามารถท าไดดี้กว่า  
 

 

รูปท่ี 6  แสดงผลการทดสอบระบบ กบั NIC แบบ 1000 Mbps. โดยการบตูระบบ Ubuntu, OpenSUSE, CentOS 
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 จากการทดสอบ รูปท่ี 6  แสดงผลการทดสอบระบบ กบั NIC แบบ 1000 Mbps. โดยการบตูระบบ Ubuntu, 
OpenSUSE, CentOS เพ่ือเปรียบเทียบการท างานของ Bandwidth ว่ามีความแตกต่างกนัมากนอ้ยแค่ใหน พบว่ายิง่มี 
Bandwidth มากระบบก็จะสามารถท างานดว้ยเวลาท่ีเร็วข้ึนตามขนาดของ Bandwidth และขนาดของไฟล ์OS image 
ความแตกต่างของการบตู ระบบ Ubuntu, OpenSUSE, CentOS มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงผลการทดสอบระบบ กบั NIC แบบ 1000 Mbps. โดยการบตูระบบ Ubuntu 

 

 จากรูปท่ี 7 แสดงผลการทดสอบระบบ ดว้ยการทดสอบทางดา้นเวลาการเร่ิมระบบ แบบมีฮาร์ดดิสก์ และ
แบบไม่ใชฮ้าร์ดดิสก ์ดว้ยระบบปฏิบติัการ Ubuntu  จะเห็นไดว้่าการท างานของระบบ แบบมีฮาร์ดดิสกจ์ะท างานท าได้
เร็วกว่าแบบไม่มีฮาร์ดดิสก ์แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้ดีของการบูตผ่านระบบเครือข่ายจะสามารถจดัการกบั OS image ได้
ดีกว่าแบบปกติ เพราะไม่ตอ้งไปยุง่เก่ียวกบัตวัโฮสต ์และสามารถส ารองหรือเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการไดโ้ดยไม่
ตอ้งเขา้ไปจดัการกบัตวัโฮสตโ์ดยตรง   
  

6. การอภปิรายผล 
ผลการทดสอบระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก ์กบัระบบปกติพบว่ามีความแตกต่าง

กนัโดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบระบบการประมวลผลคลาวด์ด้วยโฮสต์ท่ีไม่มี
ฮาร์ดดิสก์ กับระบบปกติ จากตารางจะเห็นได้ว่าแต่ละระบบมีข้อดีแตกต่างกันออกไป ในส่วนของระบบการ
ประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก ์จะมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของการจดัการขอ้มลูระบบปฏิบติัการ และการ
เตรียมการเพ่ือใชง้านการประมวลผลคลาวด์โดยโฮสต์แบบไม่มีฮาร์ดดิสก์จะมาสารถต่อเขา้กบัระบบและท างานได้
เลย ส่วนระบบเดิมแบบมีฮาร์ดดิสกจ์ะตอ้งท าการลงระบบปฏิบติัการก่อนจึงจะสามารถต่อเขา้กบัระบบและท างานได ้
ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควรหากมีโฮสต์จ  านวนมากก็จะท าให้เกิดความยุ่งยากถา้ตอ้งการเป ล่ียนแปลงหรือ
แกไ้ขขอ้มลูระบบปฏิบติัการ  และในอนาคตหากมีการพฒันาระบบเครือข่ายให้มีความเร็วสูงข้ึนระบบก็จะมามารถ
ท างานไดเ้ร็วข้ึนตามไปดว้ย 
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Boot Ubuntu โดยใช้ NIC แบบ 1000 Mbps. 

  แบบไม่มีฮาร์ตดิส เร่ิมจาก Start 

  แบบมีฮาร์ตดิส เร่ิมจากบตูระบบ 

  แบบไม่มีฮาร์ตดิส เร่ิมจากบตูระบบ 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูการเปรียบเทียบระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก ์กบัระบบปกติ 

รายละเอียด แบบปกติ ระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก ์

เวลาในการเร่ิมตั้งแต่เร่ิมตน้ระบบ ดีมาก ปานกลาง 

เวลาในการเร่ิมตั้งโหลดขอ้มลูเสร็จ ปานกลาง ใชเ้วลานอ้ยมาก 
ความปลอดภยัของขอ้มลู
ระบบปฏิบติัการ นอ้ยมาก ปลอดภยัมาก 

การจดัการ OS image นอ้ยมาก สามารถท าไดต้ลอดเวลา 

ใชเ้วลาในการเตรียมการใชง้านโฮสต์ พอสมควร ใชเ้วลานอ้ยมาก 
 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาเก่ียวกบัการจดัการ Bandwidth ท่ีเหมาสม 
2) ควรศึกษาวิธีการจดัการโฮสต ์เพ่ือประหยดัพลงังาน 

 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการทดสอบระบบการประมวลผลคลาวดด์ว้ยโฮสตท่ี์ไม่มีฮาร์ดดิสก ์จากท่ีไดจ้  าลองการท างานต่างๆ 
ของระบบ เพ่ือหาทางแกไ้ขและพฒันาการท างาน ท าให้สามารถท างานหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าว
มาขา้งตน้ เช่น การจดัเก็บระบบขอ้มลูระบบปฎิบติัการให้มีความปลอดภยั หรือการปรับปรุงขอ้มูลระบบปฎิบติัการ
สามารถท าไดต้ลอดเวลาและท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไปยุ่งเก่ียวกบัตวัโฮสต์ท  าให้ช่วยลดการท างานบุคลากรได้ในกรณีท่ีมี
โฮสตเ์ป็นจ านวนมาก  

ปัจจุบนัอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายยงัมีขีดจ ากดั ระบบท่ีจดัท ามีความตอ้งการ Bandwidth ในการใชง้านสูง 
มากหากระบบปฏิบติัการมีขนาดใหญ่จะตอ้งใชเ้วลาในการดาวโหลดขอ้มลูระบบปฏิบติัการนานพอสมควร หรือการ
ร้องจากโฮสตจ์  านวนมากเกิน Bandwidth ท่ีมีอยูท่  าให้ตอ้งใชเ้วลาในการดาวโหลดขอ้มลูเพ่ิมข้ึน ถา้ขอ้มูลไม่สมบูรณ์
ระบบจะไม่สามารถท างานได ้ควรหาวิธีการจดัการ การใช ้Bandwidth ให้เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัมีระบบโหลดบาลานซ์บนสภาพแวดลอ้มการทาํงานของคอนเทนเนอร์คลสัเตอร์ดว้ยคูเบอร์เนทิส 

หลายรูปแบบ แต่ละแบบมีการทาํงานและความสามารถท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นบทความน้ีไดน้าํเสนอการติดตั้งและ

ทดสอบ เลเยอร์-7 โหลดบาลานซ์ คอนโทรลเลอร์ ท่ีทาํหน้าท่ีเพ่ือกาํหนดเส้นทางในการเขา้ใชบ้ริการของระบบท่ี

ให้บริการอยู่บนการประมวลผลแบบคอนเทนเนอร์คลสัเตอร์คูเบอร์เนทีส จาํนวน 4 รูปแบบ คือ 1) Nginx Ingress 

controller 2) Traefik Ingress controller 3) Voyager Ingress controller และ 4) GCE L7 load balancer controller 

(GLBC) เพ่ือประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ทางดา้นความสามารถในการให้บริการและความเร็ว

ในการตอบสนอง 

ผลการทดสอบพบว่า ในดา้นความสามารถในการให้บริการ GCE L7 load balancer controller (GLBC) 

สามารถให้บริการไดม้ากกว่า 5,000 requests/second บนระบบท่ีใชท้าํการทดสอบ โดยมี Traefik Ingress controller, 

Voyager Ingress controller และ Nginx Ingress Controller เป็นลาํดับถดัมา ท่ีสามารถให้บริการได้ เฉล่ีย 2,600 

requests/second, 2,560 requests/second และ 2,200 requests/second ตามลาํดบั ในดา้นความเร็วในการตอบสนอง 

GCE L7 load balancer controller (GLBC) ใชเ้วลาในการตอบสนองนอ้ยท่ีสุด ตามดว้ย Traefik Ingress controller, 

Voyager Ingress controller และ Nginx Ingress controller ตามลาํดบั และความเร็วในการตอบสนองมีแนวโน้มสูงข้ึน

เม่ือจาํนวนคร้ังในการร้องขอขอ้มลูต่อหน่วยเวลาเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตามถา้พิจารณาถึงความสะดวกต่อการใชง้าน

ในกรณีท่ีเลือกใช ้Public Cloud ของ Google Cloud Platform แลว้ GCE L7 load balancer controller (GLBC) จะเป็น

ตวัเลือกท่ีสามารถเลือกใชง้านไดส้ะดวกท่ีสุด เน่ืองจากมีการติดตั้งไวบ้น Google Kubernetes Engines อยู่แลว้ โดยท่ี

ไม่ตอ้งติดตั้งระบบ Ingress Controller เพ่ิมเติม 

คาํสําคญั:  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ, คอนเทนเนอร์, คูเบอร์เนทีส, โหลดบาลานซ,์ อินเกรสคอนโทรลเลอร์ 
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ABSTRACT 

Nowadays, there are many methods for load balancing on container clustering using Kubernetes which 

have a different operation and feature. Thus, this article presents an installation and test of layer-7 load balance 

controller which functions as an HTTP/HTTPS load balancer for accessing service on Kubernetes containers 

cluster. There are 4 types as follows: 1) Nginx Ingress controller 2) Traefik Ingress controller 3) Voyager Ingress 

controller 4) GCE L7 load balancer controller (GLBC). The study will evaluate and compare the performance and 

efficiency based on traffic throughput and responses time. 

The results from this study revealed that the most efficient method in case of throughput is GCE L7 load 

balancer controller (GLBC) with accounting rate for more than 5,000 requests/second. Traefik Ingress controller, 

Voyager Ingress controller and Nginx Ingress controller can be accountable for 2,600, 2,560, 2,200 

requests/second, respectively. Regarding the response time, it was found that GCE L7 load balancer controller 

(GLBC) takes the least time to response, followed by Traefik Ingress controller, Voyager Ingress controller, and 

Nginx Ingress controller, respectively. Additionally, the response time has a high tendency depending on the 

requests per time unit. However, GCE L7 load balancer controller (GLBC) is the best option for public cloud 

(Google cloud platform) in terms of its convenience since it was already installed on Google Kubernetes Engines 

without additional Ingress Controller installation. 

 

Keywords: Cloud Computing, Containers, Kubernetes, Load Balance, Ingress controller 

 

1. บทนํา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจของ

หน่วยงาน บริษทั หรือผูใ้ห้บริการ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม จะส่งผลให้การดาํเนินการ

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สามารถลดระยะเวลาในการทาํงานไดอ้ย่างมีนัยยะสําคญั ลดการใชท้รัพยากร ลดการใช้

พลงังานไฟฟ้า แต่จะสามารถเพ่ิมความง่าย ความสะดวกในการใชง้าน และเพ่ิมผลผลิตไดม้ากยิง่ข้ึน 

ผูใ้ห้บริการในปัจจุบนัจึงไดป้รับเปล่ียนรูปแบบในการให้บริการโดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

เป็นการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต (Online Services) ในรูปแบบเว็ปแอพพลิเคชัน่ โมบายแอพพลิเคชัน่ หรือการ

ให้บริการในรูปแบบออนไลน์อ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เหมาะสมกบัโลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบนั โดยนิยมท่ีจะแบ่ง

บริการออกเป็นส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วน (Microservices) และนาํมาให้บริการต่อผูใ้ชบ้ริการตามแต่ละลกัษณะหน้าท่ี    

ท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือมีการแบ่งบริการออกเป็นส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วนแลว้ นั้น การทาํงานของระบบเบ้ืองหลงั จึงตอ้งมีการ

ปรับปรุง โดยการประยกุตใ์ชร้ะบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ร่วมกบัระบบการประมวลผลแบบ

คอนเทนเนอร์ (Containers Technology) เพ่ือความสะดวกในการดูแลและจดัการระบบการให้บริการ สามารถจดัการ

ระบบให้มีความเหมาะสมกับภาระงานเพ่ือประหยดัการใช้พลังงานในศูนยข์้อมูลและส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือเพ่ือ

ให้บริการแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการดว้ยการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วและสามารถเขา้ถึงบริการไดต้ลอดเวลา 
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ระบบบริหารจัดการการประมวลผลแบบคอนเทนเนอร์ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ คูเบอร์เนทิส 

(Kubernetes) ซ่ึงถูกพฒันาโดย Google Inc. (Kubernetes, 2018) โดยใชป้ระสบการณ์ในการดูแลศูนยข์อ้มูลท่ีได้

ดาํเนินการมาอย่างยาวนานเป็นแนวคิดและบทเรียนในการพฒันาเพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การทาํงาน

ของคูเบอร์เนทิสนั้น จะทาํงานในรูปแบบท่ีนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนมาทาํงาน

ร่วมกนัในลกัษณะคลสัเตอร์ ท่ีใชค้อมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองช่วยกนัประมวลผล เพ่ือลดระยะเวลาในการทาํงานและ

เพ่ิมความมัน่คงต่อระบบการให้บริการในกรณีท่ีมีคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงขดัขอ้ง 

การเขา้ใชง้านระบบท่ีให้บริการอยูบ่นคลสัเตอร์คูเบอร์เนทิสท่ีทาํงานอยูบ่นระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

สามารถท่ีจะเขา้ถึงไดห้ลายรูปแบบ เช่น ExternalIP, NodePort หรือ Load Balancer ซ่ึงแต่ละวิธีก็จะมีขอ้ดีขอ้เสียท่ี

แตกต่างกันไป แต่วิธี ท่ีเ ป็นท่ีนิยมใช้งานเม่ือให้บริการบนอินเตอร์เน็ตนั้ น คือการเข้าใช้งานผ่านอินเกรส

คอนโทรลเลอร์ (Ingress) ซ่ึงเป็นโหลดบาลานซ์ คอนโทรลเลอร์ ท่ีทาํงานในระดบัแอปพลิเคชนัเลเยอร์ (เลเยอร์-7) 

งานวิจยัฉบบัน้ี จึงนาํเสนอการติดตั้ง ทดลองและทดสอบ เลเยอร์-7 โหลดบาลานซ์ คอนโทรลเลอร์ ท่ีทาํ

หน้าท่ีเพ่ือกาํหนดเส้นทางในการเข้าใช้บริการของระบบท่ีให้บริการอยู่บนการประมวลผลแบบคอนเทนเนอร์       

คลสัเตอร์คูเบอร์เนทีส จาํนวน 4 รูปแบบ คือ 

1)  Nginx Ingress controller รุ่นท่ีพฒันาโดยชุมชน Kubernetes (Kubernetes, 2018) 

2)  Træfik Ingress controller (Traefik, 2018) 

3)  Voyager Ingress controller ท่ีทาํงานบนพ้ืนฐานของ HAProxy (AppsCode, 2018) 

4)  GCE L7 load balancer controller (GLBC) ซ่ึงเป็นระบบโหลดบาลานซ์ท่ีเป็นค่าปริยายบน Google 

Cloud Platform (Kubernetes, 2018) 

โดยจะทาํการทดสอบบนระบบ Public Cloud (Google Cloud Platform) เพ่ือประเมินสมรรถนะและ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ทางดา้นความสามารถในการให้บริการ ความเร็วในการตอบสนองและนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การทดลองมาพิจารณา วิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือนาํผลการทดลองไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเลือกใชรู้ปแบบ

ท่ีเหมาะสมกบัระบบท่ีจะให้บริการ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือทดสอบและปรียบเทียบประสิทธิภาพของ เลเยอร์-7 โหลดบาลานซ ์คอนโทรลเลอร์ หรืออินเกรส 

คอนโทรลเลอร์ (Ingress controller) บนระบบคลสัเตอร์คูเบอร์เนทิส 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 สถาปัตยกรรม 

ในการทดสอบน้ีจะดาํเนินการสร้างระบบประมวลผลคอนเทนเนอร์คลัสเตอร์คูเบอร์เนทิส บน Public 

Cloud ของ Google Cloud Platform (Google Kubernetes Engine) ใช้โซน asia-southeast1-a (Singapore) โดยมี 

Worker Node จาํนวน 3 เคร่ือง ท่ีมีทรัพยากรท่ีเท่า ๆ กนัทุกเคร่ือง โดยมีรายละเอียด แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  การกาํหนดทรัพยากรเคร่ือง Worker Node 

Components 
Server 

Worker Node 

Processor 2 vCPUs 

Processor Platform Intel Broadwell 

Memory 2.5 GB 

Disk 100 GB, Standard persistent disk 

OS Ubuntu Linux 

 

3.2 ข้ันตอนการทดสอบ 

1) สร้างระบบประมวลผลคอนเทนเนอร์คลสัเตอร์คูเบอร์เนทิส บน Google Kubernetes Engine โดยกาํหนด

ทรัพยากรของเคร่ือง Worker Node ตามรายละเอียดในหัวขอ้ท่ี 3.1 สถาปัตยกรรมและตารางท่ี 1 

2) เม่ือทาํการสร้างระบบประมวลผลคอนเทนเนอร์คลสัเตอร์คูเบอร์เนทิสพร้อมใชง้านแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็

เป็นการสร้าง pod เพ่ือใชท้าํงานเป็น Web Server เพ่ือตอบกลบั request ดว้ยช่ือของเคร่ืองท่ีให้บริการ (Hostname) 

หรือช่ือของ pod จาํนวนเท่ากบัจาํนวน Worker Node ในการทดลองน้ี คือ 3 pods 

3) สร้าง Service ในระบบคูเบอร์เนทิส เพ่ือเป็นส่วนติดต่อระหว่าง External network กบั Cluster network 

4) ติดตั้ง Ingress controller ท่ีจะทาํการทดสอบบนคลสัเตอร์คูเบอร์เนทิส เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนดเส้นทางใน

การเขา้ใชง้าน Service บนคลสัเตอร์ 

5) ดาํเนินการทดสอบประสิทธิภาพของ Ingress controller และบนัทึกผลการทดสอบ 

โดยมีภาพแสดงระบบท่ีใชใ้นการทดสอบ แสดงในรูปท่ี 1 

 

 

 

รูปท่ี 1  แสดงระบบท่ีใชใ้นการทดสอบ Ingress controller 
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3.3 การทดสอบประสิทธิภาพและจํานวนชุดข้อมูล 

การทดสอบจะดาํเนินการทดสอบเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของอินเกรสในหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

-  ความสามารถในการให้บริการ (Throughput) 

 คือความสามารถในการให้บริการของระบบต่อหน่วยเวลา ในการวดัประสิทธิภาพของ Web 

Service จะนิยมวดัเป็น จาํนวนท่ีสามารถให้บริการไดต่้อหน่วยเวลาเป็นวินาที (requests per second) ซ่ึงการทดสอบ

ในงานวิจยัน้ี จะวดัความสามารถในการให้บริการ (Throughput) ในหน่วย requests per second โดยทาํการทดสอบ

การเขา้ใชบ้ริการตั้งแต่ 100 – 5,000 requests per second ดว้ยโปรแกรม wrk2 (Gil Tene, 2018) และบนัทึกผลท่ีระบบ

สามารถให้บริการไดจ้ริง 

 โดยกาํหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการทดสอบ ของโปรแกรม wrk2 ดงัน้ี 

 - t : จาํนวน CPU Thread ท่ีใชใ้นการทดสอบ = 2 threads 

 - c : จาํนวน Connection = 10 connections 

 - d : ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ = 30 วินาที (s) 

 - R : จาํนวน Requests ต่อ วินาที ท่ีทดสอบ= 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 

และ 5000 requests/second 

 

-  ความเร็วในการตอบสนอง (Response time) 

 คือเวลาท่ีใชใ้นการติดต่อระหว่างเคร่ืองผูใ้ชง้าน (client) กบัระบบท่ีให้บริการ (server) จนถึงเวลา

ท่ีไดรั้บขอ้มลูตอบกลบั 

  Response time = 2 * Transit Time + Processing time (at server)            (1) 

โดยท่ี Transit Time คือ เวลาท่ีใชใ้นการส่งขอ้มลูถึงจุดหมายผา่นทางเครือข่าย 

 โดยทัว่ไป Response time จะมีหน่วยเป็น มิลลิวินาที (ms) ในการทดสอบน้ีจะทาํการทดสอบการ

เขา้ใชบ้ริการระบบ โดยใชโ้ปรแกรม Apache JMeter (Apache Software Foundation, 2018) ทดสอบและบนัทึกผล

เวลาท่ีระบบใชใ้นการตอบสนองของอินเกรสคอนโทรเลอร์ 4 รูปแบบ ในกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 -  จาํนวน 100 requests ในเวลา 1 วินาที 

 -  จาํนวน 200 requests ในเวลา 1 วินาที 

 -  จาํนวน 500 requests ในเวลา 1 วินาที 

 -  จาํนวน 1,000 requests ในเวลา 1 วินาที 

 -  จาํนวน 1,500 requests ในเวลา 1 วินาที 

 จาํนวณกรณีท่ีทาํการทดสอบ เท่ากบั 4 x 5 = 20 กรณี 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของอินเกรสคอนโทรลเลอร์ จาํนวน 4 รูปแบบ ท่ีนาํมาทดสอบ

บนระบบคลสัเตอร์คูเบอร์เนทิส ท่ีมี Worker Node จาํนวน 3 Node ท่ีทาํงานบน Google Cloud Platform มีผลการ

ทดสอบในแต่ละหัวขอ้ ดงัน้ี 
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4.1 ความสามารถในการให้บริการ (Throughput) 

ในรูปท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้บริการของระบบ หรือ Throughput ผลการ

ทดสอบพบว่า Nginx Ingress controller สามารถให้บริการไดน้้อยท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ียประมาณ 2,200 requests/second 

ลาํดับท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึนมา คือ Voyager Ingress controller ท่ีสามารถให้บริการได้ท่ีค่าเฉล่ีย 2,560 

requests/second และ Traefik Ingress controller ท่ีสามารถให้บริการไดท่ี้ค่าเฉล่ีย 2,600 requests/second ตามลาํดบั 

โดยท่ี GCE L7 load balancer controller (GLBC) สามารถให้บริการไดม้ากกว่า 5,000 requests/second ซ่ึงสูงกว่า

จาํนวนท่ีสูงท่ีสุดท่ีใชใ้นการทดสอบ 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงผลการทดสอบความสามารถในการให้บริการ (Throughput) 

 

4.2 ความเร็วในการตอบสนอง (Response time) 

ในรูปท่ี 3 แสดงค่าของความเร็วในการตอบสนองเฉล่ีย หรือ Average response time ท่ีทาํการทดสอบเป็น

จาํนวน 100, 200, 500, 1000 และ 1500 คร้ัง ผลการทดสอบพบว่า GCE L7 load balancer controller (GLBC) มีค่า

ความเร็วในการตอบสนองเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงค่านอ้ยหมายความว่ามีประสิทธิภาพท่ีดี ลาํดบัท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีถดัมา 

คือ Traefik Ingress controller และ Voyager Ingress controller ตามลาํดบั และ Nginx Ingress controller มีค่าความเร็ว

ในการตอบสนองเฉล่ียสูงท่ีสุด 

แนวโน้มจากการทดสอบพบว่าเม่ือจาํนวนคร้ังในการร้องขอขอ้มูลเพ่ิมมากข้ึนจะทาํให้ความเร็วในการ

ตอบสนองเฉล่ียสูงข้ึนในทุก ๆ อินเกรสคอนโทรลเลอร์ 
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รูปท่ี 3  แสดงผลการทดสอบความเร็วในการตอบสนองเฉล่ีย (Average response time) 

 

 
รูปท่ี 4  แสดงการแจกแจงความถ่ีของผลการทดสอบความเร็วในการตอบสนอง ท่ี 500 requests/second 

 

จากรูปท่ี 4 ท่ีแสดงการแจกแจงความถ่ี ของผลการทดสอบความเร็วในการตอบสนองท่ีจํานวน 500 

requests/second ในทุก ๆ อินเกรสคอนโทรลเลอร์ จากรูปท่ี 4 จะพบว่า GCE L7 load balancer controller (GLBC) มี

จาํนวนความถ่ีท่ี 70 – 90 คร้ัง อยูท่ี่ค่าระหว่าง 89 – 90 มิลลิวินาที ซ่ึงนอ้ยกว่าของอินเกรสคอนโทรลเลอร์อ่ืน ๆ โดยท่ี 

Traefik Ingress controller, Voyager Ingress controller และ Nginx Ingress controller มีจาํนวนความถ่ี ประมาณ 40 

คร้ัง อยูท่ี่ค่าประมาณ 96 - 102 มิลลิวินาที จึงแสดงว่ามีค่าความเร็วในการตอบสนองท่ีชา้กวา้ GCE L7 load balancer 

controller (GLBC) (ค่า Response time นอ้ย แสดงถึงการมีประสิทธิภาพท่ีดี) 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดสอบ 

งานวิจยัน้ีทาํการทดสอบประสิทธิภาพของอินเกรสคอนโทรลเลอร์บนระบบคอนเทนเนอร์คลสัเตอร์คูเบอร์

เนทิส ผลการทดลองพบว่า 

ในดา้นความสามารถในการให้บริการ (Throughput) พบว่า GCE L7 load balancer controller สามารถ

ให้บริการไดม้ากกว่า 5,000 requests/second ซ่ึงสูงกว่าจาํนวนท่ีสูงท่ีสุดท่ีใชใ้นการทดสอบในงานวิจยัน้ี (ท่ีกาํหนดไว้

ท่ี 5 ,000 requests/second) รองลงมาคือ Traefik Ingress controller ท่ีสามารถให้บริการได้ เฉล่ีย 2 ,600 

requests/second, Voyager Ingress controller ท่ีสามารถให้บริการได ้เฉล่ีย 2,560 requests/second และ Nginx Ingress 

controller ท่ีสามารถให้บริการได ้เฉล่ีย 2,200 requests/second ตามลาํดบั 

ในดา้นความเร็วในการตอบสนอง (Response time) พบว่า GCE L7 load balancer controller สามารถ

ตอบสนองไดเ้ร็วท่ีสุด ในทุก ๆ การทดสอบ (ทุก ๆ จาํนวน requests ต่อ วินาที) อินเกรสคอนโทรลเลอร์ท่ีตอบสนอง

ไดเ้ร็วเป็นลาํดบัถดัมา คือ Traefik Ingress controller, Voyager Ingress controller และ Nginx Ingress controller 

ตามลาํดบัและความเร็วในการตอบสนองมีแนวโนม้สูงข้ึนเม่ือจาํนวนคร้ังในการร้องขอขอ้มูลต่อหน่วยเวลาเพ่ิมมาก

ข้ึนในทุก ๆ อินเกรสคอนโทรลเลอร์ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ในการนาํอินเกรสคอนโทรลเลอร์ไปใชง้านควรคาํนึงถึงคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกในการใช้

งานท่ีนอกเหนือจากขอบเขตของการทดสอบในงานวิจัยน้ี (Throughput และ Response time) เช่น การรองรับ         

Web socket, การรองรับการเขา้รหัส TLS, การทาํ SSL Termination, การเลือกหรือปรับแต่ง Load balancing 

algorithm ขั้นสูง, ระบบ Logging และมีระบบจดัเก็บและแสดงผลขอ้มูลสถิติ (Dashboard) เพ่ือใชป้ระกอบในการ

ตดัสินใจเลือกใชอิ้นเกรสคอนโทรลเลอร์ 

2) การทดสอบน้ีดาํเนินการบน Google Cloud Platform ซ่ึงอาจจะมีผลการทดสอบท่ีคลาดเคล่ือนเม่ือนาํไป

ทดสอบหรือใชง้านบนระบบ Public Cloud อ่ืน ๆ เน่ืองจากประสิทธิภาพของระบบ Cloud load balancer และ

ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายบนระบบ Public Cloud นั้ น ๆ แนวทางการดาํเนินงานวิจยัต่อไปจะดาํเนินการ

ทดลองบน Public Cloud ระบบอ่ืนๆ เช่น Amazon web services, Microsoft Azure และ IBM Cloud เป็นตน้ 
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PERFORMANCE MEASUREMENT OF RISK-BASED PORTFOLIO 

กรพรหม ประทุมทอง1 และ สมพร ป่ันโภชา2  
1 สาขาวศิวกรรมการเงิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, kornprom777@gmail.com 
2 สาขาวศิวกรรมการเงิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, somporn_pun@utcc.ac.th 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวดัผลการดาํเนินงานพอร์ตโฟลิโอแบบคาํนึงถึงความเส่ียงเปรียบเทียบกบั

พอร์ตโฟลิโอแบบดั้งเดิม จะทาํการปรับสัดส่วนการลงทุนสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอทุกๆ สามเดือน จากนั้นใชว้ิธีการ

คาํนวณอตัราผลตอบแทนปรับดว้ยความเส่ียง และใชว้ิธีวดัคุณลกัษณะพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบท่ีลงทุน เช่น ขอ้มูลสถิต

เบ้ืองตน้ วดัการกระจุกตวัของนํ้าหนกัสินทรัพยแ์ละนํ้าหนกัความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ วดัมลูค่าการขาดทุนสูงสุด

ของพอร์ตโฟลิโอ วดัมูลค่าความเส่ียงพอร์ตโฟลิโอและวดัอัตราหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือศึกษาพอร์ตโฟลิโอแต่ละ

รูปแบบโดยมีการเลือกสินทรัพยท่ี์ลงทุนดว้ยวิธีการจดัสรรสินทรัพยแ์บบกระจายความเส่ียง (Asset Allocation) โดยใช้

ขอ้มูลราคาปิด กองทุนอีทีเอฟ แบบรายเดือนตั้งแต่ช่วงเวลา เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2006 ถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 

อย่างไรก็ตามพอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดีท่ีสุด โดยเปรียบเทียบกบัพอร์ตโฟลิโอแบบ 

EW แบบ ERC แบบ IVP และ แบบ MDP แต่พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีการกระจุกตวันํ้ าหนกัสินทรัพยแ์ละนํ้ าหนักความ

เส่ียงพอร์ตโฟลิโอในระดบัท่ีสูงกว่าพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบ 

คาํสําคญั: Risk base portfolio (RBP), MVP, EW, ERC, IVP, MDP 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to measure risk-based portfolio performance compared with traditional portfolio. 

We will adjust the portfolio of assets in the portfolio every three months. Then calculate the return on the risk. It also 

measures how each portfolio looks like an investment. Measurement of concentration of asset weight and risk weight in 

portfolio assets. Measure the maximum loss of portfolio. Measures portfolio risk and portfolio turnover rates. To study 

each portfolio, select Asset Allocation using Asset Allocation. ETF Fund However, the MVP portfolio has the best risk-

adjusted return on the market since January 2006 to December 2017. However, the MVP portfolio offers the best return 

on risk. Compared to the ERW IVP and MDP portfolio, the MVP portfolio has a higher concentration of asset weight and 

portfolio risk than the individual portfolio. 

Key words: Risk base portfolio (RBP), MVP, EW, ERC, IVP, MDP 
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1.บทนํา 

ในอดีตท่ีผา่นการลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียงต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ีและสินทรัพยท์างเลือก ไดแ้ก่ ทองคาํ,

นํ้ามนั,สินคา้ทางการเกษตรและทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ โดยเป็นการลงทุนผ่านสินทรัพยป์ระเภท

ต่างๆทัว่โลก (Global Asset  Allocation) เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง 

(Direct Investment) ในสินทรัพยน์ั้นๆหรือการลงทุนทางออ้มผา่นกองทุนรวม (Mutual Fund) โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ

เชิงรุก (Active Management Strategy) และ กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Management Strategy) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์

แบบดั้งเดิมท่ีไม่ได้คาํนึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนและการจดัสรรนํ้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพยน์ั้ นๆ ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากกลยทุธ์การลงทุนแบบเชิงรุก คือ การท่ีมีผูจ้ดัการกองทุนหรือนกัลงทุนมีอคติในการเลือกสินทรัพยก์ารลงทุนโดย

ท่ีการลงทุนเชิงรุกเป็นการตดัสินใจโดยใชว้ิจารณญาณของผูล้งทุนหรือผูจ้ดัการลงทุนเป็นหลกัอาจจะผิดพลาดไดห้รือการ

ใชปั้จจยัพ้ืนฐานในการตดัสินใจลงทุนซ่ึงข้อมูลในการวิเคราะห์อาจจะมีไม่เพียงพอและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกลยุทธ์การ

ลงทุนแบบเชิงรับ คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บข้ึนอยู่กบัทิศทางและความผนัผวนของตลาดค่อนขา้งมากและไม่สามารถสร้าง

ผลตอบแทนส่วนเกินของพอร์ตการลงทุนไดเ้น่ืองจากการลงทุนเลียนแบบตวัช้ีวดัหรือดชันีของตลาดหุ้น  

       ในปัจจุบนัการจดัพอร์ตการลงทุนไดมี้การพฒันาเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนท่ีมีการคาํนึงถึง

ความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนท่ีมีการบริหารอยา่งเป็นระบบท่ีเรียกว่า RBP เป็นการนาํปัจจยัดา้นความ

เส่ียง (Risk) มาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดนํ้าหนกัและคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน โดยจะให้นํ้ าหนกันอ้ยในสินทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงสูง และให้นํ้ าหนักมากในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า เพ่ือให้ผลตอบแทนโดยรวมเม่ือปรับดว้ยตวัวดัความเส่ียง

แลว้ มีผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอกว่าการลงทุนแบบทัว่ๆไป การลงทุนแบบ RBP นั้นจะใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์เป็นหลกั 

โดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงก็มีความเส่ียงในการคดัเลือกหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์อาจจะมีปัจจยัพ้ืนฐานท่ีไม่ดี และส่งผล

ให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนต่อความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้่า กลยุทธ์การ

ลงทุนแบบ RBP เป็นการลงทุนท่ีน่าสนใจอีกรูปแบบหน่ึง และไดรั้บความนิยมมากข้ึนในตลาดโลก เพราะมีส่วนช่วยผสาน

และเติมเต็มระหว่างการลงทุนแบบเชิงรุกและการลงทุนแบบเชิงรับ  และปัญหาท่ีสําคญัของการจดัสรรความมัง่คัง่ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด (Maximum Wealth) นั้นยงัคงเป็นส่ิงสําคญั ผูจ้ดัการกองทุนหรือนักลงทุนยงัคงมีความกงัวลจากจดัสรร

นํ้าหนกัการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ จึงทาํนักวิชาการและนักวิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสร้างพอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึง

ความเส่ียงและมีการจดัสรรนํ้ าหนักการลงทุนและการกระจายความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หลงัจากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเงิน ใน ปี ค.ศ. 2008  ท่ีผ่านมานักลงทุนและผูจ้ดัการกองทุนไดใ้ห้ความสนใจกับ

พอร์ตการลงทุนท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงมากข้ึน ดงันั้ นจึงเป็นเหตุผลท่ีผูว้ิจัยนํากลยุทธ์การลงทุนแบบ RBP เข้ามาใช้ใน

การศึกษาวิจัยในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กบัผูท่ี้สนใจลงทุน ทั้งน้ีเช่ือว่าด้วยคุณสมบติัท่ี

น่าสนใจของกลยทุธ์น้ีจะสร้างความสนใจแก่นกัลงทุน และเพ่ิมความนิยมให้การลงทุนแบบ RBP เป็นหน่ึงในทางเลือกการ

ลงทุนไดใ้นอนาคต 

 

2 .วตัถุประสงค์งานวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาการลงทุนแบบ RBP ซ่ึงในงานวิจยัฉบบับน้ีจะนาํเสนอดว้ยกนัสามวิธี 1.) Equal Risk Contribution 

Portfolio (ERC) 2.) Inverse Volatility Portfolio (IVP) 3.) Most Diversification Portfolio (MDP) โดยเปรียบเทียบ

กบัการลงทุนแบบดั้งเดิมดว้ยวิธีการ 1.) Minimum Variance Portfolio Long Only (MVP) 2.) Equal Capital 
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Weight Portfolio (EW) โดยเป็นการเปรียบเทียบเชิง ผลตอบแทนปรับดว้ยความเส่ียง (Risk Adjusted Return) และ 

Sharpe Ratio, Sortino Ratio และ วดัการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) 

2. ศึกษาขอ้มูลทางสถิตเบ้ืองตน้ (Descriptive Statistics) ของผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอและหามูลค่าการขาดทุน

สูงสุด (value-at-risk) 

3. ศึกษาการหมุนเวียนของพอร์ตโฟลิโอ Portfolio Turnover Rate เม่ือปรับสัดส่วนการลงทุนในการ Rebalance ทุกๆ

สามเดือน 

4. ศึกษาวิธีการของ Herfindahl-Hirscman Index ในการวดัการกระจุกตัวของนํ้ าหนักสินทรัพยแ์ละนํ้ าหนักความ

เส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ 

 

3.การดําเนินการวจิัย 

3.1 Harry Markowitz (1952)  ภายใตแ้นวคิดของทฤษฎีการจดัพอร์ตโฟลิโอสมยัใหม่มีสมมติฐานว่า นักลงทุนทุก

คนเป็นผูท่ี้มีเหตุผล และนกัลงทุนตอ้งการกระจายการลงทุนไวท่ี้หลกัทรัพยห์ลากหลายประเภท เพ่ือลดความเส่ียงจากความ

ผนัผวนในการลงทุนให้เหลือนอ้ยท่ีสุด (ในท่ีน้ีนิยามความเส่ียงคือ ความผนัผวนของผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะได ้หากมีค่า

นอ้ยเท่าไหร่ยิง่ดีมากเท่านั้น ซ่ึงหากมีประเภทของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนเท่ากนั นักลงทุนจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

ท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดเสมอ ดว้ยสมมติฐานดงักล่าว จะทาํให้นกัลงทุนทุกคนจดัพอร์ตการลงทุนท่ีเหมือนกนัทั้งหมด โดย

นักลงทุนจะเลือกจัดพอร์ตการลงทุนในตลาดท่ีความเส่ียงตํ่าท่ีสุด ซ่ึงเราจะเรียกพอร์ตการลงทุนดังกล่าวว่า Global 

minimum variance portfolio (GMV) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์การจดัพอร์ตการลงทุนแบบดงัเดิมท่ีให้ความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอ

โดยรวมท่ีตํ่า 

       Maillard et al. (2008) ไดน้าํเสนอการจดัสรรนํ้ าหนักการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงโดยให้

นํ้ าหนกัความเส่ียงของสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอท่ีเท่ากนัทั้งหมดเพ่ือลดการกระจุกตวัของสัดส่วนนํ้ าหนักความเส่ียงของ

สินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอและควบคุมความสัดส่วนนํ้าหนกัความเส่ียงของสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ ซ่ึงคือวิธีการท่ีเรียกว่า 

Risk Parity Or Equal Risk Contribution Portfolio (ERC)          

       Choueifaty and Coignard (2008) ไดน้าํเสนอการจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง 

โดยมีวิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนท่ีมีกระจายความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอสูงสุด ดว้ยการใชว้ิธีการวดัจากอตัราส่วนการ

กระจายตวัสูงสุด (Maximum Diversification Ratio) เพ่ือเป้าหมายท่ีจะทาํให้พอร์ตโฟลิโอไดผ้ลประโยชน์จากการกระจาย

ความเส่ียงมากท่ีสุด ซ่ึงคือวิธีการท่ีเรียกว่า Most Diversification Portfolio (MDP) 

       De Miguel et al. (2009) ไดน้าํเสนอการจดัสรรนํ้ าหนักการลงทุนแบบง่ายและไร้เดียงสา (Naïve Portfolio) ซ่ึง

เป็นกลยทุธ์ท่ีไม่ซบัซอ้นท่ีลงทุนในทุกๆสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโออย่างเท่าๆกนั Equal Weight Portfolio Or 1/N Portfolio 

(EW) และเป็นกลยทุธ์ท่ีลงทุนไดง่้ายในทางปฏิบติัสาํหรับนกัลงทุนทัว่ไป     

        Clarke, De Silva and Thorley (2013) ไดน้าํเสนอการจดัสรรนํ้ าหนักการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอแบบผกผนักบั

ความผนัผวนของสินทรัพยน์ั้นๆในพอร์ตโฟลิโอโดยท่ีสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนมากจะจดัสรรนํ้ าหนักการลงทุนให้น้อย

ส่วนสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนน้อยจะจัดสรรนํ้ าหนักการลงทุนให้มากข้ึน ซ่ึงคือวิธีการท่ีเรียกว่า Inverse Volatility 

Portfolio (IVP) 
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      3.2 นาํขอ้มลูราคากองทุนอีทีเอฟ และกองทุนรวม ยอ้นหลงั 144 เดือน ตั้งแต่ มกราคม ปี ค.ศ. 2006 ถึง ธนัวาคม ปี 

ค.ศ. 2017 เป็นเวลา 12 ปี หาอตัราผลตอบแทนและใชอ้ตัราผลตอบแทนกองทุนอีทีเอฟ และกองทุนรวม 24 เดือน ยอ้นหลงั

เพ่ือคาํนวน เมทริกซ์โคแวเรียนต ์ ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือคาํนวนหาสัดส่วนการลงทุนในแต่ละพอร์ตโฟลิโอดว้ยวิธีการ แบบ 

(MDP) แบบ (IVP) และ แบบ (ERC) เปรียบเทียบกบัการลงทุนแบบดั้งเดิมดว้ย แบบ (MVP) และ แบบ (EW) มีการปรับ

สัดส่วนนํ้าหนกัการลงทุนในแต่ละสินทรัพยทุ์กๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 10 ปี  ดว้ยวิธีการออฟติไมเซชัน่  

      3.3 ณ จุดเร่ิมตน้การลงทุนใน เดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2008 จะทาํการเปรียบเทียบวดัผลการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ

แต่ละรูปแบบ ดงัน้ี วดัผลตอบแทนปรับดว้ยความเส่ียง,วดัผลทางสถิติเบ้ืองตน้,วดัอตัราการหมุนเวียนของพอร์ตโฟลิโอ,วดั

การกระจุกตวัสัดส่วนนํ้าหนกัความเส่ียง และ วดัการกระจายการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ โดยพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบมี

เงินลงทุนเร่ิมตน้ท่ี 100 ดอลล่าสหรัฐ ขอ้มลูราคาของกองทุนอีทีเอฟ และกองทุนรวม ยอ้นหลงั ไดแ้ก่ กองทุน SPY กองทุน 

EFA กองทุน EEM กองทุน PGBIX กองทุน DBC และ กองทุน VNQ  โดยใช้ขอ้มูลจาก Yahoo Financial Services 

การศึกษาในคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือน 12 ปี ยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2006 ถึง 

ธนัวาคม ปี ค.ศ. 2017 และทาํการทดสอบยอ้นกลบั ของพอร์ตโฟลิโอ 10 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ช่วง มกราคม ปี ค.ศ. 2008 ถึง 

ธนัวาคม ปี ค.ศ. 2017 และใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 24 เดือนตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2006 ถึง ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 เพ่ือ

สร้างเมทริกซ์โคแวเรียนต ์ณ จุดเร่ิมตน้ 
 

4.ผลการศึกษาวจิัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีจะเปรียบเทียบผลตอบแทนและ ความเส่ียง การวดัผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอท่ี

คาํนึงถึงความเส่ียง 3 แบบ เปรียบเทียบกบัพอร์ตโฟลิโอการลงทุนแบบดั้งเดิม 2 แบบ เพ่ือวดัประสิทธิภาพและลกัษณะ

พอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบ 

4.1 อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอ 

     จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ช่วง

เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2008 ถึง เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 เป็นมูลค่าสะสมของผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 5 

รูปแบบ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
 

 
รูปภาพท่ี 1 ผลตอบแทนสะสมพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่ช่วงท่ีเร่ิมลงทุน 01/2008 ถึง 12/2017 (Portfolio Cumulative performance) 
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     จากรูปท่ี 1 พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนมากท่ีสุดตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน  

(Terminal portfolio value) และพอร์ตโฟลิโอแบบ MDPไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนนอ้ยท่ีสุดตลอดช่วงระยะเวลาการ

ลงทุน ส่วนพอร์ตโฟลิโอแบบ  IVP แบบ ERC และ แบบ EW ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนตลอดช่วงระยะท่ีลงทุน

ใกลเ้คียงกนั   

 จากการคาํนวนอัตราผลตอบแทนด้วยวิธีค่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric average return) และ ความผนัผวน

พอร์ตโฟลิโอในแต่ละรูปแบบไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลตอบแทนและความผนัผวนพอร์ตโฟลิโอ   

 

 

 

 

 

 
 

 

  ในตารางท่ี 1 พอร์ตโฟลิโอ แบบ MVP มีผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดและความเส่ียงตํ่าสุดและพอร์ตโฟลิโอ 

MDP มีผลตอบแทนจากการลงทุนไดน้้อยแต่ความผนัผวนพอร์ตโฟลิโอก็ไม่ไดสู้งสุด เม่ือผลการดาํเนินงานจากอัตรา

ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอท่ีปรับดว้ยความเส่ียงพอร์ตโฟลิโอ (Sharpe ratio) และ (Sortiono ratio) และ วดัการขาดทุน

สูงสุดแต่ละพอร์ตโฟลิโอดว้ย (Maximum drawdown) ในตารางท่ี 2 จะแสดงผลไดแ้ก่ Sharpe ratio  Sortino ratio โดยใช้

ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอแบบรายปี ระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ มกราคม ปี ค.ศ. 2008 ถึง ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 และ 

Maximum drawdown ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบดงัแสดงในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 Sharpe ratio  Sortino ratio และ Maximum drawdown portfolio 

 

MVP EW IVP ERC MDP 

Sharpe ratio 0.77 0.25 0.38 0.41 0.21 

Sortino ratio 1.28 0.39 0.59 0.60 0.28 

Maximum drawdown -13.27% -47.14% -35.84% -32.99% -31.88% 

  

ในตารางท่ี 2 พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีอตัราส่วน Sharpe ratio และ Sortino ratio สูงท่ีสุด ในขณะเดียวกนัมีผล

การขาดทุนสูงสุดของพอร์ตโฟลิโอท่ีตํ่าท่ีสุด ส่วนพอร์ตโฟลิโอ แบบ EW และ แบบ MDP มีอตัราส่วน Sharpe ratio และ 

Sortino ratio นอ้ย แต่ พอร์ตโฟลิโอแบบ MDP มีผลการขาดทุนสูงสุดนอ้ยกว่า พอร์ตโฟลิโอแบบ EW เน่ืองจากพอร์ตโฟลิ

โอแบบ MDP มีการกระจายความเส่ียงการลงทุนมากกว่าพอร์ตโฟลิโอแบบ EW  เพราะพอร์ตโฟลิโอแบบ EW จดัสรร

นํ้าหนกัการลงทุนแบบเท่าๆกนัหรือแบบง่ายโดยท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงความเส่ียงในการจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ 

 

MVP EW IVP ERC MDP 

ผลตอบแทนรวม 60.73% 46.17% 52.11% 47.31% 22.66% 

ผลตอบแทนรายเดือน 0.39% 0.31% 0.34% 0.32% 0.17% 

ผลตอบแทนรายปี 4.74% 3.77% 4.18% 3.85% 2.01% 

ความผนัผวนต่อเดือน 1.92% 4.47% 3.28% 2.86% 2.68% 

ความผนัผวนต่อปี 6.64% 15.47% 11.36% 9.91% 9.27% 
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เพ่ือหารือเก่ียวกบัความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนสามารถพิจารณาความผนัผวนยอ้นหลงั 24 เดือนยอ้นหลงัไดจ้าก 

Rolling volatility  ไดจ้ากรูปภาพท่ี 2 

           

 
รูปภาพท่ี 2 Rolling 24-month volatility 

  

จากการศึกษาพบว่าพอร์ตโฟลิโอแบบ EW นั้นมีความเส่ียงท่ีค่อนขา้งอยู่ในระดบัสูงในขณะท่ีพอร์ตแบบ MVP

แบบ MDP แบบ ERC และ แบบ IVP ความผนัผวนของพอร์ตโฟลิโอนั้นอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากตามลาํดบัเหตุผลเพราะ

พอร์ตโฟลิโอไดมี้การจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนแต่ละสินทรัพยโ์ดยคาํนึงถึงความเส่ียงทาํให้พอร์ตโฟลิโอโดยรวมมีความผนั

ผวนอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้ละในช่วงท่ีอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอเพ่ิมข้ึนความผนัผวนพอร์ตโฟลิ

โอแต่ละรูปแบบจะอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า ดา้นล่างคือ ค่า Sharpe ratio และ ค่า Sortino ratio ท่ีวดัผลการดาํเนินงานของ

พอร์ตโฟลิโอตลอดช่วงเวลาท่ีลงทุนคาํนวนจากอตัราผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอ 24 เดือนยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 

ปี ค.ศ. 2008 ถึง เดือนธันวาคม ปี ค.ศ 2009 และจะไดค่้า Rolling 24-month sharpe ratio และ Rolling 24-month sortino 

ratio  ยอ้นหลงัค่าแรกในช่วงเวลา เดือนธนัวาคม ปี ค.ศ 2009  ดงัแสดงในรูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4 ตามลาํดบั 
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รูปภาพท่ี 3 Rolling 24-month sharpe ratio 

 

     ในรูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4 พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP นั้นมีค่า Sharpe ratio สูงกว่าทุกๆพอร์ตโฟลิโอเน่ืองจากพอร์ตโฟ

ลิโอแบบ MVP มีความผนัผวนท่ีตํ่าทาํให้ช่วงท่ีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ในช่วงขาลงก็สามารถสร้าง Sharpe 

ratio ไดสู้งมากกว่าพอร์ตโฟลิโอรูปแบบอ่ืนๆ ในช่วงท่ีสินทรัพยท่ี์ลงทุนในพอร์ตโฟลิโออยูใ่นช่วงขาข้ึนค่า Sharpe ratio จะ

มีค่าเพ่ิมในทุกๆพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบ ค่า Sortino ratio นั้นจะมีค่ามากกว่าค่า Sharpe ratio จากการศึกษาในคร้ังน้ี

พบว่า พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีค่า Sortino ratio มากท่ีสุด ส่วนพอร์ตโฟลิโอแบบ MDP แบบ ERC และ แบบ IVP ค่า 

Sortino ratio มีค่าค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัและพอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีค่า Sortino ratio นอ้ยท่ีสุดจากผลการศึกษา 

  

  
รูปภาพท่ี 4 Rolling 24-month sortino ratio 
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รูปภาพท่ี 5 Maximum drawdown 

 

     ในการศึกษาค่า Maximum dawndown คร้ังน้ีพอร์ตโฟลิโอแบบ EW ขาดทุนสูงสุดในช่วง ปี ค.ศ. 2008 เน่ืองจาก

เป็นช่วงวิกฤตทางการเงินโลกจึงทาํให้พอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีการขาดทุนสูงสุดเกือบ 50%  อนัดบัถดัมาพอร์ตโฟลิโอ

แบบ IVP แบบ ERC แบบ MDP และ แบบ MVP ท่ีมีผลการขาดทุนน้อยท่ีสุดเน่ืองจากพอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีความผนั

ผวนนอ้ยท่ีสุด 

4.2 ขอ้มลูสถิติเบ้ืองตน้ 

ในตารางท่ี 3 เป็นการอธิบายลกัษณะการแจกแจงขอ้มลูทางสถิติเบ้ืองตน้พอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบและวดัมูลค่าความ

เส่ียงของพอร์ตโฟลิโอดว้ย Value-at-risk อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนและความผนัผวนรายเดือนของอตัราผลตอบแทน

พอณ์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบ 

 

MVP EW IVP ERC MDP 

Max.value 5.99% 12.05% 7.72% 6.43% 5.29% 

Min.value -5.63% -20.25% -14.75% -14.04% -15.28% 

History VaR95 -3.45% -7.22% -4.74% -4.09% -4.52% 

Delta normal VaR95 -3.49% -8.35% -6.10% -5.33% -5.03% 

Kurtosis 2.24 4.54 4.43 6.21 11.26 

Skewness -0.45 -0.97 -1.09 -1.46 -2.39 

Mean return 0.41% 0.36% 0.37% 0.34% 0.19% 

Volatility 1.78% 4.26% 3.11% 2.72% 2.57% 

ตารางท่ี 3  ลกัษณะการแจกแจงขอ้มลูพอร์ตโฟลิโอ 
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     ลกัษณะพอร์ตโฟลิโอแบบ  EW มีค่า  Max และ มีค่า  Min สูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุดเน่ืองจากพอร์ตโฟลิโอมีความผนั

ผวนมากท่ีสุด ส่วนพอร์ตโฟลิโอแบบ  MVP มีค่า  History VaR95 และ มีค่า  Delta normal VaR95 น้อยสุดเน่ืองจาก

พอร์ตโฟลิโอมีความเส่ียงตํ่าท่ีสุด ในขณะท่ีพอร์ตโฟลิโอแบบ MDP มีค่า Kurtosis สูงเพราะ มีการแจงข้อมูลอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัพอร์ตโฟลิโอแบบ  MVP ท่ีมีค่า  Kurtosis น้อยขอ้มูลอตัราผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอมีการ

กระจายตวัค่อนขา้งมาก ค่า Skewness พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีค่า Skewness ใกลเ้คียงการแจงแจกแบบปกติท่ีมี Skewness 

เท่ากบัศนูยส่์วนพอร์ตโฟลิโอแบบ  EW แบบ IVP แบบ ERC และ แบบ MDP มีค่า  Skewness เบไ้ปทางซ้าย อตัราผลตอบ

พอร์ตโฟลิโอมีการแจกแจงไปในทางดา้นบวก ส่วนอตัราผลตอบแทนเฉล่ียพอร์ตโฟลิโอและความผนัผวนพอร์ตโฟลิโอ

พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP ทาํผลตอบแทนไดสู้งสุดและความผนัผวนตํ่าสุด 

4.3 วัดการกระจุกตัวนํ้ าหนักสินทรัพย์และการกระจุกตัวนํ้ าหนักความเส่ียงสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ 

(Concentration portfolio) 

     จากการศึกษาพบวา่ พอร์ตโฟลิโอแบบ  MVP มีสัดส่วนการกระจุกตวัในนํ้าหนกัสินทรัพยแ์ละนํ้ าหนักความเส่ียง

ท่ีลงทุนในพอร์ตโฟลิโอมากท่ีสุด เน่ืองจากพอร์ตโฟลิโอแบบ  MVP จะให้นํ้ าหนกัมากในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ามากแต่

ในมุมมองการบริหารความเส่ียงพอร์ตโฟลิโอนั้นถา้สินทรัพยท่ี์ให้นํ้ าหนักการลงทุนมากนั้นเกิดการขาดทุนอย่างหนักหรือ

ผิดนัดชาํระหน้ีแบบไม่คาดคิดจะทาํให้พอร์ตโฟลิโอนั้ นเสียหายอย่างหนัก ส่วนพอร์ตโฟลิโอแบบ  EW มีสัดส่วนการ

กระจุกตวันํ้ าหนกัสินทรัพยท่ี์ลงทุนในพอร์ตโฟลิโอน้อยเพราะสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอมีการให้นํ้ าหนักการลงทุนอย่าง

เท่าๆกนัแต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าพอร์ตโฟลิโอจะมีความเส่ียงตํ่าและพอร์ตโฟลิโอแบบ  ERC  มีสัดส่วนการกระจุกตัว

นํ้ าหนักความเส่ียงท่ีน้อยเน่ืองจากให้ความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโออย่างเท่าเทียมกนั รูปภาพท่ี 5 และ รูปภาพท่ี 6 

อธิบายถึงค่าการกระจุกตวันํ้ าหนกัสินทรัพยแ์ละกระจุกตวันํ้ าหนกัความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ ท่ีมีการปรับเปล่ียน

ส่วนสัดการลงทุนทุกๆ สามเดือน ซ่ึงในท่ีน้ีจะใชเ้ป็นจาํนวน LAP ทั้งหมด 40 LAP ตลอดช่วงการลงทุน 10 ปี  

 

 
รูปภาพท่ี 6 ค่าการกระจุกตวันํ้ าหนกัสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ 
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รูปภาพท่ี 7 ค่าการกระจุกตวันํ้ าหนกัความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ 

 

 

MVP EW IVP ERC MDP 

Average portfolio weight concentration 73.37% 16.67% 23.09% 31.16% 46.84% 

      Average risk weight concentration 73.37% 20.87% 18.20% 16.67% 31.52% 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียการกระจุกตวันํ้ าหนกัสินทรัพยแ์ละการกระจุกตวันํ้ าหนกัความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ 

 

จากการคาํนวณในตารางท่ี 4 หมายเหตุ: Average portfolio weight concentration และ Average risk weight concentration   

คาํนวณจากค่า Herfindahl-Hirscman Index โดยนาํค่าจากรูปภาพท่ี 10 และ รูปภาพท่ี 11 ทั้งหมด 40 LAP มาหาค่าฉล่ียจะได้

ค่าตามตารางท่ี 4 

 

4.4 อตัราหมุนการหมุนเวียนสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ   

ในตารางท่ี 5 อธิบายถึงการหมุนเวียนสัดส่วนสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอว่ามีความท่ีในการซ้ือขายสินทรัพยม์ากน้อยแค่

ไหนโดยท่ีการคาํนวณอตัราส่วนหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอได ้ 

 

 

MVP EW IVP ERC MDP 

Total PTR 184.92% 463.11% 385.95% 345.45% 308.06% 

      Annualized PTR 19.72% 53.53% 43.67% 38.59% 33.75% 

ตารางท่ี 5 อตัราการหมุนเวียนสินทรัพย ์(PTR) 

 

จากการคาํนวณ Total PTR คืออตัราการหมุนเวียนสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีลงทุน และ 

Annualized PTR คืออตัราการหมุนเวยีนสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอต่อปี 
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     จากการศึกษาพบว่าพอร์ตโฟลิโอแบบ  MVP มีอตัราการหมุนเวียนของพอร์ตโฟลิโอตํ่าเน่ืองจากพอร์ตโฟลิโอ

แบบ  MVP มีความผนัผวนตํ่าเพราะถือสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนตํ่าไวม้ากทาํให้พอร์ตโฟลิโอแบบ  MVP เม่ือถึงรอบการ

ปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอแบบ  MVP จึงมีอตัราส่วนหมุนเวียนตํ่าส่วนพอร์ตโฟลิโอแบบ EW 

มีอตัราส่วนหมุนเวียนของพอร์ตโฟลิโอมากเน่ืองพอร์ตโฟลิโอแบบ  EW มีความผนัผวนมากและให้นํ้ าหนักการลงทุนใน

สินทรัพยอ์ยา่งเท่าๆกนัจึงทาํเม่ือถึงรอบการปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนจึงมีการปรับเปล่ียนสัดส่วนสินทรัพยเ์ขา้และออก

จากพอร์ตโฟลิโอมากส่วนพอร์ตโฟลิโอแบบ IVP แบบ ERC และ แบบ MDP มีอัตราส่วนหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอมาก

ตามลาํดบั 

 

5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

     5.1 บทสรุป 

     การศึกษาเร่ืองพอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง ผลการ

ขาดทุนสูงสุด ขอ้มลูสถิติเบ้ืองตน้ และการกระจุกตวัของสัดส่วนและนํ้าหนกัความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือใชใ้น

การตัดสินใจเลือกลงทุนในพอร์ตโฟลิโอทั้งห้ารูปแบบ ปัจจุบนัพอร์ตโฟลิท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงได้เข้ามามีบทบาทใน

อุตสาหกรรมกองทุนรวมมากข้ึน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมก็พยายามสร้างพอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงข้ึนมาเพ่ือ

เป็นทางเลือกใหม่ให้กบันักลงทุนท่ีต้องการการลงทุนในรูปแบบใหม่การศึกษาในส่วนแรกจะศึกษาถึงการวดัผลการ

ดาํเนินงานยอ้นหลงัของพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือให้นักลงทุนทราบว่าในช่วงเวลา 10 ปี ยอ้นหลงัท่ีผ่านมาพอร์ตโฟลิโอแต่ละ

รูปแบบให้ผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงใด และใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีคาํนวณไวป้ระเมินระดบัความเส่ียงแต่ละ

พอร์ตโฟลิโอ เพ่ือใหน้กัลงทุนและผูศึ้กษางานวิจยัเลือกรูปแบบพอร์ตโฟลิโอท่ีเหมาะสมกบันักลงทุนและผูศึ้กษางานวิจยั 

ผลการศึกษาจะใชม้าตราวดั Sharpe ratio และ Sortino ratio พบว่าเม่ือวดัผลการดาํเนินงานตลอดช่วง 10 ปี ยอ้นหลัง 

พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP ให้ผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดีท่ีสุด นอ้ยท่ีสุดคือพอร์ตโฟลิโอแบบ MDP ให้ผลตอบแทน 

ท่ีปรับดว้ยความเส่ียงน้อยท่ีสุด ตามลาํดบั และใชว้ิธีวดัผลการดาํเนินงานพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบว่าตลอดช่วงเวลาท่ี

ลงทุนมีผลการขาดทุนสูงสุดเป็นเท่าไรดว้ยวิธีการคาํนวนหาค่า  Maximum dawndown จากผลการศึกษาสรุปว่า พอร์ตโฟลิ

โอแบบ EW มีผลขาดทุนสูงสุดตลอดช่วงเวลาท่ีลงทุนเน่ืองจากพอร์ตโฟลิโอจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนในสินทรัพยเ์ท่าๆกนั 

ไม่ไดค้าํนึงถึงความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีผลการขาดทุนพอร์ตโฟลิโอนอ้ยท่ีสุด  

     ในส่วนท่ีสองจะศึกษาขอ้มลูสถิตเบ้ืองตน้และลกัษณะเฉพาะพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนของพอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีค่าสูงสุดและค่าตํ่าท่ีสุดมากเป็นอันดับท่ีหน่ึง เน่ืองจาก

พอร์ตโฟลิโอมีความผนัผวนมาก อนัดบัถดัมาคือพอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดน้อยตามลาํดบัส่วนอตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือน พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนมากท่ีสุด และพอร์ตโฟลิโอแบบ 

MDP นอ้ยท่ีสุด และค่าความผนัผวนรายเดือนพอร์ตโฟลิโอแบบ EW  มีค่ามากท่ีสุดอนัดบัถดัมาคือพอร์ตโฟลิโอแบบ MVP 

ซ่ึงมีค่านอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั ส่วนการศึกษามลูค่าความเส่ียงพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบโดยใชว้ิธีวดัแบบ History data  VaR 

ซ่ึงผลการศึกษาสรุปว่า พอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีมลูค่าความเส่ียงมากท่ีสุดท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 อนัดบัถดัมาคือพอร์ตโฟลิ

โอแบบ MVP ซ่ึงมีมลูค่าความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และวิธีการวดัมลูค่าความเส่ียงแบบ Delta normal VaR ผลการศึกษา

สรุปว่า พอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีมลูค่าความเส่ียงมากท่ีสุดท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พอร์ตโฟลิโอแบบ MDP และ แบบ MVP 

ซ่ึงมีมลูค่าความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั ส่วนการแจกแจงขอ้มลูอตัราผลตอบแทนนั้นผลการศึกษาพบวา่ พอร์ตโฟลิโอแบบ 
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MVP มีค่าความเบแ้ละค่าความโด่งเขา้ใกลรู้ปแบบการแจกแจงแบบปกติมากท่ีสุด  โดยทุกพอร์ตโฟลิโอนั้นค่าความเบติ้ด

ลบหรือมีการแจกแจงขอ้มูลเบไ้ปทางซ้ายนั้นหมายถึงขอ้มูลอตัราผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอมีอตัราผลตอบแทนเป็นบวก

โดยส่วนใหญ่ จากนั้นจะวดัการกระจุกตวันํ้ าหนักสินทรัพยแ์ละนํ้ าความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบ 

พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีการกระจุกตวันํ้ าหนักสินทรัพยม์ากท่ีสุดเน่ืองจากพอร์ตโฟลิโอแบบ MVP จะให้สัดส่วนการ

ลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ามากแต่ในกรณีท่ีสินทรัพยท่ี์ลงทุนขาดทุนเป็นจาํนวนมากหรือมูลค่าลดลงอย่างมี

นัยสําคญั เช่น ตราสารหน้ีท่ีลงทุนเกิดการผิดนัดชาํระหน้ี พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP จะเกิดการสูญเสียมากท่ีสุดเน่ืองจาก

ลงทุนสินทรัพยอ์ยู่ไม่ก่ีสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ อนัดับถัดมาคือพอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีการกระจุกตัวสินทรัพยใ์น

พอร์ตโฟลิโอนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาดพอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีการให้นํ้ าหนกัการลงทุนในสินทรัพยอ์ย่างเท่าๆกนั ถา้สินทรัพย์

ใดสินทรัพยห์น่ึงขาดทุนมลูค่าเป็นศูนยก์็ยงัมีสินทรัพยอ่ื์นๆในพอร์ตโฟลิโอท่ีมีมูลค่าเหลืออยู่ ส่วนการกระจุกตวันํ้ าหนกั

ความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีการกระจุกตวันํ้ าหนักความเส่ียงมากท่ีสุด อนัดบัถดัมาคือ

พอร์ตโฟลิโอแบบ ERC นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากพอร์ตโฟลิโอแบบ ERC มีการให้นํ้ าหนกัความเส่ียงสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอ

อย่างเท่าๆกนั  ส่วนอัตราหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบ พอร์ตโฟลิโอแบบ EW มีอตัราส่วนหมุนเวียนมากท่ีสุด

เน่ืองจากทุกๆสามเดือนตอ้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอให้มีสัดส่วนเท่ากนัทุกคร้ังท่ีมีการปรับ

สัดส่วนการลงทุน อนัดบัถดัมาพอร์ตโฟลิโอแบบ MVP มีอตัราส่วนหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอน้อยท่ีสุดตามลาํดบัเน่ืองจาก

พอร์ตโฟลิโอแบบ MVP ไม่ค่อยมีการปรับสัดส่วนการลงทุนมากนกัเพราะสินทรัพยท่ี์ถือส่วนใหญ่มีความเส่ียงตํ่า 

จากการศึกษาทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาในตอนตน้ สาํหรับพอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงเปรียบเทียบกบัพอร์ตโฟลิ

โอแบบดั้งเดิม  โดยวดัดว้ยผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยความเส่ียงและผลการขาดทุนสูงสุดพอร์ตโฟลิโอนั้น พอร์ตโฟลิโอแบบ 

MVP ทาํไดดี้ท่ีสุดตามมาดว้ยพอร์ตโฟลิโอแบบ MDP ตามลาํดบั ส่วนในมุมมองการบริหารความเส่ียง พอร์ตโฟลิโอแบบ 

MVP มีการกระจุกตวัสัดส่วนสินทรัพยแ์ละสัดส่วนความเส่ียงสินทรัพยม์ากเกินไปซ่ึงพอร์ตโฟลิโอแบบ ERC แบบ IVP 

และ แบบ MDP ทาํไดค่้อนขา้งดีกว่าสินทรัพยใ์นพอร์ตโฟลิโอกระจุกตวัน้อย โดยสรุปการตดัสินใจเลือกพอร์ตโฟลิโอแต่

ละแบบข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมว่าผูล้งทุนและผูศึ้กษางานวิจัยจะประเมินการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบดว้ย

วิธีการแบบไหนซ่ึงพอร์ตโฟลิโอแต่ละรูปแบบมีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกนั 

5.2 ขอ้จาํกดัในการศึกษา 

     พอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงมีเพียง 3 วิธี ซ่ึงอาจจะน้อยเกินไปสําหรับการเปรียบเทียบกบัพอร์ตโฟลิโอ

รูปแบบดั้งเดิม ตวัอยา่งพอร์ตโฟลิโอท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง เช่น Beta risk portfolio , Alpha portfolio และ  การทาํ ทดสอบ

ยอ้นกลบัพอร์ตโฟลิโอขอ้มลูกองทุน ETF ยงัมีขอ้มลูยอ้นหลงัท่ีนอ้ยเกินไป 

5.3 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังถดัไป 

     ยงัมีรูปแบบพอร์ตโฟลิโอสมยัใหม่ท่ีคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆในการลงทุนให้ศึกษาเพ่ิมเติม เช่น Low beta portfolio , 

Dividend portfolio, Value portfolio , Momentum portfolio จะทาํให้นกัลงทุนและผูศึ้กษางานวิจยัไดท้ราบถึงผลตอบแทน

ความเส่ียงและคุณลกัษณะพอร์ตโฟลิโอไวใ้ชใ้นการตดัสินใจไดม้ากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่ม

ประกนัภัย (ตวัแปรตาม) กับปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ตวัแปรอิสระ) โดยแบบจาํลองท่ีเหมาะสม

สําหรับวิเคราะห์ คือแบบจาํลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) เน่ืองจากคุณสมบติัของตวัแปรมีทั้งท่ีเป็น I(0) 

และ I(1) และผลการทดสอบพบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยั  ปริมาณ

การจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศ อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จาํนวนผูป้ระกนัตนภาค

บงัคบั (มาตรา 33) ดชันีราคาค่าจา้งแรงงาน และ ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ  

จากการประมาณความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ และ ดชันีราคาค่าจา้งแรงงาน ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัจากอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป และ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

ส่งผลกระทบทางบวกต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในระยะยาวท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 5 ในขณะท่ี ปริมาณ

การจาํหน่ายรถยนต์ และจาํนวนผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) ส่งผลกระทบทางลบต่อดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่ม

ประกนัภยัในระยะยาวท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 10   

คาํสําคญั:  ADRL, Bound test, Long-run relationship, Insurance index, ดุลยภาพระยะยาว 

ABSTRACT 

The objective of this study is to study long-run equilibrium relationship between insurance index and economic 

factors by applying an ARDL (Autoregressive Distributed Lag) model. The results found long-run equilibrium 

relationship between insurance index, domestic passenger car sales, exchange rates (reference rate: USD), time deposits 

rate (weighted average), SET index, consumer price index, manufacturing production index, insured persons, labour cost 

index and gross domestic product.  

The results indicate that time deposits rate (weighted average), gross domestic product and labour cost index are 

not significantly related to insurance index in the long-run. The other factors are significant, where exchange rates 

(reference rate: USD), SET index, consumer price index and manufacturing production index have positively related to 

insurance index in the long-run at 5% confidence level; while domestic passenger car sales and insured persons have 

negatively related to insurance index in the long-run at 10% confidence level. 

Keywords: ADRL, Bound test, Long-run relationship, Insurance index, long-run equilibrium 
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1. บทนํา 

ธุรกิจดา้นประกนัภยัในประเทศไทยจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การประกนัชีวิต คือ การชดเชยรายไดท่ี้

ตอ้งสูญเสียไปอนัเน่ืองมาจาก การตาย ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือชราภาพ และ 2) การประกนัวินาศภยั คือ ผูรั้บประกนัภยั

ตกลงชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้ผูเ้อาประกนัภยั หากทรัพยสิ์นท่ีทาํประกนัภยัเอาไวเ้กิดความสูญเสียหรือเสียหายจากภยั

ต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัประกนัภยั มีจาํนวนทั้งส้ิน 85 บริษทั โดยเป็นบริษทัประกนัภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

มีจาํนวน 16 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทัประกนัชีวิต 1 บริษทั (BLA) บริษทัประกนัวินาศภยั 13 บริษทั (AYUD, BKI, BUI, 

CHARAN, INSURE, MTI, NKI, NSI, SMK, TIC, TIP, TSI, TVI) และบริษทัรับประกนัภยัต่อจาํนวน 2 บริษทั (THRE, 

THREL) 

ธุรกิจกลุ่มประกนัภยัถือเป็นอีกหน่ึงหมวดธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่อการขบัเคล่ือนประเทศเน่ืองจากเป็นสถาบนั

การเงินท่ีมีความสาํคญัต่อการระดมทุนระยะยาวของภาครัฐและเอกชนเพ่ือนาํไปใชพ้ฒันาประเทศในดา้นต่างๆ อีกทั้งเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงรวมถึงสร้างหลกัประกนัความมัน่คงให้กบัชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงกลไกการสร้างรายได้

ของบริษทัประกนัภยั หลกัการคือรับเงินเบ้ียประกนัภยัจากลูกคา้ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว แลว้นาํเงินดงักล่าวไปบริหาร

ให้เกิดผลตอบแทนงอกเงยข้ึน ในรูปแบบของรายได ้ดอกเบ้ียรับจากการฝากเงิน ลงทุนในตราสารหน้ีหรือนาํไปลงทุนใน

ตราสารทุนทั้งในหรือนอกตลาดหลกัทรัพย ์โดยเนน้การบริหารเงินเพ่ือนาํไปจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายเงินคืนตาม

กรมธรรมใ์ห้แก่ลูกคา้เม่ือครบกาํหนด 

โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (2549 -2560) ธุรกิจประกนัภยัของไทยมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัเฉล่ีย 10.8% 

ต่อปี หรือคิดเป็น 2 เท่าของการเติบโตของ GDP เฉล่ียท่ี 5.5% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกนั แต่กย็งัพบว่าประชากรไทยมีการใช้

ประโยชน์จากการทาํประกนัภัยในการบริหารจัดการความเส่ียงน้อยมาก สะทอ้นไดจ้ากสัดส่วนเบ้ียประกันภยัเทียบกับ 

GDP (Insurance Penetration) สําหรับปี 2560 เท่ากบั 5.32% ขณะท่ีสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัเทียบกบั GDP ของญ่ีปุ่นสูงถึง 

10.80% และองักฤษ 10.60%  

ถา้มองภาพรวมเบ้ียประกนัภยัรับของกลุ่มประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั ในปี 2560 เท่ากบั 8.21 แสนลา้นบาท 

เติบโต 5.3% จากปีก่อน สูงกว่าเม่ือเทียบกบัการเติบโตของ GDP ท่ีระดบั 3.9% ในช่วงเดียวกนั โดยแบ่งเป็นเบ้ียประกนัชีวิต

รับรวม (คิดเป็นสัดส่วน 73% ของเบ้ียประกนัภยัรับตรงรวม) เท่ากบั 6.01 แสนลา้นบาท เติบโต 5.9% จากปีก่อน และเบ้ีย

ประกนัภยัรับรวมของกลุ่มประกนัวินาศภยัเท่ากบั 2.20 แสนลา้นบาท (27% ของเบ้ียประกนัภยัรับรวม) เพ่ิมข้ึน 3.7% จากปี

ก่อน ดงัภาพท่ี 1.1 
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ท่ีมา สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 

ภาพท่ี 1.1 การเติบโตของเบ้ียประกนัรับรวม 
 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัของการวิเคราะห์หุ้นประกนัภยัท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือการเขา้ถึงขอ้มูลไดย้าก (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สําหรับข้อมูลรายเดือน) เน่ืองจากขอ้มูลอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่จาํกดัและไม่ไดมี้ความเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

เท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) อยู่

ระหว่างการปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู ดงันั้นในบทความน้ีจะใชด้ชันีราคาหลกัทรัพยข์องหมวดประกนัภยั (รายเดือน) เป็น

ตวัแทนแสดงการเติบโตของธุรกิจกลุ่มประกนัภยั เน่ืองจากขอ้มูลอตัราการเติบโตของทั้งดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละจาํนวน

เบ้ียรับประกนัภยัสอดคลอ้งไปในทางทิศเดียวกนั แสดงดงัภาพท่ี 1.2   
 
 

 
ท่ีมา ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

หมายเหตุ ใชข้อ้มูลเฉล่ียรายปีของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยั 
 

ภาพท่ี 1.2 อตัราการเติบโตสะสมของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละจาํนวนเบ้ียประกนัภยั 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 2625 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือตอ้งการทดสอบว่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ประกนัภยัในระยะยาวหรือไม่ และสอดคลอ้งตามแนวคิดวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานและทฤษฎีการลงทุนหรือไม่ โดยจะสร้าง

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัและปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. การดําเนินการวจิัย 
 

3.1 กรอบแนวคดิทางทฤษฎ ี

ขอ้มลูปัจจยัหรือตวัแปรท่ีเลือกนาํมาศึกษาถึงความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในการศึกษาน้ีจะถูก

จดัเก็บและนาํเสนอขอ้มลูเป็นเชิงปริมาณหรือเป็นตวัเลขทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเช่ือว่าตวัแปรดงักล่าวจะส่งผลต่อดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มประกนัภยัในระยะยาว โดยในการพิจารณาเลือกตวัแปรท่ีจะนาํมาใชใ้นแบบจาํลองจะอาศยัแนวคิดตามการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน และทฤษฏีการลงทุนดงัน้ี 
 

• แนวคดิการวเิคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจยัทางดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบหรือท่ีจะนาํมาใช้

ประเมินราคาหลักทรัพย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินราคาหุ้นสามญัของบริษัทต่างๆ ท่ีอยู่ในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) 

เป็นการประเมินจากตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP (Gross Domestic 

Product) อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงถา้บรรยากาศการลงทุนดี หรือสภาพเศรษฐกิจคล่องตวั ย่อม

ส่งผลให้ราคาหุ้นสามญัของบริษทัประกนัภยัต่างๆ ปรับตวัสูงข้ึน และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน

ยอ่มมีโอกาสความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีสูง และ 2) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry 

Analysis) เป็นการพิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดจะไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจเติบโต และควร

หลีกเล่ียงอุตสาหกรรมใดเม่ือเศรษฐกิจตกตํ่า นอกจากนั้ นควรดูว่าธุรกิจนั้นกาํลงัจบักลุ่มลูกคา้ใด พ้ืนท่ีใด 

ขนาดของตลาดเป็นอยา่งไร มีแนวโนม้จะท่ีขยายตวัไดเ้ท่าไหร่ ตวัอย่างเช่น ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีส่วนแบ่ง

ทางตลาดกว่า 50% เป็นดา้นประกนัภยัรถยนต์ ดงันั้นถา้ปริมาณจาํหน่ายรถยนต์มีอตัราการเติบโตท่ีสูง จึงมี

ความเป็นไปไดว้่าราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัประกนัวินาศภยันั้นควรจะขยบัตวัสูงข้ึนเช่นเดียวกนั  

• ทฤษฏกีารลงทุน กล่าวคือการซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงให้ผลตอบแทน

เป็นสัดส่วนกับความเส่ียง โดยการลงทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การลงทุนเพ่ือการบริโภค 

(Consumer Investment) เป็นการซ้ือสินคา้ประเภทคงทน และจ่ายดว้ยเงินท่ีไดจ้ากการออม เช่น รถยนต์ หรือ

อสังหาริมทรัพย ์โดยการลงทุนลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัผลตอบแทนในรูปของตวัเงิน แต่หวงัความพึงพอใจในการ

ใช้สินค้า 2) การลงทุนในธุรกิจ (Business Investment) เป็นการซ้ือสินทรัพยส์ําหรับประกอบธุรกิจอัน

ก่อให้เกิดรายไดแ้ละเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการนาํเงินท่ีสะสมไวห้รือเงินกูย้มืมาลงทุน

ในสินคา้ประเภททุน เคร่ืองจกัร ท่ีดิน โรงงาน เพ่ือเป็นปัจจยัในการผลิตสินคา้และบริการ การลงทุนลกัษณะน้ี
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หวงัผลกาํไรจากการลงทุน และ 3) การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) การลงทุนใน

รูปของหลักทรัพย ์เช่นพนัธบตัร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ เป็นต้น การลงทุนลักษณะน้ีเป็นการลงทุนทางอ้อมท่ี

แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูท่ี้มีเงินแต่ไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการเอง สามารถนาํเงินไปซ้ือหลกัทรัพย์

เพ่ือลงทุนโดยไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล หรือส่วนต่างราคา ซ่ึงจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความ

เส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน ตวัอยา่งเช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยอ์ยู่ในระดบัท่ีตํ่า อาจส่งผล

ให้ผูล้งทุนหันมาลงทุนในผลิตภณัฑค์วบการลงทุน (Investment Link Product) ของบริษทัประกนัภยัมากข้ึน 
 

3.2 แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในแบบจาํลองจะประกอบดว้ยตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซ่ึงคือดชันีราคาหุ้นกลุ่มประกนัภยั ซ่ึงจะแปร

ผนัตามตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ซ่ึงจะมีทั้งหมด 9 ตวัแปร และในแบบจาํลองจะใส่ค่า Natural Logarithm กบั

ตวัแปรท่ีมีหน่วยท่ีไม่ใช่ร้อยละหรืออตัราส่วน ดงันั้นแบบจาํลองท่ีใชศึ้กษาแสดงไดด้งัสมการดงัน้ี 
 

ln(INSURE) t  = β0 + β1 ln(CAR) t  + β2 ln(EXC) t  + β3 FIX t  + β4 ln(SET) t   

  + β5 ln(CPI) t  + β6 ln(MPI) t  + β7 ln(IP) t  + β8 ln(LCI) t   

  + β9 ln(GDP) t  + ut 
 

โดยท่ี ln(INSURE) คือ ค่า Natural Logarithm ของดชันีราคาหุ้นกลุ่มประกนัภยั 

 ln(CAR)  คือ ค่า Natural Logarithm ของปริมาณการจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศ 

 ln(EXC)  คือ ค่า Natural Logarithm ของอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหว่างธนาคาร 

 FIX  คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 ln(SET)  คือ ค่า Natural Logarithm ของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ln(CPI)  คือ ค่า Natural Logarithm ของดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (2558 = 100) 

 ln(MPI)  คือ ค่า Natural Logarithm ของดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

 ln(IP)  คือ ค่า Natural Logarithm ของจาํนวนผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) 

 ln(LCI)  คือ ค่า Natural Logarithm ของดชันีราคาค่าจา้งแรงงาน ครอบคลุมเฉพาะค่าจา้ง 

 ln(GDP)  คือ ค่า Natural Logarithm ของผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ 
 

3.3 สมมตฐิานของค่าพารามเิตอร์ในแบบจําลอง 

สมมติฐานของตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชใ้นแบบจาํลอง ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

• ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ (CAR) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในทิศทางเดียวกนัหรือ 

β1 > 0 ทั้งน้ีเป็นเพราะปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์แสดงถึงจาํนวนรถยนต์ท่ีจาํหน่ายไดภ้ายในประเทศซ่ึง

จะตอ้งทาํประกนัภยัรถยนตทุ์กคนั ส่งผลให้เม่ือมีการจาํหน่ายรถยนต์เพ่ิมข้ึนก็เท่ากบัว่าจะมีการทาํประกนัภยั

เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั และส่งผลไปถึงกาํไรของกิจการเพ่ิมข้ึน มีผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 
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• อัตราแลกเปลี่ยน (EXC) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในทิศทางเดียวกนัหรือ β2 > 0 

เน่ืองจากการท่ีเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็ตาม ย่อมมีผูท่ี้ไดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์ และการท่ีบริษัท

ประกนัภยันาํเงินค่าเบ้ียประกนัไปบริหารให้เกิดผลตอบแทน ซ่ึงการท่ีจะคาดการณ์ถึงกาํไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนนั้น อาจจะเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้ากเน่ืองจากตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดท่ีมี

ความผนัผวนมาก ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในการลงทุน จึงมีการป้องกนัความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (hedging) ด้วยการใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์ อาทิ  

สัญญาฟิวเจอร์ ฟอร์เวิร์ด หรือสวอป ซ่ึงจะช่วยลดความผนัผวนของผลตอบแทนจากการลงทุนต่างประเทศได ้

เหตุผลอีกประการนั้นคือเม่ือค่าเงินบาทแข็งค่าชาวต่างชาติก็จะมีความมัน่ใจการนาํเขา้สินคา้เพ่ิมข้ึน ทาํให้เกิด

การทาํประกนัสินคา้มากข้ึน ส่งผลถึงกาํไรของบริษทัประกนัจะมีมลูค่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลไปยงัความเช่ือมัน่ต่อการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาหลกัทรัพยมี์ค่าเพ่ิมข้ึน 

• อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจําถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (FIX) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัใน

ทิศทางตรงกนัข้ามหรือ β3 < 0 ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนับริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทเน้นขายผลิตภัณฑ์

ประกนัชีวิตแบบคุม้ครอง และผลิตภณัฑ์ควบการลงทุน (Investment Link Product) มากข้ึน ดงันั้นหากอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับตํ่า ก็อาจจะส่งผลให้ผูล้งทุนหรือประชาชนหันมาซ้ือ

ผลิตภณัฑด์งักล่าวมากข้ึนทาํให้ราคาหลกัทรัพยมี์ค่าเพ่ิมข้ึน 

• ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัใน

ทิศทางเดียวกนัหรือ β4 > 0 ทั้งน้ีเป็นเพราะดชันีราคาหลกัทรัพยแ์สดงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ ซ่ึงช้ีนาํสาํหรับการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้กล่าวคือหากตลาดหลกัทรัพยเ์ดือนก่อนหน้ามีการ

เคล่ือนไหวเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนหรือเป็นแรงจูงใจให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนมากข้ึน

ซ่ึงจะมีผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน 

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในทิศทางเดียวกนัหรือ β5 > 0 

ทั้งน้ีเน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้และบริการในแต่ละงวด ซ่ึง

สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัภาวะเงินเฟ้อไดอี้กวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัวดัอาํนาจซ้ือของประชาชนหรือผูบ้ริโภค 

กล่าวคือถา้อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน จะส่งผลให้มีการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัภยัมากข้ึน ในขณะท่ีค่าเบ้ียประกนัแต่ละ

ผลิตภณัฑไ์ม่ไดป้รับตวัสูงเท่ากบัอตัราเงินเฟ้อ เน่ืองจากทางการไดก้าํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือไม่ให้เกิดการเอา

รัดเอาเปรียบกบัผูบ้ริโภค 

• ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในทิศทางเดียวกนั

หรือ β6 > 0 เน่ืองจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวบ่งช้ีหรือสะทอ้นถึงสภาวะการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือถา้ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวั ผูป้ระกอบการก็จะมีการทาํประกนัภัย

เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั และส่งผลไปถึงกาํไรของกลุ่มธุรกิจประกนัภยั มีผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 
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• จํานวนผู้ประกนัตนภาคบังคบัตามมาตรา 33 (IP) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในทิศทาง

ตรงกนัขา้มหรือ β7 < 0 ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 คือ พนกังานบริษทัเอกชนทัว่ไป ซ่ึงมีสถานะเป็นลูกจา้งท่ี

ทาํงานอยู่ในสถานประกอบการท่ีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป อายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี โดยมี

หน้าท่ีต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกนัตนจะได้รับความคุม้ครอง มีดงัน้ี กรณี

เจ็บป่วย / อุบติัเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณี

ว่างงาน จะเห็นไดว้่าเม่ือผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินเพ่ือเฉล่ียความเส่ียงจากกรณีต่างๆ ไปแลว้ ดงันั้นจึงอาจส่งผล

ให้ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํประกนัอีก 

• ดัชนีราคาค่าจ้างแรงงาน ครอบคลุมเฉพาะค่าจ้าง (LCI) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัใน

ทิศทางเดียวกนัหรือ β8 > 0 ทั้งน้ีเน่ืองจากดชันีค่าจา้งแรงงานเป็นดชันีท่ีสามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงการ

เคล่ือนไหวของระดบัราคาค่าจา้งและบริการของแรงงานในแต่ละภาคการผลิต ส่งผลให้ลูกจา้งเขา้มาลงทุน

มากข้ึนซ่ึงจะมีผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน 

• ผลติภณัฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในทิศทางเดียวกนัหรือ 

β9 > 0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน ท่ีกล่าวว่าการเปล่ียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์กล่าวคือหลกัทรัพยมี์ระดบัราคาลดลงเม่ือเศรษฐกิจชะลอตวัและ

จะมีราคาสูงข้ึนเม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึน 
 

3.4 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

สําหรับขอ้มูลแต่ละตัวแปรท่ีจะนาํไปใช้ในเป็น Input แบบจาํลอง จะเป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 

2548 ถึงธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 156 เดือน และจากการรวบรวมขอ้มูลพบว่า ขอ้มูลบางตวัแปรเป็นขอ้มูลรายเดือน

อยูแ่ลว้ และขอ้มลูบางตวัแปรเป็นขอ้มลูรายไตรมาส และมีแหล่งท่ีมาของขอ้มลูต่างๆ กนั สรุปไดด้งัตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แหล่งท่ีมาของขอ้มลูและความถ่ีของขอ้มลู 
 

ตัวแปร ความหมาย หน่วย แหล่งที่มาของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล 

INSURE 

 

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มประกนัภยั ดชันี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

รายเดือน 

CAR ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต ์ คนั ธนาคารแห่งประเทศไทย รายเดือน 

EXC อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้ าหนักระหวา่ง

 

บาท ธนาคารแห่งประเทศไทย รายเดือน 

FIX อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก ร้อยละ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายเดือน 

SET ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี ธนาคารแห่งประเทศไทย รายเดือน 

CPI ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (2558 = 100) ดชันี กระทรวงพาณิชย ์ รายเดือน 

MPI ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดชันี ธนาคารแห่งประเทศไทย รายเดือน 

IP จาํนวนผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) คน ธนาคารแห่งประเทศไทย รายเดือน 

LCI ดชันีราคาค่าจา้งแรงงาน ครอบคลุมเฉพาะค่าจา้ง ดชันี ธนาคารแห่งประเทศไทย รายไตรมาส 

GDP ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ ลา้นบาท สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายไตรมาส 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 2629 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

ดงันั้นเพ่ือให้ขอ้มลูตวัแปรทุกตวัมีความถ่ีเป็นรายเดือนเหมือนกนั จึงตอ้งจะทาํการแปลงขอ้มูลรายไตรมาส ซ่ึงมี

อยู ่2 ตวัแปร คือ LCI และ GDP ให้เป็นรายเดือนดว้ยวิธี Chow-Lin (1971) ซ่ึงเป็นวิธีการประมาณค่าขอ้มูลอนุกรมเวลาจาก

ขอ้มลูท่ีมีความถ่ีตํ่าไปสู่ขอ้มลูท่ีมีความถ่ีสูงกว่า ซ่ึงผลจากการแปลงขอ้มลูรายไตรมาสให้เป็นรายเดือนดงักล่าว แสดงไดด้งั 

ภาพท่ี 3.1 จะเห็นว่าขอ้มลูท่ีถูกแปลงให้เป็นรายเดือนมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเดิม ดงันั้นน่าจะนาํไปใชแ้ทนขอ้มลูท่ีมี

ความถ่ีเป็นรายไตรมาสไดดี้ สาํหรับขอ้มลูของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความถ่ีเป็นรายเดือนอยูแ่ลว้จะแสดงในภาพท่ี 3.2 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงขอ้มลูตวัแปร GDP และ LCI ท่ีถูกแปลงเป็นรายเดือน 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 2630 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงขอ้มลูตวัแปรท่ีมีความถ่ีเป็นรายเดือน 
 

3.5 วธิีการศึกษา 

วิธีการศึกษาในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Relationship) ท่ีสําคญัมีอยู ่3 

วิธี ไดแ้ก่ วิธีการท่ีเสนอโดย Engle and Granger (1987) วิธีการท่ีเสนอโดย Johansen (1991 และ 1995) และวิธีการล่าสุดท่ี

เสนอโดย Pesaran, Shin and Smith (2001) ซ่ึงการเลือกใชว้ิธีการใดนั้น จะข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัความน่ิง (Stationary) ของ

ทั้งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ดงันั้นในการศึกษาน้ีจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี  
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

1. การทดสอบความน่ิง (Stationary Test หรือ Unit Root Test) – เน่ืองจากตวัแปรหรือขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time-

Series Data) ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนัมกัจะมีความสัมพนัธ์กนั ทาํให้ตวัแปรมีลกัษณะไม่น่ิง (Non-

Stationary) กล่าวคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความแปรปรวน (Variance) มีค่าไม่คงท่ีเม่ือเวลาเปล่ียนไป ซ่ึงหากตวัแปรมี

ลกัษณะไม่น่ิงแลว้ จะทาํให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจาํลองเกิดปัญหาความสัมพนัธ์ท่ีไม่แทจ้ริง กล่าวคือตวัแปร

เหมือนจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัแต่ในความเป็นจริงไม่ไดส้ัมพนัธ์กนั ดงันั้นจึงตอ้งนาํตวัแปรแต่ละตวัมาทดสอบความ

น่ิงเสียก่อน ซ่ึงวิธีการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดวิธีหน่ึงก็คือวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) ซ่ึง

สรุปไดด้งัน้ี กาํหนดให้อนุกรมเวลา Xt  มีรูปแบบ AR(p) สมการท่ีใชท้ดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลา X t  ดว้ยวิธี ADF 

แบ่งเป็นสามกรณีแสดงไดด้งัน้ี 
 

None ∆Xt =  γXt−1 +  ∑ Ci∆Xt−i +  εt
p−1
i=1    (1) 

 

Intercept ∆Xt =  β0 +  γXt−1 +  ∑ Ci∆Xt−i + εt
p−1
i=1   (2) 

 

Intercept & Trend ∆Xt =  β0 + β1t +  γXt−1 +  ∑ Ci∆Xt−i +  εt
p−1
i=1   (3) 

 

ค่าความล่าช้า (p) ท่ีจะใชใ้นสมการขา้งบนน้ี จะเลือกดว้ยการใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีว่า จะตอ้งทาํให้ค่า Schwarz Information 

Criterion (SIC) มีค่าตํ่าท่ีสุด วิธีการทดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลา X t ดว้ยวิธี ADF จะใชส้มมุติฐานหลกัและสมมุติฐาน

รองดงัน้ี 
 

H0: γ = 0 ซ่ึงหมายถึง อนุกรมเวลา Xt ไม่มีความน่ิง หรือมี Unit Root  

H1: γ < 0 ซ่ึงหมายถึง อนุกรมเวลา Xt มีความน่ิง หรือไม่มี Unit Root  
 

จะใชค่้าสถิติ t ของ γ� มาใชเ้ทียบกบัค่าวิกฤตของ MacKinnon ส่วนค่าสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ิ ∆Xt−i (i = 1, 2, …, p-1) 

สามารถเทียบกบัค่าวิกฤติจากตาราง t หรือ F ได ้สาํหรับการเลือกว่าควรใชส้มการท่ี (1), (2) หรือ (3) เพ่ือทดสอบ Unit root 

นั้น ก็มีหลกัเกณฑคื์อเม่ือวาดกราฟของอนุกรมเวลาท่ีตอ้งการทดสอบความน่ิง แลว้พบว่า อนุกรมเวลานั้นเคล่ือนข้ึนๆ ลงๆ 

อยูร่อบๆ ศนูย ์ควรเลือกใชส้มการ (1) และหากพบว่า อนุกรมไม่มีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเวลาผ่านไป แต่เคล่ือนท่ี

ข้ึนๆ ลงๆ รอบค่าคงท่ีค่าหน่ึง ควรเลือกใชส้มการท่ี (2) และหากอนุกรมเวลานั้นมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเวลาผ่าน

ไป เราควรเลือกใชส้มการท่ี (3) 

ในกรณีท่ีขอ้มลู X t  มีความน่ิง สามารถเขียนไดว้่า X t  มีคุณสมบติั Integrated ท่ีลาํดบัศูนย ์(Integrated of Order 0) 

หรือเขียนแทนดว้ย X~I(0) และในกรณีท่ี X t  ไม่มีความน่ิง แต่พบว่าผลต่างลาํดบัท่ีหน่ึงของ Xt (∆Xt) มีความน่ิง เราจะ

เรียกว่า X t  มีคุณสมบติั Integrated ท่ีลาํดบัหน่ึง (Integrated of Order 1) หรือเขียนแทนดว้ย X~I(1) ทาํนองเดียวกนั หาก

พบว่า X t  และ ∆Xt ไม่มีความน่ิง แต่พบว่าผลต่างลาํดบัท่ีสองของ Xt (∆2Xt) มีความน่ิง จะเรียกว่า X t  มีคุณสมบติั Integrated 

ท่ีลาํดบัสอง (Integrated of Order 2) หรือเขียนแทนดว้ย X~I(2) 

2. การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) - ในการทดสอบว่าตวัแปรตามและตวั

แปรอิสระในแบบจาํลองมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration หรือ Long-run relationship) หรือไม่นั้น 

ตามวิธีการของ Engel และ Granger (1987) หรือวิธีการของ Johansen (1995) จะตอ้งมีขอ้กาํหนดว่า ตวัแปรทุกตวัใน

แบบจาํลองตอ้งมีคุณสมบติัเป็น I(1) เหมือนกนัทุกตวั อยา่งไรก็ดี หากใชว้ิธีการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

ดว้ยวิธีของ Pesaran, Shin and Smith (2001) นั้น สามารถใชไ้ดก้บัแบบจาํลองท่ีตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ มีคุณสมบติั
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เป็น I(0) หรือ I(1) หรือมีทั้ง I(0) และ I(1) ร่วมดว้ยก็ได ้วิธีการดงักล่าวเรียกไดอี้กอย่างว่า Bound Test โดยแนวคิดของ

วิธีการดงักล่าวมีพ้ืนฐานมาจากแบบจาํลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี กาํหนดให้ Yt คือ ตวั

แปรตามและ X t  คือ เวกเตอร์คอลมัน์ของตวัแปรอิสระจาํนวน K ตวั หรือเขียนแทนดว้ย 𝐱𝐭 =  [𝑥1𝑡  𝑥2𝑡 ⋯𝑥𝐾𝑡]𝑇  โดย

ทั้งตวัแปรตาม Yt และตวัแปรอิสระ x1t, x2t,…, xKt อาจมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) ก็ได ้และกาํหนดให้เวกเตอร์ 

𝐳𝐭 =  [𝑦𝑡   𝒙𝒕]𝑇 แลว้แบบจาํลองท่ีจะนาํมาใชท้ดสอบว่า ตวัแปรตาม yt และตวัแปรอิสระในเวกเตอร์ X t  มีความสัมพนัธ์เชิง

ดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรือไม่ เขียนไดด้งัน้ี  
 

∆𝑦𝑡 = 𝑐0 +  𝜋𝑦𝑦𝑦𝑡−1 +  𝜋𝑦𝑥,𝑥
′ 𝑥𝑡−1 +  ∑ 𝜓𝑖′∆𝑧𝑡−𝑖 + 𝜔′∆𝑥𝑡 +  𝑢𝑡

𝑝−1
𝑖=1    (4) 

 

โดย 𝑐0 คือ ค่าคงท่ี 𝜋𝑦𝑦 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของ 𝑦𝑡−1 ส่วน 𝜋𝑦𝑥,𝑥
′ , 𝜓𝑖′ และ 𝜔′ คือ เวกเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิท่ีสอดคลอ้งกบั

ตวัแปรในเวกเตอร์ 𝑥𝑡−1, ∆𝑧𝑡−𝑖 และ ∆𝑥𝑡 ตามลาํดบั สมมติฐานท่ีใชท้ดสอบว่า ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในแบบจาํลองมี

ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรือไม่นั้น แสดงไดด้งัน้ี  
 

H0: 𝜋𝑦𝑦 = 0 และ  𝜋𝑦𝑥,𝑥 = 0 (ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว)  

H1: 𝜋𝑦𝑦 ≠ 0  หรือ  𝜋𝑦𝑥,𝑥 ≠ 0  (มีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว)  
 

โดยค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบคือ F-statistics ส่วนค่าวิกฤตหาไดจ้ากตาราง Pesaran et al. (2001) ซ่ึงจะมีอยู่สองค่า ซ่ึงจะเรียกว่า 

ค่าวิกฤตขอบเขตบน (Upper Critical Bound) และค่าวิกฤตขอบเขตล่าง (Lower Critical Bound) หากค่า F-Statistics สูงกว่า

ค่าวิกฤตขอบเขตบน เราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (สรุปว่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะ

ยาว) และเม่ือค่า F-Statistics ตํ่ากว่าค่าวิกฤตขอบเขตล่าง เราจะไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (สรุปว่าตวัแปรตามและตวัแปร

อิสระไม่มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว) แต่หากค่า F-Statistics อยู่ระหว่างค่าวิกฤตขอบเขตบนกบัค่าวิกฤตขอบเขต

ล่าง เราจะไม่สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรือไม่ 

สาํหรับการเลือกค่าความล่าชา้ท่ีเหมาะสมในสมการท่ี (4) จะใชห้ลกัเกณฑ์ว่า เป็นค่าความล่าชา้ท่ีทาํให้ Akaike 

Information Criterion (AIC) ตํ่าท่ีสุด โดยท่ีความล่าชา้แต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในเวกเตอร์ ∆𝑧𝑡−𝑖 ไม่จาํเป็นตอ้งมีค่าเท่ากนั และ

หลงัจากท่ีไดค่้าความล่าชา้แลว้ ค่าพารามิเตอร์จะถูกประมาณดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด โดยท่ีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะถูก

คาํนวณดว้ยวิธี Delta (Pesaran and Shin, 1999) 

 

4. ผลการวจิัย 
 

4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล 

ตวัแปรทุกตวัในแบบจาํลองจะถูกทดสอบความน่ิง (Stationary Test) ดว้ยวิธี ADF (Augmented Dickey Fuller) 

โดยค่าความล่าชา้ท่ีเหมาะสมเลือกจากค่าความล่าชา้ท่ีทาํให้ Schwarz Information Criterion ตํ่าท่ีสุด ผลการทดสอบ Unit 

Root แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกัสําหรับการทดสอบ Unit Root ของตวั FIX และ 

ln(MPI)  ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 จึงกล่าวไดว้่า FIX และ ln(MPI) มีความน่ิง และจะเรียกตวัแปรทั้งสองน้ีว่า มีคุณสมบติั

เป็น I(0) ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลกัสาํหรับการทดสอบ Unit Root ได ้นั่นคือตวัแปร

ท่ีเหลือน้ีไม่มีความน่ิง (Nonstationary) 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปรต่างๆ 
 

ตัวแปร 
สมการที่

ทดสอบ (1) 

จํานวนความล่าช้า

ที่เหมาะสม (2) 

ADF Statistics 

(P-Value) 

MacKinnon Critical Values  
ผลการทดสอบ 

1% 5% 10% 

FIX B 3 -3.274 

(0.018) 

 

-3.474 -2.880 -2.577 มีความน่ิง 

ln(CAR) C 2 -1.933 

(0.632) 

 

-4.019 -3.439 -3.144 ไม่มีความน่ิง 

ln(CPI) C 1 -2.341 

(0.409) 

 

-4.019 -3.439 -3.144 ไม่มีความน่ิง 

ln(EXC) B 1 -1.877 

(0.342) 

 

-3.473 -2.880 -2.577 ไม่มีความน่ิง 

ln(GDP) C 11 -2.557 

(0.301) 

 

-4.023 -3.441 -3.145 ไม่มีความน่ิง 

ln(INSURE) C 1 -1.356 

(0.870) 

 

-4.019 -3.439 -3.144 ไม่มีความน่ิง 

ln(IP) C 12 -2.897 

(0.167) 

 

-4.024 -3.442 -3.145 ไม่มีความน่ิง 

ln(LCI) C 13 -1.980 

(0.607) 

 

-4.024 -3.442 -3.145 ไม่มีความน่ิง 

ln(MPI) C 0 -4.140 

(0.007) 

 

-4.018 -3.439 -3.144 มีความน่ิง 

ln(SET) C 3 -2.793 

(0.202) 

 

-4.020 -3.440 -3.144 ไม่มีความน่ิง 

(1)  สมการที่ใชท้ดสอบความน่ิงดว้ยวธีิ ADF รูปแบบ A, B และ C แสดงไดด้งัน้ี 

สมการ A : ∆Xt =  γXt−1 +  ∑ Ci∆Xt−i +  εt
p−1
i=1  

 สมการ B : ∆Xt =  β0 +  γXt−1 +  ∑ Ci∆Xt−i +  εt
p−1
i=1  

 สมการ C : ∆Xt =  β0 + β1t +  γXt−1 + ∑ Ci∆Xt−i + εt
p−1
i=1  

(2)  ค่าความล่าชา้ที่เหมาะสม (p) เป็นค่าที่ทาํให้ SIC ของสมการที่ใชท้ดสอบความน่ิงดว้ยวธีิ ADF มีค่าต ํ่าสุด 

 

เน่ืองจาก พบว่าตวัแปร ln(CAR), ln(CPI), ln(EXC), ln(GDP), ln(INSURE), ln(IP), ln(LCI) และ ln(SET) ไม่มี

ความน่ิง จึงตอ้งทาํการทดสอบต่อไปว่า ผลต่างลาํดับท่ีหน่ึงของตัวแปรเหล่าน้ียงัคงมีความไม่น่ิงอยู่อีกหรือไม่ ผลการ

ทดสอบสรุปไดด้ังตาราง 4.2 ซ่ึงพบว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัในการทดสอบว่าตวัแปร Δln(CAR), Δln(CPI), 

Δln(EXC) , Δln(GDP) , Δln(INSURE) และ Δln(SET) ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 จึงกล่าวไดว้่าตวัแปรเหล่าน้ีมีความน่ิง 

นั่นคือกล่าวไดว้่าตวัแปร ln(CAR), ln(CPI), ln(EXC), ln(GDP), ln(INSURE) และ ln(SET) มีคุณสมบติัเป็น Integrated of 

Order 1 หรือ I(1) ในขณะท่ีไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัว่า Δln(IP) และ Δln(LCI) มี Unit Root นั่นคือ ตวัแปร 

Δln(IP) และ Δln(LCI)  ไม่มีความน่ิง (Nonstationary) 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปรท่ีถูกทาํผลต่างลาํดบัท่ีหน่ึง 
 

ตัวแปร 
จํานวนความล่าช้า

ที่เหมาะสม (1) 

ADF Statistics 

(P-Value) 

MacKinnon Critical Values  
ผลการทดสอบ 

1% 5% 10% 

Δln(CAR) 1 -14.338 

(0.000) 

-2.580 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

Δln(CPI) 0 -7.605 

(0.000) 

-2.580 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

Δln(EXC) 0 -8.230 

(0.000) 

-2.580 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

Δln(GDP) 13 -2.404 

(0.016) 

-2.581 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

Δln(INSURE) 0 -9.358 

(0.000) 

-2.580 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

Δln(IP) 11 -1.361 

(0.161) 

-2.581 -1.943 -1.615 ไม่มีความน่ิง 

Δln(LCI) 12 -1.407 

(0.148) 

-2.581 -1.943 -1.615 ไม่มีความน่ิง 

Δln(SET) 2 -5.443 

(0.000) 

-2.580 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

 (1)  ค่าความล่าชา้ที่เหมาะสม (p) เป็นค่าที่ทาํให้ SIC ของสมการที่ใชท้ดสอบความน่ิงดว้ยวธีิ ADF มีค่าต ํ่าสุด 

 

ขั้นตอนต่อไป จึงทดสอบตวัแปร ln(IP) และ ln(LCI) ว่ามีความน่ิงหรือไม่หากมีการทาํผลต่างลาํดบัท่ีสอง ผลการ

ทดสอบแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3 จะเห็นได้ว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักในการทดสอบว่าตวัแปร Δ2ln(IP) และ 

Δ2ln(LCI) มี Unit Root ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 1 นัน่คือ Δ2ln(IP) และ Δ2ln(LCI) มีความน่ิง จึงกล่าวไดว้่าตวัแปร ln(IP) 

และ ln(LCI) มีคุณสมบติัท่ีเรียกว่า Integrated of Order2 หรือ I(2) 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปรท่ีถูกทาํผลต่างลาํดบัท่ีสอง 
 

ตัวแปร 
จํานวนความล่าช้า

ที่เหมาะสม (1) 

ADF Statistics 

(P-Value) 

MacKinnon Critical Values  
ผลการทดสอบ 

1% 5% 10% 

Δ2ln(IP) 10 -10.407 

(0.000) 

-2.581 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

Δ2ln(LCI) 11 -7.522 

(0.000) 

-2.581 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 

 (1)  ค่าความล่าชา้ที่เหมาะสม (p) เป็นค่าที่ทาํให้ SIC ของสมการที่ใชท้ดสอบความน่ิงดว้ยวธีิ ADF มีค่าต ํ่าสุด 
 

อยา่งไรก็ดี การท่ีจะนาํแบบจาํลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงดุลย

ภาพระยะยาวระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระนั้น ตวัแปรทุกตวัตอ้งมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) แต่เน่ืองจากตวัแปร 

ln(IP) และ ln(LCI) มีคุณสมบติัเป็น I(2) ดงันั้นจึงไม่สามารถนาํตวัแปรดงักล่าวมาใชใ้นแบบจาํลองได ้แต่อย่างไรก็ตาม ถา้

หากขอ้มลูอนุกรมเวลาของตวัแปรทั้งสองมีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของขอ้มูล (Structural Change) หรือมีเหตุการณ์
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ท่ีส่งผลกระทบใหข้อ้มลูเกิดความผดิปกติระหว่างก่อนและหลงัเหตุการณ์นั้น กล่าวคือถา้ไม่นาํเหตุการณ์นั้นๆ มาพิจารณา

แลว้ ตวัแปรทั้งสองดงักล่าวก็อาจจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงทาํการ

ทดสอบความน่ิงแบบ Structural Break (Breakpoint Unit Root Test) ของตวัแปร ln(IP) และ ln(LCI) ว่ามีความน่ิงหรือไม่ 

ผลการทดสอบแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4 จะเห็นไดว้่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัในการทดสอบว่าตวัแปร ln(IP) และ 

ln(LCI) มี Unit Root ท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 5 นั่นคือ ln(IP) และ ln(LCI) มีความน่ิง จึงกล่าวไดว้่าตวัแปร ln(IP) และ 

ln(LCI) มีคุณสมบติัเป็น I(0) ดงันั้นสามารถนาํตวัแปรทั้งสองมาใชใ้นแบบจาํลองไดแ้ลว้ โดยตวัแปร ln(IP) มี Break Date 

คือตุลาคม 2551 เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวตรงกบัวกิฤติซบัไพรม ์(Subprime Crisis) หรือในประเทศไทยอาจเรียกว่า วิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงเกิดในสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 2551 และลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซ่ึงอาจไม่ไดเ้ก่ียว

อะไรกบัประเทศไทยโดยตรงมากนกัในเชิงโครงสร้าง แต่ก็ไดรั้บผลกระทบอยูบ่า้ง (จาก Sentiment และความ Panic) ทาํให้

จากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ท่ีประมาณ 900 จุด ด่ิงลงมา 400 จุด ภายในปีเดียว (รูปท่ี 3.2) ซ่ึงบริษัทหลายแห่งได้

ลม้ละลายหรือปิดตวัลงส่งผลให้จาํนวนผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (ตวัแปร IP) ลดลง ส่วนในกรณีของตวัแปร ln(LCI) มี Break 

Date คือตุลาคม 2554 เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวตรงกบัการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นตํ่าทัว่ประเทศในอตัรา 8-17  บาท มีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยจงัหวดัท่ีมีการปรับค่าจา้งตํ่าสุด 8 บาท มี 7 จงัหวดั และจงัหวดัท่ีปรับค่าจา้งข้ึนสูงสุดคือ 

17 บาท ไดแ้ก่ ภูเก็ต เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีมีค่าครองชีพสูง ขณะท่ีกรุงเทพมหานครปรับข้ึน 9 บาท ดงันั้นส่งผล

ให้ดชันีราคาค่าจา้งแรงงาน (ตวัแปร LCI) ปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนจากขอ้มลูสถิติดงัภาพท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปรแบบ Structural Break 
 

ตัวแปร 
สมการที่

ทดสอบ (1) 

จํานวนความล่าช้าที่

เหมาะสม (2) 

ADF Statistics 

(P-Value) 

MacKinnon Critical Values  ผลการ

ทดสอบ 
Break Date 

1% 5% 10% 

ln(IP) B 12 -6.269 

(< 0.01) 

-5.348 -4.860 -4.607 มีความน่ิง ตุลาคม 2551 

ln(LCI) B 13 -4.891 

(0.046) 

-5.348 -4.860 -4.607 มีความน่ิง ตุลาคม 2554 

(1) สมการที่ใชท้ดสอบความน่ิงดว้ยวธีิ ADF รูปแบบ A และ B แสดงไดด้งัน้ี 

 สมการ A : ∆Xt =  β0 +  γXt−1 + ∑ Ci∆Xt−i + εt
p−1
i=1  

 สมการ B : ∆Xt =  β0 + β1t +  γXt−1 +  ∑ Ci∆Xt−i +  εt
p−1
i=1  

(2) ค่าความล่าชา้ที่เหมาะสม (p) เป็นค่าที่ทาํให้ SIC ของสมการที่ใชท้ดสอบความน่ิงดว้ยวธีิ ADF มีค่าต ํ่าสุด 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 2636 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 
หมายเหตุ เป็นขอ้มูลที่แปลงจากรายไตรมาสเป็นรายเดือน 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงขอ้มลูตวัแปร ln(LCI) ท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึนในช่วงปี 2554 (Break Date) 

 

สรุปไดว้่าสามารถนาํตวัแปรตามและตวัแปรอิสระทุกตวัมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว 

(Cointegration หรือ Long-run relationship) ในแบบจาํลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) ไดแ้ลว้เน่ืองจากตวั

แปรทุกตวัมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) 

4.2 ผลการประมาณความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

จากผลการทดสอบ Unit Root ของตวัแปรทุกตวัในแบบจาํลองพบว่า ตวัแปรทุกตวัมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) 

ดงันั้นไม่สามารถใชว้ธีิการของ Johansen ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระยะยาว (Cointegration) ของตวัแปรในแบบจาํลอง

ได้ ฉะนั้ น วิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวของตัวแปร (Cointegration Test) คือ 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) with Bounds Test ท่ีเสนอไวโ้ดย Pesaran, Shin and Smith (2001) และ Narayan 

(2004) นัน่คือเวกเตอร์ x และ z ในสมการท่ี (4) เขียนไดด้งัน้ี  
 

𝐱 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

FIX
ln(CAR)
ln(CPI)
ln(EXC)
ln(GDP)

ln(IP)
ln(LCI)
ln(MPI)
ln(SET)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 และ 𝐳 = �ln(INSURE)
𝐱 � =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
ln(INSURE)

FIX
ln(CAR)
ln(CPI)
ln(EXC)
ln(GDP)

ln(IP)
ln(LCI)
ln(MPI)
ln(SET) ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

และในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการท่ี (4) นั้น งานวิจยัน้ีจะกาํหนดค่าความล่าชา้สูงสุดของเวกเตอร์ ∆𝑧𝑡−𝑖 

เท่ากบั 6 (จะมีตวัแปร ∆𝑧𝑡−1, ∆𝑧𝑡−2, …, ∆𝑧𝑡−12 อยูใ่นสมการท่ี (4)) จากนั้นจะลองปรับเปล่ียนค่าความล่าชา้ของตวัแปรแต่ละ

ตวัในเวกเตอร์ ∆𝑧𝑡−𝑖 จนกระทัง่ไดค่้าความล่าชา้ท่ีทาํให้ Akaike Information Criterion (AIC) ตํ่าท่ีสุด โดยท่ีความล่าชา้แต่ละ
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ตวัแปรท่ีอยูใ่นเวกเตอร์ ∆𝒛𝒕−𝒊 ไม่จาํเป็นตอ้งมีค่าเท่ากนั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ค่าความล่าชา้ของตวัแปร ln(INSURE), FIX, 

ln(CAR), ln(CPI), ln(EXC), ln(GDP), ln(IP), ln(LCI), ln(MPI) และ ln(SET) มีค่าเท่ากบั 1, 4, 0, 1, 3, 6, 5, 1, 6, 2 จะให้ค่า 

AIC ตํ่าท่ีสุดคือ -3.711 แสดงดงัภาพท่ี 4.2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แบบจาํลอง ARDL(1,4,0,1,3,6,5,1,6,2) ท่ีเหมาะสมของ ln(INSURE) 
 

การทดสอบว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในระยาวหรือไม่ (Cointegration Test) พิจารณาไดจ้ากผลของ Bounds Test 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 ซ่ึงทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตวัแปรดงักล่าว ดว้ยค่าสถิติ F ผลการทดสอบ

พบว่า มีค่าค่าสถิติดงักล่าวเท่ากบั 3.956 ซ่ึงอยูสู่งกว่าค่าวิกฤตขอบเขตบน (Upper Critical Bound) (หรือเรียกว่า I(1) Bound) 

ท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 5 เราจึงสรุปไดว้่า ตวัแปร ln(INSURE), FIX, ln(CAR), ln(CPI), ln(EXC), ln(GDP), ln(IP), 

ln(LCI), ln(MPI) และ ln(SET) มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนัและมีสมการของความสัมพนัธ์ในระยะสั้ นและ

ในระยะยาว ดงัท่ีนาํเสนอไวใ้นตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบ Bounds Test จากแบบจาํลอง ARDL(1,4,0,1,3,6,5,1,6,2) 
 

Test Statistic  Critical Value Bounds 

  Value k  I(0) Bound  I(1) Bound ระดบันยัสาํคญั  

F-Statistic 3.956 9  1.88 2.99 ร้อยละ 10 

    2.14 3.30 ร้อยละ 5 

    2.65 3.97 ร้อยละ 1 

หมายเหตุ ทดสอบ Bound Test ดว้ยวธีิ Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). 
 

ตารางท่ี 4.6 ผลคาํนวณสมการระยะสั้นของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยั 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ Std. Error  t-statistics  P-value  

∆FIX -0.0031 0.0229 -0.1348 0.8930 

∆FIX(-1) -0.0093 0.0352 -0.2640 0.7923 

∆FIX(-2) -0.0021 0.0362 -0.0592 0.9529 

∆FIX(-3) -0.0378 0.0221 -1.7082 0.0904 

∆ln(CAR) -0.0320 0.0184 -1.7392 0.0848 

∆ln(CPI) -0.0824 0.7521 -0.1095 0.9130 

∆ln(EXC) 0.3116 0.3282 0.9492 0.3446 

∆ln(EXC(-1)) 0.7200 0.4704 1.5305 0.1287 

∆ln(EXC(-2)) -0.9046 0.2831 -3.1955 0.0018 

∆ln(GDP) 1.7240 0.6313 2.7307 0.0074 

∆ln(GDP(-1)) -3.2137 1.7073 -1.8823 0.0624 

∆ln(GDP(-2)) 2.0344 1.1835 1.7190 0.0884 

∆ln(GDP(-3)) -0.6361 1.5552 -0.4090 0.6833 

∆ln(GDP(-4)) -0.6712 1.4018 -0.4788 0.6330 

∆ln(GDP(-5)) 0.7679 0.5662 1.3563 0.1778 

∆ln(IP) 0.8036 0.9845 0.8163 0.4161 

∆ln(IP(-1)) 0.1272 1.2949 0.0982 0.9219 

∆ln(IP(-2)) 3.0647 1.2221 2.5077 0.0136 

∆ln(IP(-3)) 0.1292 1.2878 0.1003 0.9203 

∆ln(IP(-4)) -2.8708 0.9271 -3.0965 0.0025 

∆ln(LCI) 0.5195 0.2209 2.3519 0.0204 

∆ln(MPI) -0.1367 0.0994 -1.3753 0.1718 

∆ln(MPI(-1)) -0.2836 0.1158 -2.4481 0.0159 

∆ln(MPI(-2)) 0.0072 0.1154 0.0621 0.9506 

∆ln(MPI(-3)) -0.1355 0.1069 -1.2671 0.2078 

∆ln(MPI(-4)) 0.0010 0.1096 0.0088 0.9930 

∆ln(MPI(-5)) -0.2312 0.0938 -2.4637 0.0153 

∆ln(SET) 0.4602 0.0643 7.1579 0.0000 

∆ln(SET(-1)) 0.1617 0.0763 2.1183 0.0364 

CointEq(-1) -0.1523 0.0465 -3.2734 0.0014 

Cointeq = ln(INSURE) - (0.0108*FIX - 0.2101*ln(CAR) + 7.7144*ln(CPI) + 3.5501*ln(EXC) + 0.3070*ln(GDP) - 8.5719*ln(IP) - 

0.1430*ln(LCI) + 3.2557*ln(MPI) + 1.3334*ln(SET) + 73.0606) 
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สาํหรับการพิจารณาการปรับตวัในระยะสั้นไปสู่ดุลยภาพในระยะยาว สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิของ 

CointEq(-1) ในตารางท่ี 4.6 ซ่ึงเห็นไดว้่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 จึงแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละเดือนมีการ

ปรับตวัไดเ้ท่ากบัร้อยละ 15.23 เพ่ือเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว 

 

ตารางท่ี 4.7 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ Std. Error  t-statistics  P-value  

FIX 0.0108 0.0353 0.3059 0.7602 

ln(CAR) * -0.2101 0.1089 -1.9297 0.0562 

ln(CPI) *** 7.7144 2.6560 2.9045 0.0044 

ln(EXC) ** 3.5501 1.4713 2.4129 0.0175 

ln(GDP) 0.3070 1.2109 0.2536 0.8003 

ln(IP) *** -8.5719 3.0861 -2.7776 0.0064 

ln(LCI) -0.1430 0.7320 -0.1953 0.8455 

ln(MPI) *** 3.2557 1.1139 2.9229 0.0042 

ln(SET) *** 1.3334 0.3332 4.0014 0.0001 

ค่าคงที่ ** 73.0606 29.9951 2.4358 0.0165 

*** หมายถึงมีนัยสาํคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 1 

** หมายถึงมีนัยสาํคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 5 

* หมายถึงมีนัยสาํคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 10 
 

เม่ือพิจารณาผลในตารางท่ี 4.7 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร FIX, ln(GDP) และ ln(LCI) มีค่าไม่แตกต่างจาก

ศนูย ์(ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ) หรือกล่าวไดว้่าไม่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจประกนัภยัในระยะยาว ในขณะท่ีค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปร ln(CAR), ln(CPI), ln(EXC), ln(IP), ln(MPI) และ ln(SET) แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ เพราะว่า ค่า P-value ของ t-statistic มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 0.05 หรือ 0.1 แลว้แต่กรณี และความสัมพนัธ์

ของตวัแปรตรงตามสมมุติฐานของการศึกษา ยกเวน้ตวัแปร ln(CAR) ท่ีไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีไดก้ล่าวว่าปริมาณ

การจาํหน่ายรถยนต์มีความสัมพนัธ์กับดชันีหลักทรัพยก์ลุ่มประกนัภัยในทิศทางเดียวกนั (β1 > 0) อาจเน่ืองมาจากค่า

สินไหมทดแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกันสูงกว่าจาํนวนเบ้ียรับประกัน นอกจากน้ียงัมีการแข่งขนัดา้นราคาเบ้ียประกัน

ระหว่างแต่ละบริษทัประกนัภยั ส่งผลให้จาํนวนเบ้ียรับประกนัลดลงอีกดว้ย  
 

ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติและตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถแปลความหมายไดว้่า  

• ถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวทาํให้ดชันีราคาหุ้นกลุ่มประกนัภยัเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 7.71 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีร้อยละ 1 เม่ือกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี 

• ถา้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวทาํให้ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ประกนัภยัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.55 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีร้อยละ 5 เม่ือกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี 

• ถา้จาํนวนผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวทาํให้ดชันีราคาหุ้น

กลุ่มประกนัภยัลดลงร้อยละ 8.57 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีร้อยละ 1 เม่ือกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 2640 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

• ถา้ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวทาํให้ดชันีราคาหุ้นกลุ่มประกนัภยั

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.26 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีร้อยละ 1 เม่ือกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี 

• ถา้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวทาํให้ดชันีราคา

หุ้นกลุ่มประกนัภยัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.33 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีร้อยละ 1 เม่ือกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

          การศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยักบัตวั

แปรทางเศรษฐกิจและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีทั้ง รายเดือน และรายไตรมาส โดยขอ้มูลท่ีเป็นราย

ไตรมาสจะถูกแปลงให้เป็นขอ้มลูรายเดือนดว้ยวิธี Chow-Lin (1971) จากนั้นจะทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธี ADF ผล

การทดสอบพบว่า ตวัแปรท่ีมีคุณสมบติัเป็น I(0) มีอยูส่องตวัแปร ไดแ้ก่ FIX และ ln(MPI) ส่วนท่ีมีคุณสมบติัเป็น I(1) มีอยู่

หกตวัแปรไดแ้ก่ ln(CAR), ln(CPI), ln(EXC), ln(GDP), ln(INSURE) และ ln(SET) และท่ีมีคุณสมบติัเป็น I(2) มีอยู่สองตวั

แปรได้แก่ ln(IP) และ ln(LCI) ซ่ึงการท่ีจะนําแบบจาํลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) มาวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระนั้น ตวัแปรทุกตวัตอ้งมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ 

I(1) แต่เน่ืองจากตวัแปร ln(IP) และ ln(LCI) มีคุณสมบติัเป็น I(2) จึงไม่สามารถนาํมาใชใ้นแบบจาํลองได ้อย่างไรก็ตามได้

ทาํการทดสอบความน่ิงแบบ Structural Break (ตามท่ีกล่าวในหัวขอ้ 4.1) ของทั้งสองตวัแปร ln(IP) และ ln(LCI) ผลการ

ทดสอบพบว่า ln(IP) และ ln(LCI) มีความน่ิง จึงกล่าวไดว้่าตวัแปร ln(IP) และ ln(LCI) มีคุณสมบติัเป็น I(0) ดงันั้นสามารถ

นาํตวัแปรทั้งสองมาใชใ้นแบบจาํลองได ้

จากนั้นทาํการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว โดยใชว้ิธีของ Pesaran et al. (2001) ซ่ึงสามารถใชไ้ด้

กบัตวัแปรท่ีมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) ผลการทดสอบพบว่าตวัแปร ln(INSURE), FIX, ln(CAR), ln(CPI), ln(EXC), 

ln(GDP), ln(IP), ln(LCI), ln(MPI) และ ln(SET) มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนั 

  จากการประมาณความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ และ ดชันีราคาค่าจา้งแรงงาน ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของ 

ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต ์อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคทัว่ไป ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และ จาํนวนผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) มีนยัสาํคญัทางสถิติ และตรง

ตามสมมุติฐานของการศึกษา ยกเวน้ ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต ์ท่ีไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

กล่าวคือปัจจยัจากอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคทัว่ไป และ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบทางบวกต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในระยะ

ยาว ในขณะท่ี ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์ และจาํนวนผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) ส่งผลกระทบทางลบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัในระยะยาว 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

สาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะพิจารณาประเด็นต่อไปน้ีเพ่ิมเติม ในอนาคตหากมีเทคนิคทางเศรษฐมิติท่ีสามารถ

ทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในกรณีท่ีตวัแปรมีคุณสมบติัเป็น I(0), I(1), หรือ I(2) ควรนาํมาลองใชใ้น
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แบบจาํลองของงานศึกษาน้ี และนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากน้ี หากสามารถรวบรวมจาํนวนขอ้มูล

รายเดือนท่ีมากกว่าน้ีได ้แลว้นาํมาประมาณใหม่อีกคร้ัง เพ่ือเปรียบเทียบวา่ผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ 

 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการให้ความช่วยเหลือจาก ศาสตราจารย ์ดร.ภูมิฐาน รังคกูล

นุวฒัน์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีได้ให้คาํแนะนํา ข้อคิดเห็น รวมทั้งการตรวจตราแก้ไขเน้ือหา ตลอดระยะเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้ จนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมถึงคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ี

ได้ประศาสตร์วิชาความรู้ตลอดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย ตลอดจนเพ่ือนๆ ในสาขาท่ีมอบมิตรภาพ กาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผูศึ้กษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ่
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเพ่ือพยากรณ์ความผนัผวนบนดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงของ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย, จีน, ญ่ีปุ่น และ

สหรัฐอเมริกา ดว้ยวิธี Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) โดยใชข้อ้มูลราย

เดือนของกลุ่มตัวอย่างดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER) โดยแบบจาํลองท่ีไดจ้ากการศึกษาจะมีผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน

ตามแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้ทราบถึงความผนัผวนและมีความแม่นยาํในการคาดการณ์ 

จากผลการศึกษาพบวา่แบบจาํลองท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ความผนัผวนดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงของ

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ไทย แบบจาํลองท่ีเหมาะสม คือ MA(1) และ GARCH(1,2), จีน แบบจาํลองท่ีเหมาะสม คือ AR(1) 

AR(7) MA(4) และ GARCH(2,1), ญ่ีปุ่น แบบจาํลองท่ีเหมาะสม คือ AR(1) MA(6) และ GARCH(2,2), 

สหรัฐอเมริกา แบบจาํลองท่ีเหมาะสม คือ AR(1) AR(7) และ GARCH(2,1) 

คาํสําคญั:  การพยากรณ์ความผนัผวน, GARCH, RMSE, MAPE, ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงของประเทศคู่คา้ของไทย 

ABSTRACT 

                     To study for forecasting the volatility on the Real Effective Exchange Rate in Thailand’s 

significantly trading countries by using Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

Model with monthly data of selected samples. Each selected samples gave the different results so, it also has to 

use models differently.  

   The study’s result shows that appropriate models in order to forecast volatility on Real Effective 

Exchange Rate in selected sample are MA(1) GARCH(1,2) for Thailand , AR(1) AR(7) MA(4) GARCH(2,1) for 

China , AR(1) MA(6) GARCH(2,2) for Japan and AR(1) AR(7) GARCH(2,1) for U.S.A. respectively 

Keywords: forecasting the volatility, GARCH, RMSE, MAPE, Real Effective Exchange Rate in Thailand’s 

significantly trading countries 
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1. บทนํา 

          ดชันีค่าเงินบาท (NEER) คือ การเทียบค่าเงินบาทกบัค่าเงินของประเทศคู่คา้และคู่แข่งของไทย และนาํมา

เฉล่ียโดยถ่วงนํ้าหนกัดว้ยสัดส่วนการคา้ระหว่างกนั โดยประเทศท่ีไทยคา้ขายหรือแข่งขนัดว้ยมากก็จะไดน้ํ้ าหนัก

มาก และลดหลัน่กนัไปตามความสาํคญัดา้นการคา้ของประเทศนั้นๆต่อไทย ยกตวัอยา่งเช่น ญ่ีปุ่นเป็นคู่คา้ท่ีสําคญั

ของไทย เงินเยนก็จะไดรั้บนํ้าหนกัมากในการคาํนวณดชันีค่าเงินบาท เป็นตน้ ดชันีค่าเงินเป็นเคร่ืองช้ีสําคญัท่ีใชว้ดั

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง 

           การเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การพิจารณาความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบดา้นการ

แข่งขนัสามารถทาํไดง่้ายใน กรณีท่ีมีเพียงสองประเทศคา้ขายกนั เช่น ไทยคา้ขาย กบัสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว เม่ือ

เงินบาทอ่อนค่าลง เทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะทาํให้สินคา้ของไทย ท่ีส่งออกไปขายยงัสหรัฐฯ ถูกลง ซ่ึงจะ

เพ่ิมแรงจูงใจให้คนอเมริกนันาํเขา้สินคา้ไทยมากข้ึน ในขณะเดียวกนัคนไทยจะมองว่าสินคา้ท่ีนาํเขา้จากสหรัฐฯ  นั้น

แพงข้ึนและจะหันมาบริโภคสินคา้ในประเทศมากข้ึน แต่ในความเป็นจริง ไทยคา้ขายและแข่งขนักบัหลายประเทศ 

การเปรียบเทียบค่าเงินบาทกบัสกุลเงินของประเทศคู่คา้และคู่แข่งจึงมีความซับซ้อนข้ึน การพิจารณาเพียงคู่สกุลเงิน

อาจให้ภาพท่ีไม่ครบถว้น เพราะบางคร้ังเงินบาทอาจอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบับางสกุลเงิน แต่อาจแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบ

กบัอีกสกุลเงินหน่ึง และแต่ละสกุลเงินมีความสําคญัในแง่การคา้ไม่เท่ากนั ฉะนั้นดชันีค่าเงินจึงมีบทบาทสําคญัใน

การเปรียบเทียบสกุลเงินของตนกับประเทศคู่ค้าคู่แข่งท่ีสําคัญ โดยดชันีค่าเงินท่ีอ่อนลงจะสะทอ้นว่าประเทศ

ไดเ้ปรียบดา้นราคาโดยรวมเม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้คู่แข่ง นอกจากน้ีดชันีค่าเงินยงัถกูนาํมาพิจารณาควบคู่กบัระดบั

ราคาโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง เพ่ือให้ได้ดัชนีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) ซ่ึงเป็นตัววัด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้น ราคาไดถู้กตอ้งตามหลกัการกว่า เน่ืองจากสามารถสะทอ้นอาํนาจซ้ือท่ีแทจ้ริงและ

ความสามารถในการผลิตสินคา้ของประเทศดว้ยตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปการเปรียบเทียบระดบัราคาระหว่าง

ประเทศ นิยมใชด้ชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index, CPI) เพราะสามารถรวบรวมขอ้มูลรายประเทศไดง่้าย  

สําหรับในประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีมีขอ้มูลค่อนขา้งครบถว้นยงัอาจนาํค่าจา้งแรงงานต่อหน่ึงหน่วยการผลิต (Unit 

Labor Cost, ULC) มาใชป้ระกอบการเปรียบเทียบระดบัราคาระหว่างประเทศดว้ย เพ่ือสะทอ้นความสามารถในการ

แข่งขนัดา้นตน้ทุนการผลิต อยา่งไรก็ดี นอกจากดชันี NEER และ REER แลว้ การช้ีวดัความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจยงัตอ้งพิจารณาขอ้มลูในมิติอ่ืนๆ ประกอบกนัดว้ย 

           โดยสรุปแลว้ ดชันีค่าเงินบาทมีบทบาทสําคญัในการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของ

ประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่คา้คู่แข่งและสามารถใชใ้นการพิจารณานัยเชิงนโยบายดา้นอตัราแลกเปล่ียน

ไดร้ะดบัหน่ึง ท่ีผา่นมา ธปท. ปรับปรุงวิธีการคาํนวณดชันีค่าเงินเพ่ือให้มีความถูกตอ้งและสะทอ้นความเป็นจริงมาก

ท่ีสุด และปรับนํ้าหนกั 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

           เพ่ือศึกษาการพยากรณ์ค่าความผนัผวนของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER)  ของทั้ง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย จีน 

ญ่ีปุ่น และ สหรัฐอเมริกา ดว้ยแบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) 
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3. วธิีการศึกษา 

           เพ่ือศึกษาถึงการพยากรณ์ความผนัผวนของดชันีค่าเงินท่ีเป็นประเทศคู่คา้ท่ีสําคญัของไทย ไดแ้ก่ ไทย จีน 

ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ดว้ยแบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) 

โดยมีขั้นตอนในการทดสอบแบบจาํลอง ดงัต่อไปน้ี 
 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)   

           เป็นการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเป็นวิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือค่าสังเกตท่ีมีการ เปล่ียนแปลงไป

ตามลาํดบัเวลาท่ีเกิดข้ึน หรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรในช่วงเวลาท่ีผ่านไป ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงอาจมี

หรือไม่มีรูปแบบก็ได ้แต่ถา้อนุกรมเวลาแสดงให้เห็นรูปแบบ การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาในอดีตก็จะทาํ

ให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตลกัษณะการเปล่ียนแปลงควรอยู่ในรูปแบบใด และสามารถพยากรณ์การ

เปล่ียนแปลงขอ้มลูในอนาคตได ้การวิเคราะห์ขอ้มลูอนุกรมเวลาน้ีจะข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของเวลาในอดีตเป็น

พ้ืนฐาน  

           นาํขอ้มลูมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) มาวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรม

เวลา (Time series data) ไดส้มการในการทดสอบดงัน้ี   
Nav1 = ρNavt−1 + εt 

                 กาํหนดให้   

                 Nav1  คือ  ตวัแปรท่ีเราทาํการศึกษาไดแ้ก่ มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุน                   

                     t       คือ   แนวโนม้เวลา                

                   εt      คือ  ตวัแปรสุ่มโดยมีการแจกแจงแบบปกติท่ีเป็นอิสระต่อกนัและเหมือนกนั   

                 นาํขอ้มลูอนุกรมเวลามาทดสอบ Stationary แบ่งไดเ้ป็น 3 วิธีหลกัๆ  

• การทดสอบโดยใชก้ราฟ  

• การทดสอบโดยใช ้Correlogram test 

        การพิจารณา Correlogram and Q-statistics มีเง่ือนไขในการพิจารณาว่ากราฟ Correlogram 

ของ Autocorrelation ของตวัแปรท่ีกาํลงัพิจารณาจะตอ้งไม่มีลกัษณะการลดลงแบบ Exponential และ

ค่า Q-statistics ท่ีคาํนวณไดมี้ค่ามากกว่าค่าวิกฤติของ Chi-square ณ ระดบันยัสาํคญั 

• การทดสอบโดยใช ้Unit Root test 

          เป็นการทดสอบว่าขอ้มลูท่ีนาํมาศึกษามีน่ิงหรือไม่ สามารถทาํไดโ้ดยการทดสอบ DF (Dickey 

– Fuller Test) ขอ้มลูท่ีมีลกัษณะน่ิง (Stationary) หมายถึง ขอ้มลูอนุกรมเวลาท่ีมีค่าเฉล่ีย (Mean) และ 

ความแปรปรวน (Variance) เท่ากนัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา และส่วนขอ้มูลท่ีมีลกัษณะไม่น่ิง (Non-

Stationary) หมายถึง ขอ้มลูอนุกรมท่ีมีค่าเฉล่ีย (Mean) และความแปรปรวน (Variance) ไม่เท่ากนั

ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
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วิธีการทดสอบ ADF (Augmented Dickey–Fuller Test) 

           การทดสอบ ADF (Augmented Dickey–Fuller Test) พฒันามาจากวิธี Dickey – Fuller Test เพ่ือแกปั้ญหา 

Serial Correlation หรือแกปั้ญหา Autocorrelation ซ่ึงค่าสถิติท่ีไดจ้ะขาดความถูกตอ้ง ดงันั้นจึงไดมี้การนาํเสนอให้

ปรับสมการของวิธีการ Dickey-Fuller ใหม่ โดยใส่ตวัแปรล่า (Lag) ของ X ในลาํดบัท่ีสูงข้ึน แลว้เรียกวิธีการน้ีว่า 

Augmented Dickey–Fuller Test  ในการตรวจสอบว่าขอ้มลูนั้นมีลกัษณะน่ิงหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบค่าสถิติ t ท่ี

คาํนวณไดก้บัค่าวิกิฤตในตาราง ADF  

มีสมการท่ีตอ้งทดสอบอยู ่3 สมการ (At Level) คือ 

• ∆𝑋𝑡 = 𝛾 𝑋𝑡−1 +  ∑ ∅𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜀1
𝜌
𝑖=1               (random walk process) 

• ∆𝑋𝑡 = 𝛼 + 𝛾 𝑋𝑡−1 + ∑ ∅𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜀1
𝜌
𝑖=1         (random walk with drift)  

• ∆𝑋𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛾 𝑋𝑡−1 +  ∑ ∅𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜀1  𝜌
𝑖=1 (random walk with linear and  trend) 

           สมมติฐานท่ีทดสอบ  𝐻0   : 𝛾 = 0   

                            𝐻1   : 𝛾 ≠ 0    

การเลือกแบบจาํลองจากการทดสอบ Unit Root โดยการทดสอบสัมประสิทธ์ิของการถดถอย (Deterministic 

Regressors) 

           เป็นการทดสอบว่าแบบจาํลองใดเป็นแบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว่างกรณีของ แบบจาํลองท่ีไม่มีค่าคงท่ี

และแนวโน้มเวลา (None) แบบจาํลองท่ีมีค่าคงท่ี (Intercept) และ แบบจาํลองท่ีมีทั้งค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา 

(Trend and Intercept) โดยการทดสอบการมีนัยสําคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิของตัวถดถอย (ค่าคงท่ีหรือค่า

แนวโน้มเวลา) โดยขั้นตอนการทดสอบ ดงัน้ี  ทั้งน้ีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นอนุกรมเวลา ส่วนมากจะพบปัญหา

ความไม่น่ิงของขอ้มลู เน่ืองจากขอ้มลูนั้นมาจากกระบวนการเชิงสุ่ม (random process) เม่ือนาํขอ้มูลอนุกรมเวลาไป

ใชไ้ดโ้ดยไม่ไดท้าํการตรวจสอบว่าขอ้มลูมีลกัษณะน่ิงนั้น ค่าสถิติท่ีเกิดข้ึนจะมีการแจกแจงไม่มาตรฐาน (standard 

distributions) ทาํให้นาํไปสู่การลงความเห็นท่ีผดิพลาดและความสัมพนัธ์ท่ีไม่แทจ้ริง (spurious regression) กล่าวคือ 

R มีค่าสูงมากและไดค่้าสถิติ t-test มีนยัสาํคญัหรือสูงเกินกว่าความเป็นจริง ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการทาํให้ขอ้มูล

มีความน่ิงเสียก่อน โดยอาจใชว้ิธีการหาผลต่าง (Difference) ของขอ้มูล การแปลงให้อยู่ในรูป Logarithm หรือการ

ทดสอบหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรในระยะยาว (Cointegration) เป็นตน้  

 

การเลือกแบบจาํลองท่ีดีท่ีสุด โดยการตรวจสอบรูปแบบ (Diagnostic Checking) 

           หลงัจากการสร้างสมการพร้อมทั้งประมาณค่าพารามิเตอร์แลว้ ส่ิงสําคญัคือจะตอ้งทาํ คือ การตรวจสอบ

รูปแบบว่าสมการท่ีไดม้ามีความเหมาะสมหรือไม่ และรูปแบบใดของสมการท่ีดีท่ีสุด 

           เกณฑ์ในการเลือกแบบจาํลองท่ีดีท่ีสุด (Information Criteria) ในการหารูปแบบของแบบจาํลอง เม่ือได้

รูปแบบของแบบจาํลองท่ีเหมาะสมหลายรูปแบบตอ้งมีแนวทางในการเลือกรูปแบบของแบบจาํลองท่ีดีท่ีสุด โดย

พิจารณาจากค่า Akaike Information Criterion (AIC) และ Schwartz Criterion (SC) รูปแบบของแบบจาํลองท่ีให้ค่า 

AIC และ SC นอ้ยท่ีสุดจะเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  
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AIC = 2k - 2ln(L) 

SC = -2ln(L) + kln(n) 

โดยท่ี L คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดใน Likelihood Function ของแบบจาํลอง 

                                       k คือ จาํนวนค่าประมาณการสัมประสิทธ์ิ    

                                       n คือ จาํนวนขอ้มลู 
 

แบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heterosedasticity (GARCH) 

           แบบจาํลอง ARCH ของ Engle ไดมี้การพฒันาต่อโดย Bollerslev ในปี 1986 ดว้ยการให้ความแปรปรวนแบบ

มีเง่ือนไข (conditional variance) มีลกัษณะเป็น ARMA process โดยท่ีให้ error process มีลกัษณะดงัน้ี 

𝜀1 =  𝑣𝑡 �𝜎12  

          โดยท่ีความแปรปรวนของ 𝑣𝑡  = 𝜎12   = 1 และ 
 

          𝜎𝑡2 =  𝛼0+∑ 𝛼1𝜀𝑡−12 + ∑ 𝛽𝑖𝜎𝑡−12𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1  

 

           เม่ือ {𝑣𝑡} คือ White noise process ท่ีเป็นค่าอิสระจากเหตุการณ์ในอดีต {𝜀𝑡−1} ค่าเฉล่ียแบบมีเง่ือนไขของ 

𝜀𝑡  จะเท่ากบัศนูย ์ประเด็นสาํคญัในการหาความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไขของ 𝜀𝑡  ถูกกาํหนดโดย 
 

𝐸𝑡−1𝜀𝑡2 = 𝜎𝑡2 =  𝛼0+∑ 𝛼1𝜀𝑡−12 + ∑ 𝛽𝑖𝜎𝑡−12𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1  

 

           ดงันั้น ความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไขของ 𝜀𝑡   ถูกกาํหนดโดย 𝜎𝑡2  ในสมการ แบบจาํลองน้ีจึงเรียกว่า 

Generalized Autoregressive Conditional Heterosedasticity (GARCH) หรือ GARCH (p, q) นั้นใชก้ระบวนการ 

Autoregressive และ Moving Averge ในการหาความแปรปรวน ท่ีมีลกัษณะ Heteroscedastic Variance จะเห็นว่าถา้ 

p=0 และ q=1 เป็น GARCH (0,1) หรือคือ ARCH(1) นั่นเอง โดยสรุปว่าถา้ 𝛽1 ทั้งหมดมีค่าเป็นศูนยแ์บบจาํลอง 

GARCH (p, q) จะเทียบเท่า กบัแบบจาํลอง ARCH (q) คุณสมบติัท่ีสําคญัของแบบจาํลอง GARCH คือ ค่าความ

แปรปรวนอยา่งมี เง่ือนไขของ disturbances ของค่า 𝑋𝑡  สร้างข้ึนมาจากกระบวนการ ARMA จึงสามารถคาดไดว้่า

ส่วนเหลือจากการทาํ ARMA จะแสดงถึงรูปแบบคุณลักษณะเดียวกันเช่น ถ้าการประมาณค่า  { 𝑋𝑡  } ด้วย

กระบวนการทาํ ARMA ค่า Autocorrelation Function (ACF) ซ่ึงเป็นสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสุ่มท่ีหน่วยเวลาห่าง

กนัของกระบวนการเดียวกนัและ Patial Autocorrelation Function (PACF) ของส่วนท่ีเหลือ (residuals) ควรจะบ่งถึง

กระบวนการ White noise และ ACF ของกาํลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (aquared residuals) นาํมาช่วยในการระบุถึง

ลาํดบั (order) ของกระบวนการ GARCH 
 

การประเมินค่าการพยากรณ์ 

           การศึกษาคร้ังน้ีใชค่้าสถิติ RMSE (Root Mean Squared Error) และ MAPE (Mean Absolute Percentage 

Error) ในการประเมินค่าการพยากรณ์ เพ่ือทดสอบความแม่นยาํของผลการพยากรณ์ 

           Root Mean Squared Error (RMSE) 

RMSE = �∑ (Ŷ𝑡 − 𝑌𝑡)2/ℎ𝑇+ℎ
𝑡=𝑇+1  
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         Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE = 100∑ �Ŷ𝑡−𝑌𝑡
𝑌𝑡

�𝑇+ℎ
𝑡=𝑇+1 /ℎ 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

           นาํขอ้มลูดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER) โดยใชข้อ้มูลทั้ง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น ไทย และ สหรัฐอเมริกา 

โดยใชแ้บบจาํลอง โดยขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษามีทั้งหมด 120 ขอ้มลู เป็นขอ้มลูปิดรายเดือนของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง 

ตั้งแต่เดือน มกราคม ค.ศ. 2008 ถึงวนัท่ี ธนัวาคม ค.ศ. 2017 มีขั้นตอนการวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 

 

4. ผลการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ความผนัผวนของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER) โดยใชข้อ้มูล

ทั้ง 4 ประเทศท่ีเป็นคู่คา้ท่ีสาํคญัของไทย ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น ไทย และ สหรัฐอเมริกา โดยใชแ้บบจาํลอง Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) 
 

16ขั้นตอนและผลการทดสอบ 

ทดสอบความน่ิงของตวัแปร (Unit Root Test) 

           ทดสอบความน่ิงของขอ้มลูท่ีระดบั Level ของตวัแปรดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) ทั้ง 4 ตวั ท่ีแสดงใน

ตารางดา้นล่าง พบว่าตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) เน่ืองจากอนุกรมเวลาดงักล่าวไม่

สามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 𝐻0 ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) ณ ระดบั Level ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

           จากนั้นทาํผลต่างลาํดบัท่ีหน่ึง (First Difference) เพ่ือทดสอบความน่ิง (Stationary) ของขอ้มลูอีกคร้ัง ซ่ึงผลท่ี

ไดจ้ากตารางท่ีดา้นล่าง ปรากฏว่า ตวัแปรท่ีใชมี้คุณสมบติั Stationary ท่ี First Difference ทุกตวัแปร และสามารถ

ปฏิเสธสมมุติฐานหลกันั่นคือ 𝐻0 แสดงว่าตวัแปรนั้นมี Unit Root เน่ืองจากค่าสัมบูรณ์ทางสถิตินั้นมีค่าน้อยกว่า 

Critical Value ณ ระดบัความ เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 
 

ADF

t-statistic 1% 5% 10%

Level Intercept -1.757 -3.487 -2.886 -2.580 0.400 Non-Stationary 120

Level Trend&Intercept -2.266 -4.038 -3.448 -3.149 0.449 Non-Stationary 120

Level None 0.952 -2.585 -1.944 -1.615 0.909 Non-Stationary 120

Level Intercept -1.337 -3.487 -2.886 -2.580 0.610 Non-Stationary 120

Level Trend&Intercept -2.826 -4.038 -3.448 -3.149 0.191 Non-Stationary 120

Level None -0.447 -2.585 -1.944 -1.615 0.519 Non-Stationary 120

Level Intercept -2.382 -3.487 -2.886 -2.580 0.149 Non-Stationary 120

Level Trend&Intercept -3.360 -4.038 -3.448 -3.149 0.062 Non-Stationary 120

Level None 0.195 -2.585 -1.944 -1.615 0.741 Non-Stationary 120

Level Intercept -1.268 -3.487 -2.886 -2.580 -1.268 Non-Stationary 120

Level Trend&Intercept -2.132 -4.038 -3.448 -3.149 -2.132 Non-Stationary 120

Level None 0.722 -2.585 -1.944 -1.615 0.722 Non-Stationary 120

China

JAPAN

Thailand

USA

Stationary Test

Unit Root Variable
Critical Value

P-Value Result N

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2649 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

การระบุแบบจาํลอง 

           ขั้นตอนน้ีเราจะทาํการระบุแบบจาํลองท่ีเหมาะสม โดยจะหาตัวแบบท่ีเหมาะสมของดชันีราคาท่ีแทจ้ริง 

(REER) ของทั้ง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น ไทย และ สหรัฐอเมริกา ว่าตวัแบบจาํลองใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

นาํไปพยากรณ์ต่อไป ซ่ึงผลลพัธ์ไดร้ะบุไว ้มีดงัน้ี 

 
 

ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) และตรวจสอบแบบจาํลอง (Diagnostic  Checking) 

           นาํแบบจาํลองขั้นตอนก่อนหนา้เพ่ือหาว่าค่าพารามิเตอร์ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือนนั้นมีความสัมพนัธ์กนัเองและมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระทุกตวัในแบบจาํลองหรือไม่ และเกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ จากการวิเคราะห์ผล 

ทาํให้ทราบว่าไม่เกิดปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ นัน่หมายถึงว่าสามารถนาํแบบจาํลองดงักล่าวเพ่ือไปใชท้ดสอบต่อไปได ้
 

ผลการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง GARCH 

           จากการทาํผลต่างลาํดบัท่ีหน่ึง และไดต้วัแบบจาํลองท่ีเหมาะสมของกลุ่มดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) ของ

ทั้ง 4 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว เราจะมาทาํการวิเคราะห์ตัวแบบ GARCH ท่ีเหมาะสมท่ีประกอบไปด้วย GARCH(1,1) 

GARCH(1,2) GARCH(2,1) หรือ GARCH(2,2) ตวัใดท่ีเหมาะสมในการนาํไปพยากรณ์ความผนัผวนมากท่ีสุด โดย

พิจารณาจากค่า AIC ท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดจากทั้ง 4 ตัวแบบ จากการวิเคราะห์ดงักล่าวพบว่า GARCH ท่ีเหมาะสมท่ีนําไป

พยากรณ์ค่าความผนัผวนดัชนีค่าเงินบาทท่ีแท้จริงของ จีน ญ่ีปุ่น ไทย และ สหรัฐอเมริกา นั่นคือ GARCH(1,2) 

GARCH(2,1) GARCH(2,2) และ GARCH(2,1) ตามลาํดบั นอกจากน้ีค่าพารามิเตอร์ทุกตวัยงัคงมีนัยสําคญัทางสถิติและ

ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation อีกดว้ย ซ่ึงไดแ้สดงผลตามตารางท่ีระบุไวใ้นหน้าถดัไป จากนั้นทาํการคดัเลือกตวัแบบ 

GARCH ท่ีเหมาะสมจากตารางท่ีกล่าวไปขา้งตน้ โดยเกณฑ์การพิจารณาจะทาํการเลือกจากค่า AIC ท่ีต ํ่าสุด โดยตัว

แบบจําลองท่ีเหมาะสมของดัชนีค่าเงินบาทท่ีแท้จริงของ จีน ญ่ีปุ่น ไทย และ สหรัฐอเมริกา คือ GARCH(1,2) 

GARCH(2,1) GARCH(2,2) 

ADF

t-statistic 1% 5% 10%

1st.Diff. Intercept -6.696 -3.487 -2.886 -2.580 0.000 Stationary 120

1st.Diff. Trend&Intercept -6.726 -4.038 -3.448 -3.149 0.000 Stationary 120

1st.Diff. None -6.596 -2.585 -1.944 -1.615 0.000 Stationary 120

1st.Diff. Intercept -7.182 -3.487 -2.886 -2.580 0.000 Stationary 120

1st.Diff. Trend&Intercept -7.218 -4.038 -3.448 -3.149 0.000 Stationary 120

1st.Diff. None -7.206 -2.585 -1.944 -1.615 0.000 Stationary 120

1st.Diff. Intercept -8.100 -3.487 -2.886 -2.580 0.000 Stationary 120

1st.Diff. Trend&Intercept -8.065 -4.038 -3.448 -3.149 0.000 Stationary 120

1st.Diff. None -8.134 -2.585 -1.944 -1.615 0.000 Stationary 120

1st.Diff. Intercept -6.615 -3.487 -2.886 -2.580 0.000 Stationary 120

1st.Diff. Trend&Intercept -6.586 -4.038 -3.448 -3.149 0.000 Stationary 120

1st.Diff. None -6.570 -2.585 -1.944 -1.615 0.000 Stationary 120

USA

Stationary Test

P-Value Result N

JAPAN

Thailand

VariableUnit Root

China

Critical Value

CHINA AR(7) AR(1) MA(4)
JAPAN AR(1) MA(6)
THAILAND MA(1)
USA AR(1) AR(7)

Model Identification's Results
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Variable Parameter Coefficient Standard Error AIC

0.300121 0.387985

0.151164 0.139143

0.613504 0.400419

0.230981 0.078877

0.084976 0.062022

1.461759 0.212659

-0.727696 0.18612

0.528879 0.523881

0.039546 0.127963

0.188617 0.138859

0.3471 0.513743

0.539023 0.527554

0.036647 0.126704

0.208511 0.135408

0.158646 0.600062

0.162394 0.567953

2.862653 1.393361

0.285107 0.145622

0.026335 0.333002

2.238853 1.344134

0.246917 0.116398

-0.186357 0.226319

0.368534 0.258783

0.061383 0.018177

0.197116 0.001166

-0.266222 0.000309

1.050046 0.000314

0.053854 0.050174

0.185615 0.001453

-0.262474 0.003317

0.947399 0.002006

0.109727 0.005621

0.238826 0.108437

0.205563 0.125635

0.568464 0.168537

0.160304 0.032437

0.143506 0.067946

1.352228 0.176093

-0.623876 0.137803

0.327804 0.159602

0.075844 0.139492

0.226012 0.240466

0.396063 0.256084

0.522417 0.122147

0.299709 0.133295

0.525291 0.008284

-0.311386 0.15274

0.141437 0.091499

0.338892 0.492979

0.113413 0.102331

0.668647 0.381905

0.180643 0.016469

0.029751 0.00875

1.796893 0.048527

-0.929352 0.047032

0.760736 0.687673

-0.066435 0.016191

0.175693 0.093281

0.337053 0.488132

0.924609 0.740223

-0.073608 0.045262

0.216889 0.108135

0.310371 0.54335

-0.087818 0.429597

THAILAND's REER

USA's REER
3.221497*

3.235726

3.106040*

GARCH(2,2)

2.966174

2.949103

3.323217

3.233419

2.973120

2.909680*

GARCH(1,2)

GARCH(2,1)

GARCH(2,2)

GARCH(1,1)

GARCH(1,2)

GARCH(2,1)

GARCH(2,2)

4.193543*

4.283223

4.287436

4.213537

GARCH(1,1)

GARCH(2,2)
3.156472

CHINA's REER

GARCH(1,1)

GARCH(1,2)

GARCH(2,1)

JAPAN's REER

GARCH(1,2)

3.145983
GARCH(1,1)

GARCH(2,1)
3.141740
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นาํขอ้มลูขา้งตน้มาสร้างสมการความผนัผวนของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงของทั้ง 4 ตวั โดยผลลพัธส์ามารถดูไดจ้ากตาราง 

 

 
 

ทาํการเลือก GARCH ท่ีได ้สาํหรับตวัแบบของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงของจีน ญ่ีปุ่น ไทย และสหรัฐอเมริกาตามลาํดบั 

จากนั้นนาํสมการพยากรณ์ค่าความผนัผวนมาแสดงในรูปแบบกราฟแบบ Static Forecast   

(1)                                                                              (3) 

                                                                                                                                                     
                                     (2)                                                                                 (4)  

                                                        

Variable Parameter Coefficient Standard Error AIC Volatility's Equation

0.2310 0.0789

0.0850 0.0620

1.4618 0.2127

-0.7277 0.1861

0.0614 0.0182

0.1971 0.0012

-0.2662 0.0003

1.0500 0.0003

0.5224 0.1221

0.2997 0.1333

0.5253 0.0083

-0.3114 0.1527

0.1414 0.0915

0.7607 0.6877

-0.0664 0.0162

0.1757 0.0933

0.3371 0.4881

CHINA's REER

JAPAN's REER

THAILAND's REER

USA's REER

GARCH(1,2)

GARCH(2,1)

GARCH(2,2)

GARCH(2,1)
3.221497*

3.106040*

4.193543*

2.909680*

𝜎𝑡(𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴)
2 = 0.2310 + 0.0850𝜎𝑡−12 + 1.4618𝜀𝑡−12 - 0.7277𝜀𝑡−22

𝜎𝑡(𝐽𝐴𝑃𝐴𝑁)
2 = 0.0614 + 0.1971𝜎𝑡−1

2 - 0.2662𝜎𝑡−22 + 1.0500𝜀𝑡−1
2

𝜎𝑡(𝑇𝐻𝐴𝐼𝐿𝐴𝑁𝐷 )
2 = 0.5224 + 0.2997𝜎𝑡−1

2 + 0.5253𝜎𝑡−22 - 0.3114𝜀𝑡−1
2 + 0.1414𝜀𝑡−22

𝜎𝑡(𝑈𝑆𝐴)
2 = 0.7607 - 0.0664𝜎𝑡−1

2 + 0.1757𝜎𝑡−2
2 + 0.3371𝜀𝑡−1

2
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             ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งทาํการหาค่า RMSE (Root Mean Squared Error) โดยใชค่้าสถิติในการประเมินค่าการ

พยากรณ์ เพ่ือทดสอบความแม่นยาํของผลการพยากรณ์ โดยผลลพัธ์ท่ีไดต้ามตาราง 

Forecasting Check 

Reer's Variable RMSE MAPE 

CHINA 1.138282 0.806775 

JAPAN 2.059738 1.83417 

THAILAND 1.120461 0.822113 

USA 1.238808 0.908774 

 

           ค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดของวิธี RMSE คือ ไทย, จีน, สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น ตามลาํดบั สหรัฐอเมริกา จีน และไทย 

ตามลาํดบั และสําหรับวิธีของ MAPE ให้ค่าท่ีน้อยท่ีสุด คือ จีน, ไทย, สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น ตามลาํดบั โดยทั้ง

สองวิธีการพยากรณ์ท่ีมีความแม่นย ํา่สูง คือ ตอ้งให้ค่าท่ีตํ่า 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

 จากการศึกษาและวิจยัเร่ืองการพยากรณ์ความผนัผวนของดัชนีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER) ทั้ง 4 ประเทศ 

ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น ไทย และ สหรัฐอเมริกา โดยใชข้อ้มูลดชันีเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม ค.ศ.2008 จนถึง 

เดือน ธันวาคม ค.ศ.2017 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 120 เดือน โดยใชว้ิธี Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity (GARCH) ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

• ขั้นตอนท่ี 1: นาํขอ้มูลดชันีราคาท่ีแทจ้ริง มาตรวจสอบดูว่าขอ้มูลเป็นลกัษณะท่ีน่ิง (Stationary) หรือไม่ ดว้ย

การดูกราฟของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงทั้ง 4 ประเทศ จากการวิเคราะห์กราฟ พบว่าขอ้มูลมีลกัษณะท่ีไม่น่ิง (Non-

Stationary) 

• ขั้นตอนท่ี 2 : ทาํการทดสอบดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller ณ Level พบว่าขอ้มลูสอดคลอ้งกบัการพิจารณา

กราฟในขั้นตอนท่ี 1 โดยลาํดบัถดัไปจึงตอ้งทาํการทดสอบความน่ิงอีกคร้ังดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller 

ณ First Difference พบว่าขอ้มลูดชันีเงินท่ีแทจ้ริงของทั้ง 4 ชุด เกิดความน่ิงทั้งหมด  

• ขั้นตอนท่ี 3 : เร่ิมทาํการหาแบบจาํลองท่ีเหมาะสม โดยผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมของดชันีค่าเงินของ จีน คือ AR (7) 

AR(1) MA(4), ญ่ีปุ่น คือ AR(1) MA(6), ไทย คือ MA(1) และสหรัฐอเมริกา คือ AR(1) AR(7)  

• ขั้นตอนท่ี 4 : ทาํการตรวจสอบปัญหาว่าค่าพารามิเตอร์ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือนนั้นมีความสัมพนัธ์กนัเอง, เกิด

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระทุกตวัในแบบจาํลอง และเกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ ซ่ึงจากการทดสอบ

ไม่พบปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  
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• ขั้นตอนท่ี 5 : นาํแบบจาํลองท่ีเหมาะสมข้างตน้มาประยุกต์ใชใ้นแบบจาํลอง GARCH โดยผลลพัธ์ท่ีได ้คือ 

แบบจาํลองท่ีเหมาะสมของดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงของ จีน ญ่ีปุ่น ไทย และ สหรัฐอเมริกา คือ GARCH(1,2) 

GARCH(2,1) GARCH(2,2) และ GARCH(1,2) ตามลาํดบั โดยเกณฑก์ารคดัเลือก คือ ค่า AIC ท่ีต ํ่าท่ีสุด 

• ขั้นตอนท่ี 6 : นาํ GARCH ในขั้นตอนท่ี 5 มาสร้างสมการเพ่ือพยากรณ์ความผนัผวนของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงทั้ง 

4 ประเทศ และสร้างกราฟของการพยากรณ์ค่าความผนัผวนของดชันีค่าเงินทั้งหมด 

• ขั้นตอนท่ี 7 : ทาํการประเมินค่าการพยากรณ์ เพ่ือทดสอบความแม่นยาํของผลการพยากรณ์ดว้ยวิธี RMSE และ 

MAPE  

             ผลลพัธ์ของวิธี RMSE โดยเรียงจากค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงการพยากรณ์ท่ีแม่นยาํท่ีสุด ไดแ้ก่ ไทย, 

จีน, สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น ท่ีตวัเลข 1.1204, 1.1382, 1.238808 และ 2.059738 ตามลาํดบั 

         ผลลพัธ์ของวิธี MAPE โดยเรียงจากค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงการพยากรณ์ท่ีแม่นยาํท่ีสุด ไดแ้ก่ จีน, ไทย, 

สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น ท่ีตวัเลข 0.8067, 0.8221, 0.9087 และ 1.834 ตามลาํดบั 

 

ขอ้เสนอแนะ 

• การพิจารณาแบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) ในการ

วิเคราะห์ ผูจ้ ัดทาํอาจเพ่ิมเติมปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมเติมลงไปในแบบจาํลอง เพ่ือให้แบบจาํลองและ

ผลลพัธ์มีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ท่ีดีข้ึน 

• ควรระวงัในการใชด้ชันีค่าเงินสาํหรับการประเมินความสามารถในการแข่งขนั เพราะดชันีค่าเงินสะทอ้น

เฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาของสินคา้โดยรวม ไม่สามารถช้ีวดัความสามารถในการแข่งขันด้าน

คุณภาพ การแข่งขนัระดบัรายสินคา้ หรืออุตสาหกรรมได ้นอกจากน้ีการคาํนวณในปัจจุบนัยงัไม่สามารถ

สะทอ้นความสัมพนัธ์ดา้นการคา้ในแง่ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศได ้ดังนั้นในการนาํดชันีค่าเงิน

บาทเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย ตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัเหล่าน้ีดว้ย  

กติตกิรรมประกาศ  

           การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จรุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ศาสตราจารย ์ดร.ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน์ ท่ีให้

คาํปรึกษาแนะนาํในการศึกษาคน้ควา้อิสระ การตรวจทานเน้ือหาการคน้ควา้  และ ให้แนะนาํในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ในระหว่างการศึกษาคน้ควา้ จนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมถึงคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีไดป้ระศาสตร์วิชา

ความรู้ตลอดหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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เปรียบเทียบความผันผวนของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของหุ้น AOT ในแต่ละช่วงเวลา 

ด้วยแบบจําลองการประเมินมูลค่าออปช่ันแบบไบโนเมยีล 

COMPARE THE VOLATILITY OF THE DERIVATIVE WARRANTS OF AOT STOCK 

AT EACH PERIOD WITH THE BINOMIAL OPTION PRICING MODEL 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบค่าความผนัผวนในอดีต (Historical Volatility) ในแต่ละช่วงเวลาคือ 

1 เดือน 3เดือน 1 ปี และ 3 ปี ว่าช่วงเวลานานเท่าไรจะมีค่าท่ีเหมาะสมในการท่ีจะนาํไปใชค้าํนวณหามูลค่าใบสําคญัแสดง

สิทธิอนุพนัธข์องหุ้น AOT ดว้ยวิธีแบบจาํลองการประเมินมลูค่าออปชัน่แบบไบโนเมียล (Binomial Option Pricing Model) 

โดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ 2 มกราคม 2557 จนถึง 4 พฤษภาคม 2561  

จากการศึกษาพบว่าค่าของ Historical Volatility ช่วงเวลา 3 ปีจะให้ค่าความคลาดเคล่ือน (Tracking Error) ของ

ราคา Derivative Warrant (DW) น้อยกว่าช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน และ 1 เดือน ตามลาํดบั เน่ืองจาก Binomial Option 

Pricing Model ท่ีใชใ้นการประเมินราคา DW มีขอ้จาํกดัเร่ืองความสามารถของ PC ในการสร้างจาํนวน state ดงันั้นผูเ้ขียนจึง

ใช ้Binomial จาํนวน 20 ก่ิง ซ่ึงจะสร้างจาํนวน states ได ้230 states และอยู่ในวิสัยท่ี PC ทัว่ไปทาํได ้อย่างไรก็ดี ราคา DW 

ท่ีสร้างดว้ย Binomial model นั้นมีค่าอยูท่ี่ประมาณ 31 % - 79 % ของราคา DW จริงในตลาด ซ่ึงแน่นอนว่า การสร้างจาํนวน

ก่ิงท่ีมากข้ึนยอ่มทาํให้การประมาณราคา DW มีความแม่นยาํมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของราคา DW มีแนวโน้มท่ีจะ

เกิดจาก Historical volatility ท่ีสูงข้ึนเม่ือช่วงระยะเวลาของขอ้มลู Historical volatility ยาวข้ึน จึงเป็นผลให้ tracking error 

ลดลง ซ่ึงไม่ใช่เหตุผลดา้นความแม่นยาํของตวั historical volatility เอง 

คาํสําคญั:  Binomial Option Pricing Model, Historical Volatility, Thai Derivative Warrant, Tracking Error 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to compare the historical volatility in the period of 1 month, 3 months, 1 year, and 3 

years. How long is the appropriate time to calculate the value of Derivative warrants of AOT with Binomial Option 

Pricing Model based on 3-year historical data from 2 January 2014 until 4 May 2018. 

The study found that the historical volatility of 3 years would provide a tracking error of the Derivative Warrant 

(DW) price less than the period of 1 year, 3 months and 1 month, respectively. Because Binomial Option Pricing Model 

used in DW valuation, there are limits on the ability of PC to create a number of state, so the author uses Binomial 20 

branches, which will be produced in 230 states, and in the general PC. However, the price of DW generated by the 

Binomial model is approximately 31% - 79% of the actual DW price. Of course, the higher the number of DWs, the more 
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accurate the DW. However, an increase in DW prices is likely due to the higher historical volatility resulting from longer 

historical volatility data, resulting in lower tracking errors. That's not the reason for accuracy of historical volatility itself 

Keywords: Binomial Option Pricing Model, Historical Volatility, Thai Derivative Warrant, Tracking Error 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัการลงทุนในตลาดการเงินไดรั้บความสนใจอย่างมากทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้การลงทุนใน ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) มีแนวโน้มมาก

ข้ึน เน่ืองจากทางสถาบนัการเงินตอ้งการออกผลิตภณัฑ์ทางเลือกให้นกัลงทุนรายย่อยเขา้มาลงทุนมากข้ึน นกัลงทุนก็จะมี

โอกาสท่ีจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงกว่าการออมเงินในรูปเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์อย่างไรก็ตาม ในโลกการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนจริงอาจไม่เท่ากบัผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงัไว ้เกิดเป็น “ความเส่ียง” ในรูปค่าความผนั

ผวนของผลตอบแทน (Volatility of Return) ความผนัผวนดงักล่าวเกิดข้ึนทั้งในระดบัหลกัทรัพยไ์ปจนถึงทั้งตลาดการเงิน 

การคาดการณ์ความผนัผวนและผลตอบแทน มีความสาํคญัต่อนกัลงทุนอยา่งมาก   

ดงันั้นค่าความผนัผวนจึงเป็นปัจจยัสาํคญั จึงไดด้าํเนินการวจิยั โดยใชว้ิธีการอย่างง่ายวิธีหน่ึงสําหรับการประเมิน

มูลค่าของออปชัน่คือ Binomial Option Pricing Model มาใชห้าค่าความผนัผวนเหมาะสม โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

สําหรับในการลงทุนนั้ น ค่าความผนัผวนท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะนํามาใช้คาํนวณ ซ่ึงควรจะต้องผ่านการวิจัย 

ทดสอบมาแลว้ ผลของการวิจยัคร้ังน้ีก็จะมีประโยชน์สําหรับนักลงทุน นําขอ้มูลความผนัผวนท่ีได้ไปใชใ้นการคาํนวณ

ลงทุนสาํหรับThai Derivative Warrants เพราะถา้ไม่ทราบค่าความผนัผวนท่ีให้ผลการคาํนวณท่ีเท่ียงตรง ก็อาจจะเกิดความ

ผดิพลาดในการลงทุนได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือเปรียบเทียบการใชค่้า Historical Volatility ในแต่ละช่วงระยะช่วงเวลา คือ 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี และ 3 ปี ว่า

ช่วงระยะเวลาใดท่ีเหมาะสม คือ ผลจากการคาํนวณการประเมินมูลค่าออปชั่นของแบบจาํลองไบโนเมียล จะเลือกค่า 

Historical Volatility ช่วงเวลาท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือนจากราคา DW ในตลาดน้อยท่ีสุด โดยใช ้Tracking Error ในการ

ทดสอบ นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มลูสาํหรับนกัลงทุนหรือผูส้นใจนาํขอ้มลู ท่ีไดด้าํเนินการวิจยั ไปต่อยอดเพ่ือการลงทุนสําหรับ 

Thai Derivative Warrants ต่อไป 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

     3.1 ทฤษฎ ีของ Binomial Option Pricing Model 

 คือแบบจาํลองไบโนเมียลซ่ึงใชใ้นการประเมินมลูค่าออปชัน่ ไดถู้กคน้พบโดยนักวิชาการดา้นการเงิน 3 ท่าน คือ 

John Cox, Stephen Ross และ Mark Robinstein เม่ือปี ค.ศ. 1979 แบบจาํลองน้ีมีขอ้ดีตรงท่ีทาํความเขา้ใจไดง่้าย และมีความ

ยดืหยุน่มากกว่าแบบจาํลองแบล็ค-โชลส์ จึงทาํใหส้ะดวกต่อการประเมินมลูค่าออปชัน่ทั้งแบบยุโรปและอเมริกนั ทั้งชนิดท่ี

หุ้นสามญัมีการจ่ายปันผลหรือไม่มีการจ่ายปันผล รวมถึงการนาํไปประยกุตใ์ชก้บัออปชัน่ท่ีอา้งอิงจากตราสารหน้ี ก็สามารถ

ทาํไดส้ะดวกเช่นกนั ประโยชน์ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ แบบจาํลองไบโนเมียล สามารถใชใ้นการประเมินมูลค่าตราสาร

หน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาออปชัน่ได ้เช่น ระหว่างอายุออปชัน่ อตัราดอกเบ้ีย หรือความผนัผวน
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ของสินทรัพยอ์า้งอิง สามารถเปล่ียนแปลงค่าได ้ดงันั้นการศึกษาในรายละเอียดของแบบจาํลองไบโนเมียล จะทาํให้ผูศึ้กษา

มีความเขา้ใจวิธีการประเมินมลูค่าออปชัน่ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะการเขา้ใจถึงเง่ือนไขท่ีจะทาํให้ออปชัน่มีการใชสิ้ทธิก่อนถึงวนั

ส้ินอาย ุและสามารถอธิบายไดว้่าทาํไมการซ้ือ คอลออปชัน่ก็เปรียบเสมือนการซ้ือหุ้น (Buying Stock) และการขอกูย้ืมเงิน 

(Borrowing) เช่นเดียวกบัการซ้ือพุทออปชนัก็เปรียบเสมือนการขายหุ้น (Selling Stock) และการให้กูย้มืเงิน (Lending) 

การประเมินมลูค่าออปชัน่โดยใชแ้บบจาํลองไบโนเมียล มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกทาํการสร้างลกัษณะการเคล่ือนไหว

ของราคาสินทรัพยอ์า้งอิงแต่ละประเภท ซ่ึงอธิบายไดโ้ดยใชก้ารสร้างแผนผงัรูปตน้ไม ้(Binomial Tree) ขั้นตอนท่ีสอง ตอ้ง

ทาํการสร้างลกัษณะการเคล่ือนไหวของมูลค่าออปชัน่ และคาํนวณหามูลค่าออปชัน่จาก Note ขวาสุดมาดา้นซ้ายสุดหรือ

กระทาํแบบยอ้นกลบั (Backward) โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงมาเป็นอตัราคิดลด (Discount rate)  

     3.2 วธิีการศึกษา 

 จากแนวคิดค่าความผนัผวนมีความสาํคญัในการใชใ้นการคาํนวณ และอยากทราบว่าช่วงระยะเวลานานเท่าไรจะ

เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณของ Thai Derivative Warrants โดยการใช ้Binomial Option Pricing Model ซ่ึงเป็นวิธี

ท่ีเขา้ใจไดง่้ายวิธีหน่ึง นอกจากน้ียงัมีอีกหลายวิธี เช่น Black-Scholes หรือ Monte Carlo ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะยงัไม่ไดก้ล่าวถึง

ว่าวิธีไหนเม่ือเปรียบเทียบแลว้จะดีกว่ากนั แต่จะเลือกใชห้น่ึงวิธีคือ Binomial Option Pricing Model มาศึกษาว่า ค่าความผนั

ผวนช่วงระยะเวลานานเท่าไรจึงจะเหมาะสม ในการศึกษาน้ีไดก้าํหนดแนวทางในการวิจยั ดังมีรายละเอียดในเร่ืองของ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูและประมวลผลดงัต่อไปน้ี  

3.2.1 วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนการศึกษาและมีตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีจะนาํมาคาํนวณจะประกอบดว้ย 

1.1.  Call Price Market  มลูค่าสิทธิซ้ือ ณ เวลาปัจจุบนั ตวัแปรน้ีนาํมาเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาท่ี

คาํนวณไดจ้าก Binomial Option Pricing Model ว่าจะมีค่าคลาดเคล่ือนมากนอ้ยเท่าไร 

1.2.  Stock Price ราคาหุ้นสามญั ณ เวลาปัจจุบนั จะนาํมาเพ่ือใชเ้ป็นค่า initial stock price สําหรับ

คาํนวณใน Binomial Option Pricing Model  

1.3.  Exercise Price ราคาใช้สิทธิ จะนํามาเพ่ือใชเ้ป็นค่าราคาใชสิ้ทธิ สําหรับคาํนวณใน Binomial 

Option Pricing Model 

1.4.  Risk Free Rate อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงต่อปี เพ่ือใชเ้ป็นค่า Risk Free Rate สําหรับ

คาํนวณใน Binomial Option Pricing Model 

1.5.  Time ระยะเวลาครบกาํหนดอายุสัญญา (ปี) เพ่ือนาํมาเป็นค่า เวลา สําหรับคาํนวณใน Binomial 

Option Pricing Model 

2. ตวัแปรจากค่าพารามิเตอร์ (Parameter Value) ของค่าความแปรปรวนท่ีคาํนวณไดจ้าก 

2.1.  ค่าความแปรปรวนในอดีต โดยจะนาํค่าราคาปิดของ AOT Index ในอดีตมาคาํนวณหาค่าความ

แปรปรวน เรียกวา่ Historical Volatility 

 

ตวัแปรทั้งหมดน้ีสามารถท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลได้จากhttp://www.thaiwarrant.com/th/dw/search.asp และดึง

ขอ้มูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลท่ีได้เก็บไว ้เช่น Aspen การรวบรวมขอ้มูลราคา AOT Index ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นแบบ

รายวนั เพ่ือท่ีจะสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงไดช้ดัเจนโดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปีตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 จนถึง 4 
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พฤษภาคม 2561  จาก Aspen และรวบรวมขอ้มูลราคา ซ้ือขาย DW ของ AOT Index Call/Put Option รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 

มกราคม 2561 จนถึง 4 พฤษภาคม 2561 ใน Series ท่ีมีการซ้ือขาย และหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 

พ.ศ. 2561 จาก http://www.thaiwarrant.com/th/dw/search.asp  และ Aspen และขอ้มลูจากกรรมวิธีการวิจยั ในขั้นตอนน้ีเม่ือ

ไดม้าแลว้จะนาํไปใชเ้พ่ือการคาํนวณ Binomial Option Pricing Model ตามวิธีการดา้นล่าง 

 

 
 

นําข้อมูลท่ีเก็บได้ในแต่ละวนั มาจัดเรียงใหม่เพ่ือใช้ในการคาํนวณให้อยู่ในรูปราคาปิดและเปอร์เซ็นต์ของ

ผลตอบแทน จากนั้นทาํการเก็บขอ้มูลอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (R) อายุ 3 เดือน ซ่ึงไดม้าจาก สมาคมตลาดตรา

สารหน้ีไทย แลว้ทาํการคาํนวณหาค่า Call/Put Option โดยใชแ้บบจาํลอง แบบไบโนเมียล 20 ช่วงเวลา และ Historical 

Volatility โดยการเปล่ียนจาํนวนวนั เพ่ือท่ีจะนาํค่า Call Option ไปเปรียบเทียบกบัค่าจริงว่า มีความเหมือน หรือแตกต่าง

อย่างไร เพราะในงานวิจยัน้ีตอ้งการช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการหาค่า Historical Volatility ท่ีจะนําไปใช้ในการคาํนวณ 

Call/Put Option ท่ีใกลเ้คียงกบัราคาจริง DW ในตลาด ทาํการศึกษาเปรียบเทียบแต่ละช่วงระยะเวลา คือ 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 

และ 3 ปี เพ่ือเปรียบเทียบหาค่า Historical Volatility ท่ีเหมาะสม ในการคาํนวณจะใช ้Excel ช่วยในการคาํนวณ โดย Run แต่

ละช่วงเวลาของ Volatility คือ 1 เดือน (30วนั) 3 เดือน (90วนั) 1 ปี (365วนั) และ 3 ปี (976วนั) 

3.2.2 วธิีการวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

แสดงขอ้มูลรายวนั DW ของ AOT Index Call/Put Option เทียบกบั ราคา Call/Put Option ท่ีไดจ้ากคาํนวณตาม

แบบจาํลองไบโนเมียล จาํนวน 20 ก่ิง และทาํการเปล่ียน  Historical Volatility ในแต่ละช่วงเวลาตามท่ีกาํหนด ถา้ในช่วงเวลา

ใดของ Historical Volatility ท่ีทดสอบมีค่าใกลเ้คียงกบัตลาดมากท่ีสุด ก็ถือว่าเป็นขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือไดม้ากโดยเราจะเลือกการ

ทดสอบโดย Tracking Error Ratio 

 

Periods (N) 20.00 Up, U 1.05
T 0.73 Down, D 0.95

Volatility (% per year) 26.03% R per period 0.05%
Initial stock price, S 53.50

Option exercise price, X 57.00 State prices
R (% per year) 1.50% qU 0.4928

qD 0.5067

Call price 3.6121
Put price 6.4946

Number of "up" steps at 
terminal date

Number of "down" 
steps at terminal date

Terminal stock price 
= S*U^(# up)
*D^(# down)

Option payoff at 
terminal state

State price for 
terminal date 
= qU^(# up)

*qD^(# down)

Number of paths to terminal 
state

Value
=payoff*state 
price*#paths

20 0 144.8151 87.8151 0.0000 1 0.0001
19 1 131.0895 74.0895 0.0000 20 0.0011
18 2 118.6648 61.6648 0.0000 190 0.0088
17 3 107.4177 50.4177 0.0000 1140 0.0445
16 4 97.2366 40.2366 0.0000 4845 0.1552
15 5 88.0205 31.0205 0.0000 15504 0.3938
14 6 79.6779 22.6779 0.0000 38760 0.7402
13 7 72.1260 15.1260 0.0000 77520 1.0153
12 8 65.2899 8.2899 0.0000 125970 0.9298
11 9 59.1017 2.1017 0.0000 167960 0.3232
10 10 53.5000 0.0000 0.0000 184756 0.0000
9 11 48.4293 0.0000 0.0000 167960 0.0000
8 12 43.8391 0.0000 0.0000 125970 0.0000
7 13 39.6840 0.0000 0.0000 77520 0.0000
6 14 35.9228 0.0000 0.0000 38760 0.0000
5 15 32.5180 0.0000 0.0000 15504 0.0000
4 16 29.4359 0.0000 0.0000 4845 0.0000
3 17 26.6460 0.0000 0.0000 1140 0.0000
2 18 24.1205 0.0000 0.0000 190 0.0000
1 19 21.8343 0.0000 0.0000 20 0.0000
0 20 19.7649 0.0000 0.0000 1 0.0000

BINOMIAL OPTION PRICING WITH STATE PRICES IN A 20-PERIOD (30-DATE) MODEL
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4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการคาํนวณจากแบบจาํลองไบโนเมียลของ Call Option 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดง ผลการคาํนวณ Tracking Error  ของ Call Option แต่ละช่วงเวลา 

 

จากตารางจะเห็นไดว้่าขอ้มลูของ Historical Volatility ของช่วงระยะเวลา 3 ปี หรือ σ-976d มีค่าความคลาดเคล่ือน

นอ้ยกว่าช่วงเวลาอ่ืน และยิง่ Historical Volatility มีระยะเวลายาวข้ึนก็จะมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยลง ดงักราฟรูปท่ี 4.1 

 

 

รูปท่ี 4.1 กราฟเปรียบเทียบความผนัผวนของ Tracking Errorในแต่ละช่วงเวลาของ Call Option 

สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ขอ้มลูของ Historical Volatility ของช่วงระยะเวลา 3 ปีเหมาะสมนาํมาใชอ้า้งอิงการคาํนวณ

มากท่ีสุด และ Historical Volatility มีระยะเวลายาวข้ึนกจ็ะมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยลง 

 

 

AOT13C1806A AOT13C1809A AOT08C1807A AOT23C1807A AOT01C1808A
σ-30d 15.55% 7.32% 14.01% 7.84% 6.73%
σ-90d 7.62% 5.50% 5.52% 4.37% 4.00%

σ-365d 6.88% 5.72% 4.63% 3.70% 3.26%
σ-976d 6.95% 3.89% 4.44% 3.63% 3.32%
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รูปท่ี 4.2 กราฟแสดงเปรียบเทียบราคาท่ีคาํนวณกบัราคาตลาดของ AOT23C1807A 

 

จากการกราฟแสดงเปรียบเทียบราคาท่ีคาํนวณกบัราคาตลาดของ AOT23C1807A สามารถวิเคราะห์ไดว้่ามูลค่าท่ี

ได ้ยงัไม่สามารถคาํนวณไดต้รงกับราคา DW ในตลาดโดยแทจ้ริง ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าเป็นเพราะในการคาํนวณใน

การศึกษาน้ีใช ้Binomial tree ท่ี 20 ก่ิง อาจมีจาํนวนก่ิงยงัไม่เหมาะสมและจะตอ้งใชม้ากกว่าน้ี แต่ในงานวิจยัน้ีจะยงัไม่

กล่าวถึงเพราะตอ้งใช ้สมรรถนะของเคร่ือง PC ท่ีสูง และใชเ้วลามากในการคาํนวณ อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มของกราฟท่ี

ศึกษาจะเห็นว่า กราฟท่ีไดจ้าก Binomial Option Pricing Model มีค่าเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่า DW ในตลาด ดงันั้นใน

การศึกษาน้ีการใช ้Binomial จาํนวน 20 Periods จะสามารถบอกแนวโน้มของ Derivative Warrant ได ้ซ่ึง Historical 

Volatility ท่ีช่วงเวลา 3ปี จะให้ค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นนกัลงทุนสามารถใชแ้นวโน้มของ Historical Volatility 

ท่ีช่วงเวลา 3ปี เพ่ือวางแผนในการลงทุนได ้แต่ยงัไม่เนน้ความแม่นยาํในเชิงมลูค่าของ DW 

 

4.2 ผลการคาํนวณจากแบบจาํลองไบโนเมียลของ Put Option 

 

     ตารางท่ี 4.2 แสดง ผลการคาํนวณ Tracking Error  ของ Put Option 

 

จากตารางจะเห็นไดว้่าขอ้มลูของ Historical Volatility ของช่วงระยะเวลา 3 ปี หรือ σ-976d มีค่าความคลาดเคล่ือน

นอ้ยกว่าช่วงเวลาอ่ืน และยิง่ Historical Volatility มีระยะเวลายาวข้ึนก็จะมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยลง ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกบั

ขอ้มลูของ Call Option ดงักราฟรูปท่ี 4.3 
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AOT23C1807A

DW σ-30d σ-90d σ-365d σ-976d

AOT28P1806A AOT01P1808B AOT11P1808A AOT13P1806A
σ-30d 9.06% 10.77% 15.87% 6.70%
σ-90d 7.11% 4.24% 4.10% 2.73%

σ-365d 8.33% 5.62% 4.28% 1.80%
σ-976d 6.73% 4.24% 4.04% 2.12%

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2661 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 กราฟเปรียบเทียบความผนัผวนของ Tracking Errorในแต่ละช่วงเวลาของ Put Option 

สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ขอ้มลูของ Historical Volatility ของช่วงระยะเวลา 3 ปีเหมาะสมนาํมาใชอ้า้งอิงการคาํนวณ

มากท่ีสุด และ Historical Volatility มีระยะเวลายาวข้ึนกจ็ะมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยลง เหมือนกบั Call Option 

 

รูปท่ี 4.4 กราฟแสดงเปรียบเทียบราคาท่ีคาํนวณกบัราคาตลาดของ AOT28P1806A 

 

จากการกราฟขอ้มูลของ Put Option สามารถวิเคราะห์ไดว้่ามลูค่าท่ีได ้ก็จะสอดคลอ้งกบั Call Option คือยงัไม่

สามารถคาํนวณไดต้รงกบัราคา DW ในตลาด แต่แนวโน้มของกราฟท่ีไดจ้าก Binomial Option Pricing Model มีค่าเป็นไป

ในทิศทางเดียวกบัค่า DW ในตลาด ดงันั้นในการศึกษาน้ี Historical Volatility ท่ีช่วงเวลา 3ปี จะสามารถบอกแนวโน้มของ 

Derivative Warrant ได ้แต่ยงัไม่เนน้ความแม่นยาํในเชิงมลูค่าของ DW 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่าค่าของ Historical Volatility ช่วงเวลา 3 ปีจะให้ค่าความคลาดเคล่ือน (Tracking Error) ของราคา 

Derivative Warrant (DW) นอ้ยกว่าช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน และ 1 เดือน ตามลาํดบั เน่ืองจาก Binomial Option Pricing 

Model ท่ีใชใ้นการประเมินราคา DW มีขอ้จาํกดัเร่ืองความสามารถของ PC ในการสร้างจาํนวน state ดงันั้นผูเ้ขียนจึงใช ้

Binomial จาํนวน 20 ก่ิง ซ่ึงจะสร้างจาํนวน states ได ้230 states และอยู่ในวิสัยท่ี PC ทัว่ไปทาํได ้อย่างไรก็ดี ราคา DW ท่ี

สร้างดว้ย Binomial model นั้นมีค่าอยูท่ี่ประมาณ 31 % - 79 % ของราคา DW จริงในตลาด ซ่ึงแน่นอนว่า การสร้างจาํนวน

ก่ิงท่ีมากข้ึนยอ่มทาํให้การประมาณราคา DW มีความแม่นยาํมากข้ึน  

การเพ่ิมข้ึนของราคา DW ท่ีสร้างด้วย Binomial model  เม่ือใช ้Historical volatility มีแนวโน้มท่ีจะเกิดจาก 

Historical volatility ท่ีสูงข้ึนเม่ือช่วงระยะเวลาของขอ้มูล Historical volatility ยาวข้ึน (จาก (year) (month)* 12σ σ=  

ดงันั้น Historical volatility ท่ีสูงข้ึนจะทาํให้ราคา DW ท่ีคาํนวณสูงข้ึนตามไปดว้ยอย่างอตัโนมติั ดูจากรูป 4.2 และ 4.4) จึง

เป็นผลให้ tracking error ลดลง ซ่ึงไม่ใช่เหตุผลดา้นความแม่นยาํของตวั historical volatility เอง 

  5.2 ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษา พบว่าสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปต่อยอดและพฒันาในรายละเอียดบางประการ เพ่ือให้งานวิจยั

เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาจจะเพ่ิมกลุ่มของ DW อ่ืน เช่น PTT หรือจะใช้ DW ในต่างประเทศท่ีมี

หลากหลาย และนาํวิธีการหาราคาออปชัน่จากการศึกษาน้ี โดยอาจจะเพ่ิมจาํนวนก่ิงท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะไดค่้าใกลเ้คียงกบั

ราคาในตลาดต่อไป 
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การประเมินราคาออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกลุเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย 

ประยุกต์ใช้ในการบริหารความเส่ียงของธุรกิจนําเข้าและส่งออก 
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บทคัดย่อ 

การนาํเขา้และส่งออกระหว่างประเทศมีความเส่ียงหลายดา้น ความเส่ียงดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) เน่ืองดว้ยหลายปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทาํให้อตัราแลกเปล่ียนในแต่

ละคู่สกุลเงินมีความผนัผวนสูง ผูป้ระกอบธุรกิจจาํเป็นตอ้งบริหารความเส่ียง (Risk Management) จากอตัราแลกเปล่ียนโดย

มีสินคา้ทางการเงินมากมายให้ใชใ้นการบริหารความเส่ียง หน่ึงในนั้นคือ ตราสารสิทธิหรือออปชนัของอตัราแลกเปล่ียน 

(FX Option) แต่ออปชนัของอตัราแลกเปล่ียนส่วนใหญ่มีการทาํสัญญาในตลาดต่อรอง (Over the Counter : OTC Market) 

จึงจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการตอ้งทราบถึงตน้ทุนท่ีผูอ้อกหรือคู่สัญญา (Counter Party) นาํมาจาํหน่ายให้ และการท่ีจะทราบ

ตน้ทุนไดน้ั้น ตอ้งรู้ราคาท่ีแทจ้ริงจากแบบจาํลองทางการเงิน 

การประเมินราคาออปชนัสามารถทาํไดห้ลายวิธี วิธีท่ีนิยมไดแ้ก่แบบจาํลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนั (BSM Model) 

และแบบจาํลองไบโนเมียล (Binomial) ซ่ึงหากการประเมินราคาถูกตอ้ง ราคาท่ีได้จากทั้งสองแบบจาํลองตอ้งเท่ากนั แต่

ราคาท่ีไดจ้ากแบบจาํลองทั้งสองจะไม่เท่ากบัท่ีออกขายโดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้ (EXIM Bank) เน่ืองจากผูอ้อก

ตอ้งคิดราคาท่ีแพงกว่าราคาตน้ทุนดว้ยการเพ่ิมค่าความผนัผวนเขา้ไปในแบบจาํลองท่ีใชป้ระเมินราคาในอนาคต ความผนั

ผวนดงักล่าวเรียกว่า Implied Volatility 

สาํหรับประเทศไทยคู่สกุลเงินท่ีใชใ้นการส่งออกและนาํเขา้มากท่ีสุดคือ ดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย USD/THB 

ธุรกิจส่งออกตอ้งป้องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีคู่สกุลเงิน USD/THB จะมีค่าตํ่าลง เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเป็นเงินสกุล THB และ

มีรายไดเ้ป็นสกุลเงิน USD ด้วยการซ้ือ FX Put Option และธุรกิจนําเข้าต้องป้องกันความเส่ียงในกรณีท่ีคู่สกุลเงิน 

USD/THB จะมีค่าสูงข้ึน เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเป็นเงินสกุล USD มีรายไดเ้ป็นเงินสกุล THB ดว้ยการซ้ือ FX Call Option 

คาํสําคญั:  แบล็คโชลส์เมอร์ตนั, ไบโนเมียล, Implied Volatility, FX Call Option, FX Put Option 

ABSTRACT 

The objective of this study is to pricing the foreign exchange option of USD/THB by Black Sholes Merton 

Model and Binomial Tree Model for Exporter and Importer 

Results show that price of option from Black Sholes Merton Model and Binomial Tree must be nearly equal 

when add more step in Binomial Tree. These models are then employed for pricing the foreign exchange option for 
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option seller. It is showing that the price from theoretical is less than the price that option sellers sell in the OTC market. 

Because option sellers add the high value of volatility calls “Implied Volatility”. Implied Volatility is the cost of option 

making option seller get more profit and reduce their risk too. 

Finally, case study of exporter and importer in Thailand show that importer use the FX Call Option to protect 

risk when USD bearish and exporter use the FX Put Option to protect risk when USD bullish. 

Keywords: Black Sholes Merton, Binomial, Implied Volatility, FX Call Option, FX Put Option 

 

1. บทนํา 

ตลาดซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียน (Forex) เขา้มามีบทบาทในการลงทุนของประเทศไทย แต่การบริหารความเส่ียงไม่

ครอบคลุมมาถึงนักลงทุนรายย่อย รายย่อยโดยทัว่ไปไม่สามารถใชสิ้นคา้บริหารความเส่ียงบนอตัราแลกเปล่ียนอย่าง FX 

Option เพราะต้องใชเ้งินทุนท่ีสูง แลว้ FX Option ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่ได้ซ้ือขายกนับนตลาดซ้ือขายท่ีเป็นทางการ 

(Exchange Market) มกัซ้ือขายในตลาดต่อรอง (Over the Counter : OTC) เม่ือไปซ้ือขายกนัในตลาดต่อรอง คนทัว่ไปย่อม

ไม่รู้ราคาหรือค่าพรีเม่ียมท่ีแทจ้ริงของออปชนับนอตัราแลกเปล่ียน เพราะเป็นความลบัระหว่างลูกคา้และคู่สัญญา ดงันั้นการ

ประเมินราคาออปชนัจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์จึงมีความสําคญั ทาํให้เรารู้ว่าออปชนัท่ีเรากาํลงัจะซ้ือขายนั้นมีราคา

ตน้ทุนเท่าไร ถูกหรือแพงไปจากราคาท่ีควรจะเป็น ป้องกนัการถูกเอาเปรียบจากคู่สัญญา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธนาคารและ

สถาบนัการเงิน 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพ่ึงพารายไดจ้ากการส่งออกและนาํเขา้เป็นหลกั ดงันั้นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการส่งออกและ

นาํเขา้ ไม่ควรท่ีจะไดรั้บความเส่ียงมาก เพราะหากธุรกิจเหล่าน้ีพงัทลายประเทศชาติย่อมไดรั้บผลกระทบ ธนาคารเพ่ือการ

ส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM Bank of Thailand) จึงไดจ้ดัทาํโครงการร่วมกบั 8 ธนาคารพาณิชย ์ช่วยเหลือ 

SMEs ท่ีประกอบกิจการดา้นนาํเขา้และส่งออก ให้มีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงคือ FX Option ท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทสําคญั

ในปัจจุบนัและอนาคต ตอ้งพฒันาไปสู่การเปิดโอกาสให้รายยอ่ยเขา้มาซ้ือขายได ้ไม่จาํกดัวงเฉพาะรายใหญ่ เพ่ือการบริหาร

ความเส่ียงท่ีดีและทาํการลงทุนท่ีมีคุณภาพให้เกิดข้ึนในประเทศไทย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือประเมินราคาออปชันของอัตราแลกเปล่ียนคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย (USD/THB) จากวิธี

แบบจาํลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนัและแบบจาํลองไบโนเมียล และเพ่ือให้สามารถคาํนวณราคาและตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของออป

ชนับนอตัราแลกเปล่ียนท่ีผูอ้อกขายออปชนันาํมาขายให้กบัธุรกิจท่ีทาํการส่งออกและนาํเขา้ไปใชใ้นการบริหารความเส่ียง 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1. วธิีการศึกษา 

งานศึกษาเร่ืองน้ีทาํการเปรียบเทียบราคาของออปชนัหรือออปชนัพรีเม่ียม (Option Premium) ท่ีสามารถประเมิน

ไดจ้ากแบบจาํลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนั (Black Sholes Merton: BSM Model) และแบบจาํลองไบโนเมียล (Binomial Tree) 

ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการประเมินราคาของออปชนั อีกทั้งยงัสะดวกต่อการศึกษา คน้ควา้วิจยัและนาํไป

ต่อยอดไดอ้ยา่งมาก 
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3.1.1 กลุ่มตวัอยา่งและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

สาํหรับขอ้มลูท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มลูอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) ของราคาปิดยอ้นหลงั 10 

ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1  พฤษภาคม 2551 ถึงวนัท่ี 1  พฤษภาคม 2561 ของอตัราแลกเปล่ียนคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย 

(USD/THB) ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาอาย ุ1 ปี ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

 

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

แบบจาํลองแบล็คโชลส์เมอร์ตัน และแบบจาํลองไบโนเมียล โดยมีตัวแปรสําคญัคือค่าความผนัผวนในอดีต 

(Historical Volatility) ของอตัราผลตอบแทนรายวนัของอตัราแลกเปล่ียน USD/THB เพ่ือนาํไปสู่การหาค่าความผนัผวนเชิง

นยั (Implied Volatility) ทดสอบการบรรจบกนัของค่าท่ีไดจ้ากทั้งสองแบบจาํลองและการบริหารความเส่ียงโดย FX Option 

 

3.1.3 ตวัแปรในการศึกษา  

 µ   คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนั (Average Return)  

  σ  คือ ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนรายวนั (Standard Deviation) 

Ŝ   คือ ความเบ ้(Skewness)  

K̂  คือ ความโด่ง (Kurtosis) 
 

3.1.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์นั้นจะวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติไดด้งัน้ี 

1. นาํอตัราแลกเปล่ียน USD/THB มาหาค่าอตัราผลตอบแทน และความผนัผวน จะไดผ้ลตอบแทนรายวนัโดยนาํมา

เฉล่ียหาผลตอบแทนเฉล่ียรายปีเพ่ือเป็นค่าเฉล่ียของผลตอบแทนรายปี และความผนัผวนรายปี 

2. ไดค่้าความผนัผวนรายปีของคู่สกุลเงิน USD/THB , อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี ใชเ้ป็นค่า

อตัราผลตอบแทนของสกุลเงินต่างประเทศ fcr   (foreign risk free rate) และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาอาย ุ1 ปี ใชเ้ป็นค่าอตัราผลตอบแทนของสกุลเงินทอ้งถ่ิน dcr  (domestic risk free rate) 

3. นาํตวัแปรท่ีไดแ้ทนลงในแบบจาํลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนัและแบบจาํลองไบโนเมียล โดยเร่ิมตน้จากการหาค่า 

2 2
0 0

1

ln ln2 2

fcr T

dc dc fc

S e Sr T r r TK K
d

T T

σ σ

σ σ

−      + +  + − +            = =  และค่า 2 1d d Tσ= − จากขอ้มลูท่ีมีคือ

ราคาใชสิ้ทธ์ิ (exercise price) ราคาปัจจุบนั (spot price) อายสุัญญาของออปชนั (T)  นาํไปแทนลงในสมการ

ประเมินราคาออปชนัของอตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี FX Call Option : ( ) ( )0 1 2
fc dcr T r Tc S e N d Ke N d− −= −  

FX Put Option : ( ) ( )2 0 11 1fcdc r Tr Tp Ke N d S e N d−−= − − −        

แลว้คาํนวณจากแบบจาํลองไบโนเมียลโดยเพ่ิมจาํนวนคาบจาก 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 250 , 500 , 

750 , 1000 และเปรียบเทียบราคาท่ีไดจ้ากแต่ละแบบจาํลอง โดยสมการของ FX Call และ FX Put Option มาจาก

แบบจาํลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนัท่ีดดัแปลงจากการประเมินมูลค่าของออปชนัในหุ้นสามญัท่ีมีการจ่ายเงินปันผล 

โดยตวัแปรในสมการไดอ้ธิบายไดด้งัต่อไปน้ี S0 คือ ราคาของสินทรัพยอ์า้งอิง , K คือ ราคาใชสิ้ทธ์ิ , σ  คือ ค่า
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ความผนัผวน ,และ T คืออายุของออปชนั ส่วนค่า ( )1N d  และ ( )2N d  คือ ค่าการแจกแจงสะสมของการแจก

แจงปกติ (cumulative normal distribution) สามารถหาไดด้ว้ยฟังกช์นั normdist() ในโปรแกรม Microsoft Excel 

4. นาํราคาออปชนัของอตัราแลกเปล่ียนท่ีคาํนวณไดจ้ากทั้งสองแบบจาํลอง ไปเปรียบเทียบกบัท่ีขายจริงในธนาคาร

เพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) เพ่ือหาค่า Implied Volatility อนัเป็นตน้ทุนของออปชนั 

5. วิเคราะห์และสรุปผล พร้อมยกตวัอยา่งการนาํไปใชจ้ริงในธุรกิจนาํเขา้และส่งออก 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถติเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา 

ค่าสถิติเชิงพรรณาของคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย (USD/THB) 

จาํนวนขอ้มลู  2,609 

ค่าสูงสุด  36.66 

ค่าตํ่าสุด  28.62 

อตัราผลตอบแทนรายวนั  0.0001% 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรายวนั 0.30% 

* อตัราผลตอบแทนรายปี 0.02% 

* ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรายปี 4.74% 

ความเบ ้ 0.0637 

ความโด่ง  2.7543 

ค่าสหสัมพนัธ์ล่าชา้ระหว่างอนุกรมเวลา 0.0115 

 

จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายไดว้่าคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย (USD/THB) ท่ีทาํการศึกษามีขอ้มูล

ทั้งส้ิน 2,609 ขอ้มูล ในรอบ 10 ปี อตัราแลกเปล่ียนสูงสุดคือ 36.66 บาทต่อดอลลาห์สหรัฐและตํ่าสุดท่ี 28.62 บาทต่อ

ดอลลาห์สหรัฐ อตัราผลตอบแทนจากการถือครอง (Holding Period Return) เฉล่ียต่อปีเท่ากบั 0.02% และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานหรือความผนัผวนรายปีเท่ากับ 4.74%  คาํนวณค่าความเบไ้ด้เท่ากับ 0.0637 ซ่ึงมากกว่า 0 การกระจายของ

ผลตอบแทนมีลกัษณะเบข้วา นัน่คือมีโอกาสท่ีผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉล่ีย และค่าความโด่งเท่ากบั 2.7543 ซ่ึงนอ้ยกว่า 3 จึง

เป็นการแจกแจงท่ีแบนกว่าปกติ แต่ใกลเ้คียงกบัการแจกแจงปกติความหมายคือมีความเส่ียงท่ีไม่ไดผ้ลตอบแทนตามค่าท่ี

คาดหวงัตํ่าหรือไม่เกิดปรากฎการณ์ (Fat Tails) และในส่วนสุดทา้ยค่าสหสัมพนัธ์ความล่าชา้ของอนุกรมเวลามีค่าเท่ากบั 

0.0115 มีค่านอ้ยแสดงถึงขอ้มลูอตัราผลตอบแทนในอดีตไม่มีผลต่อปัจจุบนั หรือไม่มีปัญหาการเกิด Autocorrelation ดงันั้น

สามารถแสดงการแจกแจงของผลตอบแทนไดด้งัรูปท่ี 4.1 และอตัราผลตอบแทนรายวนัดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.1 การแจกแจงของอตัราผลตอบแทนรายวนัคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 อตัราผลตอบแทนรายวนัของคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย 

 

4.2 ผลการประเมนิราคาออปชันของอตัราแลกเปลีย่นด้วยแบบจําลองของแบลค็โชลส์ 

Uราคาคอลออปชนัของอตัราแลกเปล่ียน USD/THB 

( ) ( )
( ) ( )

0 1 2

1.44% 0.26 2.23% 0.2631.69 0.4821 31.80 0.4724

fc dcr T r Tc S e N d Ke N d

c e e

− −

− × − ×

= −

= × − ×
 

0.28c =  เป็นราคาของคอลออปชนัท่ีคาํนวณไดต้ามทฤษฎี แต่ราคาท่ีผูอ้อกขายจริงคือ 0.31 บาท  ซ่ึงสามารถคิด

ยอ้นกลบัไปหาค่าต้นทุนของผูอ้อกได้จากการแก้สมการของแบล็คโชลส์เมอร์ตนั โดยคงท่ีตัวแปรอ่ืนไวแ้ล้วแกห้าค่า 
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Volatility ออกมาใหม่จะไดว้่า FX Call Option Implied Volatility = 5.28% ซ่ึงเป็นหลกัการโดยทัว่ไปท่ีผูอ้อกจะตอ้งขาย

ออปชนัแพงกว่าราคาตน้ทุน เพ่ือลดความเส่ียงของตนเองและเพ่ือให้ไดก้าํไรจากการทาํสัญญาซ้ือขาย 

 

ราคาพุทออปชนัของอตัราแลกเปล่ียน USD/THB 

( ) ( )2 0 1

2.23% 0.26 1.44% 0.26

1 1

31.60 0.4239 31.69 0.4147

fcdc r Tr Tp Ke N d S e N d

p e e

−−

− × − ×

= − − −      
   = × − ×   

 

0.23p =  เป็นราคาของพุทออปชนัท่ีคาํนวณไดต้ามทฤษฎี แต่ราคาท่ีผูอ้อกขายจริงคือ 0.41 บาท เหตุผลเช่นเดียวกบัคอ

ลออปชนั จึงคาํนวณค่า Volatility ไดเ้ป็น FX Put Option Implied Volatility = 7.51% และท่ีราคาของพุทออปชนัแพงกว่า 

เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน USD/THB เป็นขาลง ผูอ้อกพุทหรือผูรั้บความเส่ียงกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนคู่น้ีลง จะแบกรับความ

เส่ียงมาก ทาํให้ Implied Volatility มีค่าสูง 

 

4.3 ผลการประเมนิราคาออปชันของอตัราแลกเปลีย่นด้วยแบบจําลองไบโนเมยีล n คาบ 

เม่ือเพ่ิมจาํนวนคาบ n เขา้ใกล ้∞ ราคาของออปชนัท่ีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองไบโนเมียลและแบบจาํลองแบล็ค

โชลส์เมอร์ตนั ทั้งสองค่ามาบรรจบกนัดงัตารางท่ี 4.2 และ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.2 ราคาคอลออปชนัของอตัราแลกเปล่ียน USD/THB คาํนวณจากทั้งสองแบบจาํลอง 

Period (n) Binomial Tree  Black Sholes Merton % ความแตกต่าง 

1 0.4016 0.3198 22.68% 

2 0.3057 0.3198 -4.51% 

5 0.3341 0.3198 4.37% 

10 0.3221 0.3198 0.72% 

20 0.3224 0.3198 0.81% 

50 0.3214 0.3198 0.50% 

100 0.3205 0.3198 0.22% 

250 0.3195 0.3198 -0.09% 

500 0.3200 0.3198 0.06% 

750 0.3199 0.3198 0.03% 

1,000 0.3198 0.3198 0.00% 
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ตารางท่ี 4.3 ราคาพุทออปชนัของอตัราแลกเปล่ียน USD/THB คาํนวณจากทั้งสองแบบจาํลอง 

 

4.4 การนําออปชันของอตัราแลกเปลีย่นไปใช้สําหรับผู้ส่งออกและนําเข้า 

ผูท้าํธุรกิจนาํเขา้ตอ้งปิดความเส่ียงจากเงินดอลลาห์สหรัฐท่ีแข็งค่าข้ึน จึงตอ้งใช ้FX Call Option เพ่ือให้คู่สัญญา

มารับความเส่ียงส่วนน้ีแทน ทาํให้ไม่ตอ้งจ่ายเงินซ้ือดอลลาห์สหรัฐท่ีราคาแพง เม่ือแลกเงินบาทไทยไปซ้ือของนาํเขา้จาก

ต่างประเทศผูท้าํธุรกิจส่งออกตอ้งปิดความเส่ียงจากเงินดอลลาห์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลง จึงตอ้งใช ้FX Put Option เพ่ือให้คู่สัญญา

มารับความเส่ียงส่วนน้ีแทน ทาํให้ไม่ตอ้งขายเงินดอลลาห์สหรัฐท่ีราคาถูก เม่ือนาํเงินดอลลาห์ท่ีไดก้ลบัมาแลกเป็นเงินบาท

ไทย 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ราคาออปชนัของอตัราแลกเปล่ียนท่ีประเมินไดจ้ากแบบจาํลองไบโนเมียลเม่ือจาํนวนคาบมากข้ึน ค่าท่ีไดเ้ขา้ใกล้

ราคาท่ีประเมินจากแบบจาํลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนั แต่ค่าจากแบบจาํลองทั้งสองไดน้้อยกว่าค่าท่ีผูอ้อกออปชนันาํมาขาย 

เน่ืองจากผูอ้อกตอ้งประเมินความเส่ียงท่ีตวัเองไดรั้บ ยิง่ฝ่ังใดท่ีผูอ้อกเสียเปรียบมากราคาออปชนัฝ่ังนั้นจะมีราคาแพง ส่วนท่ี

บวกเขา้ไปทาํให้ราคาออปชนัแพงข้ึนคือค่า Implied Volatility เพ่ือให้ผูอ้อกออปชนัไม่แบกรับความเส่ียงมากเกินไปและได้

กาํไรจากการเป็นคู่สัญญากบันกัลงทุน ออปชนัของอตัราแลกเปล่ียนนั้นมีประโยชน์ในการบริหารความเส่ียง ผูส่้งออกนิยม

ใช ้FX Put Option เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกรณีท่ีสกุลเงินดอลลาห์อ่อนค่าลง และผูน้าํเขา้นิยมใช ้FX Call Option เพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงกรณีท่ีสกุลเงินดอลลาห์แข็งค่าข้ึน 
 

 

 

 

Period (n) Binomial Tree  Black Sholes Merton 
% ความ 

แตกต่าง 

1 0.5313 0.4103 25.70% 

2 0.3760 0.4103 -8.72% 

5 0.4336 0.4103 5.53% 

10 0.4080 0.4103 -0.56% 

20 0.4108 0.4103 0.13% 

50 0.4116 0.4103 0.32% 

100 0.4113 0.4103 0.25% 

250 0.4108 0.4103 0.12% 

500 0.4103 0.4103 0.01% 

750 0.4102 0.4103 -0.02% 

1,000 0.4103 0.4103 0.00% 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ียงัมีอีกหลายส่ิงท่ีน่าสนใจนาํไปศึกษาต่อยอด เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรมการเงิน และ

พฒันาตลาดตราสารอนุพนัธ์ของประเทศไทยให้มีความน่าสนใจมากข้ึน สร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชนและนกัลงทุน 

ประเด็นท่ีน่าศึกษาต่อมีดงัต่อไปน้ี 

1. การประเมินราคาออปชนัดว้ยวิธีการไฟไนตดิ์ฟเฟอร์เรนซ์ (Finite Difference) 

2. การประเมินราคาออปชนัดว้ยระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์(Finite Element Method) 

3. การประเมินราคาออปชนัแบบอเมริกนัของอตัราแลกเปล่ียน (American FX Option) 

4. การพฒันาออปชนัของอตัราแลกเปล่ียนมาเป็น Derivative Warrant ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพ่ือให้นกัลงทุนรายยอ่ยไดเ้ขา้มาเก็งกาํไรหรือบริหารความเส่ียงทางการเงินดว้ยจาํนวนเงินทุน

ท่ีไม่มาก 

5. การนาํอตัราแลกเปล่ียนไปสร้างออปชนัท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Exotic Options) 

กติตกิรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 

ปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่งผลทาํให้เกิดสภาพอากาศท่ีแปรปรวน อุณหภูมิเฉล่ียบนผิว

โลกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเ น่ือง ซ่ึงเป็นปัจจัยเส่ียงประเภทหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกิจการและ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ดงันั้น ตราสารอนุพนัธ์สภาพอากาศ จึงเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสามารถช่วยป้องกนัความเส่ียง

ดงักล่าวได ้ตวัอยา่งเช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีผูถื้อไดสิ้ทธิในการซ้ือหรือขายดชันีอุณหภูมิความร้อนหรือความเยน็ 

(Heating/Cooling Degree Day Index: HDD/CDD Index) หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า HDD/CDD Option ซ่ึงใน

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงวิธีการหามลูค่าของสัญญาออปชัน่ดงักล่าว 

ในการศึกษาน้ี ไดใ้ชรู้ปแบบจาํลองของ Ornstein-Uhlenbeck และ Dornier & Queruel เพ่ือสร้างแบบจาํลอง

การเคล่ือนไหวของอุณหภูมิ โดยใชข้อ้มูลอุณหภูมิค่าเฉล่ียรายวนัของ 120 สถานีทัว่ประเทศไทยจากกรมอุตุวิทยา 

ยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เพ่ือใชใ้นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ

แบบจาํลองอุณหภูมิดงักล่าว และทาํการหามูลค่าของ HDD/CDD Option ดว้ยวิธีการของ Monte Carlo Simulations 

เพ่ือเปรียบเทียบกบัการหามลูค่าดว้ยวิธีการใชสู้ตรประมาณ (Approximation formula)  

ทั้งน้ีในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการซ้ือขายสัญญาออปชัน่ในตลาดอนุพนัธ์ เป็นสาเหตุทาํให้ไม่มีการ

กาํหนดค่ามาตรฐานของระดบัอุณหภูมิอา้งอิง (Reference Level) และทาํให้ไม่สามารถหาค่าชดเชยความเส่ียงของ

ตลาด (Market Price of Risk) ได ้ซ่ึงจาํเป็นในการใชค้าํนวณมลูค่าของสัญญาออปชัน่ดงักล่าว ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึง

ทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าระดับอุณหภูมิอ้างอิง (Reference Level) เพ่ือกาํหนดค่าระดบั

อุณหภูมิอา้งอิงท่ีเหมาะสม และวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Price 

of Risk) เพ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์ในศึกษาต่อไป 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการของ Monte Carlo Simulations สามารถใชห้ามูลค่าของ HDD/CDD 

Option ไดใ้กลเ้คียงกบัวิธีการใชสู้ตรประมาณ (Approximation formula) โดยมีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วง น้อยกว่า 

1% ถึง 4% ดว้ยการใชจ้าํนวน 20000 รอบ และจากการทดลองเปล่ียนจาํนวนรอบตั้งแต่ 1000 ถึง 80000 พบว่าค่า

ความผิดผลาดลดลงอย่างรวดเร็วแบบกาํลงัสอง (Exponential) ในช่วงจาํนวนท่ี 1000 ถึง 10000 รอบ และค่อนขา้ง

คงท่ีในจาํนวนรอบตั้ งแต่ 10000 เป็นตน้ไป ในขณะท่ีเวลาท่ีใชใ้นการคาํนวณจะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวแบบเส้นตรง 

(Linearity) จึงสรุปไดว้่าสามารถใช ้Monte Carlo Simulations เพ่ือหามูลค่าของ HDD/CDD Option ได ้โดยจาํนวนท่ี

เหมาะสมควรเป็นตั้ง 10000 รอบเป็นตน้ไป 
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ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิง (Reference Level) พบว่าค่าระดบั

อุณหภูมิอา้งอิงท่ีเหมาะสมควรจะเป็นท่ี 31 องศาเซลเซียสข้ึนไป สําหรับ HDD Index และท่ี 22 องศาเซลเซียสลงไป 

สาํหรับ CDD Index เพ่ือให้การหามลูค่าของสัญญาออปชัน่ดว้ยวิธีการของสูตรค่าประมาณ (Approximation formula) 

และวิธีการของ Monte Carlo Simulation สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้อย่างไรก็ตามการกาํหนดระดบัอุณหภูมิ

อา้งอิงนั้น ควรเป็นการกาํหนดจากหน่วยงาน บริษทั อุตสาหกรรม ท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของอุณหภูมิเป็นสาํคญั 

ซ่ึงการศึกษาน้ีมิไดค้รอบคลุมถึงเร่ืองดงักล่าว 

สําหรับค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Price of Risk) พบว่ามีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบัมูลค่า

ของ Option ในทิศทางเดียวกนั อยา่งไรก็ตามสาํหรับประเทศไทยยงัไม่มีการซ้ือขายสัญญาออปชัน่ในปัจจุบนั ทาํให้

ไม่สามารถกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของตลาดท่ีเหมาะสมได ้ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดส้มมติค่าเป็น 0.08 ตามบทวิจยั

ของต่างประเทศ  

 

คาํสําคญั: Weather Derivative, HDD Option, CDD Option, Monte Carlo Simulation, Market Price of Risk. 

 

ABSTRACT 

In present the weather has very variation and non-predictable one of reason is Global Warming that 

affect to the mean of daily temperature rising. It has an enormous impact on business running therefore the weather 

derivatives (HDD/CDD Option) is financial instrument for hedging that risk. The main objective of this study is to 

find a pricing model for weather derivatives with payouts depending on temperature (HDD/CDD Option). 

This study using the temperature modelling of Ornstein-Uhlenbeck and Dornier & Queruel and daily 

mean temperature of 120 Stations from Thai Meteorological Department (since 1/1/2013 to 12/31/2018) to 

approximation the temperature modelling parameters. Then, numerical pricing of HDD/CDD Option for each 

month using approximation formula as well as Monte Carlo Simulations.  

Due to present, Thailand doesn’t have the weather derivative market cause the standard of temperature 

reference level haven’t determined and can’t observed a market price of risk on the market. Thus, this study has 

analyzed the sensitivity of temperature reference level and Market Price of Risk values as well.  

This study shows that the prices from Monte Carlo Simulation move in closely the value 

of approximation formula with the error are between less than 1% to 4% on 20000 rounds. Also, when has changed 

the value between 1000 to 80000 rounds shows that the error will be decreasing as fast as exponential in 1000-

10000 rounds meanwhile the time of calculation will be increasing as linearity. Conclusion, Monte Carlo 

Simulation can be efficient pricing the HDD/CDD Option based on round of simulation, perhaps the appropriate 

rounds shall be more than 10000 rounds. 

The temperature reference level analysis shows that for the Monte Carlo Simulation and 

Approximation formula can be comparison each other, probably need to determine the appropriate values by 

monthly temperature historical data. It is found that HDD option pricing in January, the reference level shall be 
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more than 29 Celsius meanwhile for CDD Option pricing in same month shall be less than 22 Celsius. For the 

market price of risk is too difficult to determine on market has no trade the weather derivatives. However, it shows 

that the prices have related with the market price of risk as the same direction. 

 

Keywords: Weather Derivative, HDD Option, CDD Option, Monte Carlo Simulation, Market Price of Risk. 

 

1. บทนํา 

 ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) คือการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศใกลพ้ื้นผวิโลกและนํ้า

ในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 และมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉล่ียจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

การคาดคะเนภูมิอากาศท่ีสรุปโดย IPCC บ่งช้ีว่าอุณหภูมิโลกโดยเฉล่ียท่ีผิวโลกจะเพ่ิมข้ึน 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2544–2643) ค่าตวัเลขดงักล่าวได้มาจากการจาํลองสถานการณ์แบบต่าง ๆ จาก

ปรากฏการณ์น้ีไดส่้งต่อสภาพอากาศ (Weather) ทัว่โลกให้มีความแปรปรวนและรุนแรงมากข้ึน และย่อมส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินชีวิต การเกษตร การดาํเนินกิจการของบริษทัต่าง ๆ ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม 

เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบของความเส่ียงดา้นสภาพอากาศดงักล่าว สามารถทาํไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือการทางเงิน 

เช่น การทาํประกันภัยพิบติั (Disaster Insurance) หรือ การใช้ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Weather 

Derivatives) 

ตราสารอนุพนัธส์ภาพอากาศ (Weather Derivatives) คือตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีสินคา้อา้งอิง (Underlying) เป็น

ดชันีช้ีวดัสภาพอากาศ (Weather Index) เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน นํ้ าฝน ลม หิมะ และอ่ืน ๆ ซ่ึงในการศึกษาน้ีหมายถึง

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีผูถื้อได้สิทธิในการซ้ือหรือขายดัชนีอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็น (Heating/Cooling 

Degree Day Index: HDD/CDD Index) หรือท่ีเรียกว่า HDD/CDD Options ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า สัญญาออปชัน่ 

HDD และ CDD คือ Heating Degree Days และ Cooling Degree Days ซ่ึงคาํนวณมาจากสมการดงัน้ี 

max( ,0)i iHDD REF T≡ −  และ max( ,0)i iCDD T REF≡ −  

โดยท่ี REF คือค่าระดับอุณหภูมิอ้างอิง ซ่ึงจะถูกกาํหนดจากมาตรฐานอุตสาหกรรมของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในประเทศนั้ น เช่น US จะกาํหนดระดบัอุณหภูมิอ้างอิงเป็น 18 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นการกาํหนดจาก

อุตสาหกรรมพลงังานหากอุณหภูมิลดตํ่าลงน้อยกว่า 18 องศาเซลเซียส จะมีแนวโน้มให้เกิดการใชพ้ลงังานเพ่ิมมาก

ข้ึนเพ่ือสร้างความร้อน ในทางตรงกนัขา้ม หากอุณหภูมิสูงข้ึนมากกวา่ 18 องศาเซลเซียส จะมีแนวโนม้ให้เกิดการใช้

พลงังานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสร้างความเยน็ 

HDD และ CDD Index คือ ดชันีอุณหภูมิ HDD และ CDD ซ่ึงคาํนวณมาจากสมการดงัน้ี 

1

n

n i
i

H HDD
=

=∑  และ 
1

n

n i
i

C CDD
=

=∑  

 มลูค่าการจ่ายของสญัญาออปชัน่ (Option Payoff) คาํนวณมาจากสมการดงัน้ี 

{ }_ _ max ,0nHDD Call Payoff H Kα= −  

{ }_ _ max ,0nHDD Put Payoff K Hα= −  
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{ }_ _ max ,0nCDD Call Payoff C Kα= −  

{ }_ _ max ,0nCDD Put Payoff K Cα= −  

โดยท่ี α  คือหน่วยของสกุลเงินท่ีจ่ายต่อ 1 หน่วยของดชันีอุณหภูมิ 

มลูค่าของสัญญาออปชัน่ จะข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิ ซ่ึงใชรู้ปแบบจาํลองของ Ornstein-Uhlenbeck และ Dornier 

& Queruel เพ่ือสร้างแบบจาํลองการเคล่ือนไหวของอุณหภูมิ ดงัสมการดงัน้ี 

( )
m

mt
t t t t t t

dTdT a T T dt dV
dt

λσ σ
 

= + − − + 
 

 

  โดยท่ี λ  คือ ค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market price of Risk) 

   tV  คือ Measure Q Wiener process 

cos( )
m

tdT B C t
dt

ω ω ϕ= + +
   

    sin( )m
tT A Bt C tω ϕ= + + +  

   1,2,3,...,t n=  

มลูค่าของสัญญาออปชัน่ สามารถคาํนวณจากสูตรค่าประมาณ (Approximation formula) ดงัน้ี 

มลูค่าของ HDD/CDD Call Option 
2

( ) 2( ) ( ) ( )
2

n
nr t t n

n nc t e K e
σσµ α

π

−− −
 

= − Φ − +  
 

 

โดยท่ี ( ) /n n nKα µ σ= −  

[ | ]Q
n n tE H Fµ = , 2 [ | ]n n sVar H Fσ =  สาํหรับ HDD 

[ | ]Q
n n tE C Fµ = , 2 [ | ]n n sVar C Fσ =  สาํหรับ CDD 

 

มลูค่าของ HDD/CDD Put Option 
2

2 1
2( ) 2( ) ( ) ( ) ( )
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โดยท่ี ( ) /n n nKα µ σ= −  

[ | ]Q
n n tE H Fµ = , 2 [ | ]n n sVar H Fσ =  สาํหรับ HDD 

[ | ]Q
n n tE C Fµ = , 2 [ | ]n n sVar C Fσ =  สาํหรับ CDD 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบจาํลองอุณหภูมิและสร้างแบบจาํลองอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (Temperature Modelling) 

ดว้ยขอ้มลูอุณหภูมิค่าเฉล่ียจาก 120 สถานีทัว่ประเทศไทย  

2) ศึกษาวิธีการหามูลค่าของสัญญาออปชัน่ ดว้ยวิธีการ Monte Carlo Simulation เพ่ือเปรียบเทียบกบั

วิธีการใชส้มการสูตรค่าประมาณ (Approximation Formula)  

3) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของการกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิอ้างอิง และการ

เปล่ียนแปลงค่าส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Price of Risk) 

3. การดําเนินการวจิัย 

การหามูลค่าของสัญญาออปชั่น เร่ิมจากการใช้แบบจาํลองของ Ornstein-Uhlenbeck และ Dornier & 

Queruel ในการสร้างแบบจาํลองขอ้มลูอุณหภูมิ โดยใชข้อ้มลูอุณหภูมิค่าเฉล่ียในประเทศไทยยอ้นหลงั เพ่ือประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองดงักล่าว และนาํสมการแบบจาํลองน้ีมาหามลูค่าของสัญญาออปชัน่ ดว้ยวิธีการ 2 อย่าง

คือ แบบใช้สมการสูตรค่าประมาณ (Approximation formula) และวิธีการของ Monte Carlo Simulation เพ่ือ

เปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได ้รวมทั้งทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิง (Reference 

Level) และการกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Price of Risk) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในการวิจยั 

ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลอุณหภูมค่ิาเฉลีย่ของประเทศไทย 

 ในการศึกษาน้ีได้ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิของการวดัค่าอุณหภูมิในประเทศไทยจากกรมอุตุวิทยา (Thai 

Meteorological Department, TMD)  ซ่ึงเป็นขอ้มูลอุณหภูมิท่ีวดัจากเคร่ืองมือวดัแบบตุม้แห้งจากสถานีวดัอากาศ

จาํนวน 120 สถานีทัว่ประเทศ โดยใชข้อ้มูลอุณหภูมิเป็นรายวนั จาํนวน 5 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ 1 มกราคม 2013 ถึง 31 

ธนัวาคม 2017 จาํนวน 1826 ขอ้มลูต่อสถานี และนาํขอ้มูลอุณหภูมิของแต่ละสถานีมาหาค่าเฉล่ียเลขคณิตของแต่ละ

วนั เพ่ือเป็นตวัแทนของอุณหภูมิเฉล่ียของประเทศไทย โดยคาํนวณจากสมการดงัน้ี 
120

,
1

/120 ;t t i
i

T T t days
=

= =∑  

3.2 แบบจําลองทีใ่ช้สําหรับอุณหภูม ิ

ในการศึกษาน้ีไดใ้ชแ้บบจาํลองของ Ornstein-Uhlenbeck และ Dornier & Queruel ในการสร้างแบบจาํลอง

อุณหภูมิ โดยใช้ขอ้มูลอุณหภูมิค่าเฉล่ียของประเทศไทย เพ่ือทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลอง ด้วย

วิธีการ Ordinary Least Square, The Quadratic Variation, Discretized & Regression Equation และ Martingale 

Estimation method ดงัน้ี 

การประมาณค่า Parameter A, B, C, ϕ โดยใชว้ิธีการของ Ordinary Least squares (OLS) 

1 2 3 4sin( ) cos( )tY a a t a t a tω ω= + + +  

โดยท่ี tY  คือ ขอ้มลูอุณหภูมิค่าเฉล่ียในแต่ละวนั 

t  คือ วนัท่ี 1-1826 

  เม่ือไดค่้า 1 2 3 4, , ,a a a a  สามารถคาํนวณค่าพารามิเตอร์ไดด้งัน้ี 
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ประมาณค่าความผนัผวนดว้ยวิธี The Quadratic Variation โดยนาํขอ้มลูอุณหภูมิค่าเฉล่ียของแต่ละเดือนมา

หาค่าความผนัผวนไดจ้ากสมการดงัน้ี 


1

2 2
1

0

1 ( )
N

j j
j

T T
N

µ

µ

µ

σ
−

+
=

= −∑  

  โดยท่ี µ คือ เดือนมกราคม, กุมภาพนัธ์,.....,ธนัวาคม 

   Nµ คือ จาํนวนวนัของเดือน µ  

ประมาณค่าความผนัผวนดว้ยวิธี Discretized & Regression Equation โดยนาํขอ้มูลอุณหภูมิค่าเฉล่ียของแต่

ละเดือนมาหาค่าความผนัผวนไดจ้ากสมการดงัน้ี 

   2 2
1 1

1

1 ( (1 ) )
2

N
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j j j
j

T aT a T
N

µ

µ

µ

σ − −
=

= − − −
− ∑  

โดยท่ี 
1( )m m

j j j jT T T T −≡ − −  

  จากสมการจะเห็นว่ามีค่าพารามิเตอร์ a   ท่ียงัไม่ทราบค่า จึงตอ้งหาค่าดงักล่าวดว้ยวธีิการถดัไป 

ประมาณค่าความเร็วในการลู่เขา้สู่ค่าเฉล่ีย ( a  ) ดว้ยวิธี Martingale Estimation Method สามารถหาไดจ้าก

สมการดงัน้ี 
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โดยท่ี 1 1
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1
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σ
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= =  

เม่ือไดค่้าความผนัผวนจากทั้ง 2 วิธีแลว้ให้นาํมาหาค่าเฉล่ียเลขคณิต จะไดค่้าความผนัผวนของแต่

ละเดือน เม่ือได้ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองทั้งหมดแลว้ จะสามารถสร้างรูปแบบการเคล่ือนไหวของ

อุณหภูมิไดจ้ากสมการแบบจาํลองของ Ornstein-Uhlenbeck และ Dornier & Queruel ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market price of Risk) ยงัไม่สามารถหาไดจ้ากตลาด

ท่ีไม่มีการซ้ือขายสัญญาออปชัน่ ดงันั้นเบ้ืองตน้จึงสมมติค่าให้เท่ากบัของบทวิจยัของต่างประเทศท่ี 0.08 
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3.3 การหามูลค่าของ HDD/CDD Options ด้วยวธิีการใช้สมการสูตรค่าประมาณ 

 จากแบบจาํลองของอุณหภูมิ และเง่ือนไขการจ่ายของ Options ทาํให้ได้สมการสูตรค่าประมาณของ 

HDD/CDD Options ดงัต่อไปน้ี 

มลูค่าของ HDD/CDD Call Option 
2
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มลูค่าของ HDD/CDD Put Option 
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โดยท่ี ( ) /n n nKα µ σ= −  

[ | ]Q
n n tE H Fµ = , 2 [ | ]n n sVar H Fσ =  สาํหรับ HDD 

[ | ]Q
n n tE C Fµ = , 2 [ | ]n n sVar C Fσ =  สาํหรับ CDD 

 

3.4 การหามูลค่าของ HDD/CDD Options ด้วยวธิีการของ Monte Carlo Simulation 

ในการศึกษาน้ีไดใ้ช้วิธีการของ Monte Carlo Simulation ในการหามูลค่าของสัญญาออปชั่น ซ่ึงโดย

หลกัการของ Monte Carlo Simulation คือการทาํจาํลองเหตุการณ์หลาย ๆ คร้ังตามจาํนวนรอบท่ีกาํหนด ในจาํนวนท่ี

มากพอ จะทาํให้มลูค่าคาดหวงัเขา้ใกลม้ลูค่าท่ีควรจะเป็น ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   

1. ทาํการจาํลองอุณหภูมิดว้ยแบบจาํลองท่ีกล่าวขา้งตน้ 

2. นาํค่าของอุณหภูมิดงักล่าวไปสร้างดชันีอุณหภูมิ (HDD/CDD Index)  

3. หามลูค่าการจ่ายของ HDD/CDD Option (Option payoff) ณ วนัหมดอายท่ีุกาํหนด  

4. ทาํการหามูลค่าปัจจุบนัของ Option payoff โดยการคิดลดมูลค่าปัจจุบนั (Discount) ดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk-Free Rate)  

5. ทาํซํ้ ากระบวนการท่ี 1 ถึง 5 จนครบจาํนวนรอบท่ีกาํหนด  

6. นาํมลูค่าปัจจุบนัของออปชัน่ ในแต่ละรอบมาหาค่าเฉล่ียจะไดเ้ป็นมูลค่าคาดหวงั (Expected) ท่ีมี

มลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่าท่ีควรจะเป็น 
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3.5 วเิคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าระดับอุณหภูมอ้ิางองิ 

เน่ืองจากวิธีของ Monte Carlo Simulation จะใช้การคาํนวณค่าดัชนีแบบท่ี 2 ตามทฤษฎี ส่วนสูตร

ค่าประมาณนั้นไดม้าจากการใชก้ารคาํนวณค่าดชันีอุณหภูมิแบบท่ี 1 โดยสมมติฐานว่า ค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิงท่ีใช้

จะตอ้งเป็นค่าท่ีทาํใหก้ารคาํนวณแบบท่ี 1 มีค่าเท่ากบัแบบท่ี 2  
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ดงันั้นเพ่ือให้มลูค่าของสัญญาออปชัน่ท่ีคาํนวณจากสูตรค่าประมาณและ Monte Carlo Simulation สามารถ

เปรียบเทียบกบัได ้จึงจาํเป็นตอ้งหาค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิงท่ีเหมาะสม โดยกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิง สําหรับ

การคาํนวณ HDD Index ตั้งแต่ 26 ถึง 33 องศาเซลเซียส และสําหรับการคาํนวณ CDD Index ตั้งแต่ 18 ถึง 27 องศา

เซลเซียส และนาํผลลพัธข์องการคาํนวณทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบความแตกต่างเพ่ือกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิง

ท่ีเหมาะสม 

3.6 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด Market Price of Risk  

ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือตอ้งการทราบว่าการกาํหนดค่า Market Price of Risk (λ ) จะส่งผลต่อมูลค่า

ของออปชัน่ อยา่งไร โดยกาํหนดค่า Market Price of Risk (λ ) เป็น 0, 0.08, 0.1, 0.25, 0.5 และ 1. 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 การวเิคราะห์ลกัษณะของข้อมูลอุณหภูมค่ิาเฉลีย่เบือ้งต้น 

พบว่าลกัษณะขอ้มลูอุณหภูมิค่าเฉล่ียมีรูปแบบเป็นวฏัจกัรแบบ Sine wave โดยมีค่าอุณหภูมิเฉล่ีย (Mean) 5 

ปีเท่ากบั 27.48 องศาเซลเซียส ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.01 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเท่ากบั 32.7 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 18.3 องศาเซลเซียส 

 
รูปท่ี 4.1.1 ลักษณะข้อมลูอุณหภูมิรายวัน ย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่ปี 2013 ถึง 2017 

การแจกแจงของขอ้มลูอุณหภูมิทั้งหมด ยอ้นหลงั 5 ปี แบบรายปี แบบของแต่ละเดือน ดงัรูปขา้งล่าง จะเห็น

ว่ามีลกัษณะใกลเ้คียงกบั Normal Distribution ตามสมมติฐานของแบบจาํลองท่ีใช ้

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2680 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 
รูปท่ี 4.1.2 การแจกแจงของข้อมลูอุณหภูมิ ย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่ปี 2013 ถึง 2017 

 

4.2 การประมาณค่าพารามเิตอร์ของรูปแบบจําลองอุณหภูมิ 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของ A, B, C, ϕ , a ไดผ้ลลพัธ์เป็นดงัน้ี  

 

ส่วนการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ σ ไดผ้ลลพัธ์เป็นดงัน้ี 

 

 

4.3 การจําลองข้อมูลอุณหภูมค่ิาเฉลีย่ด้วยแบบจําลองอณุหภูมิ 

ทดสอบการจาํลองขอ้มูลอุณหภูมิค่าเฉล่ียจาํนวน 5 ปีโดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุณหภูมิในอดีต พบว่ารูป

แบบจาํลองสามารถจาํลองขอ้มลูอุณหภูมิค่าเฉล่ียไดส้อดคลอ้งกนั หมายความว่าแบบจาํลองดงักล่าวสามารถใชไ้ด ้

 

รูปท่ี 4.3.1 เปรียบเทียบข้อมลูอุณหภูมิในอดีตกับแบบจาํลองข้อมลูอุณหภูมิ จาํนวน 5 ปี 

4.4 การสร้างดัชนีอุณหภูมแิละการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการกาํหนดค่าระดับอุณหภูมอ้ิางองิ 

จากการศึกษาพบว่าค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิงท่ีเหมาะสมควรจะเป็นท่ี 31 องศาเซลเซียสข้ึนไป สําหรับ HDD 

Index และท่ี 22 องศาเซลเซียสลงไป สาํหรับ CDD Index เพ่ือให้การหามลูค่าของสัญญาออปชัน่ ดว้ยวิธีการของสูตร

ค่าประมาณและวิธีการของ Monte Carlo Simulation สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้

Parameters A B C

ค่าประมาณ 27.24549 0.000255 1.981976 -4.31898 0.021686

ϕ a

M JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

0.8960 0.8318 0.7741 0.7101 0.5869 0.6002 0.5474 0.5521 0.5053 0.4695 0.5184 0.9321σ
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รูปท่ี 4.4.1 เปรียบเทียบการกาํหนดค่าระดับอุณหภูมิอ้างอิงหภูมิดว้ยวิธีการคาํนวณค่าดชันีทั้งสองแบบ 

 

4.5 การหามูลค่าของสัญญาออปช่ัน ด้วยวิธีการของ Monte Carlo Simulation เทียบกับวิธีของสูตร

ค่าประมาณ 

ตารางท่ี 4.5.1 มลูค่าของ HDD Option ในแต่ละเดือน และค่าความผดิพลาด ดว้ยการคาํนวณท่ี 20000 รอบ 

 
 

ตารางท่ี 4.5.2 มลูค่าของ CDD Option ในแต่ละเดือน และค่าความผดิพลาด ดว้ยการคาํนวณท่ี 20000 รอบ 

 
จากผลลพัธ์ พบว่าค่าความผิดพลาดอยูช่่วงประมาณ น้อยกว่า 1% ถึง 4%  และเม่ือทาํการทดสอบกาํหนด

จาํนวนรอบตั้งแต่ 1000-80000 รอบไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2682 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

รูปท่ี 4.5.2 กราฟแสดงค่าความผิดพลาดและเวลาในการคาํนวณ กับจาํนวนรอบของการทาํ Monte Carlo Simulation 

 พบว่าเม่ือจาํนวนรอบของการทาํ Monte Carlo Simulation มากข้ึน ทาํให้ค่าความผิดพลาดมีแนวโน้มท่ี

ลดลงอยา่งรวดเร็วแบบช้ีกาํลงั (Exponential) ในช่วง 1000-10000 รอบ ในขณะท่ีการใชเ้วลาในการคาํนวณจะเพ่ิมข้ึน

แบบเส้นตรง (Linearity) ดงันั้น หากตอ้งการค่าความผิดพลาดท่ีน้อยกว่า 0.1% จาํนวนรอบท่ีเหมาะสมควรจะเป็น

ตั้งแต่ 10000 รอบเป็นตน้ไป  

4.6 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Price of Risk) 

 

รูปท่ี 4.6.1 กราฟแสดงมลูค่าของสัญญาออปช่ันเม่ือเปล่ียนแปลงค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด 

พบว่าค่าชดเชยความเส่ียงของตลาดมากข้ึน ทาํให้มลูค่าของออปชัน่เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนัแบบเส้นตรง  
   

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบนัปรากฏการณ์เรือนกระจก ท่ีส่งผลให้อุณหภูมิมีความแปรปรวน อุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการของกิจการ ดงันั้นเพ่ือท่ีบรรเทาผลกระทบดงักล่าว สามารถการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินช่วยป้องกันความเส่ียงได้ เช่น ตราสารอนุพนัธ์สภาพอากาศ ในท่ีน้ีหมายถึง สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีผูถื้อไดสิ้ทธิในการซ้ือหรือขายดชันีอุณหภูมิความร้อนหรือความเยน็ (Heating/Cooling Degree Day Index: 

HDD/CDD Index) หรือท่ีเรียกว่า HDD/CDD Option ซ่ึงในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างรูป

แบบจาํลองอุณหภูมิและวิธีการหามูลค่าของสัญญาออปชั่นด้วยวิธีการของ Monte Carlo Simulation บนขอ้มูล

อุณหภูมิค่าเฉล่ียของประเทศไทย 

ในการศึกษาวิธีการหามลูค่าของสัญญาออปชัน่ ผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบวิธีการหามูลค่าแบบ 2 วิธี คือ

วิธีการของ Monte Carlo Simulation กบัวธีิการของสูตรค่าประมาณ (Approximation formula) โดยใชข้อ้มูลอุณหภูมิ

ของประเทศไทยจาก 120 สถานีนาํมาเฉล่ียรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2013 ถึง 31 ธันวาคม 2017 และนาํขอ้มูลมา
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ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองอุณหภูมิ โดยใชแ้บบจาํลองของ Ornstein-Uhlenbeck และ Dornier & Queruel 

จากนั้นทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิอ้างอิงเพ่ือหาค่าท่ีเหมาะสม และทาํการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Price of Risk) 

ผลจากการหามูลค่าของ HDD/CDD Option ดว้ยวิธีการ Monte Carlo Simulation มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบั

วิธีการของสูตรค่าประมาณ (Approximation formula) โดยมีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วงท่ี น้อยกว่า 1% ถึง 4% ดว้ย

การคาํนวณท่ี 20000 รอบ และจากการทดสอบกาํหนดจาํนวนรอบตั้งแต่ 1000 ถึง 80000 รอบ พบว่าเม่ือจาํนวนรอบ

มากข้ึน ค่าความผดิพลาดมีแนวโนม้ท่ีลดลงอยา่งรวดเร็วแบบช้ีกาํลงั (Exponential) ในช่วง 1000-10000 รอบ ในขณะ

ท่ีเวลาในการคาํนวณจะเพ่ิมข้ึนแบบเส้นตรง (Linearity) ดงันั้น หากตอ้งการค่าความผดิพลาดท่ีนอ้ยกว่า 0.1% จาํนวน

รอบท่ีเหมาะสมควรจะเป็นตั้งแต่ 10000 รอบเป็นตน้ไป  

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิง พบว่าค่าระดบัอุณหภูมิอา้งอิงท่ี

เหมาะสมควรจะเป็นท่ี 31 องศาเซลเซียสข้ึนไป สําหรับ HDD Index และท่ี 22 องศาเซลเซียสลงไป สําหรับ CDD 

Index เพ่ือให้การหามลูค่าของสัญญาออปชัน่ ดว้ยวิธีการของสูตรค่าประมาณและวิธีการของ Monte Carlo Simulation 

สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้อยา่งไรก็ตามการกาํหนดระดบัอุณหภูมิอา้งอิงนั้น ควรเป็นการกาํหนดจากหน่วยงาน 

บริษทั อุตสาหกรรม ท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของอุณหภูมิเป็นสาํคญั ซ่ึงการศึกษาน้ีมิไดค้รอบคลุมถึงเร่ืองดงักล่าว 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Price of Risk) 

โดยกาํหนดตั้งแต่ 0 ถึง 1 พบว่าเม่ือค่าชดเชยความเส่ียงของตลาดมากข้ึน ส่งผลให้มลูค่าของออปชัน่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็

ตามสาํหรับประเทศไทยยงัไม่มีการซ้ือขายสัญญาออปชัน่ในปัจจุบนั ทาํให้ไม่สามารถกาํหนดค่าชดเชยความเส่ียงของ

ตลาดท่ีเหมาะสมได ้ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดส้มมติค่าเป็น 0.08 ตามบทวิจยัของต่างประเทศ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไป ควรเพ่ิมจาํนวนข้อมูลอุณหภูมิยอ้นหลังเป็น 10 ปี เพ่ือการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ท่ีดีข้ึน และอาจจะเพ่ิมการวิเคราะห์แยกเป็นแต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากแต่ละพ้ืนท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ

ความเส่ียงอุณหภูมิท่ีไม่เท่ากนั ทั้งน้ีอาจคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดค่าระดบัอุณหภูมิ

อา้งอิงท่ีใชใ้นการคาํนวณค่าดชันีอุณหภูมิ เพ่ือกาํหนดค่าไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใช้

ปริมาณนํ้าฝนเป็นสินคา้อา้งอิง อาจเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจศึกษาต่อไป 
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การพยากรณ์ค่าความผันผวนของดัชนี MSCI ของกลุ่มประเทศโลกเกิดใหม่ 

ในภูมภิาคประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

VOLATILITY FORECASTING FOR MSCI INDEX OF EMERGING MARKET 

IN SOUTHEAST ASIA BY GENERALIZED AUTOREGRESSIVE  

CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY MODEL 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ ค่าความผนัผวน MSCI Index ของ ประเทศเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยแบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลดชันี MSCI ของประเทศไทย มาเลเชีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นรายวนัตั้งแต่ 1 มกราคม 

2013 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2017 จาํนวน 1,214 วนั จากผลการศึกษาพบวา่ ดชันีท่ีมีค่า AIC ตํ่าท่ีสุดของแต่ละประเทศ

และเป็น ตวัแบบท่ีเหมาะสมคือ MSCI Thailand ไดต้วัแบบคือ GARCH(1,1) Philippines ตวัแบบคือ GARCH(1,1) 

MSCI Indonesia GARCH(1,1) MSCI Malaysia ตวัแบบคือ GARCH(1,1) และ MSCI Malaysia มีค่าความผนัผวน 

ของดชันีนอ้ยท่ีสุด 

คาํสําคญั:  การพยากรณ์, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, MSCI 

ABSTRACT 

In this paper examines the prediction of MSCI index volatility in South East Asia. By using Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. The data using in this study consists of Thailand, Malaysia 

Indonesia and Philippine MSCI index which collects daily from the first of January 2013 until the end of 

December, 2017 for total 1,214 days. It could be said that the reasonable model of this study which have minimum 

of AIC index is MSCI Thailand. By the model is GARCH(1,1)for MSCI Thailand or GARCH(1,1)for MSCI 

Philippines and GARCH(1,1)for MSCI Indonesia and GARCH(1,1) for MSCI Malaysia 

Keywords: prediction, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, MSCI  

1. บทนํา

การลงทุนในตลาดเงินนั้นนกัลงทุนมีจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนท่ีเก็งกาํไร การลงทุน

ในระยะยาว หรือการลงทุน เพ่ือบริหารความเส่ียง ซ่ึงดว้ยจุดประสงคใ์ดก็ตาม นกัลงทุนลว้นแลว้แต่ใชป้ระโยชน์กบั

ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้นนักลงทุน ตอ้งการความถูกตอ้ง และความแม่นยาํเพ่ือจุดประสงค์ ใน

การลดความเส่ียงในอนาคต ตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในฝ่ังเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้อตัราผลตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัสูงเม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของโลก จากรูปท่ี 1 แสดงถึง

ดชันี MSCI (1) ของกลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีอยู่ในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (2) ของกลุ่มประเทศ 

ACWI และของโลก จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนของกลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดเกิดใหม่ให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า

ของโลกตลอดช่วงปี 2003 – 2007     

 

 
ท่ีมา https://www.msci.com/indexes 

ภาพท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของดชันี  MSCI 

ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ของ ACWI และของโลก 
 

(1) คือดชันีอา้งอิงท่ีบริษทั Morgan Stanley Capital International (MSCI)  จดัทาํข้ึนเพ่ือให้ผูล้งทุน สถาบนัท่ีเขา้มา

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ไดน้าํมาใชเ้ป็นมาตรฐานในการวดัผลตอบแทน 

(2) ไดแ้ก่ ประเทศ ไทย อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  

 

นัน่คือนกัลงทุนจะให้ความสาํคญักบัการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ แต่การศึกษาในคร้ังน้ีจะให้ความสําคญั

กบัการศึกษาการลงทุนในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้น่ืองจาก เป็นหน่ึงในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) 

ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของ MSCI Index จะช่วยให้นกัลงทุนต่างประเทศสามารถคาดคะเนความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนของการลงทุน ดงันั้นเพ่ือลดความเส่ียงจากของการลงทุน จึงควรมีการพยากรณ์มูลค่าความผนัผวน

ของมูลค่าตามบญัชี โดยใชต้วัแบบGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) ไดถู้กใช้

เป็นตวัแบบในการวดัการเคล่ือนไหวของขอ้มลูท่ีมีความผนัผวนสูง ท่ีข้ึนอยูก่บัความผนัผวนในอดีต จึงเป็นตวัแบบท่ี

เหมาะสมสาํหรับการประมาณการพยากรณ์ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือการพยากรณ์ ค่าความผนัผวน MSCI Index ของ ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้้วยแบบจาํลอง 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
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3. การดําเนินการวจิัย 

3.1. วธิีการศึกษา 

ในการศึกษาการวิเคราะห์การพยากรณ์ ค่าความผนัผวน ของดชันี  MSCI โดยใชแ้บบจาํลอง  GARCH ใช้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (stationary) โดยการทดสอบ 

Unit Root และสร้างแบบจาํลอง เพ่ือประมาณค่าความผนัผวนและพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนในอนาคต แบบจาํลอง

ท่ีใช ้คือ แบบจาํลอง Gerneralized Conditional Heteroscadasticity (GARCH) และวิธีการพยากรณ์  

3.1.1 Unit root test 

 ในขั้นแรกจะทาํการทดสอบความน่ิง (Stationarity) ของขอ้มลูแต่ละตวัแปร  เน่ืองจากหากขอ้มูลมีลกัษณะ

ไม่น่ิง (Non-Stationary)1 จะส่งผลใหผ้ลจากสมการถดถอยผิดไป จากท่ีควรเป็น (Spurious Regression) และนาํไปสู่

การตีความท่ีผดิพลาดได ้โดยเฉพาะใน การศึกษาน้ีไดใ้ชต้วัแปรซ่ึงเป็นขอ้มูลทางเศรษฐกิจแบบอนุกรมเวลา (Time 

Series Data) ท่ีมกัมี ลกัษณะไม่น่ิงดงันั้นเพ่ือให้ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นไปอย่างถูกตอ้งแม่นยาํจึงจาํเป็นตอ้ง 

ทดสอบความน่ิงของขอ้มูลก่อนการทาํการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณหรือสมการถดถอย เชิงซ้อน (Multiple 

regression)   โดยการทดสอบ Unit root  ของแต่ละตวัแปร  ทั้งตวัแปรตามและ ตวัแปรอิสระ  โดยใช ้ Augmented 

Dickey-Fuller test หรือ ADF test ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีเป็นแบบอนุกรมเวลามกัมีลกัษณะไม่น่ิง  หรือ

มกัมี ลกัษณะของ Random walk   

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เทคนิควิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือกาํหนดแบบจาํลอง ค่าความผนัผวน ของดชันี 

MSCI โดยใชโ้ครงสร้างทางเศรษฐมิติ 

-  กาํหนดแบบจาํลอง ค่าความผนัผวน ของดชันี MSCI โดยใชโ้ครงสร้าง ทางเศรษฐมิติ ดงัน้ี  
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𝜀𝑡−𝑖 + 𝛾𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡  

เม่ือ  𝑌𝑡  คือ ค่าดชันี  MSCI รายวนั ณ เวลาท่ี t 

𝑥𝑡−1 คือ ค่าตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อ ดชันี  MSCIรายวนั ณ เวลาท่ี t-1 

 𝜀𝑡  คือ ตวัแปรสุ่มความคลาดเคล่ือน ซ่ึงมีคุณสมบติั เป็น white noise โดยมีความแปรปรวน คือ 𝜎2 

โดยพิจารณา แบบจาํลอง GARTH(p,m) ของ ค่าความผนัผวน ของดชันี  MSCI  แสดงได ้ดงัน้ี  

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 

โดย  กาํหนดว่า   𝑌𝑡 คือ ค่าการพยากรณ์ ดชันี  MSCI รายวนั ณ เวลาท่ี t จะมีค่าเท่ากบั ค่าเฉล่ีย  ( 𝜇 เป็นค่าคงที )

บวกดว้ย เหตุการณ์ไม่คาดฝัน(𝜀𝑡) ณ เวลาท่ี t  กล่าวคือ  

𝜀𝑡 = 𝜎𝑡𝛾𝑡 

 

ซ่ึง 𝛾𝑡  คือ white noise ทีมี ค่าเฉล่ีย เท่ากบัศนูย ์และความแปรปรวนคงท่ี และ 𝜎𝑡  คือ ค่าพารามิเตอร์ท่ี

แสดงความแปรปรวนของ 𝜀𝑡  แบบมีเง่ือนไข เขียนไดด้งัน้ี 
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𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝐼𝑖−1) = 𝜎𝑡2 = 𝛾0 +�𝛾𝑖𝜀2𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+�𝜃𝑖

𝑝

𝑖=1

σ𝑡−12  

เม่ือ 𝛾0 > 0 และ 𝛾𝑖 ≥ 0 เม่ือ i =1,2,3,4,…….,m 

3.1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

งานศึกษาช้ินน้ีจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  คือ MSCI Indonesia (MIID00000PID) MSCI Philippines 

(MIPH00000PPH) MSCI Thailand (MITH00000PTH)  MSCI Malaysia (MIMY00000PMY) โดยจะรวบรวมขอ้มูล   

เป็นรายวนัตั้งแต่ 1 มกราคม 2012  ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2017 จาํนวน 1,214 วนั   

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 การทดสอบ ความน่ิง โดย Unit root จาก Augmented Dickey-Fuller test 

 

จากการทดสอบ Unit root โดยการทดสอบ ADF ผลต่างลาํดบัท่ี 1 พบว่าขอ้มูลอนุกรมเวลาของ ทั้งหมด

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) โดยยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะน่ิง 

(stationary) หมายถึงตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตามไม่มี Unit root ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาเพราะค่าสัมบูรณ์ของ

ค่าสถิติทดสอบท่ีคาํนวณไดม้ากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ critical value ณ ระดบันัยสําคญั 1% 5% และ10% ตามลาํดบั  

แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในอนัดบั 1 หรือ Integration of order 1: I(1) 

 

 

ตาราง ที่ 4.1 แสดง ผลการทดสอบ ความเป็น Stationary ดว้ยวธีิ Augmented Dickey-Fuller test ที่มาจากผลการทดสอบ 

 

4.2 ผลของการพยากรณ์ ด้วยตวัแบบทีเ่หมาะสม 

จากขอ้มลูอนุกรมเวลาท่ีไดจ้ากการแปลงขอ้มูลในผลต่างลาํดบัท่ี 1 ของทั้ง 4 ดชันีท่ีนาํมาศึกษา แลว้นั้นเม่ือนาํมา

สร้าง Correlogram จะไดค่้า ACF และ PACF และผลจากการวิเคราะห์จะไดแ้บบจาํลองท่ีมีความเป็นไปได ้จากการ

ADF Critical values ADF Critical values ADF Critical values

1% -3.435501 -3.965592 -2.566860

5% -2.863702 -3.413502 -1.941083

10% -2.567971 3.128797 -1.616525

1% -3.435532 -3.965636 -2.566871

5% -2.863715 -3.413524 -1.941085

10% -2.567979 -3.128810 -1.616524

1% -3.435466 -3.965543 -2.566848

5% -2.863687 -3.413478 -1.941082

10% -2.567963 -3.128783 -1.616526

1% -3.435571 -3.965549 -2.566850

5% -2.863689 -3.413481 -1.941082

10% -2.567964 -3.128785 -1.616526

Stationary

-34.280310

-32.718160

-22.756020

-31.943830

-34.269250

-32.718500

-22.729750

-31.969310

MSCI Thailand

MSCI Philippines

MSCI Indonesia

MSCI Malaysia

-34.26346

-32.73172

-22.75565

-31.95746

Level

Constant Constant,Linear Trend

t-statistic t-statistic t-statistic

None
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วิเคราะห์ดว้ยค่า AIC ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดและ พารามิเตอร์ทุกค่าจะตอ้ง มีนยัสาํคญั โดยการทดสอบ Z-Statistics จึงจะได้

แบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด จะเห็นได้ว่า MSCI Thailand ได้ ตัวแบบคือ GARCH(1,1) GARCH(1,0) 

GARCH(0,2)  MSCI Philippines ตวัแบบคือ GARCH(1,1) GARCH(1,0) GARCH(0,2)  ตวัแบบคือ MSCI Indonesia 

GARCH(1,1) GARCH(2,0) GARCH(2,0)  MSCI Malaysia ตวัแบบคือ  GARCH(1,1) GARCH(2,0) GARCH(0,2)  

โดยมาสร้างสมการ พยากรณ์ ค่าความแปรปรวนไดด้งัน้ี ดงัตารางต่อไปน้ี  
 

 
ตาราง ที่ 4.2 แสดง volatility Equation ที่มา จาก ผลการทดสอบ 

 

4.3 ผลของค่าการเปรียบเทยีบ การพยากรณ์ ด้วยตวัแบบทีเ่หมาะสม 

4.3.1 การพิจารณาเลือกตวัแบบ 

ผลของค่า AIC (3)โดยใชเ้กณฑ์ การพิจารณาจากตัวแบบ ท่ีมี ค่า AIC น้อยท่ีสุด กล่าวคือ เป็น MSCI 

Thailand ได ้ตวัแบบคือ GARCH(1,1)  Philippines ตวัแบบคือ GARCH(1,1)  MSCI Indonesia GARCH(1,1)  MSCI 
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Malaysia ตัวแบบคือ  GARCH(1,1) ตวัแบบท่ีเหมาะสมเน่ืองจาก มีค่า AIC น้อยท่ีสุด โดย ค่า AIC คือ Akaike 

Information Criterion คือค่า ท่ีนาํมาพิจารณาตวัแบบท่ีเหมาะสมในกรณี ขอ้มลูเม่ือขนาดตวัอยา่ง ใหญ่การคดัเลือกตวั

แบบโดยใชเ้กณฑเ์อไอซีเลือกตวัแบบ ท่ีให้ค่าเอไอซีตํ่า สุด เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการอธิบายตวัแปร ตามไดแ้ละเกณฑ์

เอไอซีคดัเลือกตวัแบบไดดี้เม่ือตวัอยา่ง มีขนาดใหญ่ เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดท่ีคดัเลือกตวัแบบ ท่ีมีตวัแปรอิสระ

จาํ นวนมากเกินความจาํ เป็นมีความเป็นไป 
 

Index Parameter AIC 

MSCI Thailand GARCH(1,1) 5.957921 

GARCH(1,0) 6.142785 

GARCH(0,2) 6.136782 

MSCI Philippines GARCH(1,1) 7.866382 

GARCH(1,0) 7.929102 

GARCH(0,2) 7.986419 

MSCI Indonesia GARCH(1,1) 11.25071 

GARCH(1,0) 11.33756 

GARCH(2,0) 11.32440 

MSCI Malaysia GARCH(1,1) 5.136769 

GARCH(0,2) 5.283976 

GARCH(2,0) 5.195746 

ตารางท่ี 4.3 แสดง ผลของค่า AIC ของแต่ละ ตวัแบบ 

 

4.3.2 ค่าความคลาดเคล่ือน ของการพยากรณ์ จากตวัแบบท่ีเหมาะสม 

ตารางท่ี 4.4   แสดงค่าความคลาดเคล่ือน ของการพยากรณ์ 

จากตารางท่ี 4.9  แสดงค่าความคลาดเคล่ือน ของการพยากรณ์ จากตวัแบบท่ีเหมาะสม  จาก  MSCI 

Malaysia<   MSCI Thailand  <  MSCI Philippines < MSCI Indonesia 

 

  

Index Parameter Root Mean Squared Error 

MSCI Thailand GARCH(1,1) 5.237700 

MSCI Philippines GARCH(1,1) 13.126000 

MSCI Indonesia GARCH(1,1) 71.366000 

MSCI Malaysia GARCH(1,1) 3.397900 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มลู MSCI Indonesia (MIID00000PID)  MSCI Philippines (MIPH00000PPH) MSCI 

Thailand (MITH00000PTH)  MSCI Malaysia (MIMY00000PMY)   ซ่ึงเป็น ประเทศทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดย

ใชข้อ้มลูรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2013  ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2017 จาํนวน 1,214 วนัมีจุดประสงค์เพ่ือ ทาํการ

เลือกแบบจาํลองท่ีดีท่ีสุดจากแบบจาํลอง GARCH โดย พิจารณา จากการทดสอบ จากการทดสอบ Unit root โดยการ

ทดสอบ ADF ผลต่างลาํดบัท่ี 1 พบว่าขอ้มลูอนุกรมเวลาของ ทั้งหมดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงว่าขอ้มลูทั้งหมดเป็นขอ้มลูท่ีมีลกัษณะน่ิง (stationary) หมายถึงตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตามไม่มี 

Unit root ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาเพราะค่าสัมบรูณ์ของค่าสถิติทดสอบท่ีคาํนวณไดม้ากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ critical 

value ณ ระดบันยัสาํคญั 1% 5% และ10% ตามลาํดบั  แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในอนัดบั 1 หรือ Integration of order 1: 

I(1) จากนั้ น นําไป วิเคราะห์ตัวแบบ ท่ีเหมาะสม จะได้ ว่า MSCI Thailand ได้ ตัวแบบคือ GARCH(1,1) 

GARCH(1,0) GARCH(0,2)  MSCI Philippines ตวัแบบคือ GARCH(1,1) GARCH(1,0) GARCH(0,2)  ตวัแบบคือ 

MSCI Indonesia GARCH(1 ,1) GARCH(2,0) GARCH(2,0)  MSCI Malaysia ตัวแบบคือ  GARCH(1,1) 

GARCH(2,0) GARCH(0,2)  และ เลือก ตวัแบบท่ีเหมาะสม โดยใชเ้กณฑ์ การพิจารณาจากตวัแบบ ท่ีมี ค่า AIC น้อย

ท่ีสุด กล่าวคือ เป็น MSCI Thailand ได้ ตวัแบบคือ GARCH(1,1)  Philippines ตวัแบบคือ GARCH(1,1)  MSCI 

Indonesia GARCH(1,1)  MSCI Malaysia ตวัแบบคือ  GARCH(1,1) ตวัแบบท่ีเหมาะสมเน่ืองจาก มีค่า AIC นอ้ยท่ีสุด 

และพบว่า MSCI Malaysia มีค่าความผนัผวน จากการพยากรณ์ตํ่าท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 

การพยากรณ์โดยใช้แบบจาํลอง GARCH นั้ นเป็นการพยากรณ์ท่ีใช้ ข้อมูลยอ้นหลังเป็นปัจจัยในการ

พยากรณ์โดย ไม่ไดน้าํปัจจยัภายนอก เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมืองและภยัธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงลว้นเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนในตลาดทุน แต่เป็นการพยากรณ์ท่ีข้ึนอยูก่บัค่าสังเกตและค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน

ก่อนหนา้น้ีเท่านั้น จึงทาํให้มีขอ้จาํกดัในการอธิบายพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของตวัแปรราคา ดงันั้นในการศึกษา

คร้ังต่อไป จึงควรมีการเลือกใชแ้บบจาํลองอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งเช่น EGARCH XGARCH เป็นตน้ เพ่ือนาํผลการพยากรณ์

ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั และเลือกแบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ ท่ีให้คาํปรึกษา

แนะนาํในการศึกษาคน้ควา้อิสระ การตรวจทานเน้ือหาการคน้ควา้  และ ให้แนะนาํในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ใน

ระหว่างการศึกษาคน้ควา้ จนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมถึงคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีไดป้ระศาสตร์วิชาความรู้ตลอด

หลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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Portfolio Optimization between Conditional Value at Risk with Mean-Variance 
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บทคัดย่อ 

การศึกษา Portfolio Optimization โดยใชข้อ้มลูราคาปิดไม่รวมเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์น SET50 จาํนวน 6 

หลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มลูรายเดือนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2541 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2561 รวมทั้งส้ิน 240 เดือน และทาํการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษา 2 วิธีระหว่าง Mean-Variance Portfolio 

Optimization กบั Conditional Value at Risk Portfolio Optimization ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 และ 99 ใน

ดา้นผลตอบแทนต่อความเส่ียงและความแปรปรวนของผลตอบแทน 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า Conditional Value at Risk Portfolio Optimization ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 90 ให้ผลตอบแทนต่อความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด เม่ือเพ่ิมระดบัความเช่ือมัน่ข้ึน พบว่าทาํให้ผลตอบแทนต่อความเส่ียง

มีค่าสูงข้ึน โดยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ให้ผลตอบแทนต่อความเส่ียงสูงสุดซ่ึงมากกว่า Mean-Variance Portfolio 

ขณะท่ีการพิจารณาความแปรปรวนพบว่า  Mean-Variance Portfolio Optimization มีค่าความแปรปรวนของ

ผลตอบแทนสูงสุด และความแปรปรวนของผลตอบแทนของ Conditional Value at Risk Portfolio Optimization ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 มีค่านอ้ยลงตามระดบัความเช่ือมัน่ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: Mean-Variance Portfolio Optimization  Conditional Value at Risk Portfolio Optimization 

ABSTRACT 

This independent study focus on the Portfolio Optimization of SET50's closed stock price without the 

dividend. It includes 6 assets from The Stock Exchange of Thailand that is a 240 data monthly type ranging from 

June 1998 to May 2018. Mean-Variance Portfolio Optimization is comparing Conditional Value at Risk Portfolio 

Optimization at confident level of 90, 95 and 99 percent in return per risk and volatility of return. 

This results study show that Conditional Value at Risk Portfolio Optimization at confident level 90 percent given a 

minimum return per risk, when increasing confident level and return per risk rising up. Confident level at 99 percent 

is the maximum return per risk which is more than from Mean-Variance Portfolio. Considering from variance Mean-

Variance Portfolio Optimization has the highest variance of return, and Conditional Value at Risk Portfolio 

Optimization at 99, 95 and 90 percent turn down by confident level.  

Keywords: Mean-Variance Portfolio Optimization Conditional Value at Risk Portfolio Optimization 
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1. บทนํา 

การจดักลุ่มการลงทุน (Portfolio Management) เป็นทฤษฎีการลงทุนสมยัใหม่ท่ีเลือกกลุ่มการลงทุนท่ีดีท่ีสุด

เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีมากท่ีสุดภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ขณะท่ีการจดักลุ่มการลงทุนแบบดั้งเดิม คือ การ

หาค่าเหมาะสมของกลุ่มการลงทุนจากค่าเฉล่ียและค่าความแปรปรวนของ Markowitz โดยวดัดว้ยส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และมีขอ้สมมติฐานคือ การกระจายตวัของผลตอบแทนเป็นแบบ Normal Distribution 

ซ่ึงการตัดสินใจของผูล้งทุนนั้ นข้ึนอยู่กับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับและความเส่ียงเท่านั้ น ในการวัด

ประสิทธิภาพการลงทุนมีการใช ้Sharpe Ratio โดยเป็นอตัราส่วนของผลตอบแทนต่อความเส่ียง  

ในปัจจุบนั VaR เป็นวิธีการวดัความเส่ียงท่ีนิยมใชก้นัอย่างมากและเป็นการประมาณค่าการขาดทุนท่ีมาก

ท่ีสุดท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใต้การเคล่ือนไหวของราคาตลาดของสินทรัพยใ์นภาวะปกติ ในทางสถิติแล้ว VaR นั้ น

ประเมินโดยใชค้วามน่าจะเป็นหรือระดบัความเช่ือมัน่ (Confident Level) เช่น ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หมายความ

ว่าการเคล่ือนไหวของราคามีสิทธิท่ีจะเกินออกไปสูงกว่าปกติไดโ้ดยเฉล่ีย 100 วนัจะมีความเคล่ือนไหวของราคาสูง

กว่าปกติเกิดข้ึนมา 5 วนัและภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีตอ้งการให้ครอบคลุมสําหรับประเมินความเส่ียงนั้นๆ 

อยา่งไรก็ตาม VaR ไม่สามารถระบุไดว้่าเม่ือเกิดภาวะขาดทุนเกินกว่าค่า VaR จะมีมลูค่าความสูญเสียเท่าไหร่ เน่ืองจาก

การคาํนวณ VaR เป็นการสมมติให้การกระจายตวัของผลกาํไรขาดทุนมีการกระจายตวัแบบ Normal Distribution แต่

ในความเป็นจริงอตัราผลตอบแทนโดยทัว่ไปไม่ไดมี้การกระจายตวัแบบปกติ 

ทั้งน้ี Rockafellar และ Uryasev อธิบายคุณสมบติัพ้ืนฐานของ CVaR ท่ีมีการแจกแจงความสูญเสียแบบทัว่ไป 

ทั้งแบบ Discrete และ Continuous มีการยกตวัอยา่งของการนาํ CVaR ไปใชเ้ป็นตวัควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการจาํลองแบบ Portfolio ซ่ึงแนะนาํ Algorithm ในการทาํ Optimization โดยการคาํนวณ VaR และ Optimize CVaR 

ในเวลาเดียวกนั ซ่ึง Objective Function ของปัญหาคือ Minimize CVaR จะเห็นว่าวิธีน้ีเป็นการทาํให้ปัญหาน้ีเป็น 

Linear Programming Algorithm  ต่อมา Krokhmal et al. ไดพ้ฒันาขั้นตอนวิธีต่อดว้ย CVaR เป็นเง่ือนไขบงัคบัและ 

Objective Function ในการหา Maximize Return นาํไปใชก้บั Portfolio ของหุ้นใน S&P500 (Rockafellar, R.T. and 

Uryasev, S. 2002) 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาในการประยกุตใ์ช ้CVaR ดว้ยการนาํ CVaR และมาตรวดัอ่ืนๆอีก 3 มาตรวดัมาสร้าง 

Optimal Portfolio ของ hedge Fund จากผลการศึกษาพบว่ามาตรวดัความเส่ียงทุกตวั ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะ 

CVaR ให้ผลการดาํเนินงานดีท่ีสุดเม่ือทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงใชใ้นการทดสอบ สําหรับ CVaR แบบการแจกแจง

แบบต่อเน่ือง หมายถึงความสูญเสียเฉล่ียของ VaR และแบบการแจกแจงแบบไม่ต่อเน่ือง CVaR จะหมายถึง ค่าเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัของ VaR กบัความสูญเสียท่ีเกินกว่าค่า VaR โดย CVaR สามารถแกข้อ้ดอ้ยของ VaR ซ่ึงสามารถควบคุม

ความเส่ียงในส่วนหาง และฟังก์ชนัของการลงทุนเป็นคอนเวกซ์ฟังก์ชนั ทาํให้หา Global Minimum ได ้ดังนั้นใน

การศึกษาคร้ังน้ี จึงศึกษา Portfolio Optimization ดว้ย CVaR (Krokhmal, P., Palmquist, J. and Uryasev, S. 2002. 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาวิธีการทาํ Portfolio Optimization ด้วยการใช้ CVaR พร้อมกับเปรียบเทียบผลการศึกษาของ

แบบจาํลอง CVaR Optimization ณ ระดบัความเช่ือมัน่ต่างๆ และเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างแบบจาํลอง CVaR 

Optimization และ Mean-Variance Optimization 
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3. การดําเนินการวจิัย 

3.1. วธิีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยทาํ Portfolio โดยพิจารณา 2 วิธี ได้แก่ Conditional Value at Risk Portfolio 

Optimization และ Mean-Variance Portfolio Optimization มีระยะเวลาในการทาํ Portfolio โดยเร่ิมทาํ Portfolio ซ่ึงใช้

ขอ้มูลตั้งแต่ มิถุนายน 2541 ถึง พฤษภาคม 2546 จาํนวน 60 เดือนเพ่ือสร้าง Portfolio เร่ิมแรก เม่ือเวลาผ่านไปอีก 1 

เดือนก็สร้าง Portfolio เพ่ือทาํการปรับนํ้าหนกัการลงทุนโดยใชข้อ้มลูตั้งแต่ กรกฎาคม 2541 ถึง มิถุนายน 2546 จาํนวน 

60 เดือน ทาํเช่นน้ีไปจนกระทัง่ Portfolio สุดทา้ยท่ีใชข้อ้มลูตั้งแต่ มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2561 จาํนวน 60 เดือน 

เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนตลอดช่วงระยะเวลา สร้างเส้นกราฟแสดงมลูค่า Portfolio ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 

2546 ถึง พฤษภาคม 2561ทั้ง Mean-Variance Portfolio  และ CVaR Portfolio Optimization ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 99 95 และ 90 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมูลค่า Portfolio ของ Mean-Variance Portfolio Optimization กบั 

CVaR Portfolio Optimization ณ แต่ละระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 95 และ 90 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลราคาปิดไม่รวมเงินปันผล ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แบบขอ้มูลรายเดือนสําหรับ

การศึกษาคร้ังน้ี คือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน), บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน), บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน), บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน), บริษทั 

อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ทั้ง 6 หลกัทรัพยน้ี์อยูต่่างอุตสาหกรรมกนัและเป็นธุรกิจหลกัของประเทศไทย 

3.1.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใชโ้ปรแกรม ASPEN สาํหรับการดึงขอ้มลูราคาปิดของหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพย ์และใชโ้ปรแกรม R ใน

การประมวลผลขอ้มูลราคาปิดเพ่ือหา  Mean Variance Portfolio และ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 95 และ 90 และใช ้Microsoft Excel เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

3.1.3 ตวัช้ีวดัในการศึกษา  

มลูค่าพอร์ทการลงทุนแบบรายเดือนของแต่ละพอร์ทการลงทุน (Portfolio Value)  

 ผลตอบแทนแบบรายเดือนของพอร์ทแต่ละพอร์ทการลงทุน (Mean)  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละพอร์ทการลงทุน (Standard Deviation)     

3.1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) เป็นขอ้มูลราคาปิดไม่รวมเงินปัน

ผลของหลกัทรัพยใ์น SET50 จาํนวน 6 หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่ 

เดือนมิถุนายน 2541 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งส้ิน 240 เดือน ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BBL, 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) CPN, บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) MINT, บริษทั ปูนซิ

เมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน), บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) LH, บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ย

โปรแกรม ASPEN 

3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์นั้นจะวิเคราะห์ขอ้มลูจากมลูค่าของพอร์ทการลงทุนไดด้งัน้ี 
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ใชม้ลูค่าของพอร์ทการลงทุนทั้ง Mean Variance Portfolio และ Conditional Value at Risk Portfolio ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 มาคาํนวณหาค่าทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1. ใชมู้ลค่าพอร์ทการลงทุนทั้ง Mean Variance Portfolio และ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 มาพิจารณาผลต่างของมลูค่าพอร์ทระหว่าง Mean Variance Portfolio กบั  

Conditional Value at Risk Portfolio ณ แต่ละระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 

2. นาํมูลค่าพอร์ทการลงทุนทั้ง Mean Variance Portfolio และ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 แบบรายเดือนตั้งแต่ พฤษภาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2561 มาคาํนวณหา

ค่าเฉล่ียของผลตอบแทนรายเดือน 

3. นาํมลูค่าพอร์ทการลงทุนทั้ง Mean Variance Portfolio และ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 แบบรายเดือนตั้งแต่ พฤษภาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2561 มาคาํนวณหา

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายเดือน 

4. ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีคาํนวณไดม้าพิจารณาค่า Sharpe Ratio ระหว่าง Mean Variance 

Portfolio และ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 

5. วิเคราะห์ผลการทดลอบและสรุปผล 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาการทาํทั้ง Mean-Variance Portfolio Optimization และ Conditional Value at Risk Portfolio 

Optimization ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 มาทาํแผนภาพความถ่ี (Histogram) พบว่าการแจกแจงของ

ผลตอบแทนเป็นการแจกแจงแบบปกติทั้งหมดดงัรูป 

 

 
รูปท่ี 4.1 การแจกแจงอตัราผลตอบแทนรายเดือนของ  Conditional Value at Risk Portfolio  

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
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รูปท่ี 4.2 การแจกแจงอตัราผลตอบแทนรายเดือนของ  Conditional Value at Risk Portfolio  

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

 
รูปท่ี 4.3 การแจกแจงอตัราผลตอบแทนรายเดือนของ  Conditional Value at Risk Portfolio 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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รูปท่ี 4.4 การแจกแจงอตัราผลตอบแทนรายเดือนของ  Mean-Variance Portfolio 

   

เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าเบ้ืองตน้ทางสถิติทั้ง Mean-Variance Portfolio Optimization และ Conditional Value at 

Risk Portfolio Optimization ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 พบว่า 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

เท่ากบั 1.339 % มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.073  

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

เท่ากบั 1.229 % มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.069  

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

เท่ากบั 1.018% มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.066 

สาํหรับอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของ Mean-Variance Portfolio เท่ากบั 1.278% มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.073 

 

 

CVaR Portfolio at confident level Mean Variance Portfolio 

 

90 95 99 

 Mean 1.018% 1.229% 1.339% 1.278% 

Standard 

Deviation 0.066 0.069 0.073 0.073 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลตอบแทนเฉล่ียกบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายเดือนของ CVaR 

Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ต่างๆ และ Mean Variance Portfolio 

จากตารางท่ี 4.1 ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ของ CVaR Portfolio สูงข้ึน อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนสูงข้ึน 

และเม่ือนาํมลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ แต่ละระดบัความเช่ือมัน่มา

เปรียบเทียบกบัมลูค่า Portfolio ของ Mean-Variance Portfolio พบว่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีเพ่ิมข้ึนของ Conditional 

Value at Risk Portfolio มีผลทาํให้มลูค่า Portfolio เขา้ใกล ้มลูค่า Portfolio ของ Mean-Variance Portfolio ดงัรูป 
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รูปท่ี 4.5 มลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 กบั Mean Variance Portfolio 

 

 
รูปท่ี 4.6 มลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กบั Mean Variance Portfolio 
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รูปท่ี 4.7 มลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 กบั Mean Variance Portfolio 

 

หากพิจารณามลูค่า Portfolio มลูค่า Portfolio ของ  

Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 มีการเติบโตของมลูค่า Portfolio คือ 672.77 % 

Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีการเติบโตของมลูค่า Portfolio คือ 573.63 % 

Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 มีการเติบโตของมลูค่า Portfolio คือ 412.68 % 

Mean-Variance Portfolio มีการเติบโตของมลูค่า Portfolio คือ 613.31 % 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหว่างมลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk Portfolio  ณ แต่ละระดบั

ความเช่ือมัน่กบั Mean-Variance Portfolio จะไดด้งัรูป 

 

 
รูปท่ี 4.8 ความแตกต่างของมลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

กบัมลูค่า Portfolio ของ Mean-Variance Portfolio 
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รูปท่ี 4.9 ความแตกต่างของมลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

กบัมลูค่า Portfolio ของ Mean-Variance Portfolio 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 ความแตกต่างของมลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

กบัมลูค่า Portfolio ของ Mean-Variance Portfolio 
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ในการพิจารณาการเลือก Portfolio การลงทุน ค่าท่ีใชพิ้จารณา คือ  Sharpe Ratio ซ่ึง ค่า Sharpe Ratio ของ 

Mean-Variance Portfolio Optimization และ Conditional Value at Risk Portfolio Optimization ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99, 95 และ 90 แสดงดงัตาราง 

 

 

CVaR Portfolio at confident level Mean Variance Portfolio 

 

90 95 99 

 Sharpe Ratio 0.153 0.176 0.183 0.173 

Capital Gain 412.68% 573.63% 672.77% 613.31% 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่า Sharpe Ratio และ มลูค่า Portfolio ท่ีเพ่ิมข้ึนของ CVaR Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ต่างๆ และ 

Mean Variance Portfolio 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการทาํ Optimization ดว้ยวิธี Conditional Vale at Risk อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนสูงสุด เป็นของ 

Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เท่ากบั 1.339 % มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.073 

ในทางกลบักนัอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนตํ่าสุด เป็นของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 90 เท่ากบั 1.018 % มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.066 

ในกรณีท่ีพิจารณาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนต่อความเส่ียง (Sharpe Ratio) พบว่า Conditional Value at 

Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 มีค่า Sharpe Ratio สูงสุดเท่ากบั 0.183 ในทางกลบักนั Sharpe Ratio 

ตํ่าสุด เป็นของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 เท่ากบั 0.153 

หากพิจารณามลูค่า Portfolio มลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 มีการเติบโตของมูลค่า Portfolio สูงสุดคือ 672.77 % และ มลูค่า Portfolio ของ Conditional Value at Risk 

Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 มีการเติบโตของมลูค่า Portfolio ตํ่าสุดคือ  412.68 % 

สําหรับ Mean-Variance Portfolio Optimization มีค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนสูงสุด ขณะท่ี 

Conditional Value at Risk Portfolio เม่ือลดระดบัความเช่ือมัน่พบว่ามูลค่า Portfolio มีค่าลดลง ขณะเดียวกนัค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานจะเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั แต่เม่ือพิจารณา Sharpe Ratio การเพ่ิมข้ึนของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่

ส่งผลให้ค่า Sharpe Ratio ลดลง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า Sharpe Ratio มีการเพ่ิมข้ึนตามระดบัความเช่ือมัน่ท่ีเพ่ิมข้ึน  

และระหว่าง Conditional Value at Risk Portfolio กบั Mean-Variance Portfolio ในด้าน Sharpe Ratio 

Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีค่า Sharpe Ratio ใกลเ้คียง Mean-Variance 

Portfolio 

ส่วน Conditional Value at Risk Portfolio ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ในดา้น Sharpe Ratio, มูลค่า 

Portfolio สูงกว่า Mean-Variance Portfolio ขณะท่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าใกลเ้คียงกนั 
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ดงันั้นจากผลการศึกษาในการสร้าง Portfolio ระหว่างพฤษภาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2561 ควรสร้างดว้ย 

Conditional Value at Risk ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เน่ืองจากให้มลูค่าพอร์ทการลงทุนสุงสุดและให้ค่า Sharpe 

Ratio สูงท่ีสุด ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า Mean Variance Portfolio 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการประมาณมูลค่า Callable Bond โดยใชเ้ทคนิค Monte Carlo Simulation โดยใชข้้อมูลอตัรา

ดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีไม่จ่ายดอกเบ้ีย( Zero Coupon Yield Curve) ท่ีมีอายุ 1 เดือน โดยใชเ้ป็นขอ้มูลแบบรายวนั 
ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งส้ิน 1280 วนั  ศึกษาเปรียบเทียบการหาอตัรา
ดอกเบ้ียจากการศึกษา 2 วิธี คือ แบบจ าลอง Cox-Ingersoll-Ross  และแบบจ าลอง  Hull-White น าอตัราดอกเบ้ียมาท า
การจ าลองสถานการณ์โดยใชเ้ทคนิค Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) จ านวน 10,000 คร้ัง เพ่ือหามูลค่าของ 
Callable Bond  จากการศึกษาพบว่า เม่ือพิจารณาท่ีวนัหมดอายุเดียวกนัของตราสารหน้ี มูลค่าของ Callable Bond ท่ีมา
จากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง Cox-Ingersoll-Ross  และแบบจ าลอง  Hull-White  มีความแตกต่างกนั 
โดยแบบจ าลอง Hull-White  ให้ผลการประมาณอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นไปตามแนวโนม้ของเส้น Yield Curve ท่ีควรจะเป็น
มากกว่าแบบจ าลอง Cox-Ingersoll-Ross  ทั้งน้ีเน่ืองจากค่าพารามิเตอร์ของ Hull-White มีการเปล่ียนแปลงตามเวลา 
ค าส าคญั:  Callable Bond, Monte Carlo Simulation, CIR Model, Hull-White Model, Embedded Option Pricing 

ABSTRACT 
This is a study of how to approximate callable bond’s value by using Monte Carlo Simulation which uses 

the interest rate of zero coupon bond that has a maturity for 1 month period.  We use daily data from the January 2013 
to March 2018, totally 1,280 days. By comparing the results of 2 methods which are Cox-Ingersoll-Ross model and 
Hull-White model. The results show that callable bond from using Cox-Ingersoll-Ross model and Hull-White model 
are totally different. The Hull-White model give the approximate interest rate based on yield curve better than the 
Cox-Ingersoll-Ross model. The reason for the better results due to changeable parameter in the Hull-White model. 
Keywords:  Callable Bond, Monte Carlo Simulation, CIR Model, Hull-White Model, Embedded Option Pricing  
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1. บทน า 
 Callable Bond เป็นตราสารหน้ีท่ีให้สิทธิแก่ผูอ้อกในการเรียกไถ่ถอนไดก่้อนครบก าหนดอายุ โดยจะมีการ
ระบุเง่ือนไขท่ีชดัเจนเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีใชสิ้ทธิและราคาท่ีจะไถ่ถอน เช่นตราสารหน้ีอายุ 10 ปีผูอ้อกอาจก าหนดให้
สามารถไถ่ถอนไดก่้อนก าหนด ณ ส้ินปีท่ี 5 ท่ีราคาพาร์ เป็นตน้ เพราะฉะนั้น Callable Bond ก็คือ ตราสารหน้ีทัว่ไปท่ี
แฝงสิทธิในการไถ่ถอนคืนไดเ้พียงคร้ังเดียวแบบ European Call  Option  หรือ ตราสารหน้ีทัว่ไปท่ีแฝงสิทธิในการไถ่
ถอนคืนไดห้ลายช่วงเวลาแบบ Bermudan Call Option แมว้่าสิทธิในการไถ่ถอนคืนน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของตราสารหน้ี 
และไม่สามารถท าการซ้ือขายสิทธิในการไถ่ถอนน้ีไดโ้ดยเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นการหามลูค่าของ Callable Bond จะตอ้ง
น าปัญหาการหามูลค่าของสิทธิในการไถ่ถอนคืนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  การประเมินมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
ข้ึนอยูก่บัสินคา้อา้งอิง ซ่ึงสินคา้อา้งอิงของ Callable Bond ก็คืออตัราดอกเบ้ียนัน่เอง อตัราดอกเบ้ียระยะสั้ นเป็นตวัแปร
ทางการเงินท่ีส าคญัในทุกระบบเศรษฐกิจซ่ึงธนาคารกลางใชอ้ตัราดอกเบ้ียระยะสั้นเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดนโยบาย
ทางการเงิน  

งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียระยะสั้ นมาในการประเมินมูลค่าของตราสารหน้ีแบบ Callable Bond ซ่ึง
การประมาณค่าอตัราดอกเบ้ียแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบคือ 1) แบบ Single Factor Models และ 2) แบบ Multiple Factor 
Models ซ่ึงในท่ีน้ีจะพิจารณาการประมาณค่าอตัราดอกเบ้ียแบบ Single Factor Models เท่านั้น ซ่ึงการประมาณค่าอตัรา
ดอกเบ้ียแบบ Single Factor Model จะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ 1) แบบ Equilibrium Models และ 2) แบบ No-
Arbitrage Models    

1) แบบ Equilibrium Models เป็นวิธีการประมาณค่าอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่ไดข้ึ้นกบัเวลา เน่ืองจากค่าพารามิเตอร์
ท่ีอยูใ่นสมการเป็นค่าคงท่ีท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามเวลา ท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการประมาณดว้ย Equilibrium Models 
นั้น มกัไม่เป็นไปตามอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจริงในตลาด วิธีการแบบ Equilibrium Models ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ Rendleman 
and Bartter model (1979) , Vasicek(1997)  แต่การใชว้ิธีการของ Vasicek อาจจะพบปัญหาไดส้องอย่าง คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย สามารถออกมาติดลบได้ และในแบบจ าลอง Vasicek ก  าหนดให้   เป็นค่าคงท่ีซ่ึงในความเป็นจริง อัตรา
ดอกเบ้ียจะมีการเพ่ิมข้ึนตามเวลาหรือฟังกช์ัน่ของ r(t) จากปัญหาขา้งตน้มีการแกปั้ญหาโดย Cox, Ingersoll and Ross ใน
ปี 1985 และเรียกแบบจ าลองน้ีว่า CIR หรือ Cox,Ingersoll and Ross(1985) ในวิธีการแบบ CIR Model น้ี ท  าการปรับให้

พจน์ความผนัผวน ( ) เพ่ิมข้ึนตามฟังกช์ัน่ของ r(t) ดว้ยการเพ่ิม ( )r t   ในพจน์ค่าความผนัผวนท าให้สมการสโตแค
สติคดิฟเฟอเรนเชียส (SDE)  

2) แบบ No-Arbitrage Models เป็นการประมาณอตัราดอกเบ้ียโดยการน ามูลค่าตราสารหน้ีท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ตลาดมาใชใ้นการค านวณหาอตัราดอกเบ้ียวิธีการแบบน้ีจะเรียกว่า Yield Curve Fitting หรือ Calibration ค่าพารามิเตอร์
จะเปล่ียนแปลงไปตามเวลา (Independent of time) อตัราดอกเบ้ียท่ีประมาณไดจ้ากวิธีน้ีจึงมีค่าใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดข้ึนจริง วิธีการแบบ No-Arbitrage Models แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ Ho Lee (1986), Hull-White (one-factor) 
(1990) และ Black-Karasinski(1991)  

การค านวณมลูค่าของ Callable Bond มีหลายวิธีท่ีแตกต่างกนั วิธีการแรกเป็นวิธีการของ Black-Derman-Toy 
model (2006) ดว้ยการจ าลองสถานการณ์แบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete simulation) ของโครงสร้างขอ้มูลแบบตน้ไม ้และ
ประเมินมูลค่าแบบ Risk-Neutral วิธีการท่ีสองมาจากสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย (PDE) ท่ีมีเง่ือนไขค่าขอบ (boundary 
condition เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการประมาณค่าแบบ Equilibrium Model แต่การแกปั้ญหาของสมการเชิงอนุพนัธ์
ยอ่ย (PDE) นั้นมีความยุง่ยาก จึงมีการเสนอวิธีการหาค่าประมาณของผลเฉลยของสมการ PDE โดยใชร้ะเบียบวิธีเชิงตวั
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เลขท่ีแตกต่างออกไปเพ่ือช่วยในการแกปั้ญหา เช่น  Butter and Wald –Vogel (1996) หรือ D’Halluim (2001)หรือ 
JiangXue (2011) เป็นตน้  

ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าวิธีการแบบ Monte Carlo Simulation Technique มาใชใ้นการประเมินมลูค่า Callable 
Bond ท่ีแฝงสิทธิในการไถ่ถอนคืนไดเ้ฉพาะในวนัท่ีก าหนดก่อนหรือภายในวนัส้ินสิทธิ (A call of Bermudan option) 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด และใช ้CIR Interest rate Model กบั Hull-White Model ในการประมาณอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึง
วิธีการของ Monte Carlo จะถูกน ามาท าการจ าลองแบบเสมือน (simulation) เพ่ือวดัผลท่ีสนใจ โดยท าการจ าลองเป็น
จ านวนมากๆคร้ัง เพ่ือให้มีจ  านวนเพียงพอท่ีจะค่าท่ีไดจ้ากการสุ่มเหล่านั้นมาหาความน่าจะเป็น (probability) ของค่าท่ี
ตอ้งการทราบ  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการประเมินมลูค่าของ Bermudan Callable Bond 
 2.2 เพ่ือประมาณมลูค่า Callable Bond ท่ีแฝงสิทธิในการไถ่ถอนคืนไดเ้ฉพาะในวนัท่ีก าหนดก่อนหรือภายใน
วนัส้ินสิทธิ ( A call of Bermudan option) 
 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบมลูค่า Callable Bond ท่ีไดจ้ากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบ CIR กบั มลูค่า 
Callable Bond ท่ีไดจ้ากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง Hull-White  
 
3. การด าเนินการวจิัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะประเมินมูลค่า Callable bond จากการประมาณอตัราดอกเบ้ียโดยพิจารณา 2 วิธี 
ไดแ้ก่แบบจ าลอง Cox-Ingersoll-Ross  และแบบจ าลอง  Hull-White  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  
 อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีไม่จ่ายดอกเบ้ีย( Zero Coupon Yield Curve) ทุกวนัหมดอายุ โดยใช้

เป็นขอ้มลูแบบรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงในการประมาณอตัราดอกเบ้ีย
ทั้งสองวิธีจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีไม่จ่ายดอกเบ้ียท่ีมีอาย ุ1 เดือน 

3.2 ขั้นตอนการวจิัย 
 3.2.1 การประมาณอตัราดอกเบีย้ด้วยแบบจ าลอง Cox-Ingersoll-Ross  

1) น าขอ้มลู zero yield curve ในวนัสุดทา้ยท่ีท าการเก็บขอ้มลูมาใชส้ร้างตารางตราสารหน้ีท่ีมีวนั
หมดอายใุนทุกๆเดือน จนครบจ านวนเดือนของอายตุราสารท่ีเยอะท่ีสุด (30   12) นัน่คือ 360 เดือน และท าการ
ค านวณหาอตัราดอกเบ้ียกบั spread 

2) หาค่าพารามิเตอร์จากขอ้มลูจริงโดยในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะประมาณดอกเบ้ียกบัตราสารหน้ีท่ีมีอาย ุ
1 เดือนดว้ยสูตรการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง CIR ดงัสมการต่อไปน้ี 

                     ( ( )) ( )dr r t dt r t dW                                                            (3.1) 
  โดยท่ี         คือ ความเร็วในการลู่กลบัเขา้สู่ค่าเฉล่ียในระยะยาว 
             คือ ค่าเฉล่ียในระยะยาว 
             ( )r t   คือ อตัราดอกเบ้ียระยะสั้น ( Short Rate) 
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     คือ ค่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น 
dW คือ กระบวนการสโตแคสติคมาตรฐาน หรือเรียกว่ากระบวนการวีนเนอร์  

(Wiener    Process) ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 0 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น dt   
 

3) ในสูตรการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง CIR จะตอ้งทราบค่า จึงท าการสุ่มค่า 
(0,1)    ข้ึนมาคูณกบั t    โดยท่ี t  มีค่า 1/360 

4) แทนค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากขอ้ 2) และ 3) ลงในสมการการประมาณอตัราดอกเบ้ียของ
แบบจ าลอง CIR จะไดค่้า 

tr
   เม่ือน าค่า

tr
  บวกกบัอตัราดอกเบ้ียวนัก่อนหนา้ จะไดอ้ตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ี

ท่ีมีอาย ุ1 เดือนในแต่ละวนั ( t ) 
 3.2.2 การประมาณอตัราดอกเบีย้โดยแบบจ าลอง Hull-White  
การประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง Hull-White  ดงัสมการต่อไปน้ี 

            ( )
( )

t
dr r dt t dW


 



 
   

 
                                                        (3.2) 

โดยท่ี         คือ ความเร็วในการลู่กลบัเขา้สู่ค่าเฉล่ียในระยะยาว 
                 คือ ค่าเฉล่ียในระยะยาว 
      r       คือ คือ อตัราดอกเบ้ียระยะสั้น ( Short Rate) 
           คือ ค่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น  

dW   คือ กระบวนการสโตแคสติคมาตรฐาน หรือเรียกว่ากระบวนการวีน
เนอร์ (Wiener Process)ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 0และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เป็น  dt  

 จะประมาณตามวิธีคิดแบบ Hull-White Trinomial Tree การค านวณแบบ Trinomial Tree จะแบ่งการค านวณ
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.) การค านวณหาอตัราดอกเบ้ีย ( R  ) 2.) การค านวณหาความน่าจะเป็นของ Trinomial Tree (

, ,u m dp p p   ) 3.)การค านวณหาค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ( ( )t ) 
3.2.3 การประเมนิมูลค่า Callable bond 

ขั้นตอนการประเมินมลูค่า Callable Bond โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียมาท่ีมาจากประมาณดว้ยแบบจ าลอง CIR  
1) ค  านวณหามลูค่าตราสารหน้ีไม่มีสิทธิการไถ่ถอนแฝง (Straight Bond Price) 

    2) ค  านวณหาอตัราดอกเบ้ียท่ีจุดคุม้ทุน ณ วนัท่ี  
1Jt




 ก  าหนดให้วนัท่ีมีการแจง้การใชสิ้ทธิการไถ่

ถอนล่วงหนา้ (Notice Date) แทนดว้ย  แต่เพ่ือความสะดวกในการค านวณจะก าหนดให้วนัท่ีมีการแจง้การใชสิ้ทธิการ
ไถ่ถอนล่วงหนา้แทนดว้ย  J j J jt t     เป็นไปตามรูปท่ี 3.1 
 
  
 
 
 

รูปที่ 3.1 ช่วงเวลาที่สามารถเลือกใชสิ้ทธิไดใ้นแต่ละวนัที่ก าหนดตามเงื่อนไข 
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3) น าอตัราดอกเบ้ียจุดคุม้ทุนท่ีหาไดจ้ากขอ้ 2) มาเทียบกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 
1Jt




 ของทุกๆเส้น

อตัราดอกเบ้ียท่ีจ  าลองสถานการณ์ข้ึนดว้ยแบบจ าลอง CIR  เพ่ือหาค่าความน่าจะเป็นของการใชสิ้ทธิไถ่ถอนและความ
น่าจะเป็นของการไม่ใชสิ้ทธิไถ่ถอน 

4) ค านวณหาค่าคาดหวงัของมลูค่า Callable Bond ณ วนัท่ี  
1Jt




 โดยใชสู้ตร 
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 คือค่าเฉล่ียของราคาใชสิ้ทธิส าหรับกรณีท่ีใชสิ้ทธิไถ่ถอน 
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  คือค่าเฉล่ียของราคาใชสิ้ทธิส าหรับกรณีท่ีไม่ใชสิ้ทธิไถ่ถอน 

   
1( )

call
prob K  คือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีผูอ้อกใชสิ้ทธิไถ่ถอน 

   
1( )

uncall
prob K   คือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีผูอ้อกไม่ใชสิ้ทธิไถ่ถอน 

5) ค านวณหาอตัราดอกเบ้ียท่ีจุดคุม้ทุน ณ วนัท่ี  
2Jt




  จะค านวณดว้ยวิธีเดียวกบัขอ้ 2) โดยจะหา

อตัราดอกเบ้ียจุดคุม้ทุนจากสมการ 
  6) น าอตัราดอกเบ้ียจุดคุม้ทุนท่ีหาไดจ้ากขอ้ 5) มาเปรียบเทียบเพ่ือหาค่าความน่าจะเป็น และน าไปหา
ค่าคาดหวงัของมลูค่าของ Callable Bond ณ ต าแหน่งท่ี 2j   แทนดว้ย 2K   ดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบัขอ้ 4) 
   7) ท าซ ้ าดว้ยวิธีตามขอ้ 2) ถึงขอ้ 4) เพ่ือหาค่าคาดหวงัของมลูค่า   3 4 5, , ,K K K    
  8) น ามูลค่าของตราสารหน้ี ณ ท่ีส้ินปีท่ี 5 5( )K   มาหามูลค่าของ callable bond ในปัจจุบนั ดว้ย
การน า 5K  มาใช ้ดงันั้นการหามลูค่าปัจจุบนัจากปีท่ี 5 มายงัปีท่ี 4 
  9) ประเมินมลูค่า Callable bond ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีประมาณจากวิธีการของแบบจ าลอง Hull-White 
ดว้ยการท าขอ้ 1) ถึง ขอ้ 8) ซ ้า  
  10) เปรียบเทียบมูลค่า Callable bond ท่ีมาจากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง CIR กบั
แบบจ าลอง Hull-White  
 
4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                                                                                  
 จากการเก็บขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีไม่จ่ายดอกเบ้ีย( Zero Coupon Yield Curve) ทุกวนัหมดอาย ุ
โดยใชเ้ป็นขอ้มลูแบบรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือใชใ้นการประมาณอตัรา
ดอกเบ้ียทั้งสองวิธีจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีไม่จ่ายดอกเบ้ียท่ีมีอาย ุ1 เดือน เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าเบ้ืองตน้ทาง
สถิติพบว่า อตัราดอกเบ้ียแบบรายวนัของตราสารหน้ีท่ีมีอาย ุ1 เดือนมีค่าความโด่ง (Kurtosis) เป็น 3.9636 และมีค่าความ
เบ ้(Skewness) เป็น -0.4799 ซ่ึงเป็นค่าท่ีใกลเ้คียงกบัการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution)  สามารถแสดงเป็น
ภาพการกระจายแบบฮีทโทแกรมไดด้งัรูปท่ี 4.1 
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รูปที่ 4.1  Histogram การกระจายของอตัราดอกเบี้ยรายวนัของตราสารหน้ีที่มีอายุ 1 เดือน 

 

จากการเก็บขอ้มลูพบว่าอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีมีอาย ุ1 เดือน ตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 
มีนาคม พ.ศ. 2561 มีค่าลดลงมาเร่ือยๆ แสดงดงัรูปท่ี 4.2 และหากน าอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีทุกๆอายุ ตั้งแต่ปี 2 
มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มาวาดกราฟจะเห็นว่าภาพรวมของอตัราดอกเบ้ียจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
นั้นลดลงมาเร่ือยๆเช่นกนั นัน่แสดงว่าการจ่ายดอกเบ้ียของตราสารหน้ีทุกอายมีุการจ่ายดอกเบ้ียท่ีลดลง 

 

รูปที่ 4.2 อตัราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีอายุ 1 เดือนตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 และหากน าอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีทุกๆอาย ุตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
มาวาดเป็นกราฟจะเห็นว่าภาพรวมของอตัราดอกเบ้ียจากอดีตจนถึงปัจจุบนันั้นลดลงมาเร่ือยๆเช่นกนั นั่นแสดงว่าการ
จ่ายอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทุกอายมีุการจ่ายดอกเบ้ียท่ีลดลง ดงัรูปท่ี 4.3 
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รูปที่ 4.3 อตัราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีทุกๆอายุ ตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 เม่ือน าขอ้มลูมาหาค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีแต่ละอาย ุพบว่าถา้ตราสารหน้ีท่ีมีอายยุาว
มากข้ึนจะมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสูงข้ึนดว้ย ดงัรูปท่ี 4.4   

                                               

รูปที่ 4.4 กราฟค่าเฉลี่ยของอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีในทุกอายุตั้งแต่วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  

4.2 การประมาณอตัราดอกเบีย้ด้วยแบบจ าลอง CIR  

จากการน าขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียยอ้นหลงัมาใชเ้พ่ือค านวณหาค่าพารามิเตอร์การประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ย

แบบจ าลอง CIR  ไดค่้าพารามิเตอร์ดงัน้ี   0.0031364, 0.0175627, 0.0106346k        และ
ก าหนดให้  0 1.1010890%r    และ  1/ 360t                                                                                                                                                           

 เม่ือน าค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดใส่ลงในสมการการประมาณอตัราดอกเบ้ียแบบจ าลอง CIR แลว้ท าการจ าลอง
สถานการณ์อตัราดอกเบ้ียข้ึนมาเป็นระยะเวลา 10 ปีจ  านวน 1 เส้น ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นดงัรูปท่ี 4.5 
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รูปที่ 4.5 การจ าลองสถานการณ์อตัราดอกเบี้ยระยะส้ันของตราสารหน้ีอายุ 1 เดือนดว้ยแบบจ าลอง CIR  เป็นเวลา 10 ปี 

                    

4.3 การประมาณอตัราดอกเบีย้ด้วยแบบจ าลอง Hull-White  
  เม่ือก าหนดค่าพารามิเตอร์โดยให้ ( ) 0.003136, ( ) 0.0106346k t t   และ 1/ 360t   และเม่ือ
น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาค านวณรวมกบักบัขอ้มูล zero coupon bond ท่ีอายุต่างๆในตลาดเพ่ือค านวณหาค่าพารามิเตอร์ 

( )t  จากนั้นน าค่าพารามิเตอร์ท่ีไดท้ั้งหมดไปแทนตามสมการท่ี (3.2) สมการประมาณอตัราดอกเบ้ียของแบบจ าลอง 
Hull-White  แลว้ท าการจ าลองสถานการณ์ (simulate) ของอัตราดอกเบ้ียข้ึนมาเป็นระยะเวลา 10 ปีจ  านวน 1 เส้น 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นดงัรูปท่ี 4.7 

                                                    
 

รูปที่ 4.7  การจ าลองสถานการณ์อตัราดอกเบี้ยระยะส้ันของตราสารหน้ีอาย ุ1 เดือนดว้ยแบบจ าลอง Hull-White  เป็นเวลา 10 ปี 
 

4.4 การประมาณมูลค่า Callable Bond                                                                                                                  
  4.4.1 อตัราดอกเบ้ียจุดคุม้ทุนของแบบจ าลอง CIR กบัแบบจ าลอง Hull-White  
ตารางที่ 4.1 แสดงอตัราดอกเบี้ยจุดคุม้ทุนของแบบจ าลอง CIR  และแบบจ าลอง Hull-White 
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 จากตารางท่ี 4.1 จะพบว่าค่าอตัราดอกเบ้ียจุดคุม้ทุนท่ีค านวณไดใ้นแต่ละวนัท่ีมีการแจง้การใชสิ้ทธิก่อนจะ
แตกต่างกนัออกไป เป็นค่าของอตัราดอกเบ้ียท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีใชใ้นการตดัสินใจว่าจะไถ่ถอนตราสารหน้ีคืนหรือไม่
เม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด หากอตัราดอกเบ้ียในตลาด   ของวนัท่ีมีการแจง้การใชสิ้ทธิก่อนมีค่านอ้ยกวา่อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีจุดคุม้ทุน  ผูอ้อกจะไม่ใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนตราสารหน้ี                                                                                                    
  4.4.2 เปรียบเทียบมลูค่า Callable Bond ท่ีไดจ้ากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง CIR กบั 
มลูค่า Callable Bond ท่ีไดจ้ากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง Hull-White                                                                                                   
 ผลการประเมินมลูค่า Callable Bond ท่ีไดจ้ากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง CIR กบัแบบจ าลอง 
Hull-White  โดยการจ าลองสถานการณ์เส้นอตัราดอกเบ้ียจ านวน 10,000 คร้ัง จะแสดงดงัในตารางท่ี 4.2         

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบมูลค่า Callable bond จากการประมาณอตัราดอกเบี้ยของแบบจ าลอง CIR และ Hull-White 

                                           
   
                  จากตารางท่ี 4.2 จะพบว่าเม่ือค านวณหามูลค่าตราสารหน้ีไม่มีสิทธิการไถ่ถอนแฝง (Straight Bond price) 
ของการประมาณอตัราดอกเบ้ียของแบบจ าลอง CIR  มีค่าสูงกว่าตราสารหน้ีท่ีแฝงสิทธิในการไถ่ถอนคืน (Callable 
Bond Price) และแบบจ าลอง Hull-White มูลค่าตราสารหน้ีไม่มีสิทธิการไถ่ถอนแฝงท่ีค านวณไดน้ั้นมีค่าน้อยกว่าตรา
สารหน้ีท่ีแฝงสิทธิไถ่ถอนคืน เป็นเพราะสิทธิในการไถ่ถอนคืนน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของตราสารหน้ี ราคาของ Callable 
bond จึงราคาสูงกว่าตราสารหน้ีปกติเพราะเพ่ิมมลูค่าของ Call option เขา้ไปดว้ย และจะไม่สามารถท าการซ้ือขายสิทธิ
ในการไถ่ถอนน้ีไดโ้ดยเพียงอยา่งเดียว 
             
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการประเมินมูลค่าของ Callable bond โดย Monte Carlo Simulation  ดว้ยวิธีการจ านวน 10,000 คร้ัง 
การประมาณอตัราดอกเบ้ียของแบบจ าลอง CIR  พบว่ามูลค่าของ Callable bond มีค่าเท่ากบั 1.064884 บาท มูลค่าของ
ตราสารหน้ีท่ีไม่มีสิทธิไถ่ถอน มีค่าเท่ากบั 1.083775 บาท และมูลค่าของสิทธิท่ีแฝงอยู่ในตราสารหน้ีจึงมีค่าเท่ากบั -
0.018891 บาท ในท านองเดียวกนัมูลค่าของ Callable bond ด้วยวิธีการของแบบจ าลอง Hull-White  มีค่าเท่ากับ 
1.010178 บาท มลูค่าของตราสารหน้ีท่ีไม่มีสิทธิไถ่ถอน มีค่าเท่ากบั  0.982504 บาท และมูลค่าของสิทธิท่ีแฝงอยู่ในตรา
สารหน้ีจึงมีค่าเท่ากบั 0.027674 บาท 
 หากพิจารณาในด้านของการประมาณอัตราดอกเบ้ีย ตั้ งแต่การประมาณอตัราดอกเบ้ียจุดคุ้มทุน และการ
ประมาณเส้นอตัราดอกเบ้ียข้ึนมา จะพบว่าอตัราดอกเบ้ียจุดคุม้ทุน  ณ วนัท่ีมีการแจง้การใชสิ้ทธิการไถ่ถอนล่วงหน้า
ต่างๆ ระหว่างการประมาณอัตราดอกเบ้ียของแบบจ าลอง CIR กับแบบจ าลอง Hull-White  มีค่าท่ีแตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาท่ีต าแหน่งเดียวกนั นั่นเป็นเพราะ การจ าลองสถานการณ์อตัราดอกเบ้ียของแบบจ าลอง CIR กราฟของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะวิ่งข้ึนลงอยู่ในช่วงแคบๆของเส้นไปเร่ือยๆ เพราะค่าพารามิเตอร์ท่ีน ามาใช้ในการประมาณดว้ย
แบบจ าลอง CIR  เป็นค่าคงท่ี ท  าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีไดม้าอยูใ่นกรอบเท่าเดิมตลอดช่วงเวลา แต่ในทางกลบักนัการจ าลอง
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สถานการณ์ของ Hull-White  เป็นการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยการใชข้อ้มูลในตลาดมาใช ้ท าให้ค่าพารามิเตอร์ของ 
Hull-White มีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลาซ่ึงไม่คงท่ี ส่งผลให้การประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยวิธีน้ีเป็นไปตามแนวโน้ม
ของเส้น Yield Curve ดว้ยเหตุผลน้ีเองท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีออกมาระหว่าง CIR กบั Hull-White ไม่ไปในทิศทาง
เดียวกนัและส่งผลให้การประเมินมลูค่า Callable bond จากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ย CIR กบั Hull-White แตกต่าง
กนัและจากตารางท่ี 4.2 แสดงว่าการประมาณมลูค่า callable bond จากการประมาณอตัราดอกเบ้ียดว้ยแบบจ าลอง Hull-
White  จึงเป็นวิธีท่ีดีกว่าซ่ึงสอดคลอ้งในทางทฤษฏีนัน่คือ มูลค่าตราสารหน้ีท่ีแฝงสิทธิไถ่ถอนคืนจะมีมูลค่าท่ีมากกว่า
ตราสารหน้ีไม่มีสิทธิการไถ่ถอนแฝง แต่จากการประมาณมูลค่าตราสารหน้ีโดยใช้การประมาณอัตราดอกเบ้ียด้วย
แบบจ าลอง CIR มีผลการประมาณมลูค่าตราสารหน้ีไม่มีสิทธิการไถ่ถอนแฝงสูงกว่ามลูค่าตราสารหน้ีท่ีแฝงสิทธิไถ่ถอน
คืนซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฏีท่ีควรจะเป็น  

ดงันั้นในการประมาณมลูค่าของ Callable Bond หรือตราสารหน้ีอ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีการประมาณอตัราดอกเบ้ียมาใช้
ในการประเมินมูลค่า ควรเลือกใชแ้บบจ าลองการประมาณอตัราดอกเบ้ียท่ีสอดคล้องกบัอัตราดอกเบ้ียในตลาดหรือ
เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด เช่น แบบจ าลอง Hull-White หรือแบบจ าลอง BGM (The Brac, Gatarek, and 
Musiela Model-Multifactor) เป็นตน้ จะท าให้ผลลพัธ์แม่นย  าและใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากกว่า 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบนัการท าธุรกรรมทางการเงินได้พัฒนามาจนถึงในยุคท่ีเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

โดยทัว่ไปการท าธุรกรรมในดา้นการเงินระหว่างบุคคลหรือองค์กรยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร แต่สามารถแกไ้ข
ปัญหาเหล่าน้ีไดด้ว้ยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่าสกุลเงินดิจิทลัหรือคริปโทเคอร์เรนซีและถูกน ามาใชใ้นการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงเช่ือว่าสกุลเงินดิจิทลัเป็นรูปแบบของการท าธุรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากว่าสกุลเงิน
ดิจิทลัไม่ถือว่าเป็นเงินตรา เป็นแค่หน่วยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท าให้สกุลเงินดิจิทลัยงัไม่เป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศทัว่โลก ดงันั้นเพ่ือทดสอบว่าเทคโนโลยใีหม่น้ีมาช่วยให้การท าธุรกรรมมีความปลอดภยัและโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
จึงไดมี้การศึกษากระบวนการท างานของบล็อกเชนและวิธีการสร้างสกุลเงินดิจิทลั โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญัได้แก่ 1) 
การกระจายบญัชีแบบไม่มีศนูยก์ลางและการกระจายตวัของบญัชี ซ่ึงหมายความว่าแต่ละคนต่างถือบญัชีของตวัเองและ
ไม่มีใครเป็นศนูยก์ลางหรือเขา้มาควบคุม 2) รายการเดินบญัชีสาธารณะในบล็อกเชนถูกออกแบบให้รายการทั้งหมดของ
ทุกบญัชีตอ้งเปิดเผยสู่สาธารณะ 3) วิทยาการการเขา้รหัสลบัทั้งกุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนตวั   

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นการท าธุรกรรมทางการเงินท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมไดเ้น่ืองจากไม่มีคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้ง มีการตรวจสอบในการท าธุรกรรมไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีบล็อกเชนยงัสามารถน าไปใชใ้นดา้นอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากดา้นการเงินได ้ตวัอย่างเช่น  อุตสาหกรรม
อาหาร การขนส่ง การแพทย ์การเดินทาง ซ่ึงขั้นตอนการศึกษาและเทคนิคในการสร้างถูกน าเสนอในรายละเอียด 
ค าส าคญั: สกุลเงินดิจิทลั,  บลอ็กเชน,  การท าธุรกรรมทางการเงิน,  เทคโนโลยทีางการเงิน  

ABSTRACT 
At the present, financial transactions have evolved to the times when technology is growing rapidly. In 

general, financial transactions between individuals or organizations are inefficient. But these problems can be solved 
with a new type of technology called Cryptocurrency used in financial transactions. It is believed cryptocurrency is a 
form of efficient transaction. Because cryptocurrency is not considered currency. It's just an electronic data unit. 
Cryptocurrency is not accepted by many countries around the world. To test whether this innovative technology is 
helping to make transactions more secure and transparent. Object of this research is the study of blockchain process 
and how to create cryptocurrency. The key elements are: 1) Decentralization 2) Distributed Ledger 3) Cryptography.  
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The study shows that the use of blockchain technology in financial transactions cannot be controlled 
because it is decentralization. Fast and efficient transaction detection. Blockchain can also be used in other areas 
besides finance. For example, the food industry, transportation, medicine and travel. The stages of the study and the 
techniques of creation are presented in detail. 
Keywords: cryptocurrency, blockchain, financial transactions 
 
1. บทน า 
 การท าธุรกรรมเป็นกิจกรรมทางการเงินรูปแบบหน่ึงท่ีส าคญั ซ่ึงปัจจุบนัไดพ้ฒันามาจนถึงในยุคท่ีเทคโนโลยี
มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่ในอดีตกาลท่ีการท าธุรกรรมนั้นยงัเป็นแค่การแลกเปล่ียนส่ิงของซ่ึงกนัและกนั ต่อมาได้
พฒันามาเป็นการน าโลหะต่างๆมาเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน จนถึงในปัจจุบนัท่ีส่ือกลางนั้นคือเหรียญกษาปณ์และ
ธนบตัร นอกจากน้ีรูปแบบการท าธุรกรรมได้พฒันาให้อยู่ในรูปของดิจิทลัอีกด้วย  แต่เน่ืองจากว่าการท าธุรกรรม
ดงักล่าวท่ีผ่านมายงัมีปัญหาและข้อผิดพลาดอีกมากมาย จึงท าให้การท าธุรกรรมในปัจจุบนันั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร และเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมามีนวตักรรมเทคโนโลยทีางการเงินรูปแบบใหม่เกิดข้ึน นั่นคือ สกุลเงินดิจิทลัหรือคริป
โทเคอร์เรนซี ซ่ึงเช่ือว่าสกุลเงินดิจิทลัเป็นรูปแบบของการท าธุรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากว่าสกุลเงินดิจิทลัไม่
ถือว่าเป็นเงินตรา เป็นแค่หน่วยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท าให้สกุลเงินดิจิทลัยงัไม่เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ
ทัว่โลก 
  ในปัจจุบนัสกุลเงินดิจิทลัไดรั้บความสนใจอยา่งมากทั้งในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก ท าให้หลายๆคน
อยากทราบว่าสกุลเงินดิจิทลัคืออะไร มีความหมายอย่างไร และท าไมประเทศอ่ืนๆตอ้งต่ืนตวักนัอย่างมาก แมค้วาม
ตอ้งการสกุลเงินดิจิทลัจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่ยงัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายอีกหลายอย่าง ทั้งความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนและมุมมองของหน่วยงานก ากบัดูแลของแต่ละประเทศ ท าให้โอกาสท่ีคนทัว่ไปจะน ามาใชใ้นวงกวา้งอาจ
ไม่ง่ายนกั อยา่งไรก็ดี แนวคิดของสกุลเงินดิจิทลัอยา่งเทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีเป็นรากฐานของบิทคอยน์นับว่ามีศกัยภาพ
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รต่างๆเพ่ือให้ขั้นตอนการท างานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โลกของฟินเทคหรือเทคโนโลยทีางการเงิน ขณะน้ีดูเหมือนให้น ้ าหนักกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีหลกัท่ี
สถาบนัการเงินน ามาพฒันาต่อยอดไดอ้ย่างกวา้งขวางไม่ใช่แค่การโอนเงินระหว่างประเทศเท่านั้น ซ่ึงทั้งบรรดา Tech 
Startup หรือธนาคารต่างๆ ไดห้ันมาศึกษาและพฒันาบล็อกเชนกันอย่างจริงจังเพ่ือก้าวให้ทนักับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีนิยมซ้ือ-ขายหรือท าธุรกรรมผา่นช่องทางออนไลน์กนัมากข้ึน 

ส่วนใหญ่แลว้สกุลเงินดิจิทลัถูกน ามาใชใ้นการท าธุรกรรมทางการเงินภายในกลุ่มๆหน่ึง ซ่ึงโดยทัว่ไปการท า
ธุรกรรมในดา้นการเงินระหว่างบุคคลหรือองคก์รยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นเพ่ือทดสอบว่าเทคโนโลยีใหม่น้ี
มาช่วยให้การท าธุรกรรมมีความปลอดภัยและโปร่งใสมากยิ่งข้ึน การค้นควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษากระบวนการท า
ธุรกรรมทางการเงินดว้ยบล็อกเชนและวิธีการสร้างสกุลเงินดิจิทลั 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเทคโนโยลีทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ทนัยุคทนัสมยัตามกาลเวลา ด้วย
การศึกษากระบวนการท าธุรกรรมทางการเงินดว้ยบล็อกเชนของอีเทอเรียมและวิธีการสร้างสกุลเงินดิจิทลัข้ึนมาใหม่
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ดว้ยภาษา Solidity (ภาษาของอีเทอเรียม) และมีความเขา้ใจการท างานของเทคโนโลยบีล็อกเชนและความเส่ียงของสกุล
เงินดิจิทลั นอกจากน้ีสามารถบอกไดว้่าเทคโนโลยบีล็อกเชนมีประโยชน์ต่อดา้นการเงินในการท าธุรกรรมไดอ้ยา่งไร 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

3.1. ข้อมูลทีต้่องเตรียม 

1.  เร่ิมตน้ดว้ยการติดตั้ง Geth version 1.7.3. ( https://geth.ethereum.org/downloads/ ) 

 
2.  บล็อกก าเนิด ( Genesis.json ) 

 
3.2. วธิีการศึกษา 

ตอนที ่1 การท าธุรกรรม 
ขั้นท่ี 1 สร้างโหนดและเร่ิมตน้ใชโ้หนดท่ี 1 
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ขั้นท่ี 2 สร้างเลขบญัชี 

 
 

ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบการท าธุรกรรมหรือการขุด 

 
 

ขั้นท่ี 4 หยดุการตรวจสอบหรือการขุด 

 
 

ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบเลขบญัชี 
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ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบยอดคงเหลือของบญัชี 

 
 

ขั้นท่ี 7 ขอ้มลูรหัส enode ของโหนดท่ี 1  

 
 

ขั้นท่ี 8 สร้างโหนดและเร่ิมตน้ใชโ้หนดท่ี 2 ( เปิดหนา้ command ใหม่ ) 

 
 

ขั้นท่ี 9 สร้างเลขบญัชีของโหนดท่ี 2 ( หนา้ command ของโหนดท่ี 2 ) 
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ขั้นท่ี 10 เช่ือมต่อโหนดท่ี 2 กบัโหนดท่ี 1 ( หนา้ command ของโหนดท่ี 2 ) 

 
 

ขั้นท่ี 11 การท าธุรกรรม ( หนา้ command ของโหนดท่ี 1 ) 

 
 

ขั้นท่ี 12 ตรวจสอบยอดคงเหลือของบญัชีของโหนดท่ี 2 ( หนา้ command ของโหนดท่ี 2 ) 
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ขั้นท่ี 13 ตรวจสอบการท าธุรกรรม 

 
 

ตอนที ่2 การสร้างสกุลเงินดิจิทลั 
ขั้นท่ี 1 เปิด Ethereum Wallet 
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ขั้นท่ี 3 ใส่พารามิเตอร์ของสกุลเงินดิจิทลัท่ีตอ้งการสร้าง 

 
 

ขั้นท่ี 4 ปลดล็อกรหัสผา่นของเลขบญัชี 
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ขั้นท่ี 5 สร้างการท าธุรกรรมของการสร้างสกลุเงินดิจิทลั 

 
 

ขั้นท่ี 6 น าเลข contract ของการท าธุรกรรมมาปรับใช ้
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ขั้นท่ี 7 หนา้ Wallet แสดงสกุลเงินดิจิทลัท่ีเราสร้างข้ึนใหม่ 

 
 
4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาของการท าธุรกรรมโดยการใชแ้พลตฟอร์มของอีเทอเรียม 
ขั้นท่ี 1 สร้างโหนดและเร่ิมตน้ใชโ้หนดท่ี 1 
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ขั้นท่ี 2 สร้างเลขบญัชี 

 
 

ขั้นท่ี 3 การขุด 

 
 

ขั้นท่ี 4 หยดุการขุด 
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ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบเลขบญัชี 

 
 

    ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบยอดคงเหลือของบญัชี 

 
 

ขั้นท่ี 7 ขอ้มลูรหัส enode ของโหนดท่ี 1  

 
 

ขั้นท่ี 8 สร้างโหนดและเร่ิมตน้ใชโ้หนดท่ี 2 ( เปิดหนา้ command ใหม่ ) 
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ขั้นท่ี 9 สร้างเลขบญัชีของโหนดท่ี 2 ( หนา้ command ของโหนดท่ี 2 ) 

 
 

ขั้นท่ี 10 เช่ือมต่อโหนดท่ี 2 กบัโหนดท่ี 1 ( หนา้ command ของโหนดท่ี 2 ) 
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เม่ือเช่ือมต่อโหนดไดแ้ลว้ หนา้ command ของโหนดท่ี 1 มีลกัษณะดงัดา้นล่าง 

 
 

ขั้นท่ี 11 การท าธุรกรรม ( หนา้ command ของโหนดท่ี 1 ) 

 
 

ขั้นท่ี 12 ตรวจสอบยอดคงเหลือของบญัชีของโหนดท่ี 2 ( หนา้ command ของโหนดท่ี 2 ) 
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ขั้นท่ี 13 ตรวจสอบการท าธุรกรรม 

 
 

ลกัษณะของการทดสอบของกระบวนการท างานของการท าธุรกรรมเป็นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. การทดสอบโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 5 คน เร่ิมจากทุกคนตอ้งมีเลขบญัชีเป็นของตวัเองท่ีแตกต่างกนั (แทน

ดว้ยลูกกุญแจ หมายความว่าทุกคนมีลูกกุญแจท่ีแตกต่างกนัออกไป) และถูกก าหนดให้มีจ  านวนเหรียญดงัรูปท่ี 

4.1 ซ่ึงบญัชีของทุกคนเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัเพ่ือท าการธุรกรรมซ่ึงกันและกนั 

 
รูปที ่4.1 รูปแบบเครือข่ายการท าธุรกรรม 

 
2. เม่ือไก่ตอ้งการส่งเหรียญจ านวน 100 อีเทอร์ให้กบักระต่ายดงัรูปท่ี 4.2 ซ่ึงไก่ไดรั้บเลขบญัชีของกระต่ายและ

ตอ้งปลดล็อกรหัสผ่านส่วนตวัในการระบุตวัตนในการท าธุรกรรมทุกคร้ังท าให้ไดร้ายการท าธุรกรรมมา 1 

รายการเพ่ือรอการยนืยนัและตรวจสอบการท าธุรกรรม 
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รูปที่ 4.2 การธุรกรรมระหว่าง 2 บุคคล 

 
3. รายการการท าธุรกรรมนั้นยงัไม่ถูกส่งต่อให้ทุกคนในเครือข่ายไดจ้นกว่า’’miner’’ ท  าการตรวจสอบและยนืยนั

การท าธุรกรรม เม่ือรายการถูกยนืยนัแลว้ รายการนั้นถูกใส่ลงในบล็อกท่ีเกิดข้ึนใหม่และถูกน าไปเช่ือมต่อกบั

บล็อกก่อนหนา้ดงัรูปท่ี 4.3 ก าหนดให้สิงโตเป็นผูย้นืยนัการท าธุรกรรม (miner) 

 
รูปที ่4.3 การยนืยนัการท าธุรกรรม 

 
4. จากนั้นจ านวนเหรียญของกระต่ายเพ่ิมข้ึนเป็น 100 อีเทอร์ จ  านวนเหรียญของไก่ลดลงเหลือ 400 อีเทอร์และ

สิงโตไดรั้บรางวลัจากการท าธุรกรรมเพ่ิมข้ึน 50 อีเทอร์ ดงัรูปท่ี 4.4 นอกจากน้ีรายการท าธุรกรรมถูกส่งไปยงั
ทุกคนในเครือข่าย ซ่ึงทุกคนไดรั้บขอ้มลูรายการเหมือนกนัทุกคน 
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รูปที ่4.4 ข้อมูลการท าธุรกรรมถูกส่งไปยงัทุกคนในเครือข่าย 

 
จากการกระบวนการท าธุรกรรมดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. บล็อกเชน จากมุมมองทางธุรกิจบล็อกเชนอาจถูกก าหนดให้เป็นแพลตฟอร์มท่ีสามารถแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและ
กนัไดโ้ดยการท าธุรกรรมท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีคนกลาง บล็อกเชนนั้นเป็นแนวคิดท่ีทรงพลงัและถา้เขา้ใจศกัยภาพ
ของเทคโนโลยบีล็อกเชนน้ีจะช่วยให้การดูแลระบบฐานขอ้มลูไม่ตกเป็นของใครคนใดคนหน่ึง แต่ทุกคน
สามารถรับรู้ขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดได ้โดยโครงสร้างของบล็อกเชนทัว่ๆไป แสดงไดล้กัษณะดงัรูปดา้นล่าง 

 
 
คุณสมบติัของบล็อกเชนท่ีน ามาใชใ้นการท าธุรกรรมมีดงัน้ี 
1) ไม่สามารถควบคุมไดเ้น่ืองจากไม่มีคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
2) มีความโปร่งใสเน่ืองจากการท าธุรกรรมสามารถตรวจสอบได ้ในการทดสอบนั้นอยูใ่นขั้นตอนท่ี 13 
3) การท าธุรกรรมไม่สามารถเปล่ียนรูปไดเ้น่ืองจากทุกคนไดรั้บขอ้มลูเหมือนกนั ถา้มีการเปล่ียนแปลง 

ขอ้มลูทั้งหมดของทุกคนตอ้งเปล่ียนตามไปดว้ยซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากมาก 
4) ในกรณีท่ีการท าธุรกรรมไม่ถูกตอ้ง ในกระบวนการสามารถสร้างรายการบญัชีสาธารณะไดแ้ต่ท าให้

รายการนั้นไม่เป็นท่ียอมรับและไม่สามารถใชง้านได ้
2. การกระจายขอ้มูลแบบไม่มีศูนยก์ลางเป็นประโยชน์หลกัในการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน บล็อกเชนนั้นเป็น

พาหนะท่ีถูกออกแบบมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ส าหรับแพลตฟอร์มท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีตวักลาง ซ่ึงจะท าให้ทุกคนใน
เครือข่ายแข่งขนักนัเพ่ือเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ วิธีท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ  Proof of Work (PoW) หรือท่ีเรีกย
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ว่า การขุด นั่นเอง แต่ในส่วนของอีเทอเรียมนั้นถูกเรียกว่า Proof of Stake (PoS) ในการทดสอบนั้นอยู่ใน
ขั้นตอนท่ี 3  

3. วิทยาการการเข้ารหัสลบัเป็นการน าวิธีทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการป้องกันขอ้มูลหรือข้อความตั้ งต้นท่ี
ตอ้งการส่งไปถึงผูรั้บขอ้มลูตั้งตน้จะถูกแปรเปล่ียนไปสู่ขอ้มูลหรือขอ้ความอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไม่สามารถอ่าน
หรือเขา้ใจไดโ้ดยใครก็ตามท่ีไม่มีกุญแจส าหรับเปิดดูขอ้มลูนั้น เราเรียกกระบวนการในการแปรรูปของขอ้มูล
ตั้งตน้ว่า "การเขา้รหัสขอ้มูล" (Encryption) และกระบวนการในการแปลงขอ้ความท่ีไม่สามารถอ่านและท า
ความเขา้ใจให้กลบัไปสู่ขอ้ความดั้งเดิม ว่าการถอดรหัสขอ้มูล (Decryption) โดยวิธีการท่ีถูกใชเ้รียกว่า การ
เขา้รหัสแบบเส้นโคง้รูปไข่ (Elliptic curve cryptography : ECC)  
เส้นโคง้รูปไข่สามารถก าหนดเป็นสมการดงัน้ี : 

2 3 mody x Ax B p    
เส้นโคง้เป็นรูปไข่สามารถแสดงให้เห็นในรูปของกราฟไดด้งัสมการต่อไปน้ี : 

2 3y x ax b    

 
 

การเขา้รหัสแบบเส้นโคง้รูปไข่มี 2 แบบดงัน้ี 

1)  การเพ่ิมจุด (Point addition) 

 

 

สมการเป็นดงัต่อไปน้ี 

 
หมายความว่าพิกดัถูกเพ่ิมตามท่ีแสดงในสมการต่อไปน้ี: 

 
สมการของจุดบวกมีดงัน้ี : 

 
 

เป็นผลให้ : 

 
 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2732 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

2) จุดเสเสร้งหรือจุดสองเท่า (Point doubling) 

 

 

 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่ากระบวนการท าธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทลัมีเทคโนโลยีท่ีอยู่เบ้ืองหลงัคือ บล็อกเชน ซ่ึง
บล็อกเชนคือ รูปแบบการเก็บข้อมูลท่ีให้ทุกคนถือข้อมูลชุดเดียวกนั เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลท่ีทุกคนถืออยู่ก็
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยขอ้มลูการท าธุรกรรมทั้งหมดจะถูกใส่ไวใ้นบล็อกและมีการเช่ือมโยงเป็นสายต่อไปเร่ือยๆ 
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) การกระจายบญัชีแบบไม่มีศนูยก์ลางและการกระจายตวัของบญัชี ซ่ึงหมายความว่าแต่ละคนต่างถือบญัชีของ
ตวัเองและไม่มีใครเป็นศนูยก์ลางหรือเขา้มาควบคุม 

2) รายการเดินบญัชีสาธารณะในบล็อกเชนถูกออกแบบให้รายการทั้งหมดของทุกบญัชีตอ้งเปิดเผยสู่สาธารณะ  
3) วิทยาการการเขา้รหัสลบัทั้งกุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนตวั  

ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยน้ีีมีประสิทธิภาพ, มีความโปร่งใส, เช่ือถือไดแ้ละไม่สามารถปลอมแปลง
ได ้สกุลเงินดิจิทลัแรกท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีเรียกว่าบล็อกเชนคือ บิทคอยน์ในปี 2008 เทคโนโลยีบล็อกเชนนอกจากเป็น
สกุลเงินดิจิทลัแลว้ สามารถน าไปประยกุตใ์นดา้นอ่ืนๆไดอี้กมากมาย ถือไดว้่าเป็นเทคโนโลยท่ีีท าให้อุตสาหกรรมต่างๆ
เกิดความป่ันป่วนอยา่งมากมาย แต่เน่ืองจากว่าสกุลเงินดิจิทลัไม่ใช่เงินตรา จึงไม่สามารถน ามาใชก้บันานาประเทศทัว่
โลกได้ ซ่ึงเป็นแค่หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มๆหน่ึงหรือองค์กรๆหน่ึงเท่านั้ น
เช่นเดียวกบัคูปองในโรงอาหาร นอกจากน้ียงัมีพระราชก าหนดท่ีไดต้ราข้ึนเพ่ือการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจาก
เงินได้พึงประเมินท่ีได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทลั (digital token) หรือการโอนคริปโทเคอร์เรนซี 
(cryptocurrecy) หรือโทเคนดิจิทลั 
  5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเห็นไดว้่าวิวฒันาการของการธุรกรรมทางการเงินถูกพฒันามาจนถึงยุคของการใชธ้นบตัร
เป็นเงินตราและมีรูปแบบของการท าธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมตู ้ATM ท่ีช่วยให้คนกดเงินสดไดส้ะดวก 
เพียงแค่มีบตัร, บตัรเครดิต, การโอนเงินออนไลน์ เป็นตน้ แต่การท าธุรกรรมดงักล่าวนั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

สมการเป็นดงัต่อไปน้ี 

 
หมายความว่าพิกดัถูกเพ่ิมตามท่ีแสดงในสมการต่อไปน้ี: 

 
สมการของจุดบวกมีดงัน้ี : 

 
 

เป็นผลให้ : 
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และมีปัญหาหลายๆอยา่งเกิดข้ึน ยกตวัอยา่งเช่นการปลอมแปลงธนบตัรหรือการแอบอา้งขอ้มลู ซ่ึงเทคโนโลยบีล็อกเชน
ในปัจจุบนัยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้เท่านั้น แต่ก็แสดงให้เห็นว่าบล็อกเชนเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้
โดยเฉพาะองค์กรทางการเงินจะไดรั้บอิทธิพลจากบล็อกเชนเป็นอย่างมาก ในอนาคตสกุลเงินดิจิทลัอาจเป็นมากกว่า
หน่วยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์ก็ไดแ้ละเส้นทางของเทคโนโลยบีล็อกเชนจะไปในทิศทางไหนนั้นจึงตอ้งติดตามกนัต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ  
 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีส าเร็จรุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.บ ารุง พ่วงเกิด ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าใน
การศึกษาค้นควา้อิสระ การตรวจทานเน้ือหาการค้นควา้  และ ให้แนะน าในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในระหว่าง
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การประมาณอัตราการป้องกันความเส่ียงที่เหมาะสม และประสิทธิภาพ 

ในการป้องกันความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  

OPTIMAL HEDGE RATIO ESTIMATION AND HEDGING 

EFFECTIVENESS OF FUTURES CONTRACT 
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บทคัดย่อ 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในรูปแบบสัญญาฟิวเจอร์ส ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนในการนาํมาใชป้้องกนัความ

เส่ียง นกัลงทุนหรือผูท่ี้ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจะใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติเพ่ือหาอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ี

เหมาะสม (Optimal Hedge Ratio)  เพ่ือให้ไดจ้าํนวนสัญญาท่ีเหมาะสมกบัขนาดของพอร์ต โดยพอร์ตท่ีใชฟิ้วเจอร์

สป้องกนัความเส่ียงจะทาํให้ค่าความผนัผวนมีค่าลดลง ซ่ึงจะนาํไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด (Maximize utility) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติในการประมาณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม

ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าต่างๆ ได้แก่ แบบจาํลอง OLS (Ordinary Least Square) แบบจาํลอง VAR (Vector 

Autoregressive) แบบจาํลอง VECM (Vector Error Correction Model ) และแบบจาํลอง GARCH (Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ SET50 Index Futures  

GOLD Futures  USD Futures  สัญญา ITD Futures  สัญญา KTB Futures และสัญญา SIRI Futures พร้อมทั้งทาํการ

ทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงของแบบจาํลองกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

จากการศึกษาพบวา่ แบบจาํลอง VAR ให้อตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด และสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีให้ค่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ GOLD Futures สัญญา ITD Futures 

และ SET50 Index Futures ตามลาํดบั ซ่ึงแบบจาํลอง OLS ให้อตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมแตกต่างจาก

แบบจําลอง GARCH เพียงเล็กน้อย แต่เม่ือทาํการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันความเส่ียง (Hedging 

Effectiveness) แลว้กลบัพบว่า แบบจาํลอง GARCH และแบบจาํลอง OLS สําหรับ ITD Futures และ SET50 Index 

Futures ให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงสูงท่ีสุดประมาณ 94.0520% และ 91.4783% ตามลาํดบั ซ่ึงก็เป็นไป

ตามทฤษฎีท่ีว่า แบบจาํลอง GARCH ควรท่ีจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเส่ียงดีท่ีสุด เพราะแบบจาํลอง 

GARCH จะมีการสะท้อนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และ

แบบจาํลอง OLS เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสามารถใชห้าค่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความผนัผวนและใช้

ป้องกนัความเส่ียงไดเ้ช่นกนั 

คาํสําคญั: การป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม, ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง 
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ABSTRACT 

Futures Contracts are increasingly popular derivatives in hedging. Investors and Hedgers will use the 

econometric models to determine the optimal hedge ratio. In order to get the right amount of contracts for portfolio 

size and to get the lower volatility which will lead to Maximize utility. 

In this study uses the econometric models such as OLS (Ordinary Least Square) VAR (Vector 

Autoregressive) VECM (Vector Error Correction Model) and GARCH (Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) to estimate the optimal hedge ratio of various Futures Contracts Futures as SET50 Index Futures 

GOLD Futures USD Futures ITD Futures KTB Futures and SIRI Futures by testing the hedging effectiveness of the 

econometric models with Futures Contracts. 

The empirical result show that the VAR model with top 3 Futures Contracts; GOLD Futures ITD Futures 

and SET50 Index Futures provides the highest optimal hedge ratio. The OLS model provides the optimal hedge ratio 

is a little different from the GARCH model. However, when testing the hedging effectiveness of econometric 

models find that GARCH and OLS models for ITD Futures and SET50 Index Futures provide the highest hedging 

effectiveness approximately 94.0520% and 91.4783% respectively. Which of is follows from the theory that 

GARCH model should have highest the hedging effectiveness because GARCH model will a reflection of the actual 

news information changes over time. And the OLS model is a simple model that of use to find the optimal hedge 

ratio for the variance reduction and hedging. 

 

Keywords: Optimal Hedge Ratio, Hedging Effectiveness  

 

1. บทนํา 

 ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตราสารทางการเงินประเภทหน่ึงท่ีใชซ้ื้อขายกนัในตลาดการเงิน เป็นสัญญาทางการเงิน

ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงซ้ือขายสินทรัพยอ์า้งอิง (Underlying Assets) ในปัจจุบนั แต่ทาํการชาํระราคา

และส่งมอบกนัในอนาคต อีกทั้งตราสารอนุพนัธ์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงท่ีได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย โดยผูล้งทุนหรือผูป้ระกนัความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงจากราคาหุ้นผนัผวน 

ความเส่ียงจากราคาทองคาํ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์การใช้

ตราสารอนุพนัธ์น้ีจะช่วยให้ผูล้งทุนหรือผูป้้องกนัความเส่ียงสามารถบริหารความเส่ียงดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการนาํความเส่ียงดงักล่าวไปกระจายใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีสามารถรับความเส่ียงได ้เน่ืองจากมีระดบัการยอมรับความ

เส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงนั่นคือ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Futures 

Contracts)  การใชส้ัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งมีการใชอ้ตัรา

การป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Optimal Hedge Ratio) เพ่ือท่ีจะสามารถซ้ือหรือขายสัญญาฟิวเจอร์สในจาํนวนท่ี

เหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเผชิญอยู ่สาํหรับการประมาณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีงานวิจยัท่ีผ่านๆมาได้
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ใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธี OLS (Ordinary Least Squares) วิธีVAR (Vector Autoregressive) วิธี

VECM (Vector Error Correction Model) วิธีGRACH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีขอ้ดีและขอ้จาํกดัแตกต่างกนัออกไป รวมทั้งให้ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั เช่น ในกรณีของการใช ้OLS 

นั้นเป็นวิธีท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ค่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดเ้ป็นแบบคงท่ี เช่นเดียวกนักบั VAR และ VECM 

ในขณะท่ีแบบจาํลอง GARCH ให้ค่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา แต่ก็มีความซับซ้อน

มากกว่า งานวิจยัต่างๆ จึงไดมี้การศึกษาเพ่ือหาอัตราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมและดูประสิทธิภาพของการ

ป้องกันความเส่ียง ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ีจะนําเอาเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติท่ีพบว่ามีประสิทธิภาพในตลาด

ต่างประเทศมาใชท้ดสอบกบัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ดชันี SET50 ฟิวเจอร์ส (SET50 Index 

Futures) โกลดฟิ์วเจอร์ส (Gold Futures)  สัญญาซ้ือขายดอลลาร์ล่วงหนา้ (USD Futures)  และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี

อา้งอิงกบัราคาหุ้น (Single Stock Futures) ไดแ้ก่ สัญญา ITD Futures  KTB Futures และ SIRI Futures เพ่ือศึกษาว่า

เคร่ืองมือเหล่านั้นสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถบอกถึงประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง

ไดดี้หรือไม่กบัตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในประเทศไทย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการประมาณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Optimal hedge ratio) โดยใชแ้บบจาํลอง 

OLS แบบจาํลอง VAR แบบจาํลอง VECM และแบบจาํลอง GARCH ของดชันี SET50 ฟิวเจอร์ส โกลด์ฟิวเจอร์ส 

สัญญาซ้ือขายดอลลาร์ล่วงหน้า และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัราคาหุ้น ไดแ้ก่ สัญญา ITD Futures สัญญา 

KTB Futures และ สัญญา SIRI Future  

2.2 เพ่ือตรวจสอบว่าแบบจาํลอง OLS แบบจาํลอง VAR แบบจาํลอง VECM และแบบจาํลอง GARCH แบบ

ใดเหมาะสมท่ีสุดและสามารถใชป้้องกนัความเส่ียงไดดี้ท่ีสุด 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) ของดชันี SET50 ฟิว

เจอร์สโกลดฟิ์วเจอร์ส  สัญญาซ้ือขายดอลลาร์ล่วงหนา้ และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาหุ้น  

 

3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 การป้องกันความเส่ียงด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส เป็นการทาํให้ความเส่ียงของพอร์ตลดตํ่าลง ด้วยการกลับ

สถานะการซ้ือขายระหว่างตลาดปัจจุบนั (Spot) และตลาดฟิวเจอร์ส (Futures) ตลาดซ้ือขายฟิวเจอร์สถูกสร้างข้ึนมา

เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกนัความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การป้องกนัความเส่ียงดว้ยสัญญาฟิวเจอร์ส จึงเป็น

การป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงดา้นราคา (Price Risk) ของสินทรัพยอ์า้งอิง ถึงแมว้่าการป้องกนัความเส่ียง

ดว้ยสัญญาฟิวเจอร์สจะทาํให้นกัลงทุนหรือผูป้้องกนัความเส่ียงสามารถป้องกนัความเส่ียงจากความเส่ียงทางดา้นราคา 

(Price Risk) ได ้แต่ก็ยงัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือขายทนัทีและราคาฟิวเจอร์ส หรือเรียกว่า Basis 

Risk  

กลยทุธ์ในการป้องกนัความเส่ียงท่ีนิยมนาํมาใชคื้อกลยุทธ์ท่ีทาํให้พอร์ตมีความแปรปรวนตํ่าสุด (Minimum 

Variance Hedged) ของ Johnson (1960) ซ่ึงเป็นนกัวิจยัคนแรกท่ีทาํการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการป้องกนัความเส่ียง

ในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้โภคภณัฑ ์และไดเ้สนอการคาํนวณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมของตลาดซ้ือ
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ขายล่วงหนา้สินคา้โภคภณัฑ ์ซ่ึงการคาํนวณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมจะใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติ ซ่ึง

สามารถแบ่งออกได ้2 กรณี คือ แบบจาํลองท่ีให้ค่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตาม

เวลา ไดแ้ก่ แบบจาํลอง OLS  แบบจาํลอง VAR  และแบบจาํลอง VECM  ส่วนแบบจาํลองท่ีให้ค่าอตัราการป้องกนั

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเม่ือขอ้มูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้ค่าอตัราการป้องกนั

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ไดแ้ก่ แบบจาํลอง GRACH  รวมถึงทาํการทดสอบประสิทธิภาพ

ในการป้องกนัความเส่ียง  ดงัน้ี 

1. แบบจาํลอง OLS 

  ttt FcS εβ +∆+=∆      (1) 

โดยท่ี tS∆    คือ ผลตอบแทนของสินทรัพยใ์นตลาดปัจจุบนั (Spot)  

   tF∆    คือ ผลตอบแทนของสินทรัพยใ์นตลาดล่วงหนา้ (Futures)  

    𝑐      คือ ค่าคงท่ี  

tε      คือ พจน์ค่าความคลาดเคล่ือน ณ เวลา t (Error Term)  

  β     คือ ค่าความชันของสมการ ซ่ึงก็คือค่าอัตราการป้องกันความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(Optimal Hedge Ratio) เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์  ℎ∗   

 

2. แบบจาํลอง VAR 

 การใชแ้บบจาํลอง VAR จะตอ้งตรวจสอบ Unit Root ก่อนว่า ขอ้มลูทุกตวัในแบบจาํลองมีความน่ิง 

(Stationary) หรือไม่ วิธีท่ีนิยมใชท้ดสอบ คือ ADF (Augmented Dickey Fuller test) หากพบว่าขอ้มูลมีความน่ิงแลว้  

จึงจะสามารถประมาณค่าแบบจาํลอง VAR ได ้โดยเป็นไปตามสมการต่อไปน้ี 

  ∑∑
=

−
=

− +∆+∆+=∆
l

i
stitsi

k

i
itsist FScS

11
εlβ   (2) 

  ∑∑
=

−
=

− +∆+∆+=∆
l

j
ftjtfi

k

i
itfift FScF

11
εlβ   (3) 

            โดยท่ี sc   และ fc      คือ ค่าคงท่ี 

         siβ  และ sil        คือ พารามิเตอร์ของผลตอบแทนของสินทรัพยใ์นตลาดปัจจุบนั (Spot)   

                     
fiβ  และ fil     คือ พารามิเตอร์ของผลตอบแทนของสินทรัพยใ์นตลาดล่วงหนา้ 

(Futures)  

                                               stε  และ ftε      คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมีการแจกแจงแบบปกติและอิสระต่อกนั 

                                    𝑙 และ 𝑘            คือ ค่าความล่าชา้ยอ้นหลงัท่ีเหมาะสม (Optimal Lag Length) โดยดูจาก

ค่า  AIC (Akaike Information Criterion) ท่ีมีค่าตํ่าสุด 

หลงัจากท่ีประมาณสมการขา้งตน้แลว้ จะนาํค่าความคลาดเคล่ือนมาพิจารณาหา ℎ∗ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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  โดยท่ี     ( ) ( ) ( ) fsftstfftsst CovVarVar ,
22 , σεεσεσε ====  

3. แบบจาํลอง VECM 

   การใชแ้บบจาํลอง VECM จะตอ้งตรวจสอบ Unit Root ก่อนว่า ขอ้มูลทุกตวัในแบบจาํลองไม่มี

ความน่ิง(Non-Stationary) วิธีท่ีนิยมใชท้ดสอบ คือ ADF (Augmented Dickey Fuller test) หากพบว่าขอ้มูลเป็นไม่มี

ความน่ิงแลว้     จะทดสอบต่อไปว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration) หรือไม่ โดยใชว้ิธีการ

ของ Johansen ซ่ึงแบบจาํลอง VECM เป็นไปตามสมการต่อไปน้ี  
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             โดยท่ี    sγ  และ fγ     คือ ความเร็วในการปรับตวัเพ่ือเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว 

       1−tZ     คือ Error Correction Term เม่ือกาํหนดให้ 

111 −−− −= ttt FSZ α    

 α        คือ เวกเตอร์ท่ีแสดงค่าสัมประสิทธิของความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาวระหว่างตวัแปรทุกตวัในแบบจาํลอง VAR 

                              และการประมาณค่า ℎ∗ จะหาไดท้าํนองเดียวกบัแบบจาํลอง VAR คือ 
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4. แบบจาํลอง GRACH  

แบบจําลอง GARCH ท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ในการประมาณอัตราการป้องกันความเส่ียงท่ี

เหมาะสมในการศึกษาน้ีเราใช ้Multivariate GARCH ในรูปของ DVEC (Diagonal Vec model) หรือเรียกว่า DVEC-

GARCH (1,1) เขียนในรูปสมการดงัน้ี 

          111,1,10 ),()( −−− ++== ttftstt hBvecAchHvech εε             (8) 

โดยท่ี  1A  และ 1B   คือ เมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonal Matrix) ซ่ึงพารามิเตอร์ท่ีไม่ไดอ้ยู่บนเส้น

ทแยงมุมจะมีค่าเป็นศนูยท์ั้งหมด 

ดงันั้น สมการท่ีใชใ้นการประมาณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
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 และการประมาณค่า ℎ∗ ของกบัแบบจาํลอง GARCH  คือ 
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5. ทฤษฎีการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) 

   จากแบบจาํลองข้างตน้ท่ีใชใ้นการประมาณค่า  ℎ∗ โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติต่างๆ ซ่ึง

แบบจาํลองเหล่าน้ีก็ให้ค่า ℎ∗ แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นเพ่ือให้ทราบว่าแบบจาํลองทางเศรษฐมิติแบบใดท่ีสามารถให้

ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดหรือสามารถป้องกนัความเส่ียงไดม้ากท่ีสุด จึงตอ้งนาํผลการทดสอบ

ของแต่ละแบบจาํลองมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือวดัประสิทธิภาพ  

 การคาํนวณหาผลตอบแทน (Return) กรณีท่ีพอร์ตไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง (Unhedged Portfolio) 

และพอร์ตท่ีป้องกนัความเส่ียง (Hedged Portfolio) 
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 การคาํนวณหาความแปรปรวน (Variance) กรณีท่ีพอร์ตไม่ได้ป้องกันความเส่ียง (Unhedged 

Portfolio) และพอร์ตท่ีป้องกนัความเส่ียง (Hedged Portfolio)  
2)( SUnhedge UVarVar σ==                                (13) 

FSFSHedge hhHVarVar ,
*2*2 2)(

2

σσσ −+==                     (14) 

  ดงันั้นการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) สามารถทดสอบไดด้งัน้ี 

  Hedging Effectiveness (E)  
)(

)()(
UVar

HVarUVar −
=                        (15)    

** แบบจาํลองท่ีให้ค่าประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงมากท่ีสุด แสดงว่าความแปรปรวนของพอร์ต

ลดลง นัน่คือเป็นแบบจาํลองท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงมากท่ีสุด  

3. การดําเนินการวจิัย 

ศึกษาการประมาณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดว้ยแบบจาํลองทาง     

เศรษฐมิติ ซ่ึงเป็นจาํนวนสัญญาท่ีจะซ้ือขายฟิวเจอร์สและยงัช่วยในการป้องกนัความเส่ียง  ท่ีเกิดจากความผนัผวนของ

ราคาสินทรัพยอ์า้งอิง รวมถึงทาํการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงของแบบจาํลองว่าแบบจาํลองแบบ

ใดท่ีให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงดีท่ีสุด โดยมีรายละเอียดของการศึกษา ดงัน้ี  

3.1   ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลูอนุกรมเวลา ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูราคาปิดรายวนัตั้งแต่

วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 5 ปี ขอ้มลูประกอบไปดว้ย  
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•  ขอ้มลูราคาปิดรายวนัของดชันี SET50 ฟิวเจอร์ส  โกลด์ฟิวเจอร์ส  สัญญาซ้ือขายดอลลาร์

ล่วงหนา้  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัราคาหุ้น โดยเลือกมา 3 สัญญาท่ีมีสภาพคล่องสูงและมีการซ้ือขายท่ีสูง 

ได้แก่  สัญญา ITD Futures  (บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ํากัด มหาชน) สัญญา KTB Futures  

(ธนาคารกรุงไทย จาํกดั มหาชน) และ สัญญา SIRI Future (บริษทั แสนสิริ จาํกดั มหาชน)  

• ขอ้มลูราคาปิดรายวนัในตลาดปัจจุบนัของดชันี SET 50  หลกัทรัพย ์ITD  หลกัทรัพย ์KTB  

หลกัทรัพย ์SIRI   ราคาทองปัจจุบนั และอตัราแลกเปล่ียน (USD/THB)  

3.2 ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

  1.  นาํขอ้มลูราคาปิดรายวนัของตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (Futures) และตลาดปัจจุบนั (Spot) มา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนรายวนัในรูปของลอกการิทึมฐาน (Log Return) ตามสมการ ดงัน้ี 
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       โดยท่ี  tS∆   คือ ผลตอบแทนของสินทรัพยใ์นตลาดปัจจุบนั (Spot)  

   tF∆    คือ ผลตอบแทนของสินทรัพยใ์นตลาดล่วงหนา้ (Futures)  

   tS        คือ ราคาปิดของ Spot ในวนัท่ีกาํลงัพิจารณา 

   1−tS      คือ ราคาปิดของ Spot ในวนัก่อนหนา้ 

   tF        คือ ราคาปิดของ Futures ในวนัท่ีกาํลงัพิจารณา 

   1−tF     คือ ราคาปิดของ Futures ในวนัก่อนหนา้ 

2.  นาํอตัราผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูปของลอกการิทึมมาประมาณอัตราการป้องกนัความเส่ียงท่ี

เหมาะสม (Optimal Hedge Ratio) : ℎ∗ ดว้ยแบบจาํลองทางเศรษฐมิติต่างๆ ผ่านโปรแกรม EVIEWS  ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี   

• ประมาณค่า ℎ∗  ดว้ยแบบจาํลอง ตามสมการท่ี (1) 

• ประมาณค่า ℎ∗ ดว้ยแบบจาํลอง VAR  ตามสมการท่ี (2) – (4)  ขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชใ้น

แบบจาํลอง VAR จะตอ้งมีความน่ิง (Stationary) ทดสอบโดยใช ้Unit Root Test ดว้ยวิธี ADF เม่ือขอ้มลูเป็น Stationary 

แลว้ ต่อไปก็พิจารณาหาความยาวของ Lag Length ท่ีเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากค่า AIC (Akaike Information 

Criterion) ท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด ซ่ึง Lag ท่ีเลือกมานั้น จะช่วยลดปัญหาในการเกิดค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของตวัความ

คลาดเคล่ือนได ้ รวมถึงตรวจสอบความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช ้Serial 

Correlation LM Test  

• ประมาณค่า ℎ∗  ดว้ยแบบจาํลอง VECM  ตามสมการท่ี (5) – (7)  ขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชใ้น

แบบจาํลอง VECM  จะตอ้งไม่มีความน่ิง โดยทดสอบดว้ยวิธี ADF เช่นเดียวกบัแบบจาํลอง VAR หากพบว่าตวัแปรท่ี

ใชไ้ม่มีความน่ิงแลว้ จึงจะไปทาํการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ตามแนวคิดของ 

Johansen เพ่ือดูว่าขอ้มลูท่ีนาํมาใชศึ้กษานั้นมีความสัมพนัธ์ในระยะยาวหรือไม่  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2740 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

• ประมาณค่า ℎ∗  ด้วยแบบจาํลอง GARCH  ตามสมการท่ี (9) – (10) ในท่ีน่ีจะใช ้

Multivariate GARCH ในรูปของ DVEC หรือ DVEC-GARCH (1,1)   

  3.  ทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) ตามสมการท่ี (15) 

เพ่ือให้ทราบว่าค่า ℎ∗  ในแบบจาํลองแบบใดมีประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงมากท่ีสุด และสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ประเภทใดท่ีให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงไดดี้หรือกล่าวไดว้่าสามารถลดความผนัผวนของพอร์ต

ท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงไดสู้งสุด   

4. ผลการวจิัย 

 ในการประมาณค่า ℎ∗ เม่ือทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary) ในตลาดปัจจุบนัและตลาดล่วงหน้า 

พบว่าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทุกสัญญาทั้งในตลาดปัจจุบนัและตลาดล่วงหน้ามีความน่ิงท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 และนาํ

ขอ้มลูท่ีมีความน่ิงแลว้มาทดสอบกบัแบบจาํลองทางเศรษฐมิติต่างๆ ตามสมการท่ี (1) – (10)  

• แบบจาํลอง OLS พบว่าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน้สัญญาซ้ือขาย

ดอลลาร์ล่วงหนา้ (USD Futures) ท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ อีกทั้งยงัมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัตลาดปัจจุบนัอีกดว้ย ดงันั้น

จึงไม่เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชป้้องกนัความเส่ียง  

•  แบบจาํลอง VAR พบวา่เม่ือทดสอบ Unit Root Test ดว้ยวิธี ADF ผลออกมาว่าขอ้มลูทุกตวัมีความ

น่ิงสามารถใชแ้บบจาํลอง VAR ในการประมาณไดทุ้กตวั จากนั้นก็ทาํการเลือก Lag  ท่ีเหมาะสมออกมา และทดสอบ

ความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ของตัวแปร ซ่ึงสัญญา SET50 Index Futures 

สัญญา ITD Futures และสัญญา KTB Futures ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation)  

• แบบจาํลอง VECM  พบว่าไม่สามารถนาํมาประมาณค่า ℎ∗ ได้ เน่ืองจากขอ้มูลทุกตัวมีความน่ิง 

ดงันั้นจึงใชแ้บบจาํลอง VAR แทน 

•  แบบจาํลอง GARCH พบว่าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีค่าสัมประสิทธ์ิมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ทั้งหมดทุกตวัแปร คือ SET50 Index Futures สัญญา ITD Futures และสัญญา SIRI Futures  

ซ่ึงทาํให้ได้ผลของอัตราการป้องกันความเส่ียงท่ีเหมาะสมจากแบบจําลองเศรษฐมิติท่ีเหลืออีก 3 

แบบบจาํลอง   ทุกสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แสดงตามตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 : แสดงค่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม จากแบบจาํลองเศรษฐมิติ ทุกสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

Optimal Hedge 

Ratio 

SET50 Index 

Futures 

GOLD 

Futures 

USD 

Futures 

ITD 

Futures 

KTB 

Futures 
SIRI Futures 

OLS 0.860330 1.214056 -1.261686 0.965577 0.054382 0.837608 

VAR 0.863787 1.079565 0.468203 0.967179 0.054382 0.856400 

GARCH 0.860695 1.205453 -1.241587 0.965606 0.054451 0.837419 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงค่า ℎ∗ ซ่ึงเป็นจาํนวนสัญญาท่ีจะซ้ือขายฟิวเจอร์สเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีคาํนวณ                   

ไดจ้ากแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ พบว่าแบบจาํลอง OLS และแบบจาํลอง GARCH ให้ค่า ℎ∗  ใกลเ้คียงกนัในทุกสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ ส่วนแบบจาํลอง VAR โดยรวมแลว้ให้ค่า ℎ∗  มากกว่าแบบจาํลองอ่ืน ๆ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี

ให้ค่า ℎ∗   มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ GOLD Futures สัญญา ITD Futures  และSET50 Index Futures ตามลาํดบั ส่วน

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีให้ค่า ℎ∗  นอ้ยท่ีสุดในแบบจาํลอง OLS แบบจาํลอง VAR และแบบจาํลอง GARCH  คือ USD 

Futures  KTB Futures และ USD Futures  ตามลาํดบั ถึงแมว้่าแบบจาํลอง VAR และ GOLD Futures จะให้ค่า ℎ∗  มาก

ท่ีสุด แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะสามารถลดความเส่ียงไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งทาํการวดัประสิทธิภาพในการป้องกนั

ความเส่ียง (Hedging Effectiveness) ต่อไป 

ตารางที ่2 : เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) ทุกสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบจําลอง OLS แบบจําลอง VAR แบบจําลอง GARCH 

SET50 Index Futures 91.4783% 91.4768% 91.4783% 

GOLD Futures 0.6151% 0.6076% 0.6151% 

USD Futures 0.1730% -0.1523% 0.1730% 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัราคาหุ้น (Single Stock Futures) 

ITD Futures 94.0520% 94.0517% 94.0520% 

KTB Futures 5.0819% 5.0819% 5.0819% 

SIRI Futures 72.6890% 72.6522% 72.6890% 

  จากตารางท่ี 2 แสดงถึงประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) จากแบบจาํลอง

เศรษฐมิติของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าต่างๆ จะเห็นไดช้ดัเจนว่าสัญญา ITD Futures ให้ประสิทธิภาพในการป้องกัน

ความเส่ียงสูงท่ีสุดประมาณ 94% ซ่ึงเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคา

หุ้น (Single Stock Futures)  เรียงลาํดบัรองลงมาคือ SET50 Index Futures  สัญญา SIRI Futures สัญญา KTB Futures 

GOLD Futures และ USD Futures ให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความประมาณ 91.00%  73.00%  5.00%  0.61% 

และ 0.17% ตามลาํดบั  และโดยภาพรวมแล้วแบบจาํลอง OLS และแบบจาํลอง GARCH  ให้ประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัความเส่ียงของพอร์ตไดสู้งท่ีสุด  

 ตามทฤษฎีแล้วแบบจาํลอง GARCH เป็นแบบจาํลองท่ีให้ค่า ℎ∗  เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา (Time-

Varying Hedge Ratio) และควรท่ีจะให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงสูงท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลท่ีทาํให้แบบจาํลอง 

GARCH ให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงสูงท่ีสุด เน่ืองจากราคาในตลาดปัจจุบนั (Spot) และตลาดล่วงหน้า 

(Futures) จะมีการสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงเขา้มากระทบกบัราคา ทาํให้ราคาเกิดการ

เปล่ียนแปลงและเกิดความผนัผวนตลอดเวลา การใชแ้บบจาํลอง OLS จะไม่สามารถสะทอ้นขอ้มูลไดดี้เท่าแบบจาํลอง 

GARCH เพราะว่าแบบจาํลอง OLS เป็นแบบจาํลองท่ีให้ค่า ℎ∗  แบบคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา มีความผนั
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ผวนคงท่ีตลอดเวลา ไม่ได ้สะทอ้นขอ้มลูข่าวสารใหม่ๆ แต่อยา่งใด ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้่าแบบจาํลอง GARCH เป็น

แบบจําลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนํามาประมาณค่า ℎ∗  และสามารถใช้ป้องกันความเส่ียงได้ดีท่ีสุด ถึงแมว้่า

แบบจาํลอง OLS จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเท่ากนัและผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกนัมาก แต่การใช้

แบบจาํลอง GARCH จะมีการสะทอ้นขอ้มลูข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาไดดี้กว่า ตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้  อีก

ทั้งสัญญา ITD Futures เป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีสามารถนํามาช่วยในการป้องกันความเส่ียงได ้รองลงมาคือ 

SET50 Index Futures  สัญญา SIRI Futures  สัญญา KTB Futures  USD Futures และ GOLD Futures ตามลาํดบั  

 ค่า ℎ∗จากแบบจาํลอง GARCH ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาสาํหรับสัญญาฟิวเจอร์สต่างๆ แสดงในรูปท่ี 1 

– 6 ดงัต่อไปน้ี   

  รูปที ่1 :  ℎ∗  จากแบบจาํลอง GARCH ท่ีเปล่ียนแปลง                   รูปที ่2 :  ℎ∗จากแบบจาํลอง GARCH ท่ีเปล่ียนแปลง    

ไปตามกาลเวลาสาํหรับ SET50 Index Futures                      ไปตามกาลเวลาสาํหรับ GOLD Futures  

 

รูปที ่3 : ℎ∗ จากแบบจาํลอง GARCH ท่ีเปล่ียนแปลง              รูปที ่4 : ℎ∗จากแบบจาํลอง GARCH ท่ีเปล่ียนแปลง  

             ไปตามกาลเวลาสาํหรับ USD Futures                          ไปตามกาลเวลาสาํหรับ ITD Futures  
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   รูปที ่5 : ℎ∗  จากแบบจาํลอง GARCH ท่ีเปล่ียนแปลง                 รูปที ่6 : ℎ∗  จากแบบจาํลอง GARCH ท่ีเปล่ียนแปลง     

               ไปตามกาลเวลาสาํหรับ KTB Futures                    ไปตามกาลเวลาสาํหรับ SIRI Futures 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

ผูล้งทุนหรือผูท่ี้ป้องกนัความเส่ียงสามารถใชส้ัญญาฟิวเจอร์สท่ีประมาณไดจ้ากแบบจาํลองทางเศรษฐมิติมา

ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของพอร์ต โดยดูจากค่าความผนัผวน (Variance) ท่ีลดลงและให้ประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) สูงท่ีสุด ซ่ึงจากผลการศึกษาโดยภาพรวมสามารถสรุปไดว้่า แบบจาํลอง 

VAR ให้อตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีหมาะสมมากท่ีสุด และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีให้ค่าอตัราการป้องกนัความ

เส่ียงท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ GOLD Futures สัญญา ITD Futures  และ SET50 Index Futures ถึงแมว้่า

แบบจาํลอง VAR และ GOLD Futures จะให้อตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีหมาะสมมากท่ีสุดแต่ก็ไม่ไดห้มายความว่า

จะสามารถลดความเส่ียงหรือให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงไดดี้ท่ีสุด  

เม่ือทาํการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Effectiveness) พบว่าอตัราการป้องกนั

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีประมาณมาได้จากแบบจําลองทางเศรษฐมิตินั้ น สามารถลดความผนัผวนได้และให้

ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงแบบจาํลอง GARCH เป็นแบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

นาํมาประมาณอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีหมาะสม และสามารถใชป้้องกนัความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดประมาณ 94.0520% 

ซ่ึงก็เป็นไปตามทฤษฎีท่ีว่า แบบจาํลอง GARCH ควรท่ีจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเส่ียงดีท่ีสุด เพราะ

แบบจาํลอง GARCH  จะมีการสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

ส่วนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียงสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ สัญญา ITD Futures  

SET50 Index Futures และสัญญา SIRI Futures       ท่ีเท่ากบั 94.0520% 91.4783% และ 72.6890% ตามลาํดบั ส่วน

แบบจาํลอง OLS ให้อตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมแตกต่างจากแบบจาํลอง GARCH เพียงเล็กน้อย อีกทั้งยงั

เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสามารถใชห้าค่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความผนัผวนและใชป้้องกนัความเส่ียง

ไดเ้ช่นกนั 
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การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร ป่ันโภชา ท่ีให้

คาํปรึกษาแนะนําในการศึกษาค้นควา้อิสระ การตรวจทานเน้ือหาการคน้ควา้  และให้แนะนําในการแกไ้ขปัญหาท่ี

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2744 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

เกิดข้ึนในระหว่างทาํการศึกษาคน้ควา้ จนทาํใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  รวมถึงคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีไดถ่้ายทอด

วิชาความรู้ตลอดหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

เอกสารอ้างอิง 

กุลยา จนัทะเดช. (2559). ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมลูตราสารอนุพันธ์. สืบคน้เม่ือ 2 มีนาคม 2561, จาก

เวบ็ไซต:์ http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap33 /Full /Jap33Kulaya.pdf 

พีรพฒัน์ ป้องเกียรติชยั.(2558). ประสิทธิภาพของกลยทุธ์ป้องกันความเส่ียงโดยใช้สัญญาสิทธิขายดัชนีหุ้น SET50 

(SET50 Index Put Options) ด้วยกลยทุธ์วิธีป้องกันความเส่ียงท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิงต่างชนิดกันโดยใช้วิธี

เดลต้า. การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย,ี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน์. (2552). เศรษฐมิติเบือ้งต้น.พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

วรดี จงอศัญากุล. (2559). การประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเส่ียงของ USD futures. การประชุมทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 54 : 158-165. 

วาทินี โชตินุชิตตระกลู. (2556). การประมาณค่าและประสิทธิภาพของอัตราป้องกันความเส่ียงท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเอเชีย. วิทยานิพนธ์หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต,สาขาการจดัการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร,มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุชาดา สกุลธญั. (2554). ประสิทธิภาพในการป้องกันความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายทองคาํล่วงหน้าขนาด 10 บาท: 

กรณีศึกษาของประเทศไทย. การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การบริหารการเงิน),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับตราสารอนุพันธ์, พิมพค์ร้ังท่ี 

2. บริษทั อมัรินทร์พรินต้ิงแอนด์พบัลิชซ่ิง จาํกดั (มหาชน), 2547. 

Carol Alexander and Andreza Barbosa. (2007). “Effectiveness of Minimum-Variance Hedging”. The Journal of 

Portfolio Management: 1-12. 

Dimitris Kenourgios. 2002. Hedge ratio estimation and hedging effectiveness: the case of the S&P 500 stock index 

futures contract. Department of economics University of Sheffield UK.  

Jonhson, L.L. 1960. “The Theory of Hedging and Speculation in Commuduty Futures”. The Review of Economic 

Studies 27(3): 139-151. 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2745 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap33%20/Full%20/Jap33Kulaya.pdf


 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2746 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

วิเคราะห์แบบจ าลองอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่ากองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน 
ANALYZE THE TIME SERIES MODELS FOR THE FORECAST OF THE VALUE OF 

MUTUAL FUNDS IN ACCORDANCE WITH THE INVESTMENT POLICY 

ศุภกิจ เกลีย้งชู1 และ ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์2 
1 สาขาวศิวกรรมการเงิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, view12130@gmail.com 

2 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, poomthan_ran@utcc.ac.th 

--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิเคราะห์แบบจ าลองอนุกรมเวลาเพ่ือหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและแม่นย  าท่ีสุดในการพยากรณ์
มลูค่าของกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน(T-CASH) กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบติั (T-TSB) กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล 
(BTP) กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD) แบบราย
เดือนโดยใชแ้นวคิดจากแบบจ าลอง ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, GARCH-M, TGARCH, EGARCH, 
IGARCH โดยน ามาหาแบบจ าลองท่ีแม่นย  าท่ีสุดจากการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กบัขอ้มูลจริง 5 ช่วงเวลา ดว้ยค่าสถิติ 
MAPE ซ่ึงจะไดแ้บบจ าลองเหมาะสมท่ีสุดคือ  

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน(T-CASH) แบบจ าลอง ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ GARCH(2,1), 
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบติั(T-TSB) แบบจ าลอง ar(3) ar(11) d(1) ma(1) ma(3) และ EGARCH-M(1,3), กองทุนเปิด
บวัหลวงทศพล(BTP) แบบจ าลอง ar(1) ar(3) d(1) ma(3) และ GARCH(1,2), กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ 
(BCARE) แบบจ าลอง ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ TGARCH(2,1), กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 
(TMBGOLD) แบบจ าลอง ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH(4) 
ค าส าคญั: แบบจ าลองอนุกรมเวลา, การพยากรณ์มลูค่ากองทุนรวม 

ABSTRACT 
The objective is to analyse time-series model in order to find the best model which is accurate and 

appropriate model for forecasting value of Thanachart Cash Management Fund (T-CASH), Thanachart Thi Ra 
Sombat Open-End Fund (T-TSB), Bualuang Top-Ten Fund(BTP), Bualuang Global Health Care Fund(BCARE), 
TMB Gold Fund(TMBGOLD). The datas are used as monthly by using ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, 
GARCH-M, T-GARCH, EGARCH, IGARCH’s concepts. The best model’s results that is most accurate from 
comparing the real volatilities in five different times by using MAPE statistic have answers as following below. 

The most suitable models are the T-CASH based on ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) and GARCH(2,1) 
concept, T-TSB based on ar(3) ar(11) d(1) ma(1) ma(3) and EGARCH-M(1,3) concept, BTP based on ar(1) ar(3) 
d(1) ma(3) and GARCH(1,2) concept, BCARE based on ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) and TGARCH(2,1) concept 
and TMBGOLD based on ar(1) ar(6) ar(21) d(1) and ARCH(4) concept. 
Keywords: the time series models, the forecast of the value of mutual funds 
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1. บทน า 
การลงในทุนกองทุนรวมประเภทต่างๆหากสามารถลงทุนในจงัหวะท่ีเหมาะสมกบัแนวโนม้ของกองทุนรวม

ประเภทต่างๆแลว้นั้น ก็จะสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนไดดี้กว่าลงทุนโดยไม่มีแบบแผน ดงันั้นหากเรา
สามารถพยากรณ์แนวโนม้ของกองทุนรวมแต่ละประเภทไดอ้ยา่งแม่นย  าแลว้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีกว่าในการท่ีจะ
เข้าไปลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม จึงควรมีการศึกษาแบบจ าลองทางสถิติท่ีน่าเช่ือถือว่า 
แบบจ าลองใดท่ีเหมาะกบักองทุนรวมประเภทแต่ละประเภทตามความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั รวมถึงสามารถท่ีจะประมาณ
การผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ือวางแผนในการลงทุนหรือจดัการกระแสเงินสดจากการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก
ยิง่ข้ึนดว้ย 

โดยจะพิจารณาใชแ้บบจ าลองทางอนุกรมเวลา ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, GARCH-M, TGARCH, 
EGARCH และ IGARCH โดยจะเลือกศึกษาและทดสอบตามความเหมาะสมของขอ้มลูตามบนหลกัการทางสถิติ 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือหาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกองทุนรวมตลาดเงิน , 
กองทุนรวมตลาดตราสารหน้ี, กองทุนรวมตลาดตราสารทุน, กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ, กองทุนรวมทางเลือก (กองทุน
ทองค า) และ เปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ในแบบแต่ละแบบจ าลองท่ีใชใ้นการพยากรณ์กองทุนรวมแต่ละ
ประเภท 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

 

3.1. วธิีการศึกษา 

การศึกษาวิเคราะห์แบบจ าลองอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่ากองทุนรวมตามนโยบายการ
ลงทุนนั้น ไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (stationary) โดย
การทดสอบ Unit Root และสร้างแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์มลูค่ากองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน
แบบต่างๆ โดยมีแบบจ าลองท่ีใช้คือ แบบจ าลอง ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, GARCH-M, TGARCH, 
EGARCH, IGARCH 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ขอบเขตขอ้มลูท่ีใชศึ้กษา ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุน ช่วงระยะเวลา(ตัง่แต่เร่ิมจดัตั้งกองทุนแต่ละกองทุนท่ีเลือก
มา – 31 ธ.ค. 2560) ของกองทุนรวมคือ กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) ตวัแทนของกองทุนรวมตลาดเงิน, 
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบติั (T-TSB) ตวัแทนของกองทุนรวมตลาดตราสารหน้ี, กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล(BTP) 
ตวัแทนของกองทุนรวมตลาดทุน, กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) ตวัแทนของกองทุนรวมกลุ่ม
ธุรกิจ, กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD) ตวัแทนของกองทุนรวมทางเลือก (กองทุนทองค า) โดยใช้
ขอ้มลูจากระบบเผยแพร่ขอ้มลูค่าหน่วยลงทุน (Nav Center) - thaimutualfund.com 
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3.1.2 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary) และการทดสอบ Unit Root 
การทดสอบอนุกรมเวลานั้น เป็นส่ิงท่ีตอ้งควรกระท าก่อนท่ีจะเร่ิมน าขอ้มูลอนุกรมเวลามาใชว้ิเคราะห์ 

โดยเง่ือนไขความน่ิงของอนุกรมเวลา (Stationary) นั้นเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญักบัการน าขอ้มลูอนุกรมเวลามาใช ้โดยถา้หา
กอนกรมเวลาท่ีน ามาใชไ้ม่คงท่ี ตอ้งท าให้อนุกรมเวลาท่ีอยูใ่นสภาวะสมดุลเชิงสถิติ (Statistical equilibrium) คือ การท่ี
คุณสมบติัต่างๆทางสถิติของอนุกรมเวลาไม่แปรผนัไปตามการเวลา 

ขอ้มูลท่ีมีลักษณะน่ิง (Stationary) ต้องมีคุณสมบตัรคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความแปรปรวน 
(Variance) ตอ้งเท่ากนัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

ซ่ึงจะเขียนไดด้งัน้ี 

Mean:  (X )tE    

Variance:  
2 2(X ) E(X )t tVar       

Covariance:  E(X )(X )t t k k      
ในกรณีท่ีขอ้มลูเป็นลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) จะมีคุณสมบติัดงัน้ี 

Mean:  (X )tE t   

Variance:  
2 2(X ) E(X )t tVar t      

Covariance:  E(X )(X )t t k kt      
3.1.2.1 วิธีการทดสอบ DF (Dickey – Fuller Test) 

มีสมการท่ีตอ้งทดสอบอยู ่3 Level ดงัน้ี 

1 1t tX X        (random walk process) 

1 1t tX X        (random walk with drift) 

1 1t t tX X          (random walk with drift และ มี linear Time and trend) 

สมมติฐานท่ีทดสอบ 

0

1

: 0

: 0

H

H







   
ถา้ยอมรับ 0H แสดงว่า tX  มีลกัษณะไม่น่ิงซ่ึงแสดงว่า ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนมี

การเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาเปล่ียนแปลง แต่หากปฏิเสธ 0H  แสดงว่าขอ้มลูดงักล่าวมีลกัษณะ

น่ิงซ่ึงแสดงว่า ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนไม่มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาเปล่ียนแปลง 
3.1.2.2 วิธีการทดสอบ ADF (Augmented Dickey-Fuller Test) 

การทดสอบ ADF (Augmented Dickey-Fuller Test) นั้นมีการพฒันาจากวิธี Dickey-
Fuller Test เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาของการเกิด Serial Correlation หรือเรียกอีกอย่างว่า 
Autocorrelation ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะท าให้ค่าสถิตินั้นขาดความถูกตอ้ง จึงมีการเสนอให้ปรับ
วิธีการ Dickey-Fuller นั้นใหม่ โดยไดใ้ส่ตวัแปรล่าชา้ (Lag) ของ X ในล าดบัท่ีสูงข้ึนแลว้เรียก
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วิธีการดงัใหม่ท่ีแกไ้ขแลว้ว่า Augmented Dickey-Fuller Test ในการตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีใชมี้
ลกัษณะน่ิงหรือไม่ จะสามารถเปรียบเทียบค่าสถิติ t ท่ีไดก้บัค่าวิกฤตในตาราง ADF 
มีสมการท่ีตอ้งทดสอบอยู ่3 Level ดงัน้ี 

1 1 1

1

t t t

i

X X i X


   



    
   (random walk process) 

1 1 1

1

t t t

i

X X i X


    



     
 (random walk with drift) 

1 1 1

1

t t t t

i

X X i X


     



      
(random walk with drift และ  

มี linear Time and trend) 

สมมติฐานท่ีทดสอบ 
0

1

: 0

: 0

H

H







   

ถา้ยอมรับ 0H แสดงว่า tX  มีลกัษณะไม่น่ิงซ่ึงแสดงว่า ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนมี

การเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาเปล่ียนแปลง แต่หากปฏิเสธ 0H  แสดงว่าขอ้มูลดงักล่าวมีลกัษณะ
น่ิงซ่ึงแสดงว่า ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนไม่มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาเปล่ียนแปลง 

3.1.3 เลอืกแบบจ าลองทีด่ีทีสุ่ด โดยการตรวจสอบรูปแบบ(Diagnostic Checking) 
ต้องมีแนวทางในการเลือกรูปแบบของแบบจ าลองท่ีดีสุด โดยจะพิจารณาจากค่า Akaike Information 

Criterion (AIC) โดยรูปแบบของแบบจ าลองท่ีให้ค่า AIC น้อยท่ีสุดจะเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดซ่ึงค านวณไดด้งัสมการ
ต่อไปน้ี 

  Akaike Information Criterion (AIC) = 2 / 2 /t k       
 
โดยท่ี k เป็นจ านวนของพารามิเตอร์ท่ีท าการประมาณค่า 

       เป็นจ านอนของค่าสังเกต 
   t เป็นค่าของ log likelihood function ท่ีใชพ้ารามิเตอร์ท่ีถูกประมาณค่า 

k ตวั 
ซ่ึงแบบจ าลองทั้งหมดจะตอ้งไม่มีปัญหา Autocorrelation ซ่ึงจะแกปั้ญหาไดด้ว้ย 
แบบจ าลอง Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) หรือแบบจ าลอง Autoregressive Moving 

Average (ARIMA)  
เน่ืองจากแบบจ าลอง ARMA กบั ARIMA นั้นมีหลกัการเดียวกบัโดยท่ี แบบจ าลอง ARMA ใชก้บั

ขอ้มลูท่ีน่ิงอยูแ่ลว้ส่วน ARIMA นั้นใชก้บัขอ้มูลท่ียงัไม่น่ิงอีกทั้ง เน่ืองจาก ARIMA (p,d,q) มีส่วนประกอบ
ของ ARMA อยู่แล้วจึงขอกล่าวถึงเพียงแค่แบบจ าลอง ARIMA เพียงอย่างเด่ียวโดยส่วนประกอบของ
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แบบจ าลอง ARIMA ส าคญั 3 ส่วนคือ Auto Regressive AR : (p), Integrated (I) และ Moving Average MA : 
(q) ส าหรับ AR (p) นั้นเป็นรูปแบบท่ีแสดงว่า    ข้ึนอยู่กบัค่าของ             หรือค่าสังเกตท่ี
เกิดข้ึนก่อนหน้า p ค่า ส่วนรูปแบบของ MA (q) เป็นรูปแบบท่ีแสดงค่าสังเกต    โดยจะข้ึนอยู่กบัความ
คลาดเคล่ือน             หรือความคลาดเคล่ือนท่ีอยูก่่อน q ค่า ส่วนค่า Integrated (I) นั้นเป็นส่วนท่ี
ท าให้ ARIMA ต่างจาก AMRM โดย ARIMA จะมีส่วนท่ีเป็น Integrated ซ่ึงเป็นการหาผลต่าง (Difference) 
ของอนุกรมเวลา ซ่ึงเป็นวิธีในการท าให้อนุกรมเวลามีคุณสมบัติคงท่ี โดยหากก าหนดให้อนุกรมเวลา 

( )d I d  ดงันั้น อนุกรมเวลา 
d

tX   ซ่ึงเป็นอนุกรมเวลาท่ีมีความน่ิงแลว้ จะสามารถน าไปใชไ้ดก้บั
แบบจ าลอง ARMA(p,q) ไดแ้ละจะเรียกว่าแบบจ าลอง Autoregressive Integrated Moving Average ล าดบัท่ี 
(p,d,q) หรือเขียนยอ่ๆ ว่า ARIMA(p,d,q) ซ่ึงมีรูปทัว่ไปเขียนไดด้งัน้ี 

0( ) ( )d

t tL X L        

โดยท่ี 
2

1 2( ) 1 ... p

pL L L L         

 
2

1 2( ) 1 ... q

qL L L L         
t  คือตวัรบกวนขาท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศนูย ์และความแปรปรวนคงท่ี 2   

L  Backward shift operation โดยท่ี m t mL X    
d  จ านวนคร้ังของการหาผลต่างเพ่ือให้อนกรมเวลามีคุณสมบติัคงท่ี 
p อนัดบัของออโตรีเกรสซีฟ (Autoregressive Order) 
q อนัดบัของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) 

1,..., p    พารามิเตอร์ของ ออโตรีเกรสซีฟ (Autoregressive parameter)  

1,..., q    พารามิเตอร์ของ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving-Average parameter) 

0   คือค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงจะแสดงถึงค่าสัมประสิทธ์ิของแนวโนม้ก าหนดได ้เม่ือ 
100d  ดงันั้นเรา

จึงควรให้ 0 0   หากอนุกรมเวลาท่ีรวบรวมมาแสดงถึงการมีแนวโนม้ก าหนดไดอ้ยา่งชดัเจน 
จากรูปแบบทัว่ไปตามสมการข้างต้นสามารถน าไปใช้ในการก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมและ

ประมาณค่าต่อไป โดยเม่ือน ามาใชว้ิเคราะห์ดว้ยวิธี Box and Jenkins จะต้องมีเงินไขให้คุณสมบติัคงท่ี 
(Stationary) และคุณสมบติัผกผนั (Invertibility) โดยมีขั้นตอนวิธีการดงัน้ี 

ขั้นตอบท่ี 1 ก  าหนดรูปแบบ (Identification) โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก Correlogram เพ่ือใชใ้น
การหารูปแบบท่ีคาดว่าเหมาะสมให้กบัอนุกรมเวลา 

ขั้นตอนท่ี 2 ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ (Estimation) ดว้ยวิธีการก าลงัสองน้อยสุด (Ordinary Least 
Square Method: OLS) 

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบ (Diagnostic checking) โดยเม่ือก าหนดรูปแบบได้และประมาณ
ค่าพารามิเตอร์แล้ว ต้องตรวจอีกคร้ังว่ารูปแบบนั้นเหมาะสมจริงหรือไม่ โดยดูได้จาก Correlogram โดย
พิจารณา t (t-statistic) 
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ขั้นตอนท่ี 4 การพยากรณ์ (Forecasting) โดยน าสมการท่ีไดไ้ปพยากรณ์ โดยการพยากรณ์โดยวิธี 
Box and Jenkins จะให้ค่าพยากรณ์ไดดี้ในช่วงสั่นๆ และตอ้งมีขอ้มลูอนุกรมเวลาท่ียาว 
โดยจะพฒันาแบบจ าลองจนกว่าจะแกปั้ญหา Autocorrelation และพฒันาต่อหากมีปัญหา heteroskedasticity 

โดยใชแ้บบจ าลองดงัต่อไปน้ี  
 

แบบจ าลอง Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) 
แบบจ าลอง ARCH คือแบบจ าลองท่ีมีลกัษณะ 2 อยา่ง ไดแ้ก่  

1) เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ( t ) ไม่ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอดีต หรือกล่าวว่าตัว
แปรสุ่มคลาดเคล่ือนมีมีความสัมพนัธ์กนัเองนั้นเอง (No serial Correlation) จะเขียนไดด้งัน้ี 

t t t    
โดยท่ี t  คือตัวรบกวนขาว ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นศูนย ์ความแปรปรวนเท่ากับ 1 , t  คือ

พารามิเตอร์ท่ีแสดงถึงส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของเหตุการณ์ไม่คาดฝันในระยะสั้น 
2) ความแปรปรวนของเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบมีเง่ือนไข อยู่ในรูปพหุนามก าลงัสอง

ขอบเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอดีตซ่ึงเขียนไดด้งัน้ี 
2 2 2 2

1 0 1 1 2 2( ) ...t t t t t m t mVar I                   
โดย 1tI       คือข่าวสารทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ณ เวลา t-1 

0 1, ,... m    คือพารามิเตอร์และ 0 0, 0i   เม่ือ i > 0 ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของท่ีท า
ให้แน่ใจว่าความแปรปรวนของเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีค่าเป็นบวก  
แบบจ าลองท่ีมีเ ง่ือนไขตามสมการทั้ ง 2 สมการณ์จะถูกเรียกว่า แบบจ าลอง Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity ล าดับท่ี m หรือ ARCH (m) โดย แบบจ าลอง ARCH สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัอนุกรมเวลามี ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 สร้างสมการค่าเฉล่ีย ของอนุกรมเวลา t โดยอาจเป็นแบบจ าลองของ Box-Jenkins 
หรือแบบจ าลองการวิเคราะห์การถดถอย เพ่ือให้ตัวแปรสุ่มคลาดเคล่ือนไม่สัมพนัธ์กันเอง (no serial 
Correlation)  

ขั้นตอนท่ี 2 ใชค่้า te  จากการประมาณค่าเฉล่ียของ t ในขั้นท่ีหน่ึง ทดสอบว่าแบบจ าลอง ARCH 

มีความเหมาะสมกบัการใชห้รือไม่ โดยท าไดโ้ดยใชค่้าสถิติ Ljung-Box Q หรือ Q(m) ของ 
2

te  ซ่ึงหากพบว่า

สมมุติฐานหลกั 0 1 2 ... 0mH         ถูกปฏิเสธ นั้ นหมายถึงแบบจ าลอง ARCH สามารถ
น ามาใชก้บัอนุกรมเวลาได้ แต่หากสมมุติฐานหลกั ไม่ถูกปฏิเสธนั้ นหมายถือแบบจ าลอง ARCH ไม่ควร
น ามาใชก้บัอนุกรมเวลา 

ขั้นตอนท่ี 3 ประมาณค่าสมการความแปรปรวน (Variance Equation) ของเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
หากสมมุติฐานหลกัในขั้นตอนท่ี 2 ถูกปฏิเสธ แล้วจึงประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งของสมการค่าเฉล่ียและ
สมการความแปรปรวนพร้อม ๆ กนัดว้ยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด(Maximum Likelihood) 
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ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบว่าแบบจ าลอง ARCH ท่ีสร้างข้ึนว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

te (ค่ามาตรฐานของ te ) จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองและ 
2

te (ค่ามาตรฐานของ te ยกก าลงัสอง) ก็จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองดว้ย 

โดยการทดสอบดงักล่าวสามารถท าไดด้ว้ยการใชค่้าสถิติ Ljung-Box Q ของ te และ 
2

te  ตามล าดบั 
 

แบบจ าลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)  
ในกรณีล าดบั m ของแบบจ าลอง ARCH มีค่ามาก ท าให้ค่าพารามิเตอร์มีจ านวนมากตามไปดว้ย 

Bollerslev (1986) จึงไดเ้สนอแบบจ าลอง GARCH ข้ึนมา ซ่ึงสามารถลดจ านวนพารามิเตอร์ลงได ้โดยมี
แนวคิดดงัน้ี 

t t t     
2 2 2

1 0

1 1

( )
pm

t t t i t i i t i

i i

Var I       

 

    
  

โดย  t  คือ white noise ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 0 และความแปรปรวนเท่ากบั 1 

1 2, ,..., m    คือ พารามิเตอร์ของ ARCH  

1 2, ,..., p     คือค่าพารามิเตอร์ของ GARCH 

แต่เน่ืองจาก 
2 2,t t i    คือพารามิเตอร์ท่ีเก็บขอ้มลูไม่ได ้จึงเขียนสมการโดยใชเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

2 2

t t t     และ 
2 2

1 1 1t t t       

โดย t   คือ ตวัแปรสุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นศนูย  ์
ซ่ึงจะไดส้มการในการหาความแปรปรวนในระยะยาวไดด้งัน้ี 

2 0

( , )

1

( ) ( )
1 ( )

t t Max m p

i ii

Var E
y


 




 
   

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัอนุกรมเวลามี ขั้นตอนเช่นเดียวกนักบั ARCH 
 

แบบจ าลอง GARCH in Mean (GARCH-M)  
อนุกรมเวลาทากการเงินเช่น อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม มกัจะข้ึนอยู่กบัความเส่ียง โดยมี

แนวคิดท่ีว่า ยิง่ความเส่ียงมาก จะท าให้อตัราผลตอบแทนสูงข้ึนดว้ย ดงันั้นการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเหล่านั้น
จึงควรท่ีจะน าค่าความเส่ียงเขา้มาเป็นตวัแปรอิสระตวัหน่ีงในสมการดว้ย โดยความเส่ียงน้ีค านวณไดโ้ดยใช้
สมการความแปรปรวนระยะสั้นของแบบจ าลอง GARCH นั้นเอง 

โดยการน าความแปรปรวนระยะสั้ นมาเป็นตัวแปรอธิบายตวัหน่ึงในสมการค่าเฉล่ีย จะเรียกว่า
แบบจ าลอง GARCH in Mean (GARCH-M) ซ่ึงเขียนไดด้งัน้ี 
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2

2 2 2

1 0 1 11 1
( )

t t t

t t t

m p

t t t t i t ii i

X

Var I

  

  

         

  



       
โดยการน าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระยะสั้ นมาเป็นตัวแปรอธิบายตวัหน่ึงในสมการค่าเฉล่ีย จะ

เรียกว่าแบบจ าลอง GARCH in Mean (GARCH-M) ซ่ึงเขียนไดด้งัน้ี 

 
2 2 2

1 0 1 11 1
( )

t t t

t t t

m p

t t t t i t ii i

X

Var I

  

  

         

  



       
 

แบบจ าลอง Threshold GARCH (TGARCH) 
ในโลกแห่งความเป็นจริง นั้ นเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้านลบ จะท าให้ราคาสินทรัพยท์าง

การเงินลดลง ในขณะท่ีการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันดา้นบวก จะท าให้ราคาสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึน แต่
เหตุการณ์ไม่คาดฝันด้านลบมกัจะท าให้เกิดเกิดความแปรปรวนระยะสั้ นเพ่ิมข้ึนมากกว่าการเวลาเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันดา้นบวก เรียกกว่า Leverage Effect 

โดย TGARCH เป็นแบบจ าลองท่ีใชต้วัแปรหุ่นในการแสดง Leverage Effect ซ่ึงเขียนไดด้งัน้ี 
2 2 2 2

1 0 1 1 11 1 1
( )

m r p

t t t t i t i t i t ii i i
Var I d              

        
โดยท่ี  1,t id   เม่ือ 1 0, 1,2,...,t i r     (เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันดา้นลบ ณ เวลา t-i) 

0,t id   เม่ือ 1 0t    
แบบจ าลอง Exponential GARCH (EGARCH) 

ก าหนดให้ 
t

t

t

z





ซ่ึงมีคุณสมบติัว่า ( ) 0tE z   และ  ( ) 0t tE z E z   แบบจ าลอง 

EGARCH เป็นแบบจ าลองมีการก าหนดฟังกช์นั ( )tg z  ซ่ึงใชแ้สดง Leverage Effect ดงัน้ี 

 ( ) ( )t t t tg z z z E z     
โดยท่ี tz คือ ผลกระทบของเหตุการณ์ไม่คาดฝันในทางบวกหรือลบ ท่ีส่งผลกระทบต่อฟังกช์นั 

( )g z ไม่เท่ากนั (asymmetry effect) 
( )t tz E z คือ ผลกระทบของเหตุการณ์ไม่คาดฝันในทางบวกหรือลบท่ีส่งผลกระทบต่อ

ฟังกช์นั .. เท่ากนั (symmetry effect) หรือเรียกว่า ผลกระทบของขนาด (magnitude Effect) 
λ และ ω คือพารามิเตอร์ 

แบบจ าลอง EGARCH(p,m) จะใชฟั้งกช์นั ( )g z  ในการแสดง Leverage effect ซ่ึงเขียนไดด้งัน้ี 

2 2 2 2

0 1 11 1 1
ln( ) ln( ) ( ) ; y 1

t t

t t t

p m p

t i t i i t i t i t ii i i

X

y g z
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โดยถา้ tz  มีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน เขียนอีกอยา่งไดว้่า 

2 2

1 1 1
ln( ) ln( ) ( )

p m rt i t k
t i t i i ki i k

t i t k

y y
 

     
 

 
  

 

     
 

โดยท่ี 0( 2 / )m      
ถา้หากตอ้งการทดสอบว่า อนุกรมเวลาหน่ีงมี Leverage Effect หรือไม่ ท าไดโ้ดยการทดสอบ

สมมุติฐานหลกัและสมมุติฐานรองดงัน้ี 

0 : 0H     และ 1 : 0H    
 

แบบจ าลอง Integrated GARCH (IGARCH) 
จากแบบจ าลอง GARCH(p,m) 

t t t    
2 2 2

1 0

1 1

( )
pm

t t t i t i i t i

i i

Var I       

 

    
 

เราทราบแลว้ว่าสมการความแปรปรวนระยะสั้น สามารถเขียนไดอี้กแบบดงัน้ี 
max( , )

2 2

0

1 1

( ) ( )
m p p

t i i t i i t i t

i i

        

 

     
 

และความแปรปรวนระยะยาวเขียนไดด้งัน้ี 

2 0

( , )

1

( ) ( )
1 ( )

t t Max m p

i ii

Var E
y


 




 
   

เม่ือ 
max( , )

1
( ) 1

m p

i ii
 


   กล่าวไดว้่า ความแปรปรวนในระยะยาว ( )tVar   คือค่าคงท่ีค่า

หน่ีงท่ีมากกว่าศนูย ์คือ เม่ือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขั้นแลว้จะท าให้ความแปรปรวนในระยะสั้ น จะค่อยๆ
ลดลงเมื่อเวลาผา่นไป จนกลบัเขา้สู่ค่าความแปรปรวนในระยะยาว 

แต่หาก 
max( , )

1
( ) 1

m p

i ii
 


   หรือ 

2

0

1 1

1
pm

t i i

i i

   
 

    
 เราจะกล่าวได้ว่า 

ความแปรปรวนในระยะยาวมีค่าเป็นอนนัต ์นั้นคือ เม่ือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดข้ึน แลว้ค่าความแปรปรวน
ระยะสั้น จะไม่ลดลง แต่จะค่อยเพ่ือข้ึนเร่ือยๆ จนเป็นอนนัต ์เราจะเรียกแบบจ าลองลกัษณะน้ีว่า แบบจ าลอง 
Integrated GARCH (IGARCH) 

 
3.1.5 วดัความแม่นย าของการพยากรณ์ 

การศึกษาคร้ังน้ีจะใชค่้าสถิติ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ในการประเมินความแม่นย  าของ
การพยากรณ์ โดยเป็นตวัทดสอบความคลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์กบัขอ้มูลจริงยิ่งมีค่าน้อยยิ่งแสดงถึงความ
แม่นย  าท่ีมากค านวณไดจ้าก 
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โดย ˆ
tY  ค่าพยากรณ์ช่วงเวลาท่ี t 

 
tY  ขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนจริงช่วงเวลาท่ี t 

 h  จ านวนขอ้มลูท่ีใชท้ดสอบ 
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ข้อมูลเบือ้งต้น 

พิจารณามลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมประเภทต่างๆท่ีท าการศึกษา โดยใชข้อ้มลูราคาปิดของ
วนัท าการสุดทา้ยในแต่ละเดือน ตัง่แต่เร่ิมจดัตัง่กองทุนจนถึง 31/12/2560 ไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 4.1 ค่าสถิติท่ีส าคญัของมลูค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ 
กองทุนรวม T-CASH T-TSB BTP BCARE TMBGOLD 
จ านวนขอ้มลู 149.00 230.00 240.00 125.00 145.00 
ค่าต ่าสุด 10.00 10.04 2.61 7.79 10.12 
ค่าสูงสุด 13.19 20.81 51.69 28.85 25.08 
ค่าเฉล่ีย 11.79 15.99 16.51 16.09 17.04 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 2.97 13.90 7.36 3.72 

 
4.2 ศึกษาหาแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกองทุนรวมแต่ละประเภท 

โดยการเลือกแบบจ าลองท่ีจะน ามาเปรียบเทียบความแม่นย  าแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ตามแผนผงัต่อไปน้ี 
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โดยท่ี หากขอ้มลูเขา้เกณฑม์ากกว่า 1 หรือแต่ละกลุ่มเลือกแบบจ าลองซ ้ากนั จะเลือกเพียง 1 แบบจ าลองท่ีให้ค่า AIC ต ่า
ท่ีสุด โดยท่ีแบบจ าลองท่ีจะน ามาพิจารณาจะตอ้งไม่มีปัญหาขดัแยง้กบัเง่ือนไขต่างๆขอบแบบจ าลองนั้นๆ 
 

4.2.1 ทดสอบความน่ิงของข้อมูล (unit root test) 

สามารถดูไดง่้ายๆจาก P-value ว่าปฏิเสธสมมุติฐานท่ีระดบันยัส าคญัต่างๆหรือไม่ โดยหากขอ้มูลไม่มีความ

น่ิง P-value จะสูงกว่า 0.1, 0.05, 0.01 ตามล าดบั โดยในท่ีน้ีเราจะดูท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 เป็นส าคญัโดยขอ้มลูท่ีสามารถ

ใชแ้บบจ าลองไดจ้ะตอ้งมีความน่ิง 

  

•Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) 

•Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) 

กลุม่ 1 แบบจ าลองท่ีไมมี่ตวัแปร
ความเส่ียงและไมมี่ความไม่

สมมาตรของเกิดเหตกุารไมค่าดฝัน 

•GARCH in Mean (GARCH-M) 

•Threshold GARCH in Mean (TGARCH-M) 

•Exponential GARCH in Mean (EGARCH-M) 

•Integrated GARCH in Mean (IGARCH-M)  

กลุม่ 2 แบบจ าลองท่ีมีการเพิม่
ความเส่ียงเข้ามาเป็นตวัแปรในการ

พยากร 

•Threshold GARCH (TGARCH) 

•Exponential GARCH (EGARCH) 

•Threshold GARCH in Mean (TGARCH-M) 

•Exponential GARCH in Mean (EGARCH-M) 

กลุม่ 3 แบบจ าลองท่ีแสดงความไม่
สมมาตรของการเกิดเหตกุารณ์ไม่

คาดฝัน 

•Integrated GARCH (IGARCH)  

•Integrated GARCH in Mean (IGARCH-M)  

กลุม่ 4 แบบจ าลองท่ีความ
แปรปรวนระยะสัน้เพิม่ขึน้เร่ือยๆ จน

เป็นอนนัต์ 
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ตารางท่ี 4.2 ค่า P-value ADF test จากการทดสอบ Unit Root 

Level of difference ADF test Fund 
None Intercept Trend and Intercept 

P-value P-value P-value 

0 

T-CASH 0.9656 0.4275 0.0243 
T-TSB 1.0000 0.1528 0.2120 
BTP 1.0000 1.0000 0.9571 
BCARE 0.9893 0.9745 0.3692 
TMBGOLD 0.8024 0.2813 0.8839 

1 

T-CASH 0.2586 0.4332 0.5302 
T-TSB 0.0009 0.0000 0.0000 
BTP 0.0000 0.0000 0.0000 
BCARE 0.0000 0.0000 0.0000 
TMBGOLD 0.0000 0.0000 0.0000 

2 T-CASH 0.0000 0.0000 0.0000 

 
จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดว้่า ขอ้หน่วยลงทุน T-TSB, BTP, BCARE และ TMBGOLD เป็น order of 

integration เท่ากบั 1 หรือ I(1) ส่วน T-CASH เป็น order of integration เท่ากบั 2 หรือ I(2) 
 

4.2.3 ศึกษาหาแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน(T-CASH) 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่า AIC ท่ีต ่าท่ีสุดของแบบจ าลองแต่ละกลุ่ม(T-CASH) 
รายการ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

แบบจ าลองที่ AIC ต ่าสุด GARCH ไม่เขา้เกณฑ ์ EGARCH IGARCH 
AIC -9.283063 - -9.288901 -9.176919 

1. ประมาณค่าจากแบบจ าลอง ARIMA-GARCH, ARIMA-EGARCH, ARIMA-IGARCH 
 (1) แบบจ าลอง ARIMA-GARCH 

จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้
รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ GARCH(2,1) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 

สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(13,2,2) ไดด้งัน้ี 
2( ) ( )t tL NAV L     

โดยท่ี 3 9 13

1 3 9 13( ) 1L L L L L          
2

2( ) 1L L    
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-GARCH(2,1) ไดด้งัน้ี 

2 2 2 2

0 1 1 2 2 1 1t t t t              
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ตาราง 4.4 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-GARCH(2,1) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  -0.386319 -5.890138 0.0000 

3  0.246832 4.332154 0.0000 

9  0.149090 2.321102 0.0203 

13  -0.200740 -4.065814 0.0000 

2  0.132036 1.758727 0.0786 

0  -6.64E-09 -0.282238 0.7778 

1  0.104076 86.43901 0.0000 

2  -0.135905 -177.7178 0.0000 

1  1.027141 3620.931 0.0000 

AIC  -9.283063  
  

จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่กบัมูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง สาม เกา้ และ สิบสาม คาบเวลาท่ีผ่านมา และข้ึนอยู่กบัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ี
เกิดข้ึนใน สอง คาบเวลาท่ีผ่านมา โดยท่ีความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยู่กบัค่า squared error ท่ี
เกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผา่นมา และค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในคาบเวลาท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(2) แบบจ าลอง ARIMA-EGARCH 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ EGARCH(2,1) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(13,2,2) ไดด้งัน้ี 

2( ) ( )t tL NAV L     
โดยท่ี 3 9 13

1 3 9 13( ) 1L L L L L          
2

2( ) 1L L    
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-EGARCH(2,1) ไดด้งัน้ี 

2 21 2 1
0 1 2 1 1 1
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ตาราง 4.5 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-EGARCH(2,1) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  -0.335979 -4.578495 0.0000 

3  0.230006 4.240861 0.0000 

9  0.131988 2.188075 0.0287 

13  -0.183803 -3.849983 0.0001 

2  0.159920 2.136677 0.0326 

0  -0.000941 -0.011483 0.9908 

1  0.262210 1.968349 0.0490 

2  -0.389295 -5.560966 0.0000 

1  0.106910 2.295315 0.0217 

1  0.992543 5.7E+103 0.0000 
AIC  -9.288901  

 
 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่กบัมูลค่า

หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง สาม เกา้ และ สิบสาม คาบเวลาท่ีผ่านมา และข้ึนอยู่กบัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ี
เกิดข้ึนใน สอง คาบเวลาท่ีผา่นมา โดยท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผ่านมา และค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในคาบเวลาท่ีผ่านมา อีกทั้งยงัมีความความไม่
สมมาตรของการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(3) แบบจ าลอง ARIMA-IGARCH 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ IGARCH(2,1) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(13,2,2) ไดด้งัน้ี 

2( ) ( )t tL NAV L     
โดยท่ี 3 9 13

1 3 9 13( ) 1L L L L L          
2

2( ) 1L L    
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-IGARCH(2,1) ไดด้งัน้ี 
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ตาราง 4.6 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-IGARCH(2,1) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  -0.331391 -4.429755 0.0000 

3  0.276227 3.221638 0.0013 

9  0.162018 1.806735 0.0708 

13  -0.197093 -2.721211 0.0065 

2  0.181306 1.718840 0.0856 

1  0.299916 2.562577 0.0104 

2  -0.234618 -1.801529 0.0716 

1 2(1 )    0.934702 39.96028 0.0000 
AIC  -9.288901  

 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่กบัมูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง สาม เกา้ และ สิบสาม คาบเวลาท่ีผ่านมา และข้ึนอยู่กบัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ี
เกิดข้ึนใน สอง คาบเวลาท่ีผา่นมา โดยท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผา่นมา และเม่ือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดข้ึน แลว้ค่าความแปรปรวนระยะสั้ นจะไม่ลดลง แต่
จะค่อยเพ่ือข้ึนเร่ือยๆ จนเป็นอนนัต ์

2. การพยากรณ์ (Forecasting) 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้การพยากรณ์แบบ Dynamic forecast โดยพยากรณ์ไป 12 

ช่วงเวลา หรือคิดเป็น 12 เดือน โดยเร่ิม และน าขอ้มลู 5 เดือนแรกท่ีพยากรณ์ไดม้าเช็คความแม่นย  ากบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
จริง คือช่วงตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 โดยใชค่้าค่าสถิติ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ใน
การประเมินความแม่นย  าของการพยากรณ์ ไดผ้ลดงัตารางต่อปีน้ี 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่า MAPE ของการพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองต่างๆ ของกองทุน T-CASH 
DATE T-CASH GARCH EGARCH IGARCH 

31/1/2561 13.20120 13.20089 13.20090 13.20100 
28/2/2561 13.21270 13.21177 13.21183 13.21189 
30/3/2561 13.22430 13.22375 13.22372 13.22389 
30/4/2561 13.23340 13.23499 13.23503 13.23526 
31/5/2561 13.24360 13.24596 13.24604 13.24618 

MAPE 0.00869 0.00879 0.00885 
 จากการวิเคราะห์การพยากรณ์ พบว่า ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของแบบจ าลองทัง่สามแบบนั้นเคล่ือนท่ีไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัขอ้มลูจริง โดยแบบจ าลองท่ีมีค่าความแม่นย  ามากท่ีสุดคือแบบจ าลอง ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) 
ma(2) และ GARCH(2,1) ซ่ึงให้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุด 
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4.2.4 ศึกษาหาแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัต(ิT-TSB) 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่า AIC ท่ีต ่าท่ีสุดของแบบจ าลองแต่ละกลุ่ม 
รายการ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

แบบจ าลองท่ี AIC ต ่าสุด ไม่เขา้เกณฑ ์ ไม่เขา้เกณฑ ์ EGARCH-M ไม่เขา้เกณฑ ์
AIC - - -57.45729 - 
1. ประมาณค่าจากแบบจ าลอง ARIMA-EGARCH-M 

 (2) แบบจ าลอง ARIMA-EGARCH-M 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(3) ar(11) d(1) ma(1) ma(3) และ EGARCH(1,3) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(11,1,3) ไดด้งัน้ี 

1 2( ) ( )t tL NAV L       
โดยท่ี 3 11

3 11( ) 1L L L      
1 3

1 3( ) 1L L L      
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-EGARCH-M(2,1) ไดด้งัน้ี 
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ตาราง 4.9 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-EGARCH-M(2,1) 

ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

  1.13E-15 160.6844 0.0000 

3  0.149655 65.47565 0.0000 

11  0.127132 424.5197 0.0000 

1  1.85E+14 20.65052 0.0000 

3  1.74E+15 72.40844 0.0000 

0  -16.99044 -178.4667 0.0000 

1  1.287544 140.7149 0.0000 

1  0.558646 54.95664 0.0000 

1  1.085816 583.6857 0.0000 

2  -0.464780 -226.4582 0.0000 

3  0.194585 116.4022 0.0000 
AIC  -57.45729  

จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่กบัมูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน สาม และ สิบเอ็ด คาบเวลาท่ีผ่านมา และข้ึนอยู่กบัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ีเกิดข้ึนใน 
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หน่ึง และ สาม คาบเวลาท่ีผ่านมา อีกทั้งยงัข้ึนอยู่กบัค่าความแปรปรวน โดยท่ีความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไขของ
แบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผ่านมา และค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในสาม
คาบเวลาท่ีผา่นมา อีกทั้งยงัมีความความไม่สมมาตรของการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. การพยากรณ์ (Forecasting) 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชก้ารพยากรณ์แบบ Dynamic forecast โดยพยากรณ์ไป 12 ช่วงเวลา หรือ

คิดเป็น 12 เดือน โดยเร่ิม และน าขอ้มูล 5 เดือนแรกท่ีพยากรณ์ไดม้าเช็คความแม่นย  ากบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง คือช่วง
ตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 โดยใชค่้าค่าสถิติ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ในการประเมิน
ความแม่นย  าของการพยากรณ์ ไดผ้ลดงัตารางต่อปีน้ี 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่า MAPE ของการพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองต่างๆ ของกองทุน T-TSB 

DATE T-TSB EGARCH-M 
31/1/2561 20.84770 20.81562 
28/2/2561 20.87470 20.82602 
30/3/2561 20.89810 20.83445 
30/4/2561 20.90180 20.84064 
31/5/2561 20.90290 20.84727 

MAPE 0.25008 

 เน่ืองจากมีแบบจ าลองท่ีเข้าเกณฑ์ต่างๆในบทท่ี 3 ท่ีสามารถใช้พยกรณ์ได้เพียงแบบจ าลองเด่ียวคือ 
แบบจ าลอง ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(1) ma(2) และ EGARCH-M(2,1) 

4.2.5 ศึกษาหาแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล(BTP) 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่า AIC ท่ีต ่าท่ีสุดของแบบจ าลองแต่ละกลุ่ม 
รายการ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

แบบจ าลองท่ี AIC ต ่าสุด GARCH EGARCH-M EGARCH-M ไม่เขา้เกณฑ ์
AIC 2.043538 1.986652 1.986652 - 

1. ประมาณค่าจากแบบจ าลอง ARIMA-GARCH, ARIMA-EGARCH-M 
 (1) แบบจ าลอง ARIMA-GARCH 

จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้
รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(3) d(1) ma(3) และ GARCH(1,2) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 

สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(3,1,3) ไดด้งัน้ี 
1( ) ( )t tL NAV L     

โดยท่ี 3

1 3( ) 1L L L      
3

3( ) 1L L    
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-GARCH(1,2) ไดด้งัน้ี 

2 2 2 2

0 1 1 1 1 2 2t t t t              
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ตาราง 4.12 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-GARCH(1,2) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  0.169648 4.198052 0.0000 

3  -0.631670 -9.191236 0.0000 

3  0.789462 17.27805 0.0000 

0  0.016788 4.077952 0.0000 

1  0.453029 6.073516 0.0000 

1  0.988776 29.43025 0.0000 

2  -0.335569 -28.46238 0.0000 
AIC  2.043538  

 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่กบัมูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง และ สาม คาบเวลาท่ีผา่นมา และข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ีเกิดข้ึนใน สาม 
คาบเวลาท่ีผา่นมา โดยท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่า squared error ท่ีเกิดข้ึนในคาบเวลา
ท่ีผา่นมา และค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(2) แบบจ าลอง ARIMA-EGARCH-M 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(3) d(1) ma(3) และ EGARCH-M(1,2) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(3,1,3) ไดด้งัน้ี 

1( ) ( )t tL NAV L       
โดยท่ี 3

1 3( ) 1L L L      
3

3( ) 1L L    
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-EGARCH(1,2) ไดด้งัน้ี 

2 2 21 1
0 1 1 1 1 2 2
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ตาราง 4.13 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-EGARCH-M(2,1) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

  0.262212 2.870512 0.0041 

1  0.118073 1.724513 0.0846 

3  -0.537885 -2.965858 0.0030 

3  0.674868 3.971297 0.0001 

0  -0.040320 -1.318120 0.1875 

1  0.053717 1.350698 0.1768 

1  0.106869 2.434922 0.0149 

1  1.499145 6.414261 0.0000 

2  -0.501356 -2.152940 0.0313 

AIC  1.986652  
 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่กบัมูลค่า

หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง และ สาม คาบเวลาท่ีผา่นมา และข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ีเกิดข้ึนใน สาม 
คาบเวลาท่ีผ่านมา อีกทั้งยงัข้ึนอยู่กบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยท่ีความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไขของแบบจ าลอง
ข้ึนอยูก่บัค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผา่นมา อีกทั้งยงัมีความความไม่สมมาตรของการเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. การพยากรณ์ (Forecasting) 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้การพยากรณ์แบบ Dynamic forecast โดยพยากรณ์ไป 12 
ช่วงเวลา หรือคิดเป็น 12 เดือน โดยเร่ิม และน าขอ้มูล 5 เดือนแรกท่ีพยากรณ์ไดม้าเช็คความ
แม่นย  ากับข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริง คือช่วงตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 โดยใช้ค่า
ค่าสถิติ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ในการประเมินความแม่นย  าของการ
พยากรณ์ ไดผ้ลดงัตารางต่อปีน้ี 

ตารางท่ี 4.14 แสดงค่า MAPE ของการพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองต่างๆ ของกองทุน BTP 
DATE BTP GARCH EGARCH-M 

31/1/2561 52.17860 52.50061 52.66926 
28/2/2561 51.91800 51.94577 52.66110 
30/3/2561 52.59150 52.58043 53.62545 
30/4/2561 53.14350 52.17605 53.88396 
31/5/2561 52.98650 52.45793 54.60640 

MAPE 0.70194 1.75763 
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 จากการวิเคราะห์การพยากรณ์ พบว่า ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของแบบจ าลองGARCHนั้น
เคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มลูจริง โดยแบบจ าลองท่ีมีค่าความแม่นย  ามากท่ีสุดก็คือแบบจ าลอง ar(1) ar(3) 
d(1) ma(3) และ GARCH(1,2) ซ่ึงให้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุด 

4.2.6 ศึกษาหาแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค่า AIC ท่ีต ่าท่ีสุดของแบบจ าลองแต่ละกลุ่ม 
รายการ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

แบบจ าลองท่ี AIC ต ่าสุด ARCH IGARCH-M TGARCH IGARCH-M 
AIC 1.841869 -90.27875 -0.897908 2.037531 

1. ประมาณค่าจากแบบจ าลอง ARIMA-ARCH, ARIMA-TGARCH-M, ARIMA-IGARCH-M 
 (1) แบบจ าลอง ARIMA-ARCH 

จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้
รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(5)  d(1) ma(1) ma(3) และ ARCH(4) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 

สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(5,1,3) ไดด้งัน้ี 
1( ) ( )t tL NAV L     

โดยท่ี 5

1 5( ) 1L L L      
1 3

1 3( ) 1L L L      
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-ARCH(4) ไดด้งัน้ี 
2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4t t t t t                  
ตาราง 4.16 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-ARCH(4) 

ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  0.169648 3.525711 0.0004 

5  -0.631670 -0.367736 0.7131 

1  0.789462 -2.913871 0.0036 

3  0.789462 -0.677782 0.4979 

0  0.051111 2.284063 0.0224 

1  -0.083790 -1.518435 0.1289 

2  0.243139 2.478023 0.0132 

3  0.503423 2.786326 0.0053 

4  0.520041 2.509884 0.0121 

AIC  1.841869  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2766 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยูก่บัมลูค่า
หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง คาบเวลาท่ีผา่นมา และข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง คาบเวลา
ท่ีผา่นมา โดยท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่า squared error ท่ีเกิดข้ึนใน สอง สาม และ ส่ี 
คาบเวลาท่ีผา่นมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(2) แบบจ าลอง ARIMA-TGARCH 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ TGARCH-M(1,1) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(5,1,3) ไดด้งัน้ี 

1( ) ( )t tL NAV L     

โดยท่ี 5

1 5( ) 1L L L      
1 3

1 3( ) 1L L L      
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-TGARCH(1,2) ไดด้งัน้ี 

2 2 2 2

0 1 1 1 1 1 1t t t t              
ตาราง 4.17 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-TGARCH(1,1) 

ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  -0.298332 -3.364907 0.0008 

5  0.094709 1.103948 0.2696 

1  3.917073 14.34467 0.0000 

3  0.122757 0.314832 0.7529 

0  0.000364 2.242480 0.0249 

1  0.083333 1.052885 0.2924 

1  -0.135336 -1.706549 0.0879 

1  0.985557 19.20123 0.0000 

AIC  -0.897908  
 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่

กบัมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง คาบเวลาท่ีผา่นมา และข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง 
คาบเวลาท่ีผา่นมา โดยท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนใน
คาบเวลาท่ีผา่นมา อีกทั้งยงัมีความความไม่สมมาตรของการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(3) แบบจ าลอง ARIMA-IGARCH-M 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ IGARCH-M(2,1) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(5,1,3) ไดด้งัน้ี 
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1 2( ) log( ) ( )t tL NAV L        

โดยท่ี 5

1 5( ) 1L L L      
1 3

1 3( ) 1L L L      
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-IGARCH-M(2,1) ไดด้งัน้ี 

2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1(1 )t t t t               
ตาราง 4.18 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-IGARCH-M(2,1) 

ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  -0.114255 -3.297386 0.0010 

1  1.017845 189.7228 0.0000 

5  -0.017845 -27.35800 0.0000 

1  -0.933321 -17.04773 0.0000 

3  -0.23611 -0.404483 0.6859 

1  -0.275379 0.071365 0.0001 

2  -0.104797 -1.706549 0.0500 

1 2(1 )    0.829418 19.20123 0.0000 

AIC  2.037531  
 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยูก่บัมลูค่า

หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง และ ห้า คาบเวลาท่ีผา่นมา และข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือน (error) ท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง 
และ สาม คาบเวลาท่ีผา่นมา โดยท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่าความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผา่นมา และเม่ือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดข้ึน แลว้ค่าความแปรปรวนระยะสั้นจะไม่ลดลง แต่
จะค่อยเพ่ือข้ึนเร่ือยๆ จนเป็นอนนัต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. การพยากรณ์ (Forecasting) 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชก้ารพยากรณ์แบบ Dynamic forecast โดยพยากรณ์ไป 12 

ช่วงเวลา หรือคิดเป็น 12 เดือน โดยเร่ิม และน าขอ้มลู 5 เดือนแรกท่ีพยากรณ์ไดม้าเช็คความแม่นย  ากบัขอ้มลูท่ีเกิดข้ึน
จริง คือช่วงตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 โดยใชค่้าค่าสถิติ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ใน
การประเมินความแม่นย  าของการพยากรณ์ ไดผ้ลดงัตารางต่อปีน้ี 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่า MAPE ของการพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองต่างๆ ของกองทุน BCARE 
DATE BCARE ARCH TGARCH IGARCH-M 

31/1/2561 29.01540 27.88656 27.91778 28.07916 
28/2/2561 28.36510 27.87101 27.94117 28.30136 
30/3/2561 27.87450 27.89110 27.87201 28.58611 
30/4/2561 27.64650 27.91099 27.89300 28.91020 
31/5/2561 29.12390 27.93837 27.85576 29.28022 

MAPE 2.14385 2.10646 2.22240 
 จากการวิเคราะห์การพยากรณ์ พบว่า ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของแบบจ าลองทัง่สามแบบนั้นไม่ต่างจากขอ้มลู

จริงมากนกั โดยแบบจ าลองท่ีมีค่าความแม่นย  ามากท่ีสุดคือแบบจ าลอง ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ 
TGARCH(2,1) ซ่ึงให้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุด 

4.2.7 ศึกษาหาแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์(TMBGOLD) 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่า AIC ท่ีต ่าท่ีสุดของแบบจ าลองแต่ละกลุ่ม 
รายการ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

แบบจ าลองท่ี AIC ต ่าสุด ARCH ARCH-M ไม่เขา้เกณฑ ์ IGARCH-M 
AIC 2.323111 2.268612 - 2.461338 

 
1. ประมาณค่าจากแบบจ าลอง ARIMA-ARCH, ARIMA-ARCH-M, ARIMA-IGARCH-M 
(1) แบบจ าลอง ARIMA-ARCH 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ไดรู้ปแบบของ

อนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH(4) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(21,1,0) ไดด้งัน้ี 

1( ) ( )t tL NAV L     

โดยท่ี 6 21

1 6 21( ) 1L L L L        

( ) 1L   
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-ARCH(4) ไดด้งัน้ี 

2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4t t t t t                  
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ตาราง 4.21 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-ARCH(4) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

1  -0.239308 -2.816208 0.0049 

6  0.209367 3.109543 0.0019 

21  0.217798 2.416911 0.0157 

0  0.205149 0.708886 0.4784 

1  0.101553 -0.100659 0.9198 

2  -0.007542 0.931857 0.3514 

3  0.080788 2.999587 0.0027 

4  0.603065 2.416911 0.0157 

AIC  2.323111  
 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยูก่บัมลูค่า

หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง หก และ ยีสิ่บเอ็ด คาบเวลาท่ีผา่นมา โดยท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของ
แบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่า squared error ท่ีเกิดข้ึนใน สาม และ ส่ีคาบเวลาท่ีผา่นมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(2) แบบจ าลอง ARIMA-ARCH-M 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH-M(4) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(21,1,0) ไดด้งัน้ี 

1 2( ) log( ) ( )t tL NAV L        

โดยท่ี 6 21

1 6 21( ) 1L L L L        

( ) 1L   
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-ARCH-M(4) ไดด้งัน้ี 

2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4t t t t t                  
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ตาราง 4.22 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-ARCH-M(4) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

   -0.066228 -1.775507 0.0758 

1  -0.306131 -4.530200 0.0000 

6  0.168815 2.427594 0.0152 

21  0.268623 4.240410 0.0000 

0  0.174418 2.685284 0.0072 

1  0.041952 0.386753 0.6989 

2  -0.036213 -2.667953 0.0076 

3  0.104819 1.195373 0.2319 

4  0.790951 3.344747 0.0008 

AIC  2.268612  
 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่

กบัมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง หก และ ยีสิ่บเอด็ คาบเวลาท่ีผา่นมา อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บัค่าความแปรปรวน โดย
ท่ีความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยูก่บัค่า squared error ท่ีเกิดข้ึนใน สาม และ ส่ีคาบเวลาท่ีผา่นมา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(2) แบบจ าลอง ARIMA-ARCH-M 
จากการทดลองหารูปแบบต่างๆ ประกอบกบัการวิเคราะห์ ACF และ PACF ได้

รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมคือ ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH-M(4) ซ่ึงมีสมการต่างๆดงัน้ี 
สมการความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ARIMA(21,1,0) ไดด้งัน้ี 

1 2( ) log( ) ( )t tL NAV L        

โดยท่ี 6 21

1 6 21( ) 1L L L L        

( ) 1L   
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการความแปรปรวน ARIMA-ARCH-M(4) ไดด้งัน้ี 

2 2 2

1 1 1 1(1 )t t t         
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ตาราง 4.23 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง ARIMA-ARCH-M(4) 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Z-Statistic Prob. 

   -0.074299 -2.466879 0.0136 

1  -0.154351 -1.885158 0.0594 

6  0.171564 2.157160 0.0310 

21  0.163812 2.166981 0.0302 

1  0.078257 4.042890 0.0001 

1(1 )  0.921743 47.61905 0.0000 
AIC  2.461338  

 จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในคาบเวลา t จะข้ึนอยู่กบัมูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน หน่ึง หก และ ยี่สิบเอ็ด คาบเวลาท่ีผ่านมา อีกทั้งยงัข้ึนอยู่กบัค่าความแปรปรวน โดยท่ีความ
แปรปรวนอย่างมีเง่ือนไขของแบบจ าลองข้ึนอยู่กับความคลาดเหลือนท่ีเกิดข้ึนในคาบเวลาท่ีผ่านมา และเม่ือมี
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดข้ึน แลว้ค่าความแปรปรวนระยะสั้นจะไม่ลดลง แต่จะค่อยเพ่ือข้ึนเร่ือยๆ จนเป็นอนันต์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

2. การพยากรณ์ (Forecasting) 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้การพยากรณ์แบบ Dynamic forecast โดยพยากรณ์ไป 12 

ช่วงเวลา หรือคิดเป็น 12 เดือน โดยเร่ิม และน าขอ้มลู 5 เดือนแรกท่ีพยากรณ์ไดม้าเช็คความแม่นย  ากบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
จริง คือช่วงตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 โดยใชค่้าค่าสถิติ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ใน
การประเมินความแม่นย  าของการพยากรณ์ ไดผ้ลดงัตารางต่อปีน้ี 
ตารางท่ี 4.24 แสดงค่า MAPE ของการพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองต่างๆ ของกองทุน TMBGOLD 

DATE TMBGOLD ARCH ARCH-M IGARCH-M 
31/1/2561 17.33700 17.49105 17.56158 17.57164 
28/2/2561 16.97540 17.49713 17.54446 17.65629 
30/3/2561 16.96610 17.72242 17.88680 17.90044 
30/4/2561 16.97970 17.61951 17.80843 17.91880 
31/5/2561 16.99320 17.46294 17.68561 17.87969 

MAPE 2.99043 3.80594 4.32380 
 จากการวิเคราะห์การพยากรณ์ พบว่า ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของแบบจ าลองทัง่สามแบบนั้นไม่ต่างจากขอ้มลู
จริงมากนกั โดยแบบจ าลองท่ีมีค่าความแม่นย  ามากท่ีสุดคือแบบจ าลอง ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH(4) ซ่ึงให้ค่า 
MAPE ต ่าท่ีสุด 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์แบบจ าลองอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่าของกองทุนเปิดธนชาตบริ
หารเงิน(T-CASH) กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบติั(T-TSB) กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล(BTP) กองทุนเปิดบวัหลวงโก
ลบอลเฮลธ์แคร์(BCARE) กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์(TMBGOLD) โดยใช้แนวคิดจากแบบจ าลอง 
Autoregressive Moving Average (ARMA) แบบจ าลอง Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 
แบบจ าลอง Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) แบบจ าลอง Generalized Autoregressive 
Conditional Heteroscedasticity (GARCH) แบบจ าลอง GARCH in Mean (GARCH-M) แบบจ าลอง Threshold 
GARCH (TGARCH) แบบจ าลอง Exponential GARCH (EGARCH) แบบจ าลอง Integrated GARCH (IGARCH) มี
ขอ้สรุปดงัน้ี 

5.1.1 แบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรับกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) 

ในการทดสอบ unit root ของมลูค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) 

พบว่ามีลกัษณะน่ิง (stationary) ท่ีระดบั 2nd   

และเม่ือพิจารณา Correlogram ของอนุกรมเวลาของมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีน่ิงแลว้เพ่ือสร้าง

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ไม่มีปัญหา Autocorrelation และน าไปตรวจสอบความเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะใชแ้บบจ าลองอ่ืนๆเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า 

Akaike Information Criterion ท่ีต ่าสุด ไดคื้อ 

 ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ GARCH(2,1) 

 ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ EGARCH(2,1) 

 ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ IGARCH(2,1) 

จากนั้นน าแบบจ าลองไปพยากรณ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเพ่ือหาแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดโดยท าการ

เทียบกบัขอ้มลูจริง 5 ช่วงเวลาตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 เพ่ือหาค่า MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error) โดยแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแบบจ าลองท่ีให้ค่า MAPE ต ่าสุดซ่ึงก็

คือ แบบจ าลอง ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ GARCH(2,1) โดยให้ค่าพยากรณ์คือ 

13.20089, 13.21177, 13.22375, 13.23499, 13.24596โดยจะไดค่้า MAPE เท่ากบั 0.00869 

5.1.2 แบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรับกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัต ิ(T-TSB) 

ในการทดสอบ unit root ของมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบติั(T-TSB) พบว่ามี

ลกัษณะน่ิง (stationary) ท่ีระดบั 1st   

และเม่ือพิจารณา Correlogram ของอนุกรมเวลาของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีน่ิงแล้วเพ่ือสร้าง

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ไม่มีปัญหา Autocorrelation และน าไปตรวจสอบความเหมาะสม
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เพ่ือท่ีจะใชแ้บบจ าลองอ่ืนๆเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า 

Akaike Information Criterion ท่ีต ่าสุด ไดคื้อ 

 ar(3) ar(11) d(1) ma(1) ma(3) และ EGARCH-M(1,3) 

 เน่ืองจากแบบจ าลองท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งหมดมีเพียงแบบจ าลองเด่ียวดงันั้นแบบจ าลองท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดคือ ar(3) ar(11) d(1) ma(1) ma(3) และ EGARCH-M(1,3)โดยให้ค่าพยากรณ์คือ 20.81562 , 

20.82602, 20.83445, 20.84064, 20.84727 โดยจะไดค่้า MAPE เท่ากบั 0.25008 

5.1.3 แบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรับกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) 

ในการทดสอบ unit root ของมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงทศพล (BTP) พบว่ามี

ลกัษณะน่ิง (stationary) ท่ีระดบั 1st   

และเม่ือพิจารณา Correlogram ของอนุกรมเวลาของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีน่ิงแล้วเพ่ือสร้าง

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ไม่มีปัญหา Autocorrelation และน าไปตรวจสอบความเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะใชแ้บบจ าลองอ่ืนๆเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า 

Akaike Information Criterion ท่ีต ่าสุด ไดคื้อ 

 ar(1) ar(3) d(1) ma(3) และ TGARCH(1,2) 

 ar(1) ar(3) d(1) ma(3) และ EGARCH-M(1,2) 

 จากนั้นน าแบบจ าลองไปพยากรณ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเพ่ือหาแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดโดยท าการ

เทียบกับข้อมูลจริง 5 ช่วงเวลาตั้ งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 เพ่ือหาค่า MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error) โดยแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแบบจ าลองท่ีให้ค่า MAPE ต ่าสุดซ่ึงก็

คือ แบบจ าลอง ar(1) ar(3) d(1) ma(3) และ GARCH(1,2) โดยให้ค่าพยากรณ์คือ 52.50061, 51.94577, 

52.58043, 52.17605, 52.45793 โดยจะไดค่้า MAPE เท่ากบั 0.70194 

5.1.4 แบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรับกองทุนเปิดโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 

ในการทดสอบ unit root ของมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ 

(BCARE) พบว่ามีลกัษณะน่ิง (stationary) ท่ีระดบั 1st   

และเม่ือพิจารณา Correlogram ของอนุกรมเวลาของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีน่ิงแล้วเพ่ือสร้าง

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ไม่มีปัญหา Autocorrelation และน าไปตรวจสอบความเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะใชแ้บบจ าลองอ่ืนๆเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า 

Akaike Information Criterion ท่ีต ่าสุด ไดคื้อ 

 ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ ARCH(4) 

 ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ TGARCH-M(1,1) 

 ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ IGARCH-M(2,1)  
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จากนั้นน าแบบจ าลองไปพยากรณ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเพ่ือหาแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดโดยท าการ

เทียบกบัขอ้มูลจริง 5 ช่วงเวลาตั้ งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 เพ่ือหาค่า MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error) โดยแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแบบจ าลองท่ีให้ค่า MAPE ต ่าสุดซ่ึงก็

คือ แบบจ าลอง ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ TGARCH(2,1) โดยให้ค่าพยากรณ์คือ 27.91778, 

27.94117, 27.87201, 27.89300, 27.85576โดยจะไดค่้า MAPE เท่ากบั 2.10646 

5.1.5 แบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรับกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD) 

ในการทดสอบ unit root ของมลูค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย โกลด ์ฟันด์

(TMBGOLD) พบว่ามีลกัษณะน่ิง (stationary) ท่ีระดบั 1st   

และเม่ือพิจารณา Correlogram ของอนุกรมเวลาของมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีน่ิงแลว้เพ่ือสร้าง

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ไม่มีปัญหา Autocorrelation และน าไปตรวจสอบความเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะใชแ้บบจ าลองอ่ืนๆเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า 

Akaike Information Criterion ท่ีต ่าสุด ไดคื้อ 

 ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH(4) 

 ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH-M(4) 

 ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ IGARCH-M(4)  

จากนั้นน าแบบจ าลองไปพยากรณ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเพ่ือหาแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดโดยท าการ

เทียบกบัขอ้มลูจริง 5 ช่วงเวลาตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 เพ่ือหาค่า MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error) โดยแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือแบบจ าลองท่ีให้ค่า MAPE ต ่าสุดซ่ึงก็

คือ แบบจ าลอง ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH(4) โดยให้ค่าพยากรณ์คือ 17.49105, 17.49713, 

17.72242, 17.61951, 17.46294 โดยจะไดค่้า MAPE เท่ากบั 2.99043 

5.1.6 วเิคราะห์ความแม่นย า 

ตารางท่ี 5.1 แสดงความระดบัความเส่ียงและความค่าความแม่นย  าของแต่ละกองทุน 

ช่ือกองทุน ระดบัความเส่ียง แบบจ าลอง MAPE 
T-CASH 1 GARCH -0.00869 
T-TSB 2 E-GARCH-M 0.25008 
BTP 6 GARCH 0.70194 

BCARE 7 TGARCH 2.10646 
TMBGOLD 8 ARCH 2.99043 

จากผลการศึกษาให้คร้ังน้ีจะสังเกตไดว้่า ค่า MAPE นั้นจะแม่นย  ามากท่ีสุดเม่ือระดบัความเส่ียงของ

กองทุนนั้นต ่ามากท่ีสุดและความแม่นย  าจะลดลงตามความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน จึงอาจสรุปไดว้่าความแม่นย  าในการ



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2775 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

พยากรณ์ดว้ยวิธี Box Jenkins ในการพยากรณ์มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกองทุนรวมข้ึนอยูก่บัความระดบัความ

เส่ียงของกองทุนท่ีใชพ้ยากรณ์ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ของดัชนีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในหมวดวสัดุ

ก่อสร้าง  จาก 3 แบบจ าลอง ไดแ้ก่ แบบจ าลองสมการถดถอยก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square)  แบบจ าลอง 
Vector error correction  model (VECM) และแบบจ าลองBox-Jenkins โดยตวัแปรตามท่ีสนใจ ไดแ้ก่ ดชันีหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง (CONMAT) ส่วนตวัแปรอิสระประกอบดว้ย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 
(MPI)  ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)  ดชันีราคาปนูซีเมนต์ (CEMENT) ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังาน (ENERG)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีราคาท่ีดิน (LAND) โดยขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลูรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2560  รวมทั้งส้ิน 96 เดือน แลว้น าผล
การพยากรณ์มาเปรียบเทียบดว้ยค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนท่ีต ่าท่ีสุด (RMSE) เพ่ือหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์  ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลอง Box-Jenkins มีความสามารถในการพยากรณ์ดชันี
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในหมวดวสัดุก่อสร้างมากท่ีสุด  และนอกจากน้ีผลการวิเคราะห์แรงกระตุ้น 
(Impulse Response) จากตวัแปรอิสระต่างๆ พบว่าแรงกระตุน้จาก อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)  ส่งผลให้ดชันีหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในหมวดวสัดุก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงไปมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวัแปรอิสระทั้งหมด 
ค าส าคญั:  เปรียบเทียบการพยากรณ์, OLS,VECM, Box-Jenkins, ดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ABSTRACT 
The objective of this study is to compare for predicting value of the construction material index 

(CONMAT) by using three forecasting models: ordinary least square (OLS), vector error correction model (VECM) 
and Box-Jenkins concept. Eight independent variables are selected in the models namely: construction material price 
index (MPI), real effective exchange rate (REER), minimum loan rate (MLR), cement price index (CEMENT), 
energy index (ENERG), consumer price index (CPI), private investment index (PII) and land price index (LAND).  
Price of all indexes is on a monthly and data set covers the period from January 2010 to December 2017, totally 96 
months. The results indicate that Box-Jenkins model suitable for predicting the construction material index 
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(CONMAT) by using root mean square error (RMSE) criteria.  For impulse response analysis test, minimum loan 
rate (MLR) is the most impact to the CONMAT when comparing between those independent variables. 
Keywords:  comparing the forecast, OLS, VECM, Box-Jenkins, ability of construction materials sector indexes 
  
1. บทน า 

ปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากมีความ
เช่ือมโยงกบัปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ เช่น ภาคการจา้งงาน การระดมทุนจากต่างประเทศเพ่ือลงทุนในส่ิงปลูก
สร้างในประเทศไทย การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม เป็นตน้ โดยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง
จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ซ่ึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น ท่ีดิน อาคาร และ
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้น ถือเป็นทางเลือกการลงทุนอันดับต้นๆท่ีนักลงทุนให้ความสนใจ และราคาของ
อสังหาริมทรัพยมี์แนวโน้มรับสูงข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป ดังนั้ นหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจึงถือเป็น
สินทรัพยป์ระเภทหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว เน่ืองจากผลตอบแทนหลกัมาจากค่าเช่า การปรับข้ึนของค่าเช่า 
และรายไดเ้พ่ิมเติมอ่ืนๆ จากการให้บริการเพ่ิมเติม เช่น การให้บริการดูแลและซ่อมบ ารุงอสังหาริมทรัพย ์ฯลฯ ส าหรับ
ผลตอบแทนอ่ืนๆท่ีถือว่าเป็นผลพลอยไดก้็คือผลตอบแทนในรูปก าไรท่ีไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ (capital gain) 
เม่ือเลิกการถือครอง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้อสังหาริมทรัพยท่ี์มีการถือครองไวน้านๆจะไม่สามารขายไดใ้นราคาท่ีสูงกว่า
ราคาท่ีซ้ือมา หากมีการดูแลและบ ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะขายเป็นอย่างดี เน่ืองจากในระยะยาวราคา
อสังหาริมทรัพยแ์นวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ ผลตอบแทนทางออ้มอีกส่วนท่ีจะไดรั้บ
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาวก็คือผลประโยชน์ในด้านภาษี กล่าวคือในกรณีท่ีผูล้งทุนเป็น บุคคล
ธรรมดา ดอกเบ้ียในการกู้ยืมเงินเพ่ือน ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นเพ่ือการพกัอาศยัสามารถน ามา
ลดหย่อนในการค านวณภาษเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อครองเป็นนิติบุคคล โรงเรือนและวิ่งปลูกสร้าง
สามารถน ามาหักเป็นค่าใชจ่้ายในรูปของค่าเส่ือมราคาและค่าสึกหรอ เป็นตน้ ท าให้มีนักลงทุนให้ความสนใจในการ
ลงทุนและประกอบธุรกิจดา้นน้ีเป็นจ านวนมาก 
 โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีแนวคิดท่ีจะจดัท าเคร่ืองมือเพ่ือช่วยให้นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน โดยจะไดเ้ลือกลงทุน
ไดถู้กท่ีและถูกเวลา โดยการศึกษาเพ่ือหาวิธีการพยากรณ์ราคาดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างใน
ประเทศไทยท่ีมีความสามารถน้ีข้ึน โดยใชแ้บบจ าลองทางสถิติอนุกรมเวลาเพ่ือศึกษาหาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา
ดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยฯ์ ด้วยแบบจ าลองสมการถดถอยก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square)  หา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีใชศึ้กษาตามแบบจ าลอง Vector error correction model (VECM) และแบบจ าลอง Box-
Jenkins แล้วน าแบบจ าลองทั้ง 3 มาเปรียบเทียบด้วยค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนท่ีต ่าท่ีสุด เพ่ือค้นหาแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับการพยากรณ์ขอ้มลู 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ราคาดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในประเทศ
ไทย ดว้ย 3 แบบจ าลอง  ไดแ้ก่ แบบจ าลองสมการถดถอยก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square) แบบจ าลอง 
Vector error correction model (VECM) และแบบจ าลอง Box-Jenkins 
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3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 วธิีการศึกษา 
การศึกษาหาวิธีการพยากรณ์ดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้างในประเทศไทย โดย

การเปรียบเทียบแบบจ าลองทางสถิติ 3 แบบจ าลอง โดยแต่ละแบบจ าลองมีข้ึนตอนดงัน้ี 
 

แบบจ าลองสมการถดถอยก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary least square) 
  เป็นการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ท่ีมีตวัแปรตามหน่ึงตวัและตวัแปรอิสระ n ตวั ซ่ึงสามารถเขียนสมการ
ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple linear regression) ของตวัอยา่งดงัสมการ   
                   1 2 2 ...i i i ni iY b b X b X e     z                            (1) 

โดยท่ี 
  ตวัแปรตาม คือ iY    
  ตวัแปรอิสระ คือ  2 ,..., nX X  
  ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน คือ i  
  i คือ ขอ้มลูล าดบัท่ี i  
  1,..., nb b เรียกว่า ค่าพารามิเตอร์ 

 โดย 1,..., nb b เป็นตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ 1,..., n   ซ่ึงตัวประมาณน้ีจะต้องมีค่าท่ีใกล้เคียงกับ
ค่าพารามิเตอร์ตามล าดบัให้มากท่ีสุด  ส่วน ie  คือค่าความผิดพลาด ( error term หรือ residual term ) ท่ีไดจ้ากการ
ถดถอยของตวัอย่าง และเพ่ือให้แบบจ าลองสามารถประมาณค่าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนจะตอ้งไม่พบปัญหา
เหล่าน้ี 

1. ความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อกนัของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) แบบจ าลองท่ีมีตวัแปรอิสระมากกว่าหน่ึงตวั

นั้น ตวัแปรอิสระเหล่านั้นจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกนัอยา่งสมบรูณ์ (No perfect multicollinearity) เน่ืองจากจะ

ท าให้มีโอกาสท่ีผลการประมาณค่าพารามิเตอร์จะคลาดเคล่ือนไปจากค่าจริงสูง ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากค่า

สหสัมพนัธ์(Correlation)ของตวัแปรอิสระคู่ใดๆในแบบจ าลองมีค่าเกินกว่า 0.8 และแกไ้ขปัญหาโดยการตดัตัวแปร

อิสระท่ีพบว่าปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น  ตวัแปรอิสระ 1x  มีความสัมพนัธ์สูงกบัตวัแปร

อิสระ 2x จะท าการตวัตวัแปรอิสระ 1x  ออกไปเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน แต่ตอ้งแน่ใจว่าตวัแปรอิสระท่ีตดัออกไป

ไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม   

2. ความไม่คงท่ีของความแปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) จากขอ้สมมติของ CLRM 
กล่าวว่า “ ณ ค่าตัวแปรอิสระค่าหน่ึง ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคล่ือน i จะต้องมีค่าคงท่ีค่าหน่ึง
(Homoscedasticity)” ดังสมการ  2( | )i iVar X   มิฉะนั้ นจะท าให้ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีก  าลัง
สองนอ้ยท่ีสุดจะให้ผลเหมือนกบักรณีท่ีความแปรปรวนของ i  มีค่าคงท่ี ดงันั้นตวัประมาณค่ายงัคงมีคุณสมบติัไม่เอน
เอียง(Unbiased)นัน่เอง แต่ความแปรปรวนของประมาณค่าพบว่าจะมีค่าไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการทดสอบ
สมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ได ้ส าหรับวิธีการตรวจสอบและแกปั้ญหาHeteroscedasticity ดว้ยวิธีการของ White Test 
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3. ความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ขอ้สมมติเก่ียวกบัตวัแปรสุ่มคาดเคล่ือน
( )i ณ ค่าตัวแปรอิสระ ix และ

jx ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสุ่มคลาดเคล่ือน i  และ
j  โดยท่ี i j นั่น

หมายความว่ า i  และ 
j  ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง(No autocorrelation) ซ่ึ ง เ ขียนเ ป็นสมการได้ว่ า

( , ) 0i jCov     
 

 แบบจ าลอง Box-Jenkins 
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในอดีตท่ีมีจ  านวนมาก และเหมาะกับการใชพ้ยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีรูปแบบมีการ
เปล่ียนแปลงเร่ือยๆ เม่ือเวลาผา่นไป โดยมีวิธีการแบ่งเป็นสามขั้นตอนดงัน้ี 

1) การระบุแบบจ าลอง (Model Identification) 
 เป็นขั้นตอนของการระบุว่า อนุกรมเวลาท่ีจะน ามาประยุกต์ใชน้ั้นเป็นตวัแปรท่ีมีความน่ิง (Stationary) และ

ไม่มีอิทธิพลของฤดูกาลหรือไม่ จากนั้นจะใช ้Autocorrelation function( TAC) และ Partial autocorrelation function 
(TPAC) ของตัวแปรท่ีสนใจ เพ่ือตัดสินใจว่าควรใชแ้บบจ าลองใด   แสดงลกัษณะของค่า TAC และTPAC ของ
แบบจ าลอง Box-Jenkins ดงัน้ี  

 

แบบจ าลอง Box-Jenkins ลกัษณะของค่า TAC ลกัษณะของค่า TPAC 

AR(1) : 

0 1 1t t tX X      
ลดลงอย่างรวดเร็ว ส้ินสุดหลงั 1 ช่วงเวลาที่แลว้ 

AR(2) : 

0 1 1 2 2t t t tX X X         
ลดลงอย่างรวดเร็ว ส้ินสุดหลงั 2 ช่วงเวลาที่แลว้ 

AR( p ) : 

0 1 1 ...t t p t p tX X X          ลดลงอย่างรวดเร็ว ส้ินสุดหลงั p  ช่วงเวลาที่แลว้ 

MA(1) : 

0 1 1t t tX        
ส้ินสุดหลงั 1 ช่วงเวลาที่แลว้ ลดลงอย่างรวดเร็ว 

MA(2) : 

0 1 1 2 2t t t tX            
ส้ินสุดหลงั 2 ช่วงเวลาที่แลว้ ลดลงอย่างรวดเร็ว 

MA( q ) : 

0 1 1 ...t t q t q tX             ส้ินสุดหลงั q ช่วงเวลาที่แลว้ ลดลงอย่างรวดเร็ว 

ARMA( p , q ) : 

0 1 1 1 1... ...t t p t p t t q t qX X X                   
ลดลงเร่ือยๆอย่างรวดเร็วหลงั 

q ช่วงเวลาที่แลว้ 
ลดลงเร่ือยๆอย่างรวดเร็วหลงั 

p ช่วงเวลาที่แลว้ 

ตารางท่ี 3.1 : แบบจ าลอง Box-Jenkins 
 

หากพบว่าอนุกรมเวลาเป็น nonstationary จะต้องท าการหาผลต่าง(differencing)เพ่ือแปลงเป็น Stationary 
ก่อนโดยใชแ้บบจ าลอง Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Processes เน่ืองจากอนุกรมเวลาท่ีเป็น 
nonstationary ไม่สามารถใชแ้บบจ าลอง AR, MAและARMA ได ้เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  (1 )d d

t tX L X     
และถา้อนุกรมเวลา tX  เป็น nonstationary และพบว่าผลต่างล าดบั d  ของอนุกรมเวลา tX  เป็น Stationary แล้ว 

d

tX  สามารถน าไปใชก้บัแบบจ าลอง ,p q  ไดแ้ละจะเขียนอนุกรมเวลา tX  ว่าอยูใ่นรูป ARIMA ( , , )p d q  
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2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation)  
เ ม่ือพบว่าควรเลือกใช้แบบจ าลองใดและ lag จ  านวนเท่าไร ของ Box-Jenkins จะท าการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ดงัแบบจ าลองท่ีเลือก 
3) การตรวจสอบแบบจ าลอง (Model Checking)  

ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบว่าแบบจ าลอง Box-Jenkins ท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมเพียงพอแลว้หรือไม่ท่ีจะ
น าไปใชพ้ยากรณ์อนุกรมเวลา ซ่ึงความเหมาะสมเพียงพอแลว้ก็ต่อเม่ือมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

1) แบบจ าลอง Box-Jenkins (residuals) ไม่มี autocorrelation โดยพิจารณาว่า TAC และ TPAC 

ของค่าความผิดพลาดจากแบบจ าลอง Box-Jenkins มีนัยส าคญัหรือไม่ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า 

Ljung -Box Statistics ( Q )  
2) ค่าสัมประสิทธ์ิทุกตวัของแบบจาลอง Box-Jenkins มีนัยส าคญั  นอกจากน้ียงัมีหลกัเกณฑ์ท่ี

น ามาพิจารณาร่วมกนั  ไดแ้ก่  
- เลือกแบบจาลองท่ีมีจานวนค่าสัมประสิทธ์ินอ้ยกว่า เน่ืองจาก Box และ Jenkins กล่าวว่าจะให้ผลการพยากรณ์

ท่ีดีกว่าแบบจ าลองท่ีตอ้งประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจ านวนมาก  
- เลือกแบบจ าลองท่ีให้ค่า AIC (Akaike Information Criteria)ต ่ากว่า หมายถึงแบบจ าลอง Box-Jenkins จะดีกว่า  

 

แบบจ าลอง Vector auto regression (VAR) / Vector error correction model (VECM)    
 แบบจ าลองน้ีสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของตวัแปรได ้เช่นหาก X  เปล่ียนแปลงไปจะ
ส่งผลกระทบกับY หรือไม่ เพ่ือท าให้ทราบว่า X  มีส่วนช่วยในการพยากรณ์ Y  หรือไม่ การพิจารณาเลือกใช้
แบบจ าลอง VAR ไดน้ั้น ขอ้มูลอนุกรมเวลาจะตอ้งมีความน่ิง(Stationary) หรือไม่มี Stochastic Trend เขียนสมการได้
ดงัน้ี 
 

         (2) 
  โดยท่ี 

tX  คือ 1n เวกเตอร์ของอนุกรมเวลา n ชุด 

0A  คือ 1n เวกเตอร์ของค่าคงท่ี 

iA  คือ n n  เมตริกซ์ของค่าสัมประสิทธ์ิของเวกเตอร์ ( 1,.., )t iX i p   

t  คือ 1n เวกเตอร์ของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน 
และหากพบว่าขอ้มูลอนุกรมเวลาไม่มีความน่ิง(Nonstationary) หรือมี Stochastic Trend จะแบบจ าลอง VECM เพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยจะน าเอาแบบจ าลอง VAR มาแปลงเป็นสมการ VECM ไดด้งัน้ี 
 

       (3) 
 โดยท่ี  

1( ... )pI A A      , 

1 2 1
( ... ) , 1,.., 1

p

i i i p mm i
A A A A i p   

          

ในการพิจารณาเพ่ือเลือกแบบจ าลองเพ่ือใชพ้ยากรณ์มีขั้นตอนดงัน้ี 

0 1 1 2 2 ...t t t p t p tX A A X A X A X        

1 1 1 2 2 1 ( 1)...t t t t p t p tX X X X X                
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ขั้นท่ี 1 : การทดสอบความน่ิงของขอ้มลู ( Unit Root Test ) เป็นการทดสอบความน่ิง (Stationary) ของขอ้มูล 
ดว้ยวิธี Augmented Dickey Fuller Test (ADF) โดยการเปรียบเทียบค่าวิกฤตของ ADF ท่ีค  านวณไดก้บัค่า MacKinnon 
Critical Value ถา้หากค่าวิกฤตของ ADF มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต MacKinnon แสดงว่าสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได ้
นั่นคือ ขอ้มูลเป็น Stationary หรือเป็น I(0) แต่ถ้าหากข้อมูลเป็น Nonstationary จะต้องท าการทดสอบท่ี order of 
integration ถดัไป 

ขั้นท่ี 2 : การเลือก Lag ท่ีเหมาะสม โดยจุดมุ่งหมายหลกัของการวิเคราะห์แบบจ าลอง VAR คือตอ้งการหา
ความสัมพนัธ์ท่ีมีซ่ึงกนักนัของอนุกรมเวลาใน 

tX  ดงันั้นการเลือกล าดบั ( p ) ท่ีน ามาใชใ้นแบบจ าลอง VAR ควรท่ี
ค่าท่ีเหมาะสม ไม่ค่าท่ีท าให้ต้องประมาณค่าพารามิเตอร์มากเกินจ าเป็น และไม่ใช่ค่าท่ีน้อยจนไม่สาม ารถแสดง
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของอนุกรมเวลาท่ีอยู่ในแบบจ าลองได ้โดยหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการเลือกล าดบั ( p ) ของ
แบบจ าลอง VAR ในขั้นแรกอาจใชห้ลกัเกณฑว์่า ล  าดบั p ตอ้งเป็นล าดบัท่ีท าให้ค่า Akaike Information Criterion(AIC) 
มีค่าต ่าท่ีสุด ซ่ึงมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

                                      2
( ) 2

l
AIC p k

T T

 
   

 
                     (4) 

โดยท่ี  l  คือค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติแบบหลายตวัแปร (Multivariate Nomal Distribution) ท่ีจ  า
ค านวณจากค่าประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลองของ VAR ( p ), T  คือจ านวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการประมาณค่า
แบบจ าลองและ k  คือจ านวนพารามิเตอร์ท่ีประมาณในแบบจ าลอง VAR ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2n pn , n  คือจ านวน
อนุกรมเวลาในแบบจ าลอง VAR  

ขั้นท่ี 3 : ทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ( Cointegration  Vector) ถา้พบอนุกรมเวลา tY  และ 

tX  มีแนวโน้มแบบสุ่มแลว้ ความแปรปรวนของตวัแปรแต่ละตวัจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆเม่ือเวลาผ่านไป  แต่หากพบว่าตวั
แปรทั้งสองน้ีมีระยะห่างซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบหน่ึงและระยะห่างน้ีมีความน่ิง แลว้เราจะเรียกอนุกรมเวลา tY  และ 

tX  มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ซ่ึงจะต้องทราบด้วยว่าจ  านวนความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวใน
แบบจ าลองนั้นมีก่ีรูปแบบ ดว้ยการตั้งสมมติฐานหลกัและสมมุติฐานรองเก่ียวกบัจ านวนความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะ
ยาว ท่ีนิยมกนัมากมี 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 : ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ ค่าสถิติ Trace ( )Trace   
รูปแบบท่ี 2 : ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ ค่าสถิติ Maximum-Eigenvalue  

จากนั้นท าการพยากรณ์อนุกรมเวลาของตวัแปรตามแบบจ าลอง 
ขั้นท่ี 4 : วิเคราะห์ Impulse Response  เพ่ือให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรหน่ึงเม่ือเกิดแรงกระตุน้

จากตวัแปรหน่ึงแลว้อนุกรมเวลาอ่ืนๆในแบบจ าลอง VAR จะมีการตอบสนองอย่างไรเม่ือเวลาผ่านไป เช่น เม่ือมีแรง
กระตุน้ท าให้อตัราการเจริญเติบโตของปริมาณเงินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 แลว้หลงัจากนั้นอีก 1 ช่วงเวลาถดัไป จะท าให้อตัรา
การเติบโตของปริมาณเงินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 และอตัราการเติบโตของรายได ้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เป็นตน้ เขียนสมการได้
ดงัน้ี 

                            0 1 1t t tX A A X                          (5) 

หรือ    10 1 111 12

20 1 221 22

t t t

t t t

y a ya a

z a za a
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และหากตวัแปรท่ีอยูใ่นแบบจ าลองมีหน่วยท่ีแตกต่างกนัมาก เช่น GDP (หน่วย : ลา้นบาท) กบัอตัราเงินเฟ้อ
(หน่วย :ร้อยละ) เม่ือน ามาวิเคราะห์ Impulse Response ระหว่างตวัแปรทั้งสองน้ี จะพิจารณาในรูปของ 1t หรือ  2t

ซ่ึงอธิบายเป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 เปรียบเทยีบความสามารถการพยากรณ์ด้วยค่า RMSE  
การเลือกรูปแบบพยากรณ์ท่ีวิเคราะห์จากขอ้มูลในอดีต ว่าควรเลือกใชแ้บบใดถึงจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จะตอ้งประเมินค่าความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ ( e ) ของขอ้มูลในอดีตท่ีใชว้ิเคราะห์ โดยประเมินจากสูตร Root 
Mean Square Error : RMSE ท่ีให้ค่าต ่าท่ีสุดจึงจะเลือกใชแ้บบจ าองนั้น ดงัน้ี 

                                  

^
2
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t t
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y y
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                     (6) 

3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
ขอ้มลูท่ีถูกเก็บมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลู แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2553 ถึง ธันวาคม 

2560 จ  านวน 96 เดือน  ไดแ้ก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง(CONMAT) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง
(MPI)  ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง(REER)  อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)  ดชันีราคาปูนซีเมนต์(CEMENT) ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังาน(ENERG) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII), ดชันีราคาท่ีดิน(LAND) 

  

4. ผลการศึกษา 
การศึกษาทั้ง 3 แบบจ าลอง ไดแ้ก่ แบบจ าลองสมการถดถอยก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square) 

แบบจ าลอง Vector error correction model (VECM) และแบบจ าลองBox-Jenkins  จากนั้นเปรียบเทียบความสามารถใน
การพยากรณ์ดว้ยค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนท่ีต ่าท่ีสุด (RMSE) โดยใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐมิติ โปรแกรม EVIEWS ซ่ึง
รายละเอียดของผลการศึกษาของแต่ละแบบจ าลองมีดงัน้ี 

1. แบบจ าลองก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary least square)  

สมการถดถอยท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9CONMAT REER PII MPI MLR LAND ENERG CPI CEMENT                        (7) 
 

ขั้นตอนและผลการทดสอบ 
- น าแบบจ าลองตามสมการ(7) มาตรวจสอบ Multicollinearity ดว้ย Correlation Matric  พบว่าเกิดปัญหา 

Multicollinearity ท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ MPI, MLR= 0.82386 กล่าวคือตวัแปรอิสระในแบบจ าลองน้ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อกนัในระดบัสูง เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ี จึงเลือกตดัตวัแปร MPI  ออกไปจากสมการเน่ืองจากตวัแปร 
MLR ค่อนขา้งมีอิทธิพลต่อตวัแปร CONMAT มากกว่า ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจในอสังหาริมทรัพย ์จากนั้น
ท าการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันของตัวแปรอิสระว่าอยู่ในระดับสูงหรือไม่อีกคร้ัง  ด้วยการ
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ค านวณหาค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ เม่ือพบว่าตงัแปรทุกคู่ไม่มีปัญหา Multicollinearity ท าให้สมการถดถอย
เปล่ียนไปและผลการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจ าลองก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) คือ 
             26,967.200 176.266 9.403 230.984CONMAT REER PII MLR                   (8) 

                                   90.365 0.042 945.015 34.887LAND ENERG CPI CEMENT     
 

Variable β1 REER PII MLR LAND ENERG CPI CEMENT 

Std. Error 3006.4490 29.6519 7.3538 345.2661 4.4519 0.0391 260.7638 19.6206 

t-Statistic -8.9698 5.9445 -1.2786 0.6690 20.2983 1.0866 3.6240 1.7781 

p value 0.0000*** 0.0000*** 0.2044 0.5052 0.0000*** 0.2802 0.0005*** 0.0788* 

                  

R-squared 0.9187 หมายเหตุ *** หมายถงึ มรีะดบันัยส าคญั 1% 

F-statistic 142.0025     ** หมายถงึ มรีะดบันัยส าคญั 5%   

Durbin-Watson stat 0.6354     *  หมายถงึ มรีะดบันัยส าคญั 10% 

 

จากข้อมูลข้างตน้สรุปไดว้่า ตัวแปรอ่ืนๆท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายความแปรปรวนของดชันีหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง(CONMAT) ไดร้้อยละ 91.87% โดยมีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ CONMAT 
ณ ระดบันยัส าคญั 1% โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ไดแ้ก่ REER, LANDและCPI กล่าวคือ 

 -  เม่ือ REER เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้CONMAT เพ่ิมข้ึน 176.266 หน่วย 

 -  เม่ือ LAND เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้CONMAT เพ่ิมข้ึน 90.365 หน่วย 

 -  เม่ือ CPI เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้CONMAT เพ่ิมข้ึน 945.015 หน่วย 

และตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ CONMAT ณ ระดับนัยส าคญั 10% ไดแ้ก่ CEMENT กล่าวคือเม่ือ CEMENT เพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี จะส่งผลให้CONMAT เพ่ิมข้ึน 34.887 หน่วย 
หน่วย  จะเห็นไดว้่าทุกตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกบั CONMAT ส่วนตัวแปรท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อไดแ้ก่  PII, MLRและ ENERG 
 

- ตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ดว้ย White Test พบว่าเกิดปัญหา Heteroscedasticity เน่ืองจากค่า 

p value  ของค่าสถิติ LM  หรือ 2nR   แลว้พบว่า p value  มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ ( ) โดยท่ี 
p value  เท่ากบั 0.0125 ณ ระดบันยัส าคญั 5% 

 

- ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยค่าสถิติของ Durbin-Watson(DW) พบว่าเกิดปัญหาAutocorrelation 

เน่ืองจากค่า DW เท่ากบั 0.6354 เปรียบเทียบกบั critical Ld กบั Ud จากตาราง Durbin-Watson พบว่า Ld = 1.535 และ 

Ud = 1.802 โดยที n=96, k=6 ซ่ึง DW มีค่าน้อยกว่า Ld  จึงสามารถสรุปว่าตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์
กนัเองล าดบัท่ีหน่ึงในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญั 5% 
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- แกปั้ญหา Heteroscedasticity และ Autocorrelation เน่ืองจากแบบจ าลองของขอ้มูลในการศึกษาน้ีพบว่าทีทั้ง

ปัญหา 
ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเองและมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (Autocorrelationและ Heteroscedasticity) 
จึงใชว้ิธี Newey-West standard error ตามแนวคิดของ Whitney Newey และKen West ในการบรรเทาทั้งสองปัญหา วิธี
น้ีจะแกไ้ขเฉพาะส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัประมาณ โดยพบว่าค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้
ค่า t-statistic มีค่าลดลง ซ่ึงจะไม่ท าให้ตวัประมาณค่าพารามิเตอร์แตกต่างไปจากวิธีก  าลงัสองนอ้ยสุด(OLS) 

2. แบบจ าลอง Box-Jenkins 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง Box-Jenkins ในการวิเคราะห์ขอ้มลูอนุกรมเวลาของราคาดชันีหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง(CONMAT) มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) การระบุแบบจ าลอง (Model Identification) 
  เม่ือพิจารณาขอ้มลูอนุกรมเวลา CONMAT แลว้พบว่าไม่มีความน่ิง  แลว้จะไม่สามารถใชแ้บบจ าลอง Box-
Jenkins ดงันั้นจะตอ้งท าให้ชุดขอ้มลูอนุกรมเวลามีความน่ิงหรือ stationary ก่อน โดยการสร้างอนุกรมเวลาผลต่างล าดบั
ท่ี 1 ของราคาปิดของดชันี CONMAT แลว้พบว่าแบบจ าลอง Box-Jenkins ท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะใชพ้ยากรณ์คือ 
MA(3)  

2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) 
  หลงัจากระบุแบบจ าลอง Box-Jenkins ไดแ้ลว้ ล  าดบัถดัไปก็คือการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช ้CONMAT 
กบัแบบจ าลอง MA(3) แสดงผลการประมาณพารามิเตอร์ไดด้งัน้ี 

                    
^

30.3136t tCONMAT                                         (9) 
t statistics    (3.1774) ***  

AIC = 15.3878            โดยท่ี ***  หมายถึง มีระดบันยัส าคญั 1% 
3) การตรวจสอบแบบจ าลอง (Model Checking) 

  การตรวจสอบว่าค่า t  ของแบบจ าลอง MA(3) พบว่าค่าความผดิพลาดท่ีไดจ้ากการประมาณสมการ มี
ลกัษณะกระจายอยูร่อบๆศนูยแ์ละมีค่าความแปรปรวนคงท่ี และเม่ือพิจารณาค่า SAC  SPAC และค่าสถิติ Ljung-Box Q  
ท่ีค  านวณจากค่าความผดิพลาดสรุปไดว้่า t มีคุณสมบติัเป็นตวัรบกวนขาว เน่ืองจากไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 

0 1 2: ... 0mH p p p     ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าแบบจ าลอง MA(3)เหมาะสมแลว้  
4) พยากรณ์โดยใชแ้บบจ าลอง MA(3) ในการพยากรณ์ขอ้มลูราคาปิดของดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง(CONMAT) ล่วงหนา้ 12 เดือน  

เดอืน/ปี ค่าพยากรณ์ 
ม.ค.-61 12,497.2160 

ก.พ.-61 12,358.4324 

ม.ีค.-61 12,363.0747 

เม.ย.-61 12,363.0747 

พ.ค.-61 12,363.0747 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2786 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เดอืน/ปี ค่าพยากรณ์ 
ม.ิย.-61 12,363.0747 

ก.ค.-61 12,363.0747 

ส.ค.-61 12,363.0747 

ก.ย.-61 12,363.0747 

ต.ค.-61 12,363.0747 

พ.ย.-61 12,363.0747 

ธ.ค.-61 12,363.0747 

ตารางท่ี 4.1 : ผลการพยากรณ์อนุกรมเวลาล่วงหนา้ 12  เดือน ดว้ยแบบจ าลอง Box-Jenkins 
 

3. แบบจ าลอง Vector error correction model (VECM)   

การพิจารณาเพ่ือเลือกแบบจ าลองเพ่ือใชพ้ยากรณ์มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ทดสอบความน่ิงของขอ้มลู ( Unit Root Test )  วิธีการทดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลาดว้ยวธีิ Augmented  

Dickey-Fuller (ADF) โดยสมมุติฐานหลกัและสมมุติฐานรองคือ 
0 : 0H    และ

1 : 0H    
1 : 0H    จากการ

พิจารณาค่า Probability (P-value) ของ t-Static พบว่ามีค่ามากกว่านยัส าคญั 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั
และสรุปไดว้่าขอ้มลูท่ีพิจารณานั้นไม่มีความน่ิง ล  าดบัต่อมาจะตอ้งท าให้ขอ้มลูเป็น stationary ดว้ยผลต่างของอนุกรม
เวลา (1)tX I  

2) การเลือก Lag ท่ีเหมาะสม  การก าหนดความยาวของช่วงเวลาท่ียอ้นกลบัท่ีเหมาะสม (appropriate lag  
length :p) ในแบบจ าลองVAR โดยพิจารณาค่า Akaike info criterion (AIC) ท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด โดยผลการค านวณค่า AIC 
พบว่า 
ล าดบัความเหมาะสมคือ      p = 8 มีค่าเท่ากบั 39.3187 ซ่ึงต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัล าดบัอ่ืนๆตั้งแต่ 1 ถึง 8 

3) ทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ( Cointegration  Vector) การทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิงดุลย 
ภาพระยะยาว (Cointegration Vector)นั้น โดยพิจารณาจากค่า Trace test หรือ Maximum-Eigenvalue test ซ่ึงพบว่า
ค่าสถิติ Trace และค่าสถิติ Maximum-Eigenvalue ทั้งคู่มากกว่าค่าวิกฤตท่ีระดบันยัส าคญั 5% ตามตาราง จึงสรุปไดว้่า
ตวัแปรทั้งหมด  9 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงดุลภาพระยะยาวมากกว่า 1 รูปแบบ 

4) พยากรณ์อนุกรมเวลา  
  ใชแ้บบจ าลอง VECM พยากรณ์อนุกรมเวลาของแต่ละตวัแปรล่วงหน้า 12  เดอืน ตัง้แต่มกราคม ถงึ
ธนัวาคม 2561 และพบว่าดชันีหุน้กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งหมวดวสัดุก่อสรา้ง (CONMAT) มค่ีาการ
พยากรณ์ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  
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ตารางท่ี 4.2 : ผลการพยากรณ์อนุกรมเวลาล่วงหนา้ 12  เดือน ดว้ยแบบจ าลอง VECM 

5) วิเคราะห์ Impulse Response 

เม่ือพบว่าตวัแปรทั้ง 9 ไดแ้ก่ ดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง(CONMAT), ดชันี
ราคาวสัดุก่อสร้าง (MPI)  ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER)  อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)  ดชันีราคาปนูซีเมนต์(CEEMENT) 
ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(ENERG) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)และดชันีราคาท่ีดิน
(LAND) มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว จากนั้นใชแ้บบจ าลอง VECM ในการวิเคราะห์แรงกระตุน้และการ
ตอบสนอง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะให้ความส าคญักบัตวัแปรดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง 
จึงขอกล่าวถึงในส่วนของตวัแปร CONMAT เท่านั้น (การอธิบายผลการวิเคราะห์แรงกระตุน้และการตอบสนองของคู่
ตวัแปรอ่ืนๆสามารถอธิบายไดใ้นลกัษณะเดียวกนั) ว่าหากมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนกบัตวัแปรอ่ืนๆแลว้จะส่งผลอยา่งไรต่อ
ตวัแปรดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง(CONMAT) ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.3 : ผลการวิเคราะห์ Impulse Response จากตวัแปรอิสระทุกตวัต่อดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

ในหมวดวสัดุก่อสร้าง   

CONMAT REER PII MPI MLR LAND ENERG CPI CEMEN

ม.ค.-61 12407.27 106.34 144.06 106.47 6.54 178.90 21980.96 1.57 104.18

ก.พ.-61 12978.25 108.01 158.37 107.55 6.49 182.35 22798.45 1.52 104.43

ม.ีค.-61 13010.15 107.44 150.37 107.85 6.41 182.09 22462.15 1.69 105.41

เม.ย.-61 12656.21 109.56 141.94 107.76 6.18 182.80 22577.78 2.22 103.33

พ.ค.-61 13523.33 108.50 132.52 107.15 6.25 180.48 24351.00 2.43 101.98

ม.ิย.-61 14832.72 110.37 129.22 107.72 6.11 179.23 25706.35 2.22 102.98

ก.ค.-61 14729.14 111.09 140.14 108.13 5.89 178.09 24745.55 2.21 103.47

ส.ค.-61 14865.11 110.88 135.24 108.51 5.90 177.57 24135.80 1.77 104.74

ก.ย.-61 14643.17 111.26 143.13 107.69 5.74 174.04 24222.50 2.23 105.06

ต.ค.-61 14357.04 112.16 148.31 106.14 5.75 170.61 24468.87 2.73 103.89

พ.ย.-61 14433.90 113.85 147.27 105.43 5.80 169.54 23888.31 2.69 103.72

ธ.ค.-61 14845.84 112.90 141.74 105.73 5.73 174.07 23790.01 2.63 103.67

ค่าพยากรณ์
เดอืน/ปี 

 Period DCEMENT DCONMAT DCPI DENERG DLAND DMLR DMPI DPII DREER

1 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2 -171.699 0.587 954.825 -0.248 -137.762 -5372.202 264.849 22.269 -16.253

3 124.601 -0.508 910.733 0.013 72.112 -92.085 -138.764 -3.007 -30.527

4 -7.470 -0.193 188.091 0.048 -41.368 3555.583 94.567 4.213 9.968

5 -124.429 0.194 808.094 -0.375 -0.940 -650.759 266.146 29.969 37.484

6 187.340 -0.579 -223.332 0.334 38.922 1329.187 -774.234 -5.003 55.455

7 81.533 -0.601 60.620 0.250 108.351 2529.144 -210.751 11.886 81.485

8 -198.752 -0.174 -693.823 0.083 1.209 1204.162 197.440 18.846 7.709

9 -5.652 -0.303 -907.016 0.222 36.035 429.087 -238.901 -4.748 135.552

10 109.574 0.334 303.322 -0.003 11.980 -3523.642 -60.091 2.872 -121.620

 Response of D(CONMAT):
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ค าอธิบาย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆CEMENT ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1 จะส่งผลต่อ

∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป -171.699 หน่วย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆CPI ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1  

จะส่งผลต่อ∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป 954.825 หน่วย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆ENERG ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1  

จะส่งผลต่อ∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป -0.248 หน่วย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆LAND ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1  

จะส่งผลต่อ∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป -137.762 หน่วย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆MLR ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1  

จะส่งผลต่อ∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป -5372.202 หน่วย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆MLP ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1  

จะส่งผลต่อ∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป 264.849 หน่วย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆PII ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1 

 จะส่งผลต่อ∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป 22.269 หน่วย 
- เม่ือมีแรงกระตุน้เกิดข้ึนใน ∆REER ขนาด 1 หน่วยหรือเติบโต 1% ณ ช่วงเวลาท่ี 1 

 จะส่งผลต่อ∆CONMAT ในอีก 1 ช่วงเวลาถดัไปเล่ียนแปลงไป -16.253 หน่วย 
 

เปรียบเทยีบความสามารถการพยากรณ์ 
  การเลือกรูปแบบพยากรณ์ท่ีวิเคราะห์จากขอ้มลูในอดีตของราคาปิดของดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง(CONMAT)นั้น โดยประเมินจากค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของขอ้มลูจากสูตร 
Root Mean Square Error : RMSE ท่ีต ่าท่ีสุด 
 

แบบจ าลอง RMSE  
Box-Jenkins 609.61 

VECM 1740.12 
OLS 3211.08 

ตารางท่ี 4.3 : ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนท่ีต ่าท่ีสุด 
 

และพบว่าแบบจ าลอง Box-Jenkin ทีค่าต ่าท่ีสุด ตามดว้ยแบบจ าลอง VECMและOLS ตามล าดบั 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาแบบจ าลองทางสถิติเพ่ือใชพ้ยากรณ์ดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้ง 3 แบบจ าลอง ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
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- แบบจ าลองสมการถดถอย OLS จากการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้างไดแ้ก่ ดชันีราคาปูนซีเมนต์ (CEMENT)  ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) ดชันีราคาท่ีดิน
(LAND) และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั CONMAT ส่วนตัวแปรท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII), อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินันท ์พูล
มาสิน(2553) และดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) 
- แบบจ าลอง Box-Jenkins จากการวิเคราะห์พบว่าผลการพยากรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างเท่ากนัตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
ธนัวาคม 2561  เน่ืองจากแบบจ าลองของ Box-Jenkin ท่ีใชคื้อแบบจ าลอง Moving Average ซ่ึงให้ค่าพยากรณ์ท่ีคงท่ีใน
ช่วงเวลาดงักล่าว 
- แบบจ าลอง VECM จากการวิเคราะห์พบว่าตวัแปรทั้งหมด  9 ตวัแปรไดแ้ก่ ดชันีราคาปนูซีเมนต์ (CEMENT), 
ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) ดชันีราคาท่ีดิน(LAND) และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบั CONMAT ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีอิทธิพลต่อไดแ้ก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
(MLR)  มีความสัมพนัธ์เชิงดุลภาพระยะยาวมากกว่า 1 รูปแบบและผลการวิเคราะห์แรงกระตุน้จากตวัแปรอ่ืนๆท่ีจะ
ส่งผลต่อ CONMAT พบว่าแรงกระตุน้จาก MLR ส่งผลให้ CONMAT มีการเปล่ียนแปลงไปมากท่ีสุดและแรงกระตุน้
จาก ENENRGส่งผลให้ CONMAT มีการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ดัชนีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดวสัดุ
ก่อสร้าง ดว้ยการประเมินค่าความลาดเคล่ือน RMSE ท่ีต ่าท่ีสุดพบว่าแบบจ าลอง Box-Jenkin ทีค่าต ่าท่ีสุด ตามดว้ย
แบบจ าลอง VECMและOLS ตามล าดบั  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนส าหรับผูล้งทุน หรือ

ปรับเปล่ียนการลงทุน โดยพิจารณาการลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างหมวดวสัดุก่อสร้าง ไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั โดยสามารถบริหารจดัการความเส่ียงการลงทุนให้ต ่าท่ีสุด และ
เพ่ือให้งานการศึกษาคร้ังถดัไปให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไป  
- คือควรใชข้อ้มลูท่ีมีขนาดใหญ่ เช่นเพ่ิมจ านวนขอ้มูลเป็น 10 ปีข้ึนไป หรือเปล่ียนช่วงเวลาในการศึกษา เพ่ือ
ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบจากปัจจยัต่างๆตามช่วงเวลาศึกษาอยา่งชดัเจนและสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน 
- เน่ืองจากในอนาคตบริษทัในอุตสาหกรรมต่างๆมีการน าเทคโนโลยมีาประยคุใชใ้นการผลิตและด าเนินกิจการ
มากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนของบริษทั จึงแนะน าให้เพ่ิมตวัแปรเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการยคุสมยัมากข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีส าเร็จรุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ศาสตราจารย ์ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ ท่ีให้
ค  าปรึกษาแนะน าในการศึกษาคน้ควา้อิสระ การตรวจทานเน้ือหาการคน้ควา้  และ ให้แนะน าในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ในระหว่างการศึกษาคน้ควา้ จนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมถึงคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีไดป้ระศาสตร์วิชาความรู้
ตลอดหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “วิธีการวดัสภาพการอ่อนไหวของราคาตราสารหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีมีความ

แม่นยาํสูง” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความแม่นยาํของวิธีการประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ระหว่างวิธีดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี และวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียล

คอนเวกซิต้ี ของตราสารหน้ีทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีท่ีจาํหน่ายในราคาท่ีตราไวแ้ละมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา

คงท่ี ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย และตราสารหน้ีท่ีไม่มีการกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี  

ผลการศึกษาพบว่า การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยโมดิฟายดูเรชัน่เพียงอยา่งเดียว จะมีความแม่นยาํสูง

เม่ืออตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่

และคอนเวกซิต้ี และการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ จะให้ค่าประมาณท่ีแตกต่างกนัเพียง

เล็กนอ้ย สาํหรับในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของ

ดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะให้ค่าประมาณท่ีสูงกว่าราคาจริงของตราสารหน้ี แต่ในทางตรงกนัขา้ม การประมาณราคา

ของตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ จะให้ค่าประมาณท่ีตํ่ากว่าราคาจริงของตราสารหน้ี ส่วนการประมาณราคา

ของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี จะมีความแม่นยาํสูงกว่าทุก

วิธีการก่อนหนา้น้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Miles Livingston และ Lie Zhou 

คาํสําคญั:  ดูเรชัน่, คอนเวกซิต้ี, เอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่, เอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี 

ABSTRACT 

The objective of this research is to compare the method precision in the estimating bond price when the 

interest rate changes. By using 2 methods of the modified duration method are the duration & convexity method and 

the exponential duration & exponential convexity method. With 3 bond types such as par bond, zero coupon bond 

and perpetual bond. 

The results suggest that the estimated price of bond by the modified duration method is highly accurate 

when interest rates changes only slightly. The duration & convexity method and the exponential duration method 

gives to be a little difference in most case of bond types and the difference is fairly small. While as interest rates 

increase, the duration & convexity method given the overestimation of price. On the other hand, the exponential 

duration method given the underestimation of price. The method that is the sum of exponential duration & 

exponential convexity is always the most accurate than all of previous method, which it is related to the research of

Miles Livingston and Lie Zhou. 

Keywords: duration, convexity, exponential duration, exponential convexity 
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 1. บทนํา 

 ในปัจจุบนัตราสารหน้ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึนเร่ือยๆ แมว้่าการพฒันาตลาด

ตราสารหน้ีของไทยจะอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้ แต่ในช่วง

หลายปีท่ีผ่านมาการพฒันาตลาดตราสารหน้ีของไทยก็ไดรั้บการสนับสนุน และแรงผลกัดนัจากภาครัฐมากข้ึนใน

หลายๆ ดา้น เน่ืองมาจากการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีเป็นทางเลือกในการระดมทุนท่ีมีตน้ทุนและความเส่ียงท่ีตํ่า

กว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการระดมทุนดว้ยวิธีอ่ืนๆ  

 การลงทุนในตราสารหน้ีมีความเส่ียงเช่นเดียวกบัการลงทุนในดา้นอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงจากความผนัผวนของ

ราคาเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นเครดิต หรือความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ี ความ

เส่ียงจากตราสารหน้ีขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย ความเส่ียงจากเงินเฟ้อ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียในการลงทุนต่อ ความเส่ียงจากผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เป็นตน้ แต่ในท่ีน้ี จะศึกษาเพียงความ

เส่ียงจากความผนัผวนของราคาเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเพียงอยา่งเดียว โดยการใชดู้เรชัน่และคอน

เวกซิต้ีในการวดัความผนัผวนของราคาตราสารหน้ี 

 ในปี 1938 Frederick Macaulay ไดอ้ธิบายส่ิงท่ีเรียกว่า ดูเรชัน่ของตราสารหน้ี ว่าเป็นตวัวดัอายุเฉล่ียของตรา

สารหน้ี นบัตั้งแต่นั้นมา มีบทความและหนังสือมากมายท่ีเขียนเก่ียวกบัดูเรชัน่ท่ี Frederick Macaulay ไดเ้คยกล่าวไว ้

และถูกเรียกว่า แมคคลัเลยด์ูเรชัน่ ซ่ึงแมคคัลเลยด์ูเรชั่น มกัถูกใชว้ดัความอ่อนไหวของราคาตราสารหน้ีเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นเคร่ืองมือในการปกป้องพอร์ตการลงทุนของตราสารหน้ี จากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ีย และเป็นตวับ่งช้ีความเปราะบางของส่วนทุนของสถาบนัการเงินจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

47 การวดัความผนัผวนของราคาตราสารหน้ีด้วย4 7ดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี มีการใช้กนัอย่างแพร่หลายในทาง

ปฏิบติั และค่าดูเรชัน่ท่ี ใชโ้ดยทัว่ไปจะเป็นโมดิฟายดูเรชัน่ ซ่ึงการใชโ้มดิฟายดูเรชัน่ในการประมาณราคาตราสารหน้ี

จะใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย นอกจากน้ีผลรวมของดูเรชัน่กบัคอนเวกซิต้ี จะให้ราคา

ประมาณท่ีสูงกว่าราคาจริงเม่ืออตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ดงันั้น นักลงทุนตราสารหน้ีอาจประสบกบัการลดลงของราคาท่ี

มากกว่าท่ีคาดการณ์ไวจ้ากผลรวมของดูเรชัน่กบัคอนเวกซิต้ี ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นอยา่งมากกบัพอร์ตการลงทุนของตรา

สารหน้ีท่ีมีมูลค่าสูง ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดน้าํเสนอวิธีการวดัสภาพการอ่อนไหวของราคาตราสารหน้ีดว้ย

อตัราดอกเบ้ียท่ีมีความแม่นยาํสูง เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาขา้งตน้  

  การประมาณดว้ยวิธีการใหม่น้ี เรียกว่า เอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ให้เห็นว่า 

การประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดว้ยวิธีเอ็กโพเนนเชียล

ดูเรชัน่มีความถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงราคาจริงมากกว่าการประมาณดว้ยโมดิฟายดูเรชัน่ และมีความถูกตอ้งหรือใกลเ้คียง

ราคาจริงมากข้ึนอย่างมาก สําหรับในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงมาก ซ่ึงเหตุผลสําหรับความแม่นยาํในการ

ประมาณท่ีมากข้ึน คือ ความแตกต่างของเทคนิคในการประมาณค่า ซ่ึงการประมาณด้วยวิธีดูเรชัน่ จะประมาณการ

เปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีท่ีแน่นอนแล้วหารดว้ยราคา แต่การ

ประมาณดว้ยวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ จะเป็นการประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลง

ของลอการิทึมธรรมชาติของราคา ซ่ึงการใชล้อการิทึมธรรมชาติของราคาตราสารหน้ีน้ีจะให้ค่าประมาณท่ีมีความ

ถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงราคาจริงมากข้ึน 
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  นอกจากน้ี ยงัไดมี้การวิเคราะห์ในส่วนของการประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียจากการใชผ้ลรวมของดูเรชัน่กบัคอนเวกซิต้ีเปรียบเทียบกบัผลรวมของเอ็กโพเนนเชียล

ดูเรชัน่กบัเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดว้ยวิธีดูเรชัน่

และคอนเวกซิต้ี และวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี   

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยาํในการประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลง

ของอตัราดอกเบ้ีย ระหว่างวิธีดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี และวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี  
 

3. วธิกีารดําเนินการวจิัย 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มลูของตราสารหน้ี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ตราสารหน้ีท่ีจาํหน่ายในราคาท่ีตราไวแ้ละมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี  

 2. ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย  

 3. ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี 

 โดยท่ีตราสารหน้ีมีอาย ุ10 ปี มีราคาท่ีตราไว ้เท่ากบั 1,000 บาท มีอตัราดอกเบ้ีย ท่ีระบุไวเ้ท่ากบั 5% ต่อปี 

จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี และมีอตัราผลตอบแทนจนถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน เท่ากบั 5% ต่อปี และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี จะใชโ้ปรแกรม Excel ในการคาํนวณหาค่าของตวัแปรต่างๆ เพ่ือหาผลลพัธ์ของสมการ  

3.2 วธิีการศึกษา 

 3.2.1 การประเมนิมูลค่าตราสารหนี ้

 การประเมินมูลค่าตราสารหน้ีเป็นการนาํแนวคิดเร่ืองมูลค่าของกระแสเงินตามระยะเวลามาประยุกต์ใช ้

เน่ืองจากราคาของตราสารหน้ี คือ มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บในอนาคต ซ่ึงการประเมินมูลค่า

ตราสารหน้ีแต่ละประเภทจะมีสูตรการคาํนวณท่ีแตกต่างกนั แต่ยงัคงอยู่ภายใตแ้นวคิดเร่ืองมูลค่าของกระแสเงินตาม

ระยะเวลา ดงัน้ี 

 1) ตราสารหนีท้ีจ่ําหน่ายในราคาทีต่ราไว้และมกีารจ่ายดอกเบีย้ในอตัราคงที ่ มีสูตรการประเมินมลูค่า ดงัน้ี 

    
( ) ( )1 1 1

n

t n
t

C ParP
Y Y=

= +
+ +

∑      (1) 

โดย P  คือ ราคาของตราสารหน้ี  

 C  คือ ดอกเบ้ียหนา้ตัว๋  

 Y  คือ อตัราผลตอบแทนจนถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน  

 Par  คือ มลูค่าท่ีตราไว ้ 

 t  คือ งวดเวลาท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บกระแสเงินสด 

 n  คือ จาํนวนงวดจนถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
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  2) ตราสารหนีท้ีไ่ม่มกีารจ่ายดอกเบีย้ มีสูตรการประเมินมลูค่า ดงัน้ี 

     
( )1 t

ParP
Y

=
+

             (2) 

 3) ตราสารหนีท้ีไ่ม่มกีารกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มกีารจ่ายดอกเบีย้ในอตัราคงที ่มีสูตรการประเมินมลูค่า ดงัน้ี 

     
CP
Y

=               (3) 

 3.2.2 ดูเรช่ันของตราสารหนี ้

 ดูเรชัน่ของตราสารหน้ี คือ อายเุฉล่ียของตราสารหน้ี โดยให้นํ้ าหนักตามมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน

แต่ละงวด ซ่ึงดูเรชัน่ของตราสารหน้ีนั้น สามารถนาํไปใชใ้นการคาํนวณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียไดดี้ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กน้อย การคาํนวณดูเรชัน่ของตรา

สารหน้ีแต่ละประเภทนั้น จะมีสูตรการคาํนวณท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 1) ตราสารหนีท้ีจ่ําหน่ายในราคาทีต่ราไว้และมกีารจ่ายดอกเบีย้ในอตัราคงที ่ มีสูตรการคาํนวณดูเรชัน่ดงัน้ี 

  
( ) ( )1 1 1

n
t

t n
t

tC nPar
Y Y

Macaulay Duration
P

=

+
+ +

=
∑

            (4) 

 และ 
1

Macaulay DurationModified Duration
Y
m

=
 + 
 

                 (5) 

โดย m  คือ จาํนวนงวดท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียใน 1 ปี 

 2) ตราสารหนีท้ีไ่ม่มกีารจ่ายดอกเบีย้ มีสูตรการคาํนวณดูเรชัน่ ดงัน้ี 

  
1

TModified Duration
Y
m

=
 + 
 

                     (6) 

เม่ือ T  คือ อายคุงเหลือของตราสารหน้ี  

 ซ่ึงจะเห็นว่า ดูเรชัน่ ในกรณีน้ี Macaulay Duration T=                 (7) 

 3) ตราสารหนีท้ีไ่ม่มกีารกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มกีารจ่ายดอกเบีย้ในอตัราคงที ่มีสูตรการคาํนวณดูเรชัน่ ดงัน้ี 

  
1 YMacaulay Duration

Y
+

=  และ 
1Modified Duration
Y

=        (8) และ (9) 

 

 3.2.3 คอนเวกซิตีข้องตราสารหนี้ 

 คอนเวกซิต้ีของตราสารหน้ี คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของความชนัของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและ

อตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ี โดยคอนเวกซิต้ีเป็นอนุพนัธ์อนัดบัท่ี 2 ของสมการราคาของตราสารหน้ี ซ่ึงสามารถ

นาํไปใชใ้นการคาํนวณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียไดดี้กรณีท่ีอตัรา

ดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนข้างมาก การคาํนวณคอนเวกซิต้ีของตราสารหน้ีแต่ละประเภทนั้ น จะมีสูตรการ

คาํนวณท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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 1) ตราสารหนีท้ีจ่ําหน่ายในราคาที่ตราไว้และมีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ มีสูตรการคาํนวณคอนเวกซิต้ี 

ดงัน้ี 

   
2

2

1 d PConvexity
P dY

 =  
 

            (10) 

เม่ือ   
( )
( )

( )
( )

2

2 2 2
1

1 1

1 1

n
t

t n
t

t t C n n Pard P
dY Y Y+ +

=

+ +
= +

+ +
∑          (11) 

 เน่ืองจากคอนเวกซิต้ีท่ีคาํนวณไดจ้ะเป็นค่าต่องวดท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ีย ดงันั้น ถา้ตอ้งการจะทาํให้เป็นต่อปี 

ค่าท่ีคาํนวณไดจ้ะตอ้งหารดว้ยจาํนวนงวดใน 1 ปียกกาํลงัสอง ดงัน้ี 

   2

// Convexity preriodConvexity year
m

=           (12) 

 2) ตราสารหนีท้ีไ่ม่มกีารจ่ายดอกเบีย้ มีสูตรการคาํนวณคอนเวกซิต้ี ดงัน้ี 

   ( )
( )2

1

1

T T
Convexity

Y

+
=

+
            (13) 

 3) ตราสารหนีท้ีไ่ม่มกีารกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที ่มีสูตรการคาํนวณคอนเวกซิต้ี 

ดงัน้ี 

   2

2Convexity
Y

=              (14) 

 3.2.4 การวดัความผนัผวนของราคาตราสารหนีด้้วยดูเรช่ันและคอนเวกซิตี ้ 

 Miles Livingston, Lie Zhou (2003) การวดัความผนัผวนของราคาตราสารหน้ีดว้ยดูเรชัน่ เป็นการวดัการ

เปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีเม่ืออตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าหากอัตราดอกเบ้ียมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีค่อนขา้งมากจะวดัดว้ยคอนเวกซิต้ีแทน ซ่ึงถา้นาํผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ีมาประมาณราคาใหม่

ของตราสารหน้ีหลงัจากท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป ก็จะให้ค่าประมาณราคาตราสารหน้ีท่ีใกลเ้คียงกบัราคาจริง

ตามทฤษฎีมากกวา่การประมาณราคาตราสารหน้ีจากดูเรชัน่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงการประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ี

อนัเน่ืองมาจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปดว้ยดูเรชัน่ สามารถประมาณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

   ( )1 0 1P P D Y= − ×D              (15) 

โดย 0P  คือ ราคาเดิมของตราสารหน้ีก่อนท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป  

 1P  คือ ราคาใหม่ของตราสารหน้ีท่ีประมาณข้ึนมาหลงัจากท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป 

 D  คือ โมดิฟายดูเรชัน่ 

 YD  คือ ขนาดการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

 การประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ีอนัเน่ืองมาจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปดว้ยผลรวมของ

ดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี สามารถประมาณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

   ( )2
1 0

11
2

P P D Y V Y = − ×D + × × D 
 

        (16) 

โดย V  คือ คอนเวกซิต้ี  
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 3.2.5 การวดัความผนัผวนของราคาตราสารหนีด้้วยเอก็โพเนนเชียลดูเรช่ันและเอก็โพเนนเชียลคอนเวกซิตี ้ 

 Miles Livingston, Lie Zhou (2003) ไดน้าํแนวคิดของการใชล้อการิทึมธรรมชาติของราคาตราสารหน้ีมาใช้

ในการประมาณเปอร์เซนตก์ารเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียน

จากการหาจากอนุพนัธ์อนัดบัท่ี 1 ของสมการราคาตราสารหน้ีแบบปกติ มาเป็นการหาจากอนุพนัธ์อนัดบัท่ี 1 ของ

สมการราคาตราสารหน้ีท่ีใชล้อการิทึมธรรมชาติของราคาตราสารหน้ีแทน ซ่ึงการประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ี

อันเน่ืองมาจากการท่ีอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปด้วยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชั่น สามารถประมาณได้จากสมการ

ดงัต่อไปน้ี 

    ( )
1 0

D YP P e − D= ×               (17) 

 การประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ีอนัเน่ืองมาจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปดว้ยผลรวมของเอ็ก

โพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี สามารถประมาณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

   ( )
2 21

2
1 0

D V YD YP P e e
 − + D− D  = × ×           (18) 

 ในสมการท่ี 18 จะเห็นว่า การประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียดว้ยวิธีการขา้งตน้น้ี มีโมดิฟายดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ีอยู่ในเลขช้ีกาํลงั เราจึงเรียกว่า เอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่

และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี  

 โดยทัว่ไปวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี จะให้ค่าประมาณท่ีดีกว่าวิธีดูเรชัน่และ

คอนเวกซิต้ี เม่ืออตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงอยูร่ะหว่าง -3% ถึง 3%  

 

 3.2.6 ค่าความคลาดเคลือ่นจากการประมาณค่า 

 ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณราคาของตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดว้ยวิธี

ดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี และวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี เป็นค่าผลต่างระหว่างราคาตรา

สารหน้ีท่ีคาํนวณไดต้ามทฤษฎีกบัราคาท่ีประมาณไดจ้ากทั้ง 2 วิธีขา้งตน้ ซ่ึงเราจะใชค่้าความคลาดเคล่ือนน้ีในการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าดงักล่าว โดยค่าความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่าสามารถหาได้

ดงัน้ี 

     E Ae P P= −          (19) 

โดย e  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่า 

 EP  คือ ราคาของตราสารหน้ีท่ีไดจ้ากการประมาณค่า  

 AP  คือ ราคาของตราสารหน้ีท่ีคาํนวณไดจ้ากทฤษฎี   
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4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการประเมนิมูลค่าตราสารหนี ้

 ตราสารหน้ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้ง 3 ประเภท ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ สามารถคาํนวณราคาของตรา

สารหน้ีแต่ละประเภทไดจ้ากสมการท่ี 1, 2 และ 3 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ราคาตราสารหน้ี 

ประเภทของตราสารหนี ้ ราคาตราสารหนี้ (บาท) 

Par Bond 1,000.00 

Zero Coupon Bond 613.91 

Perpetual Bond 1,000.00 

 

4.2 ผลการคาํนวณดูเรช่ันของตราสารหนี ้

 การคาํนวณดูเรชัน่ของตราสารหน้ีทั้ง 3 ประเภทนั้น ใชก้ารคาํนวณดูเรชัน่ทั้งหมด 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีแมคคลัเลย์

ดูเรชัน่ ตามสมการท่ี 4, 7 และ 8 และวิธีโมดิฟายดูเรชัน่ ตามจากสมการท่ี 5, 6 และ 9 ตามลาํดบั โดยไดค่้าดูเรชัน่ท่ีมี

การปรับหน่วยเป็นต่อปีแลว้ ดงัแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ค่าดูเรชัน่ของตราสารหน้ี 

ประเภทของตราสารหนี ้ Macaulay Duration Modified Duration 

Par Bond 7.99 7.79 

Zero Coupon Bond 10.00 9.52 

Perpetual Bond 21.00 20.00 

 

4.3 ผลการคาํนวณคอนเวกซิตีข้องตราสารหนี ้

 การคาํนวณค่าคอนเวกซิต้ีของตราสารหน้ีแต่ละประเภทตามสมการท่ี 10, 13 และ 14 ตามลาํดบั ไดค่้าคอน

เวกซิต้ีท่ีมีการปรับหน่วยเป็นต่อปีแลว้ตามสมการท่ี 12 ดงัแสดงในตารางที ่3  

ตารางท่ี 3 ค่าคอนเวกซิต้ีของตราสารหน้ี 

ประเภทของตราสารหนี ้ Convexity 

Par Bond 73.63 

Zero Coupon Bond 99.77 

Perpetual Bond 800.00 
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4.4 ผลการวดัความผนัผวนของราคาตราสารหนีด้้วยดูเรช่ันและคอนเวกซิตี ้  

 ตราสารหน้ีทั้ง 3 ประเภท สามารถประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ีหลงัจากท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง

ไปดว้ยดูเรชัน่ ไดจ้ากสมการท่ี 15 และสามารถประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ีหลงัจากท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง

ไปดว้ยดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี ไดจ้ากสมการท่ี 16 โดยกาํหนดให้อตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงอยู่ระหว่าง -3% ถึง 

3% และให้มีการเปล่ียนแปลงคร้ังละ ± 0.50% ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4, 5 และ 6  

 

4.5 ผลการวดัความผนัผวนของราคาตราสารหนีด้้วยเอก็โพเนนเชียลดูเรช่ันและเอก็โพเนนเชียลคอนเวกซิตี ้

 ตราสารหน้ีทั้ง 3 ประเภท สามารถประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ีหลงัจากท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง

ไปดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ ไดจ้ากสมการท่ี 17 และสามารถประมาณราคาใหม่ของตราสารหน้ีหลงัจากท่ีอตัรา

ดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี ไดจ้ากสมการท่ี 18 โดยกาํหนดให้

อตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงอยูร่ะหว่าง -3% ถึง 3% และให้มีการเปล่ียนแปลงคร้ังละ ± 0.50% ไดผ้ลดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4, 5 และ 6  

ตารางที ่4 ราคาของตราสารหน้ีท่ีจาํหน่ายในราคาท่ีตราไวแ้ละมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี 

Change 

in YTM 

New 

YTM 

Actual 

New Price 

Duration 

Estimate 

Duration & 

Convexity 

Estimate 

Exponential 

Duration 

Estimate 

Exponential Duration                   

& Exponential Convexity 

Estimate 

-3.00% 2.00% 1,270.68 1,233.84 1,266.97 1,263.44 1,270.78 

-2.50% 2.50% 1,219.99 1,194.86 1,217.87 1,215.15 1,220.04 

-2.00% 3.00% 1,171.69 1,155.89 1,170.62 1,168.70 1,171.71 

-1.50% 3.50% 1,125.65 1,116.92 1,125.20 1,124.03 1,125.66 

-1.00% 4.00% 1,081.76 1,077.95 1,081.63 1,081.06 1,081.76 

-0.50% 4.50% 1,039.91 1,038.97 1,039.89  1,039.74 1,039.91 

0.00% 5.00% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

0.50% 5.50% 961.93 961.03 961.95 961.78 961.93 

1.00% 6.00% 925.61 922.05 925.74 925.01 925.61 

1.50% 6.50% 890.95 883.08 891.36 889.66 890.95 

2.00% 7.00% 857.88 844.11 858.83 855.65 857.86 

2.50% 7.50% 826.30 805.14 828.14 822.95 826.26 

3.00% 8.00% 796.15 766.16 799.30 791.49 796.09 
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ตารางที ่5 ราคาของตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย  

 

ตารางที ่6 ราคาของตราสารหน้ีท่ีไม่มีการกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี  

Change 

in YTM 

New 

YTM 

Actual 

New Price 

Duration 

Estimate 

Duration & 

Convexity 

Estimate 

Exponential 

Duration 

Estimate 

Exponential Duration                   

& Exponential Convexity 

Estimate 

-3.00% 2.00% 2,500.00 1,600.00 1,960.00 1,822.12 2,181.47 

-2.50% 2.50% 2,000.00 1,500.00 1,750.00 1,648.72 1,868.25 

-2.00% 3.00% 1,666.67 1,400.00 1,560.00 1,491.82 1,616.07 

-1.50% 3.50% 1,428.57 1,300.00 1,390.00 1,349.86 1,411.99 

-1.00% 4.00% 1,250.00 1,200.00 1,240.00 1,221.40 1,246.08 

-0.50% 4.50% 1,111.11 1,100.00 1,110.00 1,105.17 1,110.71 

0.00% 5.00% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

0.50% 5.50% 909.09 900.00 910.00 904.84 909.37 

1.00% 6.00% 833.33 800.00 840.00 818.73 835.27 

1.50% 6.50% 769.23 700.00 790.00 740.82 774.92 

2.00% 7.00% 714.29 600.00 760.00 670.32 726.15 

2.50% 7.50% 666.67 500.00 750.00 606.53 687.29 

3.00% 8.00% 625.00 400.00 760.00 548.81 657.05 

Change 

in YTM 

New 

YTM 

Actual 

New 

Price 

Duration 

Estimate 

Duration & 

Convexity 

Estimate 

Exponential 

Duration 

Estimate 

Exponential Duration                   

& Exponential Convexity 

Estimate 

-3.00% 2.00% 820.35 789.31 816.88 816.94 820.28 

-2.50% 2.50% 781.20 760.08 779.22 778.95 781.16 

-2.00% 3.00% 744.90 730.85 743.10 742.72 744.07 

-1.50% 3.50% 708.92 701.61 708.50 708.19 708.91 

-1.00% 4.00% 675.56 672.38 675.44 675.25 675.56 

-0.50% 4.50% 643.93 643.14 643.91 643.85 643.92 

0.00% 5.00% 613.91 613.91 613.91 613.91 613.91 

0.50% 5.50% 585.43 584.68 585.44 585.36 585.43 

1.00% 6.00% 558.39 555.44 558.50 558.14 558.39 

1.50% 6.50% 532.73 526.21 533.10 532.19 532.73 

2.00% 7.00% 508.35 496.97 509.23 507.44 508.36 

2.50% 7.50% 485.19 467.74 486.88 483.84 485.21 

3.00% 8.00% 463.19 438.51 466.07 461.34 463.23 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2799 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 ผลการศึกษา การวดัความผนัผวนของราคาตราสารหน้ีดว้ยดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี พบว่า การประมาณราคา

ของตราสารหน้ีด้วยดูเรชัน่ จะให้ค่าประมาณท่ีดีหรือใกลเ้คียงกบัราคาจริงเม่ืออตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปเพียง

เล็กน้อยเท่านั้ น แต่ถ้าหากอัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนข้างมากราคาตราสารหน้ีท่ีประมาณได้ก็จะ

คลาดเคล่ือนไปจากราคาจริงค่อนขา้งมาก (ดูตารางท่ี 4, 5 และ 6 คอลมัน์ท่ี 3 และ 4)  ส่วนการประมาณราคาของตรา

สารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ีนั้น จะให้ค่าประมาณราคาตราสารหน้ีท่ีใกลเ้คียงกบัราคาจริงมากกว่า

การประมาณราคาตราสารหน้ีดว้ยดูเรชัน่เพียงอยา่งเดียวค่อนขา้งมาก (ดูตารางท่ี 4, 5 และ 6 คอลมัน์ท่ี 3, 4 และ 5)   

  ตวัอยา่งเช่น ในตารางท่ี 4 ท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.50% จะเห็นว่า ราคาของตราสารหน้ีท่ี

ประมาณไดด้ว้ยดูเรชัน่ คือ 961.03 บาท (คอลัมน์ท่ี 4) นั้ น ใกล้เคียงกบัราคาจริงของตราสารหน้ี คือ 961.93 บาท 

(คอลมัน์ท่ี 3) และท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 3.0% จะเห็นว่า ราคาของตราสารหน้ีท่ีประมาณไดด้ว้ย

ดูเรชัน่ คือ 766.16 บาท (คอลมัน์ท่ี 4) นั้น ค่อนขา้งไกลกบัราคาจริงของตราสารหน้ี คือ 796.15 บาท (คอลมัน์ท่ี 3) แต่

ราคาของตราสารหน้ีท่ีประมาณไดด้ว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี คือ 799.30 บาท (คอลมัน์ท่ี 5) นั้น ใกลเ้คียง

กบัราคาจริงของตราสารหน้ี คือ 796.15 บาท (คอลมัน์ท่ี 3) มากกว่าการประมาณราคาตราสารหน้ีดว้ยดูเรชัน่เพียงอย่าง

เดียว 

 ผลการศึกษา การวดัความผนัผวนของราคาตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอน

เวกซิต้ี พบว่า การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ จะให้ค่าประมาณท่ีดีหรือใกลเ้คียงกบัราคา

จริงเทียบเท่ากบัการประมาณราคาของตราสารหน้ีด้วยผลรวมของดูเรชั่นและคอนเวกซิต้ี สําหรับในกรณีท่ีอัตรา

ดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะให้

ค่าประมาณท่ีสูงกว่าราคาจริงของตราสารหน้ี แต่ในทางตรงกนัขา้มการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนน

เชียลดูเรชัน่ จะให้ค่าประมาณท่ีตํ่ากว่าราคาจริงของตราสารหน้ี (ดูตารางท่ี 4, 5 และ 6 คอลมัน์ท่ี 3, 5 และ 6) ส่วนการ

ประมาณราคาของตราสารหน้ีด้วยผลรวมของเอ็กโพเนนเชียลดูเรชั่นและเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ีนั้ น จะให้

ค่าประมาณราคาของตราสารหน้ีดีท่ีสุด คือ เกือบเทียบเท่ากบัราคาจริงของตราสารหน้ีนั้นๆ โดยเฉพาะตราสารหน้ีท่ี

จาํหน่ายในราคาท่ีตราไวแ้ละมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย ส่วนตราสารหน้ีท่ี

ไม่มีการกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีนั้น อาจจะให้ค่าประมาณท่ีไม่ใกลเ้คียงกบัราคาจริงของ

ตราสารหน้ีเหมือนกบัตราสารหน้ีทั้ง 2 ประเภทก่อนหน้าน้ี แต่ก็ใกลเ้คียงกบัราคาจริงมากกว่าการประมาณราคาของ

ตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี หรืออาจกล่าวไดว้่า การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวม

ของเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี ให้ค่าประมาณท่ีดีหรือใกลเ้คียงกบัราคาจริงมากกว่าการ

ประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี (ดูตารางท่ี 4, 5 และ 6 คอลมัน์ท่ี 3, 5 และ 7)   

  ตวัอยา่งเช่น ในตารางท่ี 4 ท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 3.00% จะเห็นว่า ราคาของตราสารหน้ีท่ี

ประมาณไดด้ว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี คือ 799.30 บาท (คอลมัน์ท่ี 5) และราคาของตราสารหน้ีท่ีประมาณ

ไดด้ว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ คือ 791.49 บาท (คอลมัน์ท่ี 6) นั้น ใกลเ้คียงกบัราคาจริงของตราสารหน้ี คือ 796.15 บาท 

(คอลมัน์ท่ี 3) มากกว่าการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยดูเรชัน่เพียงอย่างเดียว คือ 766.16 บาท (คอลมัน์ท่ี 4) แต่

จะเห็นไดว้่าราคาท่ีประมาณไดด้ว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะให้ค่าประมาณท่ีสูงกว่าราคาจริง ส่วนราคาท่ี
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ประมาณได้ดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ จะให้ค่าประมาณท่ีตํ่ากว่าราคาจริง และเม่ือนาํผลรวมของเอ็กโพเนนเชียล

ดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี มาประมาณราคาของตราสารหน้ี ก็จะไดค่้าประมาณราคาของตราสารหน้ี คือ 

796.09 บาท (คอลมัน์ท่ี 7) ซ่ึงจะเห็นว่า ราคาท่ีประมาณไดด้ว้ยผลรวมของเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียล

คอนเวกซิต้ีนั้น ใกลเ้คียงกบัราคาจริงของตราสารหน้ีมาก และแตกต่างกนัเพียงแค่ค่าทศนิยมเท่านั้น  

4.6 ค่าความคลาดเคลือ่นจากการประมาณค่า 

 ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณราคาของตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียของตรา

สารหน้ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้ง 3 ประเภทนั้น เป็นการหาค่าผลต่างระหว่างราคาตราสารหน้ีท่ีคาํนวณไดต้ามทฤษฎี

กบัราคาท่ีประมาณไดจ้ากวิธีดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี และวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี เพ่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าดงักล่าว ซ่ึงสามารถหาค่าความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่าได้

จากสมการท่ี 19 โดยค่าความคลาดเคล่ือนท่ีคาํนวณไดน้ั้นจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ของราคาท่ีคาํนวณไดต้ามทฤษฎี 

(ราคาจริง) ดงัแสดงในรูปท่ี 1, 2 และ 3  

          
รูปที ่1 ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณราคาของตราสารหน้ีท่ีจาํหน่ายในราคาท่ีตราไว ้

และมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี 
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รูปที ่2 ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณราคาของตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย 

 

       
รูปที ่3 ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณราคาของตราสารหน้ีท่ีไม่มีการกาํหนดวนัไถ่ถอน  

แต่มีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี  
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 จากรูปท่ี 1, 2 และ 3 จะเห็นว่า การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยดูเรชัน่นั้น มีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสูง

ท่ีสุดในการประมาณราคาของตราสารหน้ี ส่วนการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวก

ซิต้ี และเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่นั้น จะเห็นว่า มีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของการ

ประมาณราคาของตราสารหน้ีท่ีจาํหน่ายในราคาท่ีตราไว ้ และมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีนั้น ทั้งในกรณีท่ีอตัรา

ดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนและลดลง การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี 

จะมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีตํ่ากว่าการประมาณราคาของตราสารหน้ีด้วยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชั่น ส่วนค่าความ

คลาดเคล่ือนของการประมาณราคาของตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียนั้ น ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียมีการ

เปล่ียนแปลงลดลง การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชั่นและคอนเวกซิต้ี และเอ็กโพเนนเชียล

ดูเรชัน่ จะมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีใกลเ้คียงกนัมาก แต่ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน การประมาณ

ราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสูงกว่าการประมาณราคาของ

ตราสารหน้ีดว้ยและเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ และค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณราคาของตราสารหน้ีท่ีไม่มีการ

กาํหนดวนัไถ่ถอน แต่มีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีนั้น ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงลดลง การประมาณ

ราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะมีค่าความคลาดเคล่ือนตํ่ากว่าการประมาณราคาของตรา

สารหน้ีดว้ยและเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ แต่ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน การประมาณราคาของตรา

สารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสูงกว่าการประมาณราคาของตราสารหน้ี

ดว้ยและเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ และการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็ก

โพเนนเชียลคอนเวกซิต้ีนั้น มีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีตํ่าท่ีสุดในการประมาณราคาของตราสารหน้ี 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยาํในการประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ระหว่างวิธีดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี และวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียล

คอนเวกซิต้ี ของตราสารหน้ีทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีท่ีจาํหน่ายในราคาท่ีตราไวแ้ละมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา

คงท่ี ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย และตราสารหน้ีท่ีไม่มีการกาํหนดวนัไถ่ถอนแต่มีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี 

ผลการศึกษาพบว่า การประมาณราคาของตราสารหน้ีด้วยโมดิฟายดูเรชัน่ จะมีความแม่นยาํสูงเม่ืออัตราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กน้อย ส่วนการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี มีความ

แม่นยาํเทียบเท่ากบัการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ โดยการประมาณราคาของตราสาร

หน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะมีค่าความคลาดเคล่ือนตํ่ากว่าการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยเอ็ก

โพเนนเชียลดูเรชัน่เพียงเล็กนอ้ย สาํหรับในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน การประมาณราคาของตรา

สารหน้ีดว้ยผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี จะให้ค่าประมาณท่ีสูงกว่าราคาจริงของตราสารหน้ี แต่ในทางตรงกนั

ขา้มการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ จะให้ค่าประมาณท่ีตํ่ากว่าราคาจริงของตราสารหน้ี 

ส่วนการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี จะมี

ความแม่นยาํสูงสุดในการประมาณราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย หรือสรุปได้ว่า การ

ประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดว้ยวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่
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และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี มีความแม่นยาํสูงกว่าวิธีดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Miles 

Livingston และ Lie Zhou 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ 

 จากการศึกษาพบวา่การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่ มีความแม่นยาํเทียบเท่ากบั

การประมาณราคาของตราสารหน้ีด้วยผลรวมของดูเรชั่นและคอนเวกซิต้ี แต่มีขั้นตอนและความซับซ้อนในการ

คาํนวณให้นอ้ยกว่า เพราะไม่ตอ้งใชค่้าคอนเวกซิต้ี ส่วนการประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของเอ็กโพเนน

เชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี และผลรวมของดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี ใชข้อ้มลูในการประมาณราคาตรา

สารหน้ีเหมือนกนั แต่การประมาณราคาของตราสารหน้ีดว้ยผลรวมของเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียล

คอนเวกซิต้ีกลบัให้ผลลพัธ์ท่ีมีความแม่นยาํสูงกว่า ดงันั้น การประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียด้วยวิธีเอ็กโพเนนเชียลดูเรชัน่และเอ็กโพเนนเชียลคอนเวกซิต้ี จึงเป็นวิธีท่ีดีกว่าวิธี

ดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ี และควรไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการนาํดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ีมาประมาณการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงสามารถนาํมาใชไ้ดก้บัตราสารหน้ีประเภทท่ีไม่มีอนุพนัธ์พ่วงมาดว้ย (Option-

Free Bond) เท่านั้น และในการคาํนวณดูเรชัน่และคอนเวกซิต้ีนั้น กระแสเงินสดจะถูกคิดลดดว้ยอตัราคิดลดเพียงอตัรา

เดียว ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้อตัราดอกเบ้ียในตลาดจะเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา นอกจากนั้นแลว้ยงัมีสมมติฐานว่า

เส้นอตัราผลตอบแทนเป็นแบบเรียบและมีการเปล่ียนแปลงแบบขนานเท่านั้น ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไปเพ่ือให้เห็น

ภาพท่ีชดัเจนมากข้ึน แนะนาํให้นาํตราสารหน้ีในตลาดตราสารหน้ีแห่งประเทศไทยท่ีไม่มีในการศึกษาคร้ังน้ี มาใชใ้น

การศึกษาว่าจะให้ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ หรือศึกษาวธีิการวดัความผนัผวนของตราสารหน้ี

วิธีอ่ืนท่ีสามารถวดัความผนัผวนของตราสารหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์พ่วงมาดว้ย หรืออาจศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อความ

ผนัผวนของราคาตราสารหน้ี  
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 ภายใต้ความเส่ียงต่ําสุด: กรณศึีกษาอัตราผลตอบแทนของ SET50 
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บทคัดย่อ 

งานศึกษารายงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา การนาํขอ้มลูจากตวัอยา่งมาใชป้ระมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ ซ่ึง

บางคร้ังอาจทาํให้โคแวเรียนตเ์มทริกซ์ท่ีไดไ้ม่มีคุณสมบติัแบบก่ึงบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) งานศึกษา

น้ีไดพิ้จารณาอตัราผลตอบแทนรายวนัของหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคาํนวณดชันี SET 50 

ระหว่างวนัท่ี 2 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2560 มาเป็นกรณีศึกษาคุณสมบติัแบบก่ึงบวกเสมอ (Positive Semi-

Definite: PSD) ของโคแวเรียนต์เมทริกซ์ ผลการวิจัยพบว่าจาํนวนตัวอย่างท่ีใช้ประมาณโคแวเรียนต์เมทริกซ์มี

ความสัมพนัธ์กบัความเป็นแบบก่ึงบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) ของโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ เม่ือโคแวเรียนต์

เมทริกซ์ไม่เป็นแบบก่ึงบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) การเพ่ิมขนาดตวัอย่างสามารถท่ีจะปรับคุณสมบติั

โคแวเรียนตเ์มทริกซ์ให้มีคุณสมบติัแบบก่ึงบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) ได ้ผูว้ิจยัจึงเปรียบเทียบวิธีการ

ปรับโคแวเรียนต์เมทริกซ์ให้เป็น PSD โดยวิธีท่ีพิจารณาคือ1) วิธีประยุกต์การแยกส่วนเมทริกซ์ (Modified Matrix 

Factorization: MMF) 2) วิธีกาํหนดการแบบก่ึงบวกเสมอ (Semi-Definite Programming: SDP) เกณฑ์ท่ีใชเ้ปรียบเทียบ

คือ ค่าคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ (Norm of Relative Error: NRE) ของ    นอร์มหน่ึง และนอร์มสอง เราพบว่าวิธี SDP ให้

ค่าเฉล่ีย NRE ของนอร์มหน่ึงและนอร์มสองตํ่าท่ีสุด เม่ือพิจารณาช่วงความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% นอกจากน้ีแลว้เม่ือ

พิจารณาเวลาท่ีใชใ้นการปรับพบว่าวิธี MMF ใชเ้วลาในการปรับนอ้ยกว่าวิธี  SDP   

จากการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยข์องแต่ละหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET 

50 ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีค่ามากท่ีสุดคือ EA ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าท่ีสุดคือหลกัทรัพย ์SCB ซ่ึงมี

ความเส่ียง (SD) อยูท่ี่0.92 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงต่อผลตอบแทนหน่ึงหน่วย (CV) ท่ีดีท่ีสุดคือหลกัทรัพย ์BLA ซ่ึง

ค่า  CV = -0.33 ต่อหน่วย 

โดยในการศึกษาเพ่ือวดัความสัมพนัธ์ของแต่ละหลกัทรัพย ์(correlation) ต่างๆ รวมถึงความสามารถในการ

กระจายความเส่ียง จะหาคู่อนัดบัหลกัทรัพยท่ี์มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงถือไดว้่าสามารถช่วยกระจาย

ความเส่ียงได ้โดยคู่หลกัทรัพยท่ี์ กระจายความเส่ียงไดดี้ท่ีสุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่หลกัทรัพย ์ADVANC กบั BDMS, 

CPALL กบั INTUCH, RATCH กบั MTLS และ AOT กบั BEM โดยในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาสัดส่วนการลงทุนท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการลงทุนของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET 50 รวมถึงกาํหนดสดัส่วนการลงทุนตามประเภทของนัก

ลงทุนโดยคาํนึงถึงความมีเหตุและผลในการตัดสินใจ และสามารถนําขอ้มูลไปใชไ้ดจ้ริง จากการศึกษาขอ้มูลจึงได้
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ผลตอบแทนท่ีให้ค่า CV ตํ่าท่ีสุดของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นดชันี SET 50 ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์ADVANC, INTUCH, RATCH, 

TMB และGLOW ซ่ึงไดค่้า CV คือ 0.0293 

 คาํสําคญั: การปรับโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ให้มีคุณสมบติัแบบก่ึงบวก, การจดัสรรการลงทุน, อตัราผลตอบแทน 

 

 ABSTRACT 

 The purpose of this study is to study covariance matrices that are estimated from sample data may not be 

positive semi-definite (PSD), as theoretically required. We consider the sample covariance matrices of the daily rate 

of return of common stocks traded in the Stock Exchange of Thailand during December 2, 2016 to December 29, 

2017. When the sample size is small, relative to the size of the covariance matrix, it may not be PSD. However, as 

sample size increases, it generally becomes PSD. In addition, semi-definiteness does not depend on type of industry 

a stock is in. We compare the methods of adjusting sample covariance to achieve PSD. Those methods are Modified 

Matrix Factorization (MMF), and Semi-Definite Programming (SDP). By using the relative errors criteria to be 

computed from 1-norm and 2-norm (Euclidean norm). We find that SDP gives the smallest 1-norm and 2-norm 

relative errors, with 95% confidence. Moreover, MMF is computationally faster than SDP 

From the study to analyze the returns and risks of securities of each stock in the SET 50, the returns of the 

most valuable securities is EA. The lowest risk securities are the securities SCB which have the risk (SD) as 0.92 

The securities which has risks per one unit returns (CV) with the best value for money is the securities BLA is -0.33 

per unit. 

In the study to measure the correlation of each stock, including the ability to diversify in finding the pairs 

of the most correlated securities in the opposite side. So this can help spread the risk, by the first five securities pairs 

are ADVANC - BDMS, CPALL - INTUCH, RATCH – MTLS and AOT – BEM, and the securities and the study to determine 

the optimal proportion of investment in securities in the SET 50 Index. As well as the proportion of investors as 

types of investors by consider cause and effect of decision and it can be used for real. Based on the study, the lowest 

returns of CV of securities in SET 50 are securities ADVANC, INTUCH, RATCH, TMB and GLOW which got cv value as 

0.0293 

Keywords: positive semi-definiteness, asset allocate, rate of returns 

 

1. บทนํา 

ในสภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินลดตํ่าลง  การลงทุนในหุ้นในตลาด

หลักทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุน ท่ีผูล้งทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงกว่าการอตัรา

ดอกเบ้ียฝากเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุนมีหลายรูปแบบ เช่น เงินปันผล กาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์สิทธิใน

การซ้ือหุ้นเป็นตน้ ซ่ึงในการลงทุนนั้นเม่ือมีผลตอบแทนสูงก็มกัจะมีความเส่ียงสูงตามดว้ยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนก็มี

หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืน กรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีลงทุนถูกเพิกถอน

ออกจากตลาดหลกัทรัพยห์รือปิดกิจการ ความเส่ียงดา้นราคาซ่ึงผูล้งทุนอาจขาดทุนจากส่วนต่างของราคาซ้ือขายหรือ
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ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บผลตอบแทนดงัท่ีคาดหวงัไว ้ดงันั้นการพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็น

แนวทางหน่ึงท่ีผูล้งทุนสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นตดัสินใจลงทุน  

 ราคาหุ้นถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัอนัหน่ึงท่ีผูล้งทุนใชใ้นการพิจารณาเลือกซ้ือหรือขายหุ้น ถา้หากว่าราคาหุ้น

สูงข้ึนหลงัจากท่ีไดท้าํการซ้ือไว ้นัน่แสดงว่ามีโอกาสท่ีจะไดก้าํไรจากส่วนต่างของราคาเม่ือทาํการขายหุ้นออกไป    ใน

การข้ึนลงของราคาหุ้นนั้นส่วนใหญ่จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น (Stock Price Index) ซ่ึงเป็นค่าสถิติท่ีถูก

พฒันาข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีวดัท่ีสะทอ้นภาพรวมการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายและปริมาณการซ้ือขาย ว่ามีการ

เปล่ียนแปลงข้ึนลงอย่างไร ถา้ดชันีราคาหุ้นมีค่าสูงข้ึน แสดงว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยมี์การปรับตัว

เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาหุ้นในวนัท่ีผา่นมา ในทางตรงขา้มกนัถา้ดชันีมีค่าลดลงแสดงว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ใน

ตลาดหลกัทรัพยมี์การปรับตวัลดลง ซ่ึงดชันีราคาหุ้นน้ีเป็นประโยชน์ในแง่ของการมองภาพสภาพของตลาดโดยรวม 

และสามารถใช้เป็นดัชนีช้ีวดัสภาพทางเศรษฐกิจได้ดี แต่ถ้าหากว่าผูล้งทุนสนใจในความสัมพนัธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนของหุ้นหลายๆ ตวั เช่น เม่ืออตัราผลตอบแทนของหุ้นบริษทัหน่ึงเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน

ของหุ้นอีกบริษทัหน่ึงอยา่งไร การพิจารณาความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของอตัราผลตอบแทนจากหุ้นในแต่ละ

ตวัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะนาํไปสู่การหาความสัมพนัธข์องอตัราผลตอบแทน และเน่ืองจากในตลาดหลกัทรัพยมี์บริษทั

จดทะเบียนอยู่เป็นจาํนวนมาก การวิเคราะห์ความแปรปรวนในรูปของเมทริกซ์จะทาํให้ง่ายต่อการคาํนวณและการ

พิจารณาความสัมพนัธ์โดยเมทริกซ์ท่ีไดเ้รียกว่าโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ (Covariance Matrix) ซ่ึงนอกจากจะสามารถนาํไป

หาความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนแลว้ ยงัสามารถนาํไปวิเคราะห์หาค่าสถิติอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น มูลค่า

ความเส่ียง (Value at Risk) 

เน่ืองจากในปัจจุบนัสถานประกอบการยงัไม่มีขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดัสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมในการ

เสนอลูกคา้ ซ่ึงในดา้นการเงินและการลงทุนพอร์ตการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอ (portfolio) มกัเรียกอยา่งสั้ นๆ ว่าพอร์ต

ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของสินทรัพยด์า้นการเงินเช่น หุ้นสามญั (common stock) หุ้นบุริมสิทธิ(preferred stock) หุ้นกู ้

(debenture) พนัธบตัรรัฐบาล (bond) และตราสารอนุพนัธ์ดา้นการเงิน เช่น ออปชนั (option) ฟิวเจอร์ (future) เป็นตน้ 

ท่ีถือครองและจดัการโดยผูล้งทุนหรือสถาบนัการเงินกระบวนการในการสร้างพอร์ต การตดัสินใจในการดาํเนินการ

เลือก การจดัสรรนํ้ าหนักของสินทรัพยใ์นพอร์ต และการบริหารความเส่ียงของพอร์ตเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนตาม

เป้าหมาย ตามวตัถุประสงคใ์นการสร้างพอร์ตเรียกวา่ การจดัการพอร์ต (portfolio management) การจดัการพอร์ตอาจ

เป็นการบริหารจดัการพอร์ตโดยรายบุคคล ซ่ึงผูล้งทุนสร้างพอร์ตข้ึนเองหรืออาจเป็นการจดัการพอร์ตของกองทุนรวม

ท่ีมีการบริหารจดัการพอร์ตโดยผูจ้ดัการกองทุนระดบัมืออาชีพ หรือสถาบนัการเงิน โดยในช่วงก่อนทศวรรษท่ี 1950 

แทบไม่มีทฤษฎีใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดการเงิน ซ่ึงในช่วงเวลานั้นนักลงทุนกลุ่มหน่ึงมี

ความเช่ือว่าผลตอบแทนของพอร์ตมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงแต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ

การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงหรือสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวน (volatility) ของผลตอบแทนสูงควรไดรั้บส่วน

ชดเชยความเส่ียงของสินทรัพยสู์งข้ึน เพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีมากข้ึน การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าก็ควร

ได้รับส่วนชดเชยความเส่ียงของสินทรัพย์ท่ีตํ่ าทั้ งน้ี มักจะเปรียบเทียบผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ีลงทุนกับ

ผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง เช่น เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญักบัอตัราดอกเบ้ีย

ของพนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ 
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ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถคาดหวงัผลตอบแทนของพอร์ตในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดจ้ากนํ้ าหนักการลงทุน

ของสินทรัพยท์ั้งสองชนิดไดโ้ดยผูล้งทุนจะได้รับผลตอบแทนของพอร์ตอย่างน้อยเท่ากับผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก

สินทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง และเพ่ือส่งเสริมการออกตราสารอนุพนัธ์และเป็นเคร่ืองมือวดัสภาวะตลาดสาหรับ

กองทุนรวมต่าง ๆ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงจดัทา ดชันีราคา SET50 Index และ ดชันีราคา SET100 โดยในงานวิจยัน้ีก็จะ

ใช ้หลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 ในการจดัสัดส่วนการลงทุน เน่ืองจากเป็น หลกัทรัพย ์50 อนัดบัแรกท่ีมีมูลค่ารวมตลาด 

(Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ท่ี

กาํหนด จึงเป็นเหตุผลท่ีใชห้ลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจในการลงทุนต่างๆ  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาถึงคุณสมบติัความเป็น PSD ของโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ ( Σ � )โดยศึกษาจากอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของหุ้นสามญัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบวิธีการปรับโคแวเรียนต์เมท

ริกซ์ให้มีคุณสมบติัเป็น PSD อีกทั้งเพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยข์องแต่ละหลกัทรัพยท่ี์อยู่

ในดชันี SET50 รวมถึงวดัความสัมพนัธ์ของแต่ละหลกัทรัพย ์(correlation) และความสามารถในการกระจายความเส่ียง 

และวิเคราะห์หาสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงทุนของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 

 

3. การดําเนินการวจิัย 
 

3.1. วธิีการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองน้ีไดก้าํหนดขอบเขตการคน้ควา้ โดยทาํการเก็บขอ้มูลราคาปิดของหุ้นแต่ละตวัท่ีทางตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใชใ้นการคาํนวณดัชนี SET50 ยอ้นหลงัระหว่างวนัท่ี 2 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 

2560 โดยนาํขอ้มลูมาทาํการเปรียบเทียบวิธีการปรับโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ให้เป็น PSD และวิเคราะห์ผลตอบแทนความ

เส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลักทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET50 และวดัความสัมพนัธ์ของแต่ละหลักทรัพย ์(correlation) 

รวมถึงความสามารถในการกระจายความเส่ียง หาสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงทุนของหลกัทรัพยท่ี์อยู่

ในดชันี SET50 โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้

กาํหนดแนวทางในการวจิยั ดงัมีรายละเอียดในเร่ืองของกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลู และการนาํเสนอขอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ ราคาปิดของหุ้นแต่ละ

ตวัท่ีทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใช้ในการคาํนวณดัชนี SET50 ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 

ธันวาคม 2560 ซ่ึงขอ้มูลไดม้าจากระบบการรายงานและนําเสนอขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียน ข้อมูลท่ีนํามาใชใ้น

งานวิจยัน้ีซ่ึงเป็นราคาปิดของหุ้นท่ีมีการซ้ือขายระหว่างวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 ถึง 29 ธนัวาคม 2560 

3.1.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ความเส่ียง

ของหลกัทรัพยข์องแต่ละหลกัทรัพย ์ความสัมพนัธ์ของแต่ละหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET50 และคาํนวณหาค่าทาง

สถิติโดยโปรแกรมใชโ้ปรแกรม MATLAB 
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3.1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สาํหรับขอ้มลูท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มลูอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มลูหุ้น

รายวนัยอ้นหลงั ท่ีมีการซ้ือขายขายระหว่างวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 ถึง 29 ธนัวาคม 2560 

3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์นั้นจะวิเคราะห์ขอ้มลูไดด้งัน้ี 

1.   การคาํนวณอตัราผลตอบแทน 

กรณีท่ีหุ้นบางตวัไม่มีการซ้ือขายในบางวนั ทาํให้ไม่มีราคาปิดของหุ้นในวนัดงักล่าวดงันั้ นจึงไม่สามารถ

นาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนได ้ในงานวิจยัน้ีกาํหนดให้ราคาปิดของหุ้นในวนัท่ีไม่มีการซ้ือขายเท่ากบั

ราคาปิดของหุ้นในวนัท่ีผา่นมา เช่น หากไม่มีขอ้มลู Ptจะประมาณ Pt  ดว้ย  Pt-1 

ดงันั้นอตัราผลตอบแทนจะหาจาก 

ln�ln 
Pt

Pt-1

�    (1) 

โดยท่ี   Pt หมายถึง ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัท่ีทาการ t 

          Pt-1หมายถึง ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาการก่อนหนา้ t 

2. การประมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ 

เป็นการนาํอตัราผลตอบแทนรายวนัของหุ้นแต่ละตวั ท่ีคาํนวณไดจ้ากตวัอย่างท่ีทาํการเก็บซ่ึงจะไดอ้ัตรา

ผลตอบแทนรายวันทั้ งหมด 263 วัน ท่ีอยู่ในรูปของเมทริกซ์  มาประมาณโคแวเรียนต์เมทริกซ์อัตรา

ผลตอบแทนของประชากร โดยใชส้มการ 

                                                cov�xj,xk�= 
1

n-1
∑ �xij-xj��n

i=1 �xik -xk��= cov�xk,xj�                                (2) 

3. การทดสอบคุณสมบติัความเป็น PSD ของโคแวเรียนตเ์มทริกซ ์

คุณสมบติัความเป็น PSD ของโคแวเรียนตเ์มทริกซ์อตัราผลตอบแทน สามารถถูกทดสอบไดโ้ดยพิจารณาค่า

เฉพาะ (eigen value) ของโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือโคแวเรียนตเ์มทริกซ์มีคุณสมบติัเป็น PSD 

จะไดว้่าทุกๆ  ค่าเฉพาะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบัศนูย ์โดยการทดสอบจะทาํการทดสอบท่ีจาํนวนหุ้นขนาด

ต่างๆ กนั และทาํการเพ่ิมจาํนวนตวัอยา่งในการประมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ไปเร่ือย ๆ 

4.  การปรับเมทริกซ์ให้มีคุณสมบติัเป็น PSD  

การปรับโคแวเรียนตเ์มทริกซ์อตัราผลตอบแทนของหุ้นจะใชหุ้้นท่ีอยูใ่น SET50 ทั้งหมดจาํนวน 50 ตวั ซ่ึงการ

ทดสอบคุณสมบติั PSD เบ้ืองตน้พบว่า เม่ือใชจ้าํนวนตวัอยา่งในการประมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ์มากกว่า 50 

วนัข้ึนไป โคแวเรียนตเ์มทริกซ์ท่ีไดจ้ะเป็น PSD ดงันั้นในการปรับเมทริกซ์จึงใชจ้าํนวนตวัอย่าง (n) ในช่วงท่ี

โคแวเรียนตเ์มทริกซ์ยงัไม่เป็น PSD 

วิธีการท่ีนาํมาใชใ้นการปรับโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ให้มีคุณสมบติัเป็น PSD คือ มี 2 วิธี ซ่ึงไดแ้ก่วิธีดงัต่อไปน้ี 

    -การโปรแกรมแบบก่ึงบวกเสมอ (Semi-Definite Programming: SDP) 

    -การปรับเมทริกซ์โดยวิธีประยกุตก์ารแยกส่วน (Modified Matrix Factorization: MMF) 
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   5.       การเปรียบเทียบวิธีการปรับคุณสมบติัโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ 

การเปรียบเทียบวิธีการปรับคุณสมบติัโคแวเรียนต์เมทริกซ์ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

คลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ของนอร์มหน่ึงและนอร์ม สอง ในช่วงความเช่ือมั่นท่ีระดับ95%  ส่วนความ 

คลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ของนอร์มอินฟินิต้ีนั้นจะมีค่าเท่ากบัค่าคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ของนอร์มหน่ึงเน่ืองจาก

โคแวเรียนตเ์มทริกซ์เป็นเมทริกซ์แบบสมมาตร ซ่ึงวิธีในการหาช่วงความเช่ือมัน่ของค่าคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์

มีวิธีการหาดงัน้ี 

  เม่ือให้ D1, D2, D3, … . , Dk เป็นค่าคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1,2,3,..., k ตามลาํดบั  

ค่าเฉล่ียของค่าคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์หาไดจ้าก 

                              D�= 
∑ Di

k
i=1

k
                                                                         (3) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหาไดจ้าก 

                                 SD= �
∑ (Di-D�)

2k
i=1

k-1
                                                                            (4) 

ดงันั้นท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์เฉล่ียจะอยูใ่นช่วง D�±t�/2,k-1
SD
√k

 

6.  แบบจาํลองการเลือกกลุ่มหลกัทรัพย ์(Portfolio Selection Model) 

1) หาความสัมพนัธ์ ของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 ดว้ยค่า (Correlation) เพ่ือใชล้ดความเส่ียงในการจดั

สัดส่วนการลงทุนทาํการหาค่าความสัมพนัธ์ของแต่ละหลกัทรัพย ์เพ่ือใชใ้นการดูความสามารถในการกระจายความ

เส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยซ่ึ์งคาํนวณดงัน้ี 

                   rij= 
COVij

σiσj
      (5) 

โดย           COVij                หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่วม ระหว่างผลตอบแทนหลกัทรัพย ์i และ j 

          σi   หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพย ์i 

          σj  หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพย ์j 

 ซ่ึงสามารถแปรความหมายของความค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(Correlation) 

มีค่าเขา้ใกล ้+1  ถือว่ามีความสัมพนัธ์ ในทิศทางเดียวกนั ไม่สามารถกระจายความเส่ียงได ้หรือลดไดน้อ้ย 

มีค่าเขา้ใกล ้0  ถือว่ามีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัต่า ยิง่ใกล ้0 มากเท่าไรยิง่ต่ามากเท่านั้น 

มีค่าเขา้ใกล ้-1  ถือว่ามีความสัมพนัธ์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม สามารถกระจายความเส่ียงไดม้าก 

2) หาค่าสัมประสิทธิค่าเบตา้ของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 (β
i
)  

คาํนวณหาค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์

β
i
 = 

COVi,m

σm
2

     (6) 

โดยท่ี    COVi,m หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i และอตัรา              

            ผลตอบแทนของตลาด 

σm
2      หมายถึง ค่าความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพย ์

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 2810 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลค่าเบตา้ (β) มากกว่า 1 หมายความว่า การเคล่ือนไหวของผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ข้ึนลงสูงกว่าดชันี

ตลาด (ควรลงทุนในทิศทางขาข้ึน) 

ผลค่าเบตา้ (β) นอ้ยกว่า 1 หมายความว่า การเคล่ือนไหวของผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ข้ึนลงต่ากว่าดชันี

ตลาด (ควรลงทุนในทิศทางขาลง) 

3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ท่ีอยู่ในดชันี SET50 โดยใช้

แบบจาํลอง (Capital Asset Pricing Model:CAPM) 

เป็นแบบจาํลองดุลยภาพบนเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(Security Market Line : SML) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับความเส่ียงของหลักทรัพย ์อันเกิดจากปัจจัยท่ีทุกหลักทรัพย์ต่างได้รับ

ผลกระทบดงันั้นค่าเบตา้จึงเป็นตวัวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

E(Ri) = R f+ [ E(Rm) - R f ] βi
    (7) 

โดย E(Ri)   คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์ i 

                 R f   คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (ค่า β=0) 

             E(Rm)  คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นตลาด 

                β
i
                คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความเส่ียงท่ีมีระบบของหลกัทรัพย ์i 

          E(Rm) - R f       คือ ส่วนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงท่ี 

4) การเลือกกลุ่มหลกัทรัพยภ์ายใตแ้นวคิด Mean-Variance (Portfolio Selection under Mean-Variance 

framework) 

ภายใตก้รอบแนวคิด Mean-Variance ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยส์ามารถคาํนวณไดจ้าก 

Rp = ∑ =WiE(Ri
n
i=1 )       (8) 

โดยที่  Wi � 0 ,∑ WiE(Ri) = 1n
i=1  

                          E(Ri)    หมายถึง อตัราผลตอบแทนของในสินทรัพย ์i โดย i = 1 ถึง n 

                     Wi         หมายถึง นํ้ าหนกัการลงทุนในสินทรัพย ์i 

        Ri        หมายถึง อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

ดงันั้น   การคาํนวณหาความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยใชค่้าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : σ) 

σp= ∑ ∑ WiWjCOVij
n
j=1

n
i=1     (9) 

โดย  WiWj  หมายถึง สัดส่วนของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์i หลกัทรัพย ์j ตามลาดบั 

                    σp     หมายถึง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรัพย ์

                        COVij   หมายถึง ความแปรปรวนร่วมระหวา่งอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย ์i หลกัทรัพย ์j 

จากสมการทั้งสอง Markowitz นาํมาสร้างแบบจาํลองกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยมองว่าผูล้งทุนจะจดักลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน

เพ่ือทาํให้ตนเอง ไดรั้บผลอตัราผลตอบแทนคาดการณ์สูงสุด  ความเส่ียงท่ีกาํหนดไวค่้าหน่ึงได ้ ดงันั้นแบบจาํลองของ 

Markowitz จึงกาํหนดให้สมการท่ี 1 เป็นสมการเป้าหมาย ภายใตข้อ้จาํกดัท่ีกาํหนดโดยสมการท่ี 2  

5) นาํแต่ละพอร์ตท่ีไดค้ดัเลือกมาหาสัดส่วนการลงทุนท่ีให้ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน  

(CV) ตํ่าท่ีสุด 
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ในการหาสัดส่วนการลงทุนท่ีให้ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน (CV) ตํ่าท่ีสุด ในแต่ละพอร์ตการลงทุนท่ี

เลือกมา ซ่ึง ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน(CV) จะแสดงถึงความเส่ียงต่อผลตอบแทน 1 หน่วย ซ่ึงค่าท่ีตํ่าจะแสดงถึง 

ณ ระดบัผลตอบแทนเท่ากนั หลกัทรัพยท่ี์มีค่า CV ตํ่ากว่าจะมีความเส่ียงท่ีตํ่ากว่า โดนจะสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

คาํนวณหาค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน (CV) 

     CVi,p= 
σi,p

Ri,p
     (10) 

โดย  CVi,p  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน ของหลกัทรัพย(์i) หรือกลุ่มหลกัทรัพย(์p) 

      σi,p    หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพย ์(i) หรือกลุ่มหลกัทรัพย(์p) 

        Ri,p    หมายถึง ค่าผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(i) หรือกลุ่มหลกัทรัพย(์p) 

6) หาค่า Benchmark ท่ีของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัเพ่ือเป็นตวัแปรในการใชเ้ปรียบเทียบประเมินราคาท่ี

เหมาะสมของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั 

โดยใชค่้าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรต่อหุ้น(P/E) และ อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี

(P/BV) ยอ้นหลงัรายวนั ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ธนัวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2560  โดยท่ีหากค่า P/E ของหลกัทรัพยไ์ม่

สามารถหาค่าได้เน่ืองจากเกิดผลขาดทุน จะทาํการข้ามช่วงเวลานั้ นไปไม่นํามาคาํนวณด้วย ท่ีใช้ค่าเฉล่ียมาเป็น 

Benchmarks เน่ืองจาก เป็นสัดส่วนราคาต่อ ค่าทางบญัชีต่างๆ ท่ีนักลงทุนเต็มใจท่ีจะทาํการลงทุนอยู่จึงใชเ้ป็นตวัและ

ค่าท่ีเหมาะสม ท่ีจะนาํมาประเมินราคาท่ีเหมาะสม 

7) ประเมินราคาท่ีเหมาะสมโดยใชก้ารประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีสัมพทัธ์ (Relative Method) 

โดยจะทาํการประเมินราคาท่ีเหมาะสมแต่ละหลกัทรัพยโ์ดยใชค้วามเช่ือท่ีว่า ผูล้งทุนควรจ่ายเงินเพ่ือซ้ือหุ้น

เป็นก่ีเท่าของตวัแปรทางบญัชีต่างๆ โดยใชจ้ากตวัแปรทางบญัชี 2 ตวัแปรคือ กาํไรต่อหุ้น (EPS) และ มูลค่าบญัชีต่อ

หุ้น (BV) เท่านั้นเน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีผูล้งทุนนิยมนาํมาใชอ้า้งอิงในการลงทุนในหุ้นอยูเ่ป็นประจาํ โดยจะดาํเนินการ

หาราคาท่ีเหมาะสมตาม วธีิการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) 

       P0 =EPS ×Benchmark (P/E)    (11) 

โดย P0          คือ ราคาหุ้นท่ีเหมาะสมของหุ้นตวันั้นๆ 

             EPS         คือ กาํไรต่อหุ้นของหลกัหุ้นนั้นๆ 

            Benchmark (P/E)   คือ ดชันี P/E ท่ีเป็นค่าท่ีเหมาะสมใชส้าํหรับเปรียบเทียบ 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) 

P0 =BV ×Benchmark (P/BV)    (12) 

โดย P0           คือ ราคาหุ้นท่ีเหมาะสมของหุ้นตวันั้นๆ 

       BV         คือ กาํไรต่อหุ้นของหลกัหุ้นนั้นๆ 

       Benchmark (P/BV) คือ ดชันี P/BV ท่ีเป็นค่าท่ีเหมาะสมใชส้าหรับเปรียบเทียบ 

8) สรุปผลเปรียบเทียบ ราคาตลาดของหลกัทรัพยแ์ละราคาท่ีเหมาะสมท่ีประเมินได ้

นาํผลการประเมินราคาท่ีเหมาะสมในขั้นตอนท่ี 7  มาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 

หากราคาท่ีเหมาะสมท่ีประเมินได ้มากกว่าราคาตลาด ถือว่าหลกัทรัพยน์ั้น Undervalue แต่หาก ราคาท่ีเหมาะสมท่ี

ประเมินได ้นอ้ยกว่า ราคาตลาด ถือว่าหลกัทรัพยน์ั้น Overvalue 
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โดยถา้หากหุ้นนั้น Overvalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลกัทรัพยน์ั้นสูงกว่ามลูค่าหุ้นท่ีประเมินได ้ใน

กรณีน้ี ผูล้งทุนไม่ควรซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น หรือถา้ ถือครองหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นมือก็ควรขาย เน่ืองจากราคาตลาดสูงกว่า

มลูค่าท่ีแทจ้ริงในทางตรงกนัขา้ม ถา้หลกัทรัพยน์ั้น Undervalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลกัทรัพยน์ั้นตํ่ากว่ามูล

ค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยท่ี์ประเมินได ้ในกรณีน้ีผูล้งทุนก็ควรซ้ือหลกัทรัพยต์วันั้น 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 คุณสมบัต ิPSD ของโคแวเรียนต์เมทริกซ์ของอตัราผลตอบแทน 

ในรูปท่ี 1  Σ� 50 ท่ีได้จากหุ้นใน SET50 ทั้งหมด 50ตัว จะเห็นได้ว่าขนาดตัวอย่าง (n) ท่ีนํามาใช้ในการ

ประมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ์มีความสัมพนัธ์กบัความเป็น PSD ของ  Σ� 50กล่าวคือ  เม่ือเพ่ิมจาํนวนตวัอย่าง (n) ให้มาก

ข้ึนจะทาํให ้Σ� 50 ท่ีไดเ้ป็น PSD ในรูปท่ี 1 

 จากรูปท่ี 1 เปรียบเทียบคุณสมบติั PSD ในหุ้น10, 20, 30, 40 และ 50 ตวั  สังเกตว่า เม่ือจาํนวนหุ้นท่ีพิจารณา

มีมากข้ึน (ขนาดของ Σ�pสูงข้ึน), จาํนวนตวัอย่างท่ีทาํให้โคแวเรียนต์เมทริกซ์เร่ิมเป็น PSD จะมากข้ึนดว้ย เม่ือใช้

จาํนวนตวัอยา่ง (n วนั) มากกว่าจาํนวนหุ้นท่ีนาํมาใชท้ดสอบจะทาํให้โคแวเรียนตเ์มทริกซ์ท่ีไดเ้ป็น PSD ทั้งหมด 
 และเม่ือพิจารณาการมีคุณสมบติั PSD หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และกลุ่มธุรกิจบริการ สําหรับ

พอร์ตโฟลิโอของหุ้น 5 ตวั และ10 ตวั ให้ผลเช่นเดียวกบัรูปท่ี  1 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 และ3 ตามลาํดบั  

 

รูปท่ี 1 ค่าเฉพาะท่ีนอ้ยท่ีสุดของ Σ�p, P = 10,20,30,40,50 และขนาดตวัอยา่งท่ีใชป้ระมาณ 
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รูปท่ี 2 ค่าเฉพาะท่ีนอ้ยท่ีสุดของ Σ�p, P = 5 และ 10, และขนาดตวัอยา่งท่ีใชป้ระมาณ สาํหรับหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงิน 

 

รูปท่ี 3 ค่าเฉพาะท่ีนอ้ยท่ีสุดของของ Σ�p, P = 5 และ 10  

และขนาดตวัอยา่งท่ีใชป้ระมาณ สาํหรับหุ้นในกลุ่มธุรกิจบริการ 
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4.2. ผลการเปรียบเทยีบวธิกีารปรับโคแวเรียนต์เมทริกซ์ 

                     ตารางท่ี 1 นอร์มคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ท่ีจาํนวนตวัอยา่งในการประมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ ์25 วนั 

 
 

                      ตารางท่ี 2 นอร์มคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ท่ีจาํนวนตวัอยา่งในการประมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ 50 วนั 

 
ตารางท่ี 1 และ 2 แสดงค่าความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์, NRE1และ NRE2 , ของ   Σ� p เม่ือใชจ้าํนวนตวัอย่าง (n) 

25 และ 50 วนัตามลาํดบั เห็นไดว้่าในช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 95% ผลท่ีไดค้ลา้ยกนัคือ วิธีการท่ีให้ค่าคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์

จากนอ้ยไปมากคือ วิธี SDP และ วิธี MMF ตามลาํดบั 

 

4.3 การกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุน ของหลกัทรัพย์ทีอ่ยู่ในดชันี SET50 

จากการศึกษาเพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ในการลงทุน ของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 ไดใ้ชแ้บบจาํลองทางการเงิน ดงัน้ี 

1. แบบจาํลอง (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

2. แบบจาํลองประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีสัมพทัธ์ (Relative Method) 

3. ทฤษฎีการจดัพอร์ตของมาร์โควิทส์ (Markowitz Portfolio Theory) 

เพ่ือหากลยทุธ์ในการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 ซ่ึงอาจใชเ้ป็นฐานขอ้มลูการตดัสินใจ หรือเป็น

ขอ้มลูในการศึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคตโดยสามารถสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

 

4.4 วเิคราะห์หาหลกัทรัพย์ทีม่ผีลตอบแทน เทยีบกบัความเส่ียงแล้วเหมาะสมในการลงทุนโดยใช้แบบจําลอง 

(Capital Asset Pricing Model :CAPM) 

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั(ER) จากการใชแ้บบจาํลอง CAPM โดยท่ีผลตอบแทนของตลาด (RM) เท่ากับ -

13.92%ผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง (RF) เท่ากบั 2 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ค่า BETA ท่ีมากข้ึนจะทาํให้ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั(ER) มากข้ึนดว้ย โดยท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ มีผลตอบแทน ( R ) มากกว่า ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

(ER) หมายถึงราคาตลาดของหุ้นนั้นตํ่ากว่ามลูค่าหุ้นท่ีประเมินได ้(Undervalued) และจะเลือกไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ 

ผลตอบแทน( R )ตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (ER) หมายถึงราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีประเมินได้

(Overvalued) 
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                ตารางท่ี 3 ผลการคาํนวณ ผลตอบแทนความเส่ียง ค่าCV และ BETA ของแต่ละหลกัทรัพย ์

 
 

จากการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยข์องแต่ละหลักทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี 

SET50 รวมถึงหาความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์กับตลาด (BETA) และกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุนท่ีเหมาะสม 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีค่ามากท่ีสุดคือ หลกัทรัพย ์EA ซ่ึงให้ผลตอบแทน 85.11%ต่อปี ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงตํ่าท่ีสุดคือหลกัทรัพย ์SCC ซ่ึงมีความเส่ียง (SD) อยูท่ี่ 0.92 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงต่อผลตอบแทนหน่ึง

หน่วย (CV) ท่ีดีท่ีสุดคือหลกัทรัพย ์BLA ซ่ึงค่า (CV) คือ -33.61 ต่อหน่วย และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

(BETA) สูงท่ีสุดคือหลกัทรัพย ์IVL ซ่ึงทาํให้ค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (ER ) สูงท่ีสุดดว้ย คือ 30.16% ส่วนหลกัทรัพย์

ท่ีมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (BETA) ตํ่าท่ีสุดคือ หลกัทรัพย ์MTLS ซ่ึงจะทาํให้ค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (ER) ตํ่า

ท่ีสุดดว้ย คือ 2.97% 

และเพ่ือวิเคราะห์หาหลักทรัพยท่ี์มีผลตอบแทน เทียบกับความเส่ียงแล้วเหมาะสมในการลงทุนโดยใช้

แบบจาํลอง (Capital Asset Pricing Model :CAPM) ไดท้าํการเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ( R ) กบัผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั (ER) จะเลือกท่ีจะลงทุน(Undervalued) หลกัทรัพยท่ี์เลือกลงทุนประกอบไปดว้ย ADVANC, AOT, BBL, 

BANPU, BPP, BH, BEM, BTS, CBG, GLOBAL, CPALL, CPN, DELTA, DTAC, EGCO, GLOW, HMPRO, 

INTUCH, IPRC, EA, IVL, BJC, KBANK, KTB, LH, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, RATCH, ROBINS, SCB, SCC, 
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TCAP, KKP, TMB, TOP, TRUE, GPSC, TU, MTLS, PSH, SCCC,  SRRC และTISCO ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มี

ผลตอบแทน ( R ) น้อยกว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (ER) จะไม่เลือกลงทุน (Overvalued) ไดแ้ก่ BLA, BDMS, CPF, 

KCE และTPIPL 

 

  4.4 การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method) และกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนให้

เหมาะสม 

 หากประเมินราคาท่ีเหมาะสม (intrinsic Value) มาแลว้ ตํ่ากว่าราคาตลาด แสดงว่าว่าหลกัทรัพยน์ั้นราคาสูง

กว่าท่ีควรเป็น จะตดัสินใจไม่ลงทุน (Overvalued) แต่หากหากราคาท่ีเหมาะสม (intrinsic Value) สูงกว่าราคาตลาด 

แสดงว่าว่าหลกัทรัพยน์ั้นราคาสูงกว่าท่ีควรเป็นจะตดัสินใจลงทุน (Undervalued) 

 ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินมลูค่าหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีสัมพทัธ ์(Relative Method) 

 
 

รายการ ADVANC BDMS BPP INTUCH IVL LH PSH SPRC TMB
P/BV 13.59      5.50        2.02        6.72        1.87        2.66        1.42        1.84        1.51        
P/E 19.69      31.87      16.14      15.71      20.18      11.94      9.06        8.12        15.45      
P 191.00    20.90      25.50      56.25      53.25      10.50      23.50      17.10      3.02        
BV 14.05      3.80        12.62      8.37        28.48      3.95        16.55      9.29        2.00        
EPS 9.70        0.66        1.58        3.58        2.64        0.88        2.59        2.11        0.20        

AVERAGE(P/BV) 16.75      5.96        13.74      11.03      1.88        2.98        6.55        4.69        1.79        
AVERAGE(P/E) 19.87      35.36      22.14      16.27      55.62      16.32      13.29      23.54      31.75      

ntrinsic Value(P/BV 235.45    22.64      173.50    92.35      53.58      11.76      108.48    43.61      3.57        
Intrinsic Value(P/E) 192.73    23.19      34.99      58.26      146.77    14.35      34.48      49.56      6.21        
การตัดสินใจ(P/BV) Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued
การตัดสินใจ(P/E) Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued

รายการ CPF CPN GLOW RATCH ROBINS SCB SCC KKP
P/BV 1.22        5.11        2.50        1.25        5.17        1.44        2.30        1.68        
P/E 14.09      28.50      14.25      9.38        27.66      10.93      10.57      11.40      
P 24.00      85.25      81.25      54.25      73.00      150.00    484.00    79.25      
BV 19.67      16.68      32.50      43.40      14.12      104.17    210.43    47.17      
EPS 1.70        2.99        5.70        5.78        2.64        13.72      45.79      6.95        

AVERAGE(P/BV) 1.99        6.03        2.87        1.41        5.69        2.34        3.42        2.47        
AVERAGE(P/E) 22.76      31.06      17.02      12.31      31.69      12.33      17.99      46.78      

ntrinsic Value(P/BV 39.11      100.57    93.12      61.33      80.33      244.23    719.02    116.70    
Intrinsic Value(P/E) 38.77      92.89      97.04      71.20      83.63      169.25    823.53    325.23    
การตัดสินใจ(P/BV) Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued
การตัดสินใจ(P/E) Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued
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จากการศึกษาเพ่ือทาํการประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีสัมพทัธ์ (Relative Method) และกาํหนดกลยุทธ์ใน

การลงทุนให้เหมาะสม จะทาํการประเมินมลูค่าหุ้นดว้ยวิธีสัมพทัธ์ (Relative Method) โดยใชค่้า EPS และ BV ในการ

หาราคาท่ีเหมาะสม หากราคาท่ีเหมาะสมนั้นนอ้ยกว่าราคาตลาดก็จะลงทุน (Undervalued) แต่หากราคาท่ีเหมาะสมสูง

กว่าราคาตลาดจะไม่เลือกลงทุน (Undervalued) ซ่ึงทั้งสองวิธี หากประเมินออกมาได้ในรูปแบบเดียวกนัก็ถือไดว้่า

น่าเช่ือถือ โดยหลกัทรัพยท่ี์ผลออกมาเป็นเลือกลงทุนทั้งสองวิธีไดแ้ก่ หลักทรัพย ์ADVANC, BDMS, BPP, CPF, 

CPN,GLOW, INTUCH, IVL, LH, RATCH, ROBINS, SCB, SCC, KKP, TMB, PSH และSPRC และหลกัทรัพยท่ี์ไม่

เลือกลงทุนทั้งสองวิธีไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AOT, BTS, CBG,  DELTA, EGCO, HMPRO, EA, KCE, TCAP, MTLS และ

TISCO 

4.5 วัดความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย์ (correlation) ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการกระจายความ

เส่ียง 

 ความสัมพนัธ์ท่ีไปในทิศทางตรงกนัขา้ม คือยิ่งมีค่าติดลบมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงถึงโอกาสท่ีจะลดความเส่ียง

ลงไดม้ากเท่านั้น แต่ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าแมห้ลกัทรัพยท่ี์มีค่า correlation นอ้ยท่ีสุดก็มิไดห้มายความว่าจะสามารถลดความ

เส่ียงไดม้าก เน่ืองจากหลกัทรัพย ์เป็นหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET 50 ซ่ึงถือเป็นหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นภาพรวมของ

ตลาด ส่งผลให้ลักษณะของราคาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากว่าค่าความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย ์

(correlation) มีค่าเขา้ใกล1้ ไม่ควรจดัสัดส่วนการลงทุนให้อยูร่่วมกนั เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนเคล่ือนท่ี

ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงส่งผลถึงความสามารถในการกระจายความเส่ียงไดน้อ้ย 

 จากการศึกษาเพ่ือวดัความสัมพนัธ์ของแต่ละหลกัทรัพย ์(correlation) รวมถึงความสามารถในการกระจาย

ความเส่ียง จะหาคู่อนัดบัหลกัทรัพยท่ี์มีความสัมพนัธ์กนัในทางตรงกนัแบบผกผนัมากท่ีสุด ซ่ึงถือว่าสามารถช่วย

กระจายความเส่ียงได ้โดยคู่หลกัทรัพยท่ี์   กระจายความเส่ียงไดดี้ท่ีสุด 3  อนัดบัแรกไดแ้ก่หลกัทรัพย ์ ADVANC กบั  

BDMS  ค่า   correlation คือ -0.117049467 ,   CPALL กบั   INTUCH ค่า   correlation คือ  -0.11042575,   และRATCH  

กบั    MTLS ค่า correlation  คือ  -0.09244 

 

รายการ AOT BTS EA KCE MTLS TISCO
P/BV 7.39        2.38        14.22      4.56        9.97        2.14
P/E 46.97      50.04      52.19      18.40      36.60      12.09
P 68.00      8.30        52.50      82.75      12.71      88.5
BV 9.20        3.49        3.69        18.15      1.27        41.36       
EPS 1.45        0.17        1.01        4.50        0.35        7.32         

AVERAGE(P/BV) 3.10        1.93        2.64        2.38        1.45        1.64         
AVERAGE(P/E) 23.64      30.14      42.69      11.57      10.57      8.79         

ntrinsic Value(P/BV 28.52      6.73        9.73        43.12      1.85        67.69       
Intrinsic Value(P/E) 34.22      5.00        42.95      52.03      3.67        64.37       
การตัดสินใจ(P/BV) Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued
การตัดสินใจ(P/E) Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued

รายการ CBG DELTA EGCO HMPRO TCAP
P/BV 11.68      3.36        1.32        9.84        1.09        
P/E 61.27      17.80      10.48      35.97      9.70        
P 80.75      73.25      216.00    12.80      56.25      
BV 6.91        21.80      163.64    1.30        51.61      
EPS 1.32        4.12        20.61      0.36        5.80        

AVERAGE(P/BV) 4.69        2.88        1.09        8.26        0.94        
AVERAGE(P/E) 35.41      13.02      9.49        33.99      7.10        

ntrinsic Value(P/BV 32.44      62.86      178.67    10.74      48.67      
Intrinsic Value(P/E) 46.66      53.57      195.54    12.09      41.15      
การตัดสินใจ(P/BV) Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued
การตัดสินใจ(P/E) Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued Overvalued
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                           ตารางท่ี 5 ตารางแสดงคู่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า correlation เรียงจากนอ้ยไปมาก 

 
 

 ส่วนคู่หลกัทรัพยท่ี์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด ซ่ึงถือว่ากระจายความเส่ียงไดน้้อยสูงสุด 3 

อนัดบัแรกไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์PTTEP กบั PTT ค่า correlation คือ 0.4680974, SCB กบั KBANK ค่า correlation คือ 

0.4230214 และBBL กบั KBANK ค่า correlation คือ 0.4043749 

 

                            ตารางท่ี 6 ตารางแสดงคู่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า (correlation) มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 

ลําดบัที ่ คูห่ลกัทรัพย ์ correlation 

1 PTTEP PTT 0.4680974 
2 SCB KBANK 0.4230214 
3 BBL KBANK 0.4043749 
4 TISCO KKP 0.3717845 
5 KBANK TMB 0.33282 

 

4.6 การวเิคราะห์หาสัดส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการลงทุน 

 โดยจะแสดงรายละเอียด สัดส่วนการลงทุน ณ ระดบัผลตอบแทนท่ีให้ความเส่ียงตํ่าท่ีสุด ผ่านการจดัสัดส่วน

การลงทุนท่ีเหมาะสมดงัน้ี 

                   ตารางท่ี 7 ตารางแสดงสัดส่วนการลงทุนท่ี ให้ค่า CV ตํ่าท่ีสุดของหลกัทรัพยท่ี์จดัสัดส่วนการลงทุนสูง

ท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 

 
  

ลําดับที่ correlation

1 ADVANC BDMS -0.117049467
2 CPALL INTUCH -0.11042575
3 RATCH MTLS -0.09244
4 TMB GLOW -0.09208
5 AOT BEM -0.088987

คู่หลักทรัพย์

รายชือ่หุน้ ADVANC INTUCH RATCH TMB GLOW 

ER 41.3 17.11 11.37 56.03 2.6 

S.D. 417.38 438.66 354 541.11 402.54 

CV 0.1 0.04 0.03 0.1 0.01 

BETA 0.99 0.86 0.5 0.84 0.94 

W(i) 13.36% 17.94% 29.28% 14.66% 24.77% 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การทดสอบคุณสมบติั PSD ของโคแวเรียนตเ์มทริกซ์อตัราผลตอบแทนรายวนัของหุ้น พบว่า จาํนวนตวัอยา่ง

ท่ีนาํมาใชป้ระมาณโคแวเรียนตเ์มทริกซ์มีความสัมพนัธ์กบัความเป็น PSD ของโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ เม่ือโคแวเรียนต์

เมทริกซ์ไม่เป็น PSD สามารถปรับให้เป็น PSD ไดโ้ดยการเพ่ิมจาํนวนตวัอย่างให้มากกว่าจาํนวนตวัแปรท่ีสนใจ (ใน

ท่ีน้ีคือจาํนวนหุ้น) และคุณสมบติั PSD น้ีไม่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัความแตกต่างของกลุ่มอุตสาหกรรม จากการทดสอบโคแว

เรียนตเ์มทริกซ์ท่ีไดจ้ากอตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และหุ้นท่ีอยู่ต่างกลุ่มอุตสาหกรรมกนั 

ผลลพัธ์ท่ีไดเ้หมือนกนั คือ เม่ือใชจ้าํนวนตวัอย่างมากกว่าจาํนวนหุ้น จะทาํให้โคแวเรียนต์เมทริกซ์ท่ีไดมี้ความเป็น 

PSD 

ส่วนการเปรียบเทียบวิธีการปรับโคแวเรียนตเ์มทริกซ์ให้เป็น PSD พบว่าวิธี SDP ให้ค่าเฉล่ียของ  NRE1และ 

NRE2ตํ่าสุด แต่ว่าค่าเฉล่ียทั้งสอง ท่ีไดจ้ากการปรับทั้ง 2 วิธี มีค่านอ้ยมากซ่ึงในทางปฏิบติัอาจถือว่าไม่ต่างจากศนูยห์รือ

อีกนยัหน่ึงคือ เมทริกซ์ท่ีไดจ้ากการปรับทั้ง 2 วิธีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมนอ้ยมาก 

จากการศึกษาเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุน ของหลักทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET50 ไดใ้ชแ้บบจาํลองทาง

การเงิน ดงัน้ี 

1. แบบจาํลอง (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

2. แบบจาํลองประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีสัมพทัธ์ (Relative Method) 

3. ทฤษฎีการจดัพอร์ตของมาร์โควิทส์ (Markowitz Portfolio Theory) 

เพ่ือหากลยทุธ์ในการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 ซ่ึงอาจใชเ้ป็นฐานขอ้มลูการตดัสินใจ หรือเป็น

ขอ้มลูในการศึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต โดยไดค้ดัเลือกหลกัทรัพยใ์นแต่ละกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด มา

คาํนวณในโปรแกรมคาํนวณเพ่ือหาสัดส่วนการลงทุนท่ีให้ค่า CV ตํ่าท่ีสุดโดยจะไดห้ลกัทรัพยแ์ละสัดส่วนการลงทุน

ดงัน้ี  

ADVANC, INTUCH,  RATCH, TMB และ GLOW และสัดส่วนการลงทุนเป็น13.36%, 17.94% , 

29.28%,14.66%และ24.77% ตามลาํดบั เม่ือจดัสรรสัดส่วนการลงทุนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะไดค่้าผลตอบแทนของ

กลุ่มหลกัทรัพยคื์อ 20.77% ส่วนกลุ่มหลกัทรัพยน้ี์มีความเส่ียงอยู่ท่ี 0.37 และจะไดค่้าความเส่ียงต่อผลตอบแทนท่ีตํ่า

ท่ีสุดเป็น 0.029 ต่อหน่วย 

 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จรุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร ป่ันโภชา ท่ีให้

คาํปรึกษาแนะนาํในการศึกษาคน้ควา้อิสระ การตรวจทานเน้ือหาการคน้ควา้  และ ให้แนะนาํในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ในระหว่างการศึกษาค้นควา้ จนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมถึงคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีได้ประศาสตร์วิชา

ความรู้ตลอดหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 
Currently, the mobile learning concepts about delivering context over wireless network environment had 

involving and more important in human life. There are several benefits such as low-cost mobile environment, 
access anywhere and anytime, which lead us to change the learnig way. The traditional in-class teaching approach 
were shift to adaptive learning paradigm, mobile devices are the key pin to lead mobile-context to human. The 
teaching and learning services are served by conveying and exploiting individual adaptive interest context, so-
called context-awareness on mobile learning over wireless environment. This study propose the model of context-
awareness on Mobile Learning Virtual Private network in term of real-time messaging which introduce the 
architecture of the model to improve congestion load and reduce response latency due to diversity learning-context 
needed. The mobile learning architecture consisting of the front-end module, the learning hub module and back-end 
module including caching module to keep adaptive cached-context for balancing load congestion in mobile network 
environment. These 3 modules including mobile devices in wireless network environment and context-awareness 
applications to co-operate with underline context management system on mobile virtual private network.        

Keywords:  Real-Time messaging, Learning context, Context-Awareness on Mobile Learning, Virtual Private 
Network, Cached-Context. 

1. Introduction
The learning environment is not limited only on formal location as classroom, laboratory but also on 

anytime anyplace via learning instrument and tools such as smart phone which boarding content (text, graphic, 
audio, and video information) through mobile environment and using virtual private network. The learning context 
should be conveyed to learners in group or individual under dynamical transmission situation with context-
awareness supported theme.     

I-Hsueh Tsai (2005) study and present the model of course development for mobile learning context. 
They proposed preliminary study and simulated some course for preliminary school by integrate mobile network, 
course curriculum and teaching strategies. Now a day, the mobile environment become populated and expand many 
services and capability due to complex infrastructure of mobile network including more standard and protocol.  
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Jeff (Jeff J. S. Huang, 2010) analyze similar interest and build up a collaborative service mechanism to 
support Mobile Computer-Supported Collaborative Learning activities (MCSCL). The study aim to build up 
learner-oriented mobile learning knowledge network which learners that have same interest by recommending 
partners with specialties service for learning group. 

Sergio Gómez (2014) aimed to address the delivering process for knowledge context on mobile network 
environment via mobile devices. They propose a mobile system for delivering context-aware pedagogical to adapt 
the learning flow of education scenario, as well as knowledge context stuff and the delivery tool and services 
support. 

As several study above, the author do study on how to manage knowledge context delivery processes with 
low congestion load balance and yield good response latency on mobile network with suitable knowledge resource 
under optimum experience. We also focus on combining MVPN (Dash, 2008) and Context caching into our study 

scope and propose the model of Context-Awareness on Mobile Learning Virtual Private Network. 
 

2. Objectives of the study 
Currently, people use mobile devices to do several online activities such as entertainment, shopping, 

online banking, search some information and also learning some knowledge. The new era of learning paradigm had 
been shifted from traditional in-class to be online learning and popular in mobile activities lead us to focus and 
study the mobile learning strategies to shape and exploit the framework based on model, architecture to improve 
performance services on conveying learning context to mobile users or learners. 

By the way, some study focus on content management, but due to diversity context need for many 
learners, the balancing load congestion and efficiency service still be concerning point for collaborative service on 
mobile learning network. Mobile virtual private network and context caching also should be include into underline 
architecture to balance the load and stay improve performance between knowledge transferring on over mobile 
learning network.        

   
3. Background 

The context awareness mobile network model on virtual private network environment are attracting 
people and simply use to convey knowledge context to learners in current society. Several research study are focus 
in many perspectives. This paper review, and present main potential knowledge points and glue the overall 
connection of mobile learning paradigm. The most propose strategy of our study remain in exploit the proposed 
model with optimum performance service, reduce load congestion and increase response latency. The description of 
subsequence knowledge background are as following topic below.    
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3.1 A Context-awareness on Mobile Learning Environment Architecture 
  This section presents a context-awareness on Mobile environment architecture to convey learning context 
to distributed learners as part of learning contact group who can seeks learning content anywhere and anytime. The 
architecture consists of three modules as shown in  

 

Figure 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 1: Architecture of context-awareness mobile learning model 

 The Front-end module receives a request and then starts finding the requested (web) object in the learning hub. 
If the requested (learning content) object exists in the learning hub, it will be presented promptly as the response 
towards the request. If the object does not exist in the proxy, it will be transferred from the Internet and then 
kept in the proxy space. Every request is recorded in the access log for further analysis. When the system tries to 
cache a new object in the cache space but there is no space left, the replacement mechanism will be triggered. 
The replacement policy can be various.  

 The Learning module takes the history from the access log to learn a set of replacement rules to determine 
which object should be replaced first. 

 The Back-end so called Prediction module predicts the most suitable objects of knowledge context in a cache 
space to be kept and delivery by using information of learner requests from past history together with caching 
policy management.     

The three modules cooperate together to manage knowledge cache server by managing the policy to utilize 
cached context and deciding which objects would be evicted or kept. Cache servers of service provider also keep 
knowledge context to mobile learners with efficiency services and customizing load balance on mobile network 
environment. 
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3.2 Context Awareness Mobile Learning Concepts 
The context awareness mobile network model on virtual private network environment present both 

concepts and architecture for learning society. Academic society can adapt and develop learning theme of 
themselves by combining such proposed model to increase potential of conveying knowledge or any information to 
all learners by group or individual.  Learners can study and seek study material stuff at anyplace, and anytime under 
dynamical environment change. In this paper, the learner or group of learners can use mobile devices to contact the 
learning hub to seek the knowledge. The contact occurrence are corporate between context services provider and 
mobile learners. Criteria of contacting task depending on location based connection occurrence such as in 
residence, in classroom, in laboratory or outside. The learning hub can be either from learning distributer or from 
sibling learners who situate nearby the learners and reach the context before. The process to convey context to 
learners using both push and pull strategies. The provision context awareness task stand for the purpose of location 
and conditional environment change distribution scale via mobile network using virtual private network.    

3.3 Mobile Virtual Private Network 
A mobile virtual private network (mobile VPN or mVPN) provides connectivity to mobile devices that 

access software applications and network resources on home networks through other wired or wireless networks. 
The networks these devices connect from can be either secure or insecure. Mobile VPNs are widely used in 
situations where workers are required to keep sessions open at all times (Dash, 2008).  
Mobile VPNs have the following features:  

 Application Compatibility: Software applications that run on a wired LAN environment also run over 
mVPN without the need for any modification. 

 Roaming: The connection remains intact as changing networks handle logins automatically. 
 Persistence: Applications left open are active and available even when the wireless connection is 

interrupted. 
 Security: Authentication of users and devices is enforced along with data encryption of data traffic as per 

security standards such as FIPS 140-2. 
 Authentication: Two-factor or multifactor authentications are enforced using combinations of password, 

public key certificate and biometrics. 
 Acceleration: Data compression and link optimization improves performance over wireless networks. 

mVPNs are used in home care, hospital settings, public safety, utilities and field service management. 

3.4 Context Caching 
A web cache (or HTTP cache) is temporary storage (caching) of web documents on web server, such 

as image and HTML pages, to reduce load congestion over network and improve response latency. A web cache 
system will keep duplicated request documents to cache server which pass from original web or object server; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cache_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_document
https://en.wikipedia.org/wiki/Webpage
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subsequent requests may be satisfied from the cache if certain conditions are met instead of go through the network 
rout to the original server.  A web cache system consisting of hardware and software of managing cache context 
under policy management.  

In the study of context-awareness mobile learning model over MVPN, caching context on cache server 
can improve response latency and reduce congestion network. The proposed architecture, authors also focus on 
caching knowledge context on cache server on backend module to support request contexts to mobile learners over 
MVPN to keep good performance services.   
 
4. Conclusion and future study 

In the work, we proposed the learning-based paradigm via mobile virtual private network environment so 
called Context-Awareness on Mobile Learning virtual private network model, the method to select knowledge 
context deliver to mobile learners and manage knowledge resources on the cache to be retained or evict before 
contact knowledge service providers directly. The learning-based model is the concept of how mobile learners can 
be do online learning from anyplace and anytime with efficient service. The hidden aspect of learner request pattern 
are kept in the history log to be underline information for service provider to select knowledge context covey to 
remote learners with several situations. As our future work, we will study the application of LBR on prefetching in 
dynamic environment for a self-tuned mechanism for MVPN. Future work, the authors will focus on simulation 
environment with a course curriculum on mobile network environment over MVPN and cache management 
concepts. Based on the proposed model, performance evaluation will be investigated and discuss to improve and 
develop more services supports.  
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การศึกษาความพร้อมในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมอืน 

สําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวทิยา 

A STUDY OF VIRTUAL SERVER COMPUTER TECHNOLOGY’S READINESS 

FOR HYDROLOGICAL MONITORING AND DATA ACQUISITION SYSTEM 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการสาํรวจความพร้อมในดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับ

ระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาของบุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบในหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ี

บริษทัเอกชนท่ีดูแลระบบบาํรุงรักษาระบบ ประการท่ีสองสามารถนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมและการ

ยอมรับดา้นเทคโนโลยฯี เพ่ือให้เกิดเป็นตวัผลกัดนัในการพฒันาและเกิดการยอมรับการใชง้านแทนระบบเดิมมาเป็น

ระบบปัจจุบนั และประการสุดทา้ยคือเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์และบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยีฯ โดย

ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ และผา่นการตรวจสอบผูเ้ช่ียวชาญ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชท้ฤษฎี Central 

Limit Theorem (CLT) ดาํเนินการสัมภาษณ์รวม 52 ตวัอยา่ง โดยช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูเพ่ือทาํวิจยัอยูใ่นเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการวิจยัพบว่าความพร้อมและยอมรับการประยกุต์ใชง้านเทคโนโลยฯี 

ของหน่วยงานในภาครัฐ ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก ผลสํารวจส่วนมากอายุอยู่ในช่วง 26 – 40 ปี จบ

การศึกษาปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการทาํงานน้อยกว่า 5 ปี เป็นระดบัผูป้ฏิบติังาน รูปแบบบริการเป็นผูใ้ชง้าน

ระบบ และมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เล็กน้อย จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความพร้อมและการยอมรับ

เทคโนโลยฯี มี 3 ดา้น คือ ดา้นความพร้อมดา้นเทคโนโลย ีดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นการยอมรับเทคโนโลยี มี

ประสิทธิภาพความพร้อมดา้นเทคโนโลยีและความรู้ความเขา้ใจ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยบุคลากรผูป้ฏิบติังานมี

ประสบการณ์ในการทาํงานน้อย และมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์น้อย ตอ้งมีการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีและ

ประสบการณ์ของบุคลากร ทั้ งในเร่ืองความสามารถต่อด้านการใช้งานจากอุปกรณ์และระบบปฏิบติัการของ

เทคโนโลยี ส่วนประสิทธิภาพดา้นการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก จากการสํารวจส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง

เร่ิมตน้การทาํงาน มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย เป็นระดบัปฏิบติังานเป็นหลกั ซ่ึงคนในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสําคญัท่ีมี

ต่อการยอมรับนวตักรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวตักรรมเชิงพาณิชย ์คนกลุ่มน้ีจะเป็นตวัตดัสินไดว้่าสามารถยอมรับ

เทคโนโลยแีละนวตักรรมนั้นไดท้นัที ถึงแมจ้ะมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เล็กนอ้ยก็ตาม 

คาํสําคญั:  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน, ระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกล, อุทกวิทยา 
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ABSTRACT 

There were three objectives of this study. The first was to investigate the availability of virtual server 

technology for the remote hydrological monitoring systems for the responsible personnel in government agencies, 

such as the Office of Water Management and Hydrological Affairs, Royal Irrigation Department as well as the 

system maintenance administrators in the private sectors. The second objective was to analyze the factors affecting 

the availability of virtual server technology. The hydrological remote sensing system was the driving force behind 

the development and adoption of the current system. The third objective was to study the efficiency of virtual host 

computer technology application for hydrological remote sensing systems in the government agencies. The 

interview schedules were used to obtain data. These scheduled were evaluated by the experts. There were 52 

participants. The sample size was based on the Central Limit Theorem (CLT). The period of data collection for this 

research was made between December 2560 end March 2561. The findings indicated that the availability of virtual 

host computer technology for hydrological remote sensing systems was at the high level. Furthermore, the 

demographic groups were aged between 26 and 40 years old with bachelor’s degrees. The working experience were 

under 5 years as a system user and had the minimal computer skills. The factors related to readiness and technology 

transfer are three aspects: theory of technological readiness, theory of knowledge, and Technology Acceptance 

Model (TAM). The technological readiness and knowledge was at the moderate level. The results of the survey 

showed that the employees had less work experience and less computer skills. The technology and experience of 

the personnel must be developed. The capabilities of the device and the operating system of the technology. Finally, 

the TAM was at the high level. The results of most of the surveys are in the early stages of work. A minimum level 

of experience. The people in this group are important to the acceptance of innovation. Especially of commercial 

innovations. This group will decide whether to accept the technology and innovation immediately, even with a little 

computer skills 
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1. บทนํา 

กรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า มีแผนงานการพฒันาระบบขอ้มลูสนับสนุนการ

ตดัสินใจและเป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์ท่ี 6 เร่ืองการบริหารจดัการ โดยมีเป้าหมาย หลกัคือสนับสนุนให้ 1) เกิด

ระบบคลังขอ้มูลนํ้ าแห่งชาติและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีรวบรวมและเช่ือมโยง ขอ้มูลจากทุกหน่วยงาน ด้วย

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง 2) เกิดระบบติดตาม เฝ้าระวงั และคาดการณ์ สถานการณ์นํ้ าในภาวะปกติ และ

ตดัสินใจ แกไ้ข บรรเทาอุทกภยั ภยัแลง้ ในภาวะวิกฤต ท่ีเป็นเอกภาพ และ 3) เกิดกระบวนการกาํหนดทิศทางการ

พฒันา อนุรักษ ์และซ่อมบาํรุง อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง (คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า, 2558) โดยระบบตรวจวดัขอ้มลูทางไกลดา้นอุทกวิทยาหรือระบบโทรมาตร เป็นส่วนหน่ึงในแผนงาน

การพฒันาระบบขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสินใจ เพ่ือคาดการณ์ระดบันํ้ า อตัรา การไหลของนํ้ าในลาํนํ้ าในลุ่มนํ้ า ขอ้มูล

จากการคาดการณ์ดงักล่าวใชป้ระกอบการตดัสินใจบริหารจดัการนํ้าทั้งในภาวะปกติและในภาวะช่วงฤดูนํ้ าหลาก ช่วย
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บรรเทา อุทกภยั และการเตือนภยัทางนํ้า ระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภยั (แผนยทุธศาสตร์กรมชลประทาน, 2556 - 2559) 

ในเร่ืองการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา

และกรมทรัพยากรนํ้ า เป็นต้น เป็นระบบติดตามข้อมูลสถานการณ์นํ้ าเพ่ือเป็นเคร่ืองช่วยในการตัดสินใจการ

ดาํเนินการบริหารจดัการสภาวะนํ้าท่วมและนํ้าแลง้ในลุ่มนํ้าสายหลกัในประเทศไทย มีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการทาํ

ให้ระบบงานมีเสถียรภาพพร้อมใชง้านและสามารถให้บริการระบบงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีจึงส่งผลกระทบ

และทาํให้เกิดปัญหาทั้งในดา้นการดูแล, ในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุง, เร่ืองบุคคลากรในการดูแล, ค่าไฟฟ้าท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน, และของพ้ืนท่ีในการเก็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีอยู่นั้ นเร่ิมจะไม่เพียงพอ ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐอาทิเช่น กรม

ชลประทาน ไดมี้การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการดาํเนินการติดตั้งและนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

(Server Consolidation) มาใชส้าํหรับระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยา 

1.1 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เสมือนไดน้าํมาใชท้าํการจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจริง ทาํให้เป็นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมกนัไดห้ลายๆ ระบบ ทาํให้สามารถใชง้านระบบปฏิบติัการและแอพพลิเคชัน่อ่ืน ๆ 

ไดห้ลายระบบพร้อม ๆ กนั และมีความเป็นอิสระต่อกนัโดย ท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัทรัพยากรจริงอนัใดอนัหน่ึง แมว้่าจะเป็น

คนละแพล็ทฟอร์มกนั นอกจากน้ียงัสามารถท่ีจะรวบรวมทรัพยากรดา้นการประมวลผล การจดัเก็บขอ้มูล และการ

ติดต่อส่ือสารในแต่ละอุปกรณ์มารวมกนัไวท่ี้ศนูยก์ลาง จากนั้นจึงให้ผูใ้ชง้านสามารถนาํทรัพยากรเหล่านั้นไปจดัสรร

ใชป้ระโยชน์ไดต้ามเหมาะสม แบ่งประเภทของ (ณฐัเศรษฐ ์พ่วงศรี, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

การทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปกติ     การทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

รูปท่ี 1 การทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปกติและแม่ข่ายเสมือน (VMware, 2006) 

1.2 ระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยา 

เป็นระบบท่ีใชใ้นการควบคุมหรือแสดงผลขอ้มลูในระยะไกล ทาํหน้าท่ีเป็นหลายระดบั โดยศูนยค์วบคุม 

(สถานีหลกั) จะทาํหนา้ท่ีในการส่งคาํสั่งในการควบคุมไปท่ีหน่วยควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU)  

ท่ีติดตั้งอยูท่ี่สถานีสนามของระบบ ผา่นระบบส่ือสารขอ้มลูทางไกล (Communication System) เพ่ือให้ RTU ทาํหน้าท่ี

ในการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์และประมวลผลข้อมูลท่ีสถานีสนามก่อนท่ีจะส่งรายงานไปยงัศูนยค์วบคุม 

(กฤษณ์ อุ่นพิกุล, 2545) 
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รูปท่ี 2 แสดงส่วนประกอบหลกัของระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยา (กฤษณ์ อุ่นพิกุล, 2545) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายเสมือนของบุคลากรและประสิทธิภาพการทาํงานในหน่วยงาน ในการใชร้ะบบดงักล่าวนั้น มีความพร้อมใชง้าน

อยูใ่นระดบัใด ทั้งดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และตวับุคลากร โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (1) เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพฒันาคุณภาพงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (2) ไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความ

พร้อมในดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของบุคลากรในหน่วยงาน ก่อใหเ้กิดเป็นตวัผลกัดนัในการพฒันา

และให้เกิดการยอมรับการใชง้านมีความพร้อมมากข้ึน มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีได ้ (3) เพ่ือนาํขอ้มูลท่ี

ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของบุคลากรและเป็นแนวทางไปสู่การพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1. เพ่ือสํารวจความพร้อมในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวดัขอ้มูล

ระยะไกลดา้นอุทกวิทยาของบุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบในหน่วยงานภาครัฐ เช่น เจา้หน้าท่ีสํานักบริหารจดัการนํ้ า

และอุทกวิทยา กรมชลประทาน และเจา้หนา้ท่ีบริษทัเอกชนท่ีดูแลระบบบาํรุงรักษาระบบ 

2.2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน สําหรับระบบ

ตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยา เป็นตวัผลกัดนัในการพฒันาและให้เกิดการยอมรับการใชง้านแทนระบบเดิม

มาเป็นระบบปัจจุบนั 

2.3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวดั

ขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยาท่ีรับผดิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ พนกังานบริษทัและเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วน

งานท่ีมีการใชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาํหรับระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยา ใชก้าร
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ รวบรวมขอ้มลู โดยการสัมภาษณ์ในสถานท่ีมีพนกังาน

บริษทัท่ีทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งและเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานราชการเช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า เป็นตน้ 

โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จะใชท้ฤษฎี Central Limit Theorem (CLT) เป็นทฤษฎีท่ีใชใ้นการประมาณ

การแจกแจงของค่าเฉล่ียตวัอยา่ง ดว้ยการแจกแจงแบบปกติ โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าประชากรท่ีเลือกตวัอย่างมานั้นจะมี

การแจกแจงแบบใด  เพียงแต่ให้ตวัอยา่งสุ่มมีขนาดใหญ่พอ  (n  ≥  30)  งานวิจยั Zinkmund (2003) 

จาก  CLT และ Normal Distribution ทาํให้ทราบว่าจากการสุ่มตวัอยา่งเพียงคร้ังเดียว หากขนาดของตวัอย่าง 

(n) มีค่าตั้งแต่ 30 ตวัอยา่งข้ึนไป ค่าเฉล่ียของตวัอยา่ง (�̅�) ไม่ควรอยูห่่างจากค่าเฉล่ียของประชากร (μ) เกินกว่าค่า Z ท่ี 

+1.96 คูณดว้ยค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย (σ�̅�) ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

 

3.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

ทาํการเลือกตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ย

วิธีพินิจพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มใดน่าจะเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีเลือกเอาสมาชิกกลุ่ม สรุปออกมาในรูปแบบตารางไดด้งัน้ี 

ช่ือหน่วยงานราชการและบริษทั 

(ดา้นระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยา) 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

1.เจา้หนา้ท่ีศนูยโ์ทรมาตรเพ่ือการบริหารจดัการนํ้า กรมชลประทาน 15 

2.เจา้หนา้ท่ีศนูยป้์องกนัวิกฤตินํ้ า กรมทรัพยากรนํ้า  5 

3.เจา้หนา้ท่ีกองสารสนเทศระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร 10 

4.พนกังานบริษทั (AMR Asia) 22 

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 52 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารตาํรา 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งแบบสัมภาษณ์ ออกเป็น 3 ตอน เพ่ือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั (นพมาศ เสียมไหม, 2554) ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การทาํงาน ตาํแหน่งระดบั รูปแบบบริการท่ีใช้งานและทกัษะคอมพิวเตอร์ เพ่ือสํารวจข้อมูลความพร้อมในด้าน

เทคโนโลยฯี โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบตวัสอบรายการ (Check List) จาํนวนขอ้คาํถาม 6 ขอ้  

ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นต่อการศึกษาความพร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เสมือนสําหรับระบบตรวจวดัข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมในด้าน

เทคโนโลยีฯแต่ละดา้น โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด จาํนวนขอ้คาํถาม 30 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ยคาํตอบย่อยท่ี
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แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 

5 ถึง ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 

ตอนท่ี 3 สัมภาษณ์ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นความพร้อมในการใชง้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และบุคคลากร สําหรับระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาของหน่วยงานใน

ภาครัฐ โดยมีลกักษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 

ตรวจสอบคุณภาพแบบสมัภาษณ์ จากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ และสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยตั้งคาํถามตาม

กรอบแนวความคิด เพ่ือให้ไดค้าํตอบตามวตัถุประสงค ์นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีได ้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษา

งานคน้ควา้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจัย และกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะเดียวกบักลุ่มตวัอย่าง ตรวจแกไ้ข พิจารณาตรวจสอบ

เน้ือหาความเหมาะสมของภาษาและโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ขอ้คาํถาม 

ความครอบคลุมของเน้ือหา ความเขา้ใจ และภาษาท่ีใช้ มีเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ โดยใช้สูตรการหาค่าความ

สอดคลอ้ง (IOC) ค่า IOC หรือค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ะมีค่าระหว่าง +1 และ -1 ในการพิจารณาคดัเลือกแบบสัมภาษณ์ โดยจะ

เลือกแบบสัมภาษณ์ท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท,์ 2557)  ซ่ึงจะถือว่าเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ี

วดัค่าได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์นั้นวดัได้ครอบคลุมเน้ือหา โครงสร้าง ตามช่ือเร่ือง

งานวิจยัสามารถนาํมาใชไ้ด้ แต่ถา้แบบสัมภาษณ์ขอ้ใดมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 0.50 แสดงว่าเน้ือหา โครงสร้างไม่

ครอบคลุม หรือมีความสอดคลอ้งตํ่า ผูว้ิจยัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือตดัออกไม่นาํไปใชใ้นการเก็บ

ขอ้มูล ซ่ึงจากการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมีค่า 0.97 และได้ปรับปรุงแบบ

สัมภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงไดจ้ดัทาํแบบสัมภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์เพ่ือใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใชใ้นการวิจัย ไดก้าํหนดวนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั (Key 

Informants) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์ โดยใชว้ิธีการจดบนัทึกแบบสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informants)  

ผูว้ิจัยไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคัญ (Key Informants) แลว้นาํมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ขอ้มูลนั้นเป็นไปตาม

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สรุปผล และขอ้เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดน้าํมาเป็นแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา และให้การส่งเสริมสนบัสนุน 

3.6 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นการวิเคราะห์ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

รวมทั้ งระดับความสําคัญของทศันคติ พร้อมด้านเทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยีโดยการหาค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอา้งอิง (Inferential statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

เพ่ีอศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั (นพมาศ เสียมไหม, 2554; เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท,์ 2557) 
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4. ผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีได้มีการรวบรวมแบบสัมภาษณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 52 ชุด และนาํมา

วิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับการนาํเสนอขอ้มลู และการแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด

ผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลสาํรวจทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์  พบว่า อายอุยูใ่นช่วง 26 – 40 ปี มีสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 65.4) รองลงมาคือ

ช่วงอาย ุ41 – 55 ปี (ร้อยละ 19.2) รองลงมาคือช่วงอาย ุตํ่ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 11.5) และช่วงอาย ุ56 ปีข้ึนไป และมีนอ้ย

ท่ีสุด (ร้อยละ 3.8) ระดบัการศึกษาเป็นผูท่ี้จบการศึกษา ปริญญาตรี มีสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 75.0) รองลงมาคือจบ

การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 21.2) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษา อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าและตํ่า

กว่าอนุปริญญา/ปวส. และมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั (ร้อยละ 1.9) ประสบการณ์ในการทาํงานอยูใ่นช่วง ตํ่ากว่า 5 ปี มี

สัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 42.3) รองลงมาคือช่วง 6 – 15 ปี และ มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 34.6 และ 15.4 ตามลาํดบั) โดย

ในช่วง 16 - 20 ปี และมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดคือมีเพียง (ร้อยละ 7.7) ตาํแหน่งส่วนใหญ่เป็น ผูป้ฏิบติังาน (ร้อยละ 78.8) มี

สัดส่วนมากท่ีสุด รองลงมาคือมีตาํแหน่งระดบั หัวหนา้งาน (ร้อยละ 17.3) ส่วนตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร และมีสัดส่วนน้อย

ท่ีสุดคือมีเพียง (ร้อยละ 3.8) รูปแบบบริการท่ีใช้งานเป็นผูใ้ช้งานระบบ มีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.2 

รองลงมาคือกลุ่ม ผูใ้ห้บริการระบบ และ ผูพ้ฒันาระบบ (ร้อยละ 21.5 และ 7.7 ตามลาํดบั) ส่วนกลุ่ม ผูล้งทุนระบบ 

พบว่าไม่มีในกลุ่มตวัอยา่ง ทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์มีทกัษะเล็กนอ้ย มีสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 57.7) รองลงมาคือ 

มีทกัษะมาก และถนัดเป็นอย่างดี  (ร้อยละ 25.0 และ 17.3 ตามลาํดับ) โดยผูท่ี้ ไม่มีความถนัด พบว่าไม่มีในกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

4.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษา 

ความพร้อมการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาํหรับระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกล

ดา้นอุทกวิทยาของหน่วยงานในภาครัฐ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น โดยการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก       ( �̅� = 

3.62) ความพร้อมในดา้นเทคโนโลยแีละความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅�  = 3.18 และ 2.99 ตามลาํดบั) 

ตารางที ่1 ตารางรวมปัจจัยด้านต่าง ๆ  

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการศึกษา 𝒙�  S.D. ระดับ 

1. ความพร้อมในดา้นเทคโนโลย ี 3.1923 .78686 ปานกลาง 

2. ความรู้ความเขา้ใจ 2.9904 .80129 ปานกลาง 

3. การยอมรับเทคโนโลย ี 3.6250 .69926 มาก 

รวม 3.4423 .66165 มาก 

4.3 ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยฯี 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าประสิทธิภาพการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของอุปกรณ์

ทั้ง Hardware และ Software รวมถึงบุคลากรสําหรับระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยาของหน่วยงานใน

ภาครัฐ ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.44)  และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของความพร้อมการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2833 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาํหรับระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยา แสดงดงั

ตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ของความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบ

ตรวจวดัข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวทิยา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความพร้อมการประยุกต์ใช้งาน

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมอืน 

Sig. ผลการทดสอบ 

1. อายท่ีุแตกต่างกนัมีความพร้อมฯ แตกต่างกนั 0.771 ไม่ยอมรับ 

2. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมฯ แตกต่างกนั 0.999 ไม่ยอมรับ 

3. ประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมฯ แตกต่างกนั 0.029 ยอมรับ 

4. ตาํแหน่งระดบัท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมฯ แตกต่างกนั 0.539 ไม่ยอมรับ 

5. รูปแบบบริการท่ีใชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมฯ แตกต่างกนั 0.001 ยอมรับ 

6. ทกัษะคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมฯ แตกต่างกนั 0.000 ยอมรับ 

* มนัียสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัในขอ้ท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าความพร้อมการประยุกต์ใชง้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เสมือนสําหรับระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยาของหน่วยงานในภาครัฐ ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์จาํนวน 52 ตัวอย่าง 

พบว่าส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง 26 – 40 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี เป็นระดบั 

ผูป้ฏิบติังาน รูปแบบบริการท่ีใชเ้ป็นผูใ้ชง้านระบบและมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เล็กน้อย ซ่ึงมีองคป์ระกอบดา้น

ปัจจยัต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ย 

ปัจจยัความพร้อมในดา้นเทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากความเจริญดา้นเทคโนโลย ี ความ

พร้อมดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพร้อมในการดูแลบาํรุงรักษาระบบให้พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ไดเ้ขา้มามี

บทบาทกบัหน่วยงาน จากการเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัพิจารณาว่าส่วนใหญ่ บุคลากรมีประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี 

เป็นผูป้ฏิบติังานและมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เล็กนอ้ย จึงตอ้งมีการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละประสบการณ์

ของบุคคลากร ทั้งในเร่ือง ความสามารถต่อด้านการใช้งานจากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน และความพร้อมทางดา้นอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ของ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จึงจะเป็นกา้วหน่ึงในการเปล่ียนแปลงสู่ความมัน่คงและอยู่ในระดบัท่ีมากข้ึน 

ซ่ึงพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ชาลินี บุญยะศพัท,์ 2556) ไดท้าํการศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ในการบริหารงานของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี พบว่าบุคคลากรจะมีความ

พร้อมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากปัจจุบนัความเจริญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขา้มามีบทบาทกบั

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2834 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

งานราชการและชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ซ่ึงบุคลากรท่ีมีอายนุ้อยและเติบโตมาพร้อมกบักระแสของเทคโนโลยี นั้นก็มี

ความพร้อมท่ีมากข้ึน 

ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจ ในระดบัปานกลาง ทั้งในเร่ืองไดรู้้จกัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน มี

ความเข้าใจและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน สามารถเปรียบเทียบและประเมินความสามารถของ

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน และไดเ้รียนรู้หรือไดรั้บการอบรมในเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

ซ่ึงพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (นฤมล สุมรรคา, 2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทาง

บญัชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา สถานประกอบการจงัหวดัสระบุรี กล่าวว่าความสามารถใน

การรับรู้และจาํเร่ืองต่าง ๆ และความสามารถในการตีความหมาย การขยายความ สรุปอา้งอิง อธิบายบรรยายใน

เร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งน้ีผูว้ิจยัพิจารณาว่าความสามารถในการจาํหรือรู้สึกได ้ในการนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

และเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์แทบ็เล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั หรือใชเ้พ่ือพฒันากระบวนการทาํงาน 

หรือระบบงานในองคก์รให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีของความพร้อมการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน อยู่

ในระดบัมาก ในเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาประสิทธิภาพใน

การทาํงาน ช่วยสนบัสนุนการทาํงาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการทาํงาน ช่วยให้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดี

ข้ึน เป็นประโยชน์ต่อระบบการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดผลลัพธ์ของการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน เปิดโอกาสในการแสดง

ความสามารถ สนบัสนุนให้เกิดการปฏิบติังาน สามารถทาํงานไดเ้ร็วข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายเสมือนมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยี ความมุ่งมัน่มีผลต่อความง่ายในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เสมือน โดยท่ีประสบการณ์ในการทาํงานช่วยในการใชง้านได้ง่ายข้ึน การสนับสนุนจากองค์กรมีผลต่อการรู้ว่ามี

ประโยชน์ และการรู้ว่ามีประโยชน์ เน่ืองมาจากแบบแผนการทาํงานขององค์กร ซ่ึงพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

(นพมาศ เสียมไหม, 2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการยอมรับในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ e -Government (G2E) ของ

ขา้ราชการในระดับปฏิบติัการ พบว่าผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน

ระดบัสูง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้ส่งผลต่อการรับรู้ของประโยชน์ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการรับรู้ถึง

ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมุมมองของความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ด้านความมุ่งมั่นของ

ผูป้ฏิบติังาน และระดบัการศึกษา ในมุมมองของความเก่ียวขอ้งกบังานปัจจยั ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบังาน ดา้นคุณภาพของงานและดา้นผลลพัธ์จากการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และในมุมมองของสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 

ด้านวฒันธรรมองค์กร ด้านบรรทดัฐาน และด้านการสนับสนุนจากองค์กร ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการรับรู้ว่า

เทคโนโลยสีารสนเทศใชง้านง่าย ในมุมมองของความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ในดา้นประสบการณ์ของปฏิบติังาน  

ผูว้ิจยัพิจารณาว่าการยอมรับเทคโนโลยจีากมนุษยแ์ต่ละคนจะมีระดบัของการยอมรับเทคโนโลยไีดต่้างกนั

โดยสามารถแบ่งกลุ่มคนทัว่ไปกบัทศันคติและพฤติกรรมในการยอมรับแบ่งออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มคนทนัสมยั เป็น

คนกลุ่มใหญ่ของสังคมท่ีสามารถยอมรับเทคโนโลยีและส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน กลุ่มคนตามสมยั เป็นกลุ่มท่ียอมรับ

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในกลุ่มทา้ยๆ เม่ือเห็นตวัอย่างว่ามีผูย้อมรับและใชง้านจนเห็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง

แพร่หลาย และกลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มคนลา้สมยั เป็นกลุ่มคนท่ีเหลือในสังคม โดยไม่สนใจต่อเทคโนโลยี นวตักรรม 
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หรือความใหม่ใด ๆ หรือหากจาํเป็นจะตอ้งยอมรับเทคโนโลย ีก็จะเป็นกลุ่มคนทา้ยท่ีสุดในสังคม ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั

ผลวิจยัท่ีพบว่า กลุ่มประชากรท่ีสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วงเร่ิมตน้การทาํงาน มีประสบการณ์ในการทาํงานน้อย 

เป็นระดบั ผูป้ฏิบติังาน เป็นหลกั ซ่ึงคนในกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มสําคัญท่ีมีต่อการยอมรับนวตักรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นวตักรรมเชิงพาณิชย ์คนกลุ่มน้ีจะเป็นตวัตดัสินไดว้่าจะสามารถยอมรับเทคโนโลยีและนวตักรรมนั้นไดท้นัที ถึงแม้

จะมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เล็กนอ้ยก็ตาม 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการสาํรวจความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับ

ระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาของบุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบในหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ี

บริษทัเอกชนท่ีดูแลระบบบาํรุงรักษาระบบ โดยส่วนมากอายุอยู่ในช่วง 26 – 40 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี  มี

ประสบการณ์ในการทาํงานน้อยกว่า 5 ปี เป็นระดบัผูป้ฏิบติังาน รูปแบบบริการเป็นผูใ้ช้งานระบบ และมีทกัษะ

ทางดา้นคอมพิวเตอร์เล็กนอ้ย ซ่ึงวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในดา้นเทคโนโลยฯี มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความ

พร้อมและการยอมรับเทคโนโลยฯี มีอยู ่3 ดา้น คือ ดา้นความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้น

การยอมรับเทคโนโลย ีปัจจยัทั้ง 3 ดา้นเป็นตวัผลกัดนัในการพฒันาและให้เกิดการยอมรับการใชง้านแทนระบบเดิม

มาเป็นระบบปัจจุบนั และประสิทธิภาพการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวดั

ขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยาท่ีรับผดิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  โดยผลสัมฤทธ์ิของความพร้อมการประยุกต์ใชง้าน

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาํหรับระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) อายท่ีุแตกต่างกนัมีความพร้อมการประยุกต์ใชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวดั

ขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั (2) ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมการ

ประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาํหรับระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยาไม่แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคัญ (3) ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกันมีความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาํหรับระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงเม่ือ

ทดสอบความแตกต่างของประชากรท่ีแตกต่างกนั พบว่ามีจาํนวน 2 คู่ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานตํ่า

กว่า 5 ปีแตกต่างกบักลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 – 15 ปี และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 – 15 ปี

แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 20 ปี (4) ตาํแหน่งระดบัท่ีแตกต่างกันมีความพร้อมการ

ประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาํหรับระบบตรวจวดัขอ้มลูระยะไกลดา้นอุทกวิทยาไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญั (5) แบบบริการท่ีใชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงเม่ือทดสอบความ

แตกต่างของประชากรท่ีแตกต่างกนั พบว่ามีจาํนวน 1 คู่ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชง้านระบบแตกต่างกบักลุ่มผูพ้ฒันาระบบ (6) 

ทกัษะคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบ

ตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลดา้นอุทกวิทยาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงเม่ือทดสอบความแตกต่างของประชากรท่ีมี

แตกต่างกนั พบว่ามีจาํนวน 2 คู่ไดแ้ก่ กลุ่มมีทกัษะเล็กนอ้ยและกลุ่มมีทกัษะมากแตกต่างกบักลุ่มท่ีมีถนดัเป็นอยา่งดี   
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ขอ้เสนอแนะแนวทางการสร้างความพร้อมการประยุกต์ใชง้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านบุคลากร ความพร้อมสามารถประสบความสําเร็จได้นั้ น บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานต้องรับทราบว่าเป็นนโยบายแห่งชาติ โดยท่ีผูบ้ริหารในหน่วยงานนั้ น ๆ ต้องเล็งเห็นถึงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลในการดาํเนินงาน มีการฝึกอบรมความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ของบุคลากรเพ่ีอท่ี

จะส่งผลให้มี ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัในการจดัฝึกอบรมและ

ให้ความรู้แก่บุคลากรในการใชร้ะบบอยู่เสมอ เน้นทางดา้นการใชร้ะบบและขั้นตอนในการปฎิบติังาน ส่งเสริมให้มี

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพ่ีอเป็นการแพร่กระจายความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (2) ดา้นเทคโนโลยี ตอ้งเพียงพอท่ีจะ

รองรับทุกความตอ้งการของผูใ้ช ้ให้การสนบัสนุน ทั้ง Hardware และ Software อย่างเพียงพอ ผูบ้ริหารในหน่วยงาน 

ควรมีนโยบายหรือแนวทางในการให้การ สนบัสนุนในดา้นเทคโนโลยีพร้อมทั้งความรู้ในการใชห้รือการพฒันางาน

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนควบคู่ไปดว้ย 

กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัได้รับรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั โดยคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนโดย

สาํคญั ผูว้ิจยัยงัไดรั้บความอนุเคราะห์และความกรุณายิ่งจากบุคคลหลายท่าน ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

กบั ผศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ จนัทวงษโ์ส อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีคอยแนะแนวทาง และคาํช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหา 

และขอ้บกพร่องต่าง ๆ และขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการทาํงาน

วิจยัในคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ระบบควบคุมห้องเรียนอจัฉริยะด้วย Internet of Things (IOT) ผ่าน Android และ IOS 
THE SMART CLASSROOMS SYSTEM WITH INTERNET OF THINGS (IOT) 

THROUGH ANDRIOD AND IOS 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาระบบควบคุมการเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศในห้องเรียนอจัฉริยะ

ดว้ย Internet of Things (IOT) ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2) เพื่อพฒันาระบบควบคุมการเปิด-ปิด 
ไฟฟ้าในหอ้งเรียนอจัฉริยะดว้ย Internet of Things (IOT) ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต และ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจระบบควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะด้วย Internet of Things (IOT) ผ่าน Android และ IOS ของ          
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  

วิธีด าเนินการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การพัฒนาระบบอัจฉริยะในห้องเรียนประกอบด้วย 
Hardware และ Software โดยในส่วนของ Hardware จะประกอบไปดว้ย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ArduinoNodeMCU 
V3 ท าหน้าท่ีประมวลผลชุดค าสั่งร่วมกบั ESP8266 ซ่ึงเป็นโมดูล WiFi ขนาดเล็กใชพ้ลงังานนอ้ยเพียง 3.3V โดยท า
หนา้ท่ีรับส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ท างานร่วมกบั Relay Module 5V/10A จ านวน 8 Chanel ท า
หนา้ท่ี เปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศและท าหน้าท่ี เปิด-ปิด ไฟฟ้า ในส่วน Software จะใชแ้อพพลิเคชัน่ Blynk ท่ีติดตั้ง
บนสมาร์ทโฟน Andriod และ IOS เป็นชุดควบคุมหลกัในการ เปิด-ปิด และแจง้สถานการณ์ท างาน 2) การประเมิน
ความพึงพอใจระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะกบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้น
ประสิทธิภาพการท างานฟังก์ชนัระบบ ดา้นอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ ดา้นโปรแกรมควบคุมระบบดา้นการติดต่อกบั
ผูใ้ชง้าน ดา้นองคค์วามรู้ และดา้นประโยชน์กบัองคก์ร 

จากผลการวิจัยพบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.19 และ
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.31 ทั้งน้ีหากแจกแจงผลการประเมินทั้งหมดทั้ง 6 ดา้น จะพบวา่ 1) ดา้นการ
ท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ มีค่าเฉล่ีย 4.07 และมีค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  2) ดา้นอุปกรณ์
ชุดควบคุมระบบ มีค่าเฉล่ีย 4.05 และมีค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31  3) ดา้นโปรแกรมควบคุมระบบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.14 และมีค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44  4) ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.94 และมี
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42  5) ดา้นองคค์วามรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.08 และมีค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.38  6) ดา้นประโยชน์กบัองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.30 และมีค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 

ค ำส ำคญั: ระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะ, Internet of Things (IOT), ไมโครคอนโทรลเลอร์, แอปพลิเคชัน่ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop turn on – off air conditioning in the Smart Classrooms 

System with Internet of Things (IOT) of Faculty of Dentistry, Rangsit University 2) to develop turn on – off the 
lights in the Smart Classrooms System with Internet of Things (IOT) of Faculty of Dentistry, Rangsit University 
and 3) to study satisfaction of Smart Classrooms System with Internet of Things (IOT) through Andriod and IOS of 
Faculty of Dentistry, Rangsit University. 

The method of the research is divided into 2 part are 1) development of the Smart Classrooms System 
which consists of hardware and software. The hardware consists of a microcontroller ArduinoNodeMCU V3 
process algorithm with ESP8266 which is a small module WiFi used low power consumption only 3.3V by acting 
as send and receive data via the wireless WiFi work with Relay Module 5V /10A number 8 Chanel. It’s turn on – 
off air conditioning and the turn on-off the lights. In the part of the software will use the applications Blynk that 
installed on Android smartphone and IOS and the main controller in turn on - off and notice the situation 
assessment work 2) The evaluation the satisfaction Smart Classrooms System with authorities staff. The 
questionnaire consists of the performance of the system device in a controller system, program system, user 
interface, knowledge, and benefit to the organization. 

The results showed that the Smart Classrooms System has a good level of satisfaction, which an overall 
average of 4.19 and overall the standard deviation of 0.31. The total distributions results of all 6 sides were found 
that 1) the work as a function of the system has an average of 4.07 and an average standard deviation of 0.28 2) the 
access control systems have an average of 4.05 and an average standard deviation of 0.31 3) the program systems 
have an average of 4.14 and an average standard deviation 0.44 4) the user interface has average of 3.94 and an 
average standard deviation 0.42 5) the knowledge has an average 4.08 and average standard deviation of 0.38 and 
6) the benefits to the organization has an average of 4.30 and average standard deviation 0.44. 

 
Keywords: Smart Classrooms System, Internet of Things (IOT), Microcontroller, Applications 
 

1.บทน า 
เน่ืองจากเทคโนโลยทีนัสมยัเขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัมากข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวก ในแต่ละดา้น 

เช่น การศึกษา การส่ือสาร การควบคุมอุปกรณ์แบบไร้สายโดยจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัในการ เปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศ
และ ไฟฟ้านั้นก็เพียงแค่ควบคุมผา่นชุดแผงควบคุมหรืออุปกรณ์รีโมท ท่ีมาพร้อมกบัทางผูผ้ลิต แต่ส่วนใหญ่ในวธีิการ
เรียบง่ายน้ีส่งผลใหมี้การละเลยลืมปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือปิดไม่ตรงระยะเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดค่าใชจ่้ายจาก
ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงค่าบ ารุงรักษาเน่ืองจากการท างานหนกัท าใหอ้ายกุารใชง้านสั้นลง ส้ินเปลืองพลงังานเป็น
อยา่งมาก ดงันั้น จึงไดน้ าระบบ IOT เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการ เปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศ และ
ระบบไฟฟ้าตามความตอ้งการหรือหลงัเลิกใชง้านได ้อีกทั้งยงัรวมไปถึงใชเ้ป็นอีกแนวทางเลือกในการจดัการและ
การศึกษาประยกุตใ์ชง้านการควบคุมผา่นโปรแกรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ต่วนนูรีซนัน์ สุริยะ (2559) ไดก้ล่าว
วา่เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ สมรรถนะของผูเ้รียน โดยน ามาซ่ึงแนวทางในการ
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น าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาช่วยในการบริหารจดัการชั้นเรียนอจัฉริยะ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
อยา่งแทจ้ริง ศิริวรรณ เอ่ียมบณัฑิต (2557) ไดน้ าระบบสมองกลอจัฉริยะ (Embedded System) มาประยกุตใชง้านกบั
อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานท่ีพกัอาศยัท่ีตอ้งการควบคุมมาไวท่ี้
ส่วนกลางทั้งหมดบนระบบบา้นอจัฉริยะควบคุมดว้ยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซ็นเซอร์ และแอนดรอยดแ์อปพลิเค
ชนัภายใตแ้นวคิดอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกส่ิงซ่ึง อรพรรณ แซ่ตั้ง, นิสา พุทธนาวงศ์ และ ณัฐพล ธนเชวงสกุล (2560) ได้
กล่าวถึง ความส าคัญของเทคโนโลยีและการศึกษาวิธีการเพาะเล้ียงเห็ดแครง ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบ
โรงเรือนส าหรับควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนโดยใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงส าหรับเป็นโรงเรือน
ตน้แบบ (Prototype) และวนัเพ็ญ ผลิศร (2559) ไดก้ล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จาก
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีท าให้ปัจจุบนัผูใ้ชง้านส่วนบุคคลสามารถขา้ถึงขอ้มูล รับรู้ข่าวสาร เทคโนโลย ีรวมถึงมีการเช่ือมต่อ
กนัระหว่างบุคคลได้อย่างง่ายดาย และยิ่งไปกว่านั้น การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์สรรพส่ิงยงัสามารถท าไดอ้ย่าง
ง่ายดายไม่แพก้นัอีกดว้ย ถือไดว้า่เป็นโอกาสในการขยายขีดความสามารถในการพฒันาการศึกษาใหมี้ความทัว่ถึงและ
ยัง่ยนืไดอี้กทางหน่ึง 

คณะทนัตแพทยมี์ปัญหาเร่ืองการ เปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศและระบบไฟฟ้า ภายในห้องเรียนไม่ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือลืมปิดหลงัจากเลิกใชง้าน อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัเร่ืองบุคลากรเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลไม่เพียงพอ
เน่ืองจากมีหลายอาคารมีจ านวนหลายห้อง และความใช้งานของผูชี้ท่ีหลากหลายช่วงเวลาแตกต่างกันไป ท าให้
ส้ินเปลืองพลงังาน ค่าใชจ่้าย ค่าไฟมากเกินความจ าเป็น 

จากสาเหตุขา้งตนดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของรูปแบบโครงการระบบควบคุมผ่านเคร่ืองข่ายอินเทอร์เน็ตโดยได้
ท าการศึกษาเพ่ือเป็นการพฒันาทั้งในดา้นของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ควบคู่พร้อมกนั เพ่ือท าการควบคุมการสัง่การ
เคร่ืองปรับอากาศระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตแบบศูนยก์ลางโดยระบบ Android และ IOS ได้หลายเคร่ืองในเวลา
เดียวกนั โดยอาศยัซอฟตแ์วร์ Aduino IDE และอุปกรณ์เมนบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ArduinoNodeMCU V3 มา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบในการเขียนโปรแกรมควบคุมและสัง่การอุปกรณ์เพ่ือให้ไดค้่าตรงตามความตอ้งการมาก
ท่ีสุด รวมไปถึงซอฟต์แวร์ BlynK ท่ีใช้ในการควบคุมการแสดงผลและสั่งการผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบน
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android และ IOS 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1) เพื่อพฒันาระบบเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศในหอ้งเรียนของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2.2) เพื่อพฒันาระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าในหอ้งเรียนของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะด้วย Internet of Things (IOT) ผ่าน 

Android และ IOS ของคณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
3. การด าเนินการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงานตาม
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้4 ขั้น คือ  
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3.1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อระบบและความตอ้งการในการพฒันาระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะ
ดว้ย Internet of Things (IOT) 

3.1.1) กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูล 
   (1) ประชากร คือ เจ้าหน้าท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีปฏิบัติงาน

ในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
   (2) กลุ่มตวัอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีพนักงานทั่วไปและเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ีและ

เจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 12 คน 
3.1.2) เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจระบบควบคุมห้องเรียนอจัฉริยะด้วย 

สถิติเชิงบรรยายและเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อระบบจากต าแหน่งหนา้ท่ีของผูใ้ชง้าน โดยใชส้ถิติ
ทดสอบแมนน์-วิทท์นีย ์ย ูเทสกรณีการสุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระกนัใชก้ารทดสอบของ แมน-วทินีย ์(The Mann-Whitney  
U - Test)  เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีใชท้ดสอบประชากร 2 กลุ่ม ท่ีการสุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระกนั ซ่ึงในการทดสอบตอ้งพิจารณา
วตัถุประสงคด์ว้ยเพ่ือจะไดท้ราบวา่จะตอ้งท าการทดสอบแบบทางเดียวหรือสองทาง เช่น ถา้ตอ้งการทราบวา่ขอ้มูล        
2 ชุดต่างกนัหรือไม่ ก็จะเป็นการทดสอบแบบสองทาง    

(1) พิจารณาขอ้มูลและตั้งสมมติฐานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
กรณีทดสอบ 2 ทาง  
  Ho : M1 = M2     H1 : M1  M2 
กรณีทดสอบทางเดียว  
  Ho : M1 = M2 
  H1 : M1> M2หรือ   M1< M2 

 
(2) ค านวณค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
สร้างตารางค านวณ  

- โดยใหล้ าดบัท่ี ของตวัอยา่งทั้งสองชุด เสมือนวา่เป็นชุดเดียวกนั โดยใหเ้รียง 
จากนอ้ยไปหามาก ถา้มีขอ้มูลท่ีมีล าดบัท่ีเท่ากนัใหห้าค่าเฉล่ียเป็นล าดบัท่ี 

- หาผลรวมล าดบัท่ี ของตวัอยา่งแต่ละชุด ได ้T1 และ T2 
ค านวณหาค่า U จากสูตร 

U1 = 1
11

21 T
2

)1n(n
nn 


  

U2 = 2
22

21 T
2

)1n(n
nn 


  

  -กรณีทดสอบทางเดียวจะเลือก U1 หรือ U2 ใหพ้ิจารณาท่ี H1 
   ถา้ตั้ง H1 :  M1> M2  ตวัทดสอบคือ U1 

  ถา้ ตั้ง H1 :  M1< M2   ตวัทดสอบคือ U2 

 -กรณีทดสอบ 2 ทางใหใ้ช ้U  =  Min (U1 ,U2) คือเลือกค่า U  ท่ีต  ่าระหวา่ง U1 และ U2 
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(3) เปิดตารางค่า Uo จากตาราง Mann-Whitney โดยพิจารณาจาก n  และ  เม่ือทดสอบ
ทางเดียว  แต่ถา้ทดสอบสองทางใหเ้ปิดตารางท่ี n และ /2 

(4) หาเขตปฏิเสธและสรุปผลซ่ึงเขตปฏิเสธข้ึนอยูก่บัสมมติฐาน H1 

 

 สมมติฐาน H1 ตวัสถิติส าหรับทดสอบ(U) เขตปฏิเสธ Ho 
H1 :   M1  M2 Min (U1 ,U2) U  Uo 
H1 :   M1> M2 U1 U1  Uo 
H1 :   M1  < M2 U2 U2  Uo 

ท่ีมา: www.oocities.org/goodyuta/non02.doc, 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
  
3.1.3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

  การรวบรวมผูว้ิจัยท าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับเจา้หน้าท่ีพนักงานทั่วไปและ
เจา้หน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ีและเจา้หน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ดว้ย
ตนเองและไดน้ าขอ้มูลจากการแบบสอบถามมาวเิคราะห์เน้ือหาการสรุปความพึงพอใจของประชากรเพ่ือน าผลท่ีไดม้า
ใชใ้นการหาประสิทธิภาพการใชง้านระบบควบคุมอจัฉริยะดว้ยวธีิการทางสถิติ  

 
3.2) การพฒันาระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะดว้ย Internet of Things (IOT) 

 การออกแบบงานวิจัยจะเน้นในส่วนของโปรแกรมเป็นหลักในการท่ีจะให้ผู ้ใช้งานโปรแกรมผ่าน
แอปพลิเคชัน่ส าหรับควบคุมระบบเคร่ืองปรับอากาศและระบบควบคุมไฟฟ้า จดัการแบบส่วนกลางได ้โดยจะใช้
คอมพิวเตอร์ส าหรับติดตั้ งโปรแกรม ArduinoIDe ในการเขียนโปรแกรมอัพโหลดเข้าเมนบอร์ดชุดควบคุม 
NodeMCU ในการสัง่การชุดรีเลยห์รือเซนเซอร์อุณหภูมิ ตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนด 
 
 3.3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั IOT ประกอบไปดว้ย 
 3.3.1) โปรแกรม ArduinoIDe 
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 ArduinoIDE เป็ น เค ร่ืองมือการ เขี ยนโปรแกรมใช้งานกับ เพ่ื อ เช่ือมต่อกับ อุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ผ่านทางพอร์ต USB โดยอุปกรณ์จะตอ้งใชไ้ฟเล้ียงจากคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งรับ
และส่งสัญญาณผ่านไดท้างพอร์ต USB พร้อมรอรับค าสั่งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดมี้การเขียน โปรแกรมควบคุม 
โมดูลรีเลย ์หลอดไฟ หรือระบบเคร่ืองปรับอากาศ ตามความตอ้งการ 
 
 3.3.2) เมนบอร์ดชุดควบคุม NodeMCU 
 

 
 

 NodeMCU แพลตฟอร์มใช้ในการสร้าง Internet of things จะประกอบไปด้วย ชุดเมนบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์Development Kit และ Firmware ท่ีเป็นซอฟต์แวร์ส าหรับเขียนโปรแกรมท างาน ดว้ยภาษา 
C/C++ โดยจะมาพร้อมกบัโมดูล WiFi ESP8266-12E ซ่ึงมีขา GPIO PWM I2C 1-Wire ADC และ SPI มีเสาอากาศใน
ตวั ใชชิ้ฟ USB CH340 ฝังมาในตวัเมนบอร์ด เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอาศยั Web Server ควบคุมการเปิดปิด ผ่าน 
WiFI โดยเมนบอร์ด NodeMCU จะท างานร่วมกับอุปกรณ์ท่ีตอ้งการควบคุม เช่น การควบคุมเซนเซอร์อุณหภูมิ 
ในขณะท่ีระบบควบคุมอากาศเปิดการใช้งานตวัอุปกรณ์ชุดควบคุมจะจ่ายไฟเล้ียงเซนเซอร์แรงดัน 5 V เพื่อให้
แสดงผลและแปลงค่าอุณหภูมิแสดงผลบนโปรแกรม Blynk ออกมา 
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 3.3.3) เซนเซอร์อุณหภุมิ 

 
  
 Digital Temperature and humidity Sensor เซนเซอร์ ความช้ืนและอุณภูมิ แบบติดตั้งลงแผ่น 
PCB มีไฟแสดงสถานะในการท างาน ใชไ้ฟเล้ียง 3-5 V power and I/O วดัความช้ืนระดบั 20-80% มีความผิดพลาดไม่
เกิน 5% วดัอุณหภูมิ 0-50 C ส าหรับติดตั้งและท าการเขียน Code เขา้ไปสั่งการในระบบ อุปกรณ์จะรับค่าภายใน
หอ้งเรียนเพ่ือแสดงค่าความช้ืนและอุณหภูมิหอ้งแสดงสถานะ 
 
ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมแสดงค่า อุณหภูมิและความช้ืน 
 
#include <SimpleDHT.h>          //โหลดไลบาร่ี DHT11 
 
SimpleDHT11 dht11;              //ระบุรุ่นเซ็นเซอร์รุ่น DHT11 
byte temperature = 0;           //ก าหนดตวัแปรเก็บค่าอุณหภูมิ 
byte humidity = 0;              //ก าหนดตวัแปรเก็บค่าความช้ืนสมัสทัธ์ 
 
void setup() { 
   
  Serial.begin(115200);         //ตั้งค่าคอนโซล 
   
} 
 
void loop() { 
   
  dht11.read(D5, &temperature, &humidity, NULL);  //อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ 
   
  delay(1500);                                    //รอ 1.5 วนิาที 
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  Serial.print(temperature);                      //แสดงค่าอุณหภูมิท่ีไดล้งบนคอนโซล 
  Serial.print("C : ");  
 
  Serial.print(humidity);                         //แสดงค่าความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีไดล้งบนคอนโซล 
  Serial.println("%"); 
 
} 

  
3.3.4) โมดูลชุดควบคุมรีเลย ์

 

 
  

 
รีเลยท่ี์ใชใ้นระบบควบคุมไฟฟ้าแสงส่วา่งและระบบเคร่ืองปรับอากาศในห้องเรียนนั้น สามารถท างานได้

ตั้งแต่แรงดนั 5 V จนถึง 220 V แบบแยกอิสระ Isolation control Relay 4 ช่อง พร้อมไฟ  LED แสดงสถานะ เพื่อให้
ง่ายต่อการต่อแผงวงจรเขา้กบัเมนด์บอร์ด โดยหลกัการท างานของลีเรย ์จะรับค าสั่งจากบอร์ด NodeMCU เพ่ือสั่งให้
ท างานแลว้รีเลยจ์ะสัง่ใหไ้ฟใหลผา่นเพ่ือใหท้ าการเปิด หรือ ปิด ตามค าสัง่ได ้

 
 

ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรม อ่านค่าสวติซ์และควบคุมรีเลย ์
 

boolean state = 0;                //ก าหนดค่าตวัแปร state เท่ากบั 0 เป็นค่าเร่มตน้ (สถานะปิด) 
boolean oldState;                 //ก าหนดค่าตวัแปรเป็นตวัเลข 0 กบั 1 
boolean data;                     //ก าหนดค่าตวัแปรเป็นตวัเลข 0 กบั 1 

 
void setup() { 
  pinMode(D5, OUTPUT);            //ก าหนดขาดิจิตอล D5 เช่ือมต่อกบัรีเลย ์
  pinMode(D6, INPUT_PULLUP);      //ก าหนดขาดิจิตอล D6 เป็นขาอ่านขอ้มูลการกดสวติซ์ 
} 
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void loop() { 
 
 data = digitalRead(D6);                   //อ่านค่าขอ้มูลขาดิจิตอล D6 ในรูปแบบตวัเลข 0 และ 1 (0 คือการกด

สวติซ์) 
   
  if (data == 0 and oldState == 1) {        //ถา้มีการกดสวิตซ์ มีค่าท่ีอ่านได้เท่ากับ 0 และมีการกดเพียงคร้ัง

เดียว มีค่าท่ีอ่านไดก่้อนหนา้เท่ากบั 1 
    delay (10);                             //รอ 10 มิลลิวินาที เพ่ือป้องกนัการอ่านค่าผิดพลาด ท่ีเกิดขั้นในระหวา่งการ

เกิดผิวหนา้สมัผสัตอนกดสวติย ์
      if (digitalRead(D6) == 0) {           //อ่านค่าขอ้มูลขาดิจิตอล D6 อีกคร้ังถา้พบวา่ค่ายงัเท่ากบั 0 แสดงวา่มี

การกดสวติซ์จริง 
        state = !state;                     //ก าหนดตวัแปร state ให้มีค่าตรงขา้มกบัค่าปัจจุบนั (0 คือปิดไฟ และ 1 คือ

เปิดไฟ) 
        digitalWrite(D5, state);            //สัง่ relay ท างานตามสถานะท่ีอ่านได ้
      } 
  } 
  oldState = data;                          //ก าหนดตัวแปร oldState เท่ากับค่าท่ีอ่านได้จากข้อมูลการกดสวิตซ์

ปัจจุบนั    
} 
 
 
3.4) ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใชง้านผา่นมือถือ 

 หลงัจากจดัเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ส าเร็จ ผูใ้ชง้านจะควบคุมสั่งการระบบดว้ยโทรศพัท์สมาร์ทโฟนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยแอปพลิเคชัน่ Blynk ท่ีท าการติดตั้งจาก PlayStore หรือ AppStore ซ่ึงมีการก าหนดรูปแบบ
สญัลกัษณ์การก าหนด Code Program เช่ือมต่อโปรแกรม Blynk เพ่ือติดต่อกบัอุปกรณ์ Device เขา้ร่วมกบัอินเทอร์เน็ต 
โดยรวมเอา Widget ต่างๆ เข้ามาควบคุมการเขียน Code ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย จากนั้ นจะเป็นการติดต่อผ่านหน้าจอ
โทรศพัทด์ว้ยกราฟิก เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสะดวกและใชง้านไดง่้าย 
 

4. ผลการวจิยั 
จากผลการด าเนินการวจิยัขา้งตน้พบวา่ประชากรผูต้อบแบบสอบถามแบบเจาะจงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

จากจ านวน 12 ตวัอยา่ง โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นชาย ร้อยละ 50 และเพศหญิง ร้อยละ 50 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบ
ควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะในภาพรวมดงัแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะดว้ย Internet of Things (IOT)  
ผา่น Android และ IOS 

รายการ 
ค่าเฉลีย่
มาตรฐาน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

1.การท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ  4.07 0.28 มาก 
2.อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ 4.05 0.31 มาก 
3.โปรแกรมควบคุมระบบ 4.14 0.44 มาก 
4.การติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 3.94 0.42 มาก 
5.องคค์วามรู้ 4.08 0.38 มาก 
6.ประโยชน์กบัองคก์ร 4.30 0.44 มาก 
ผลรวมค่าเฉล่ียความพึงพอใจทั้ง 6 ดา้น  4.19 0.31 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูใ้ช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมห้องเรียนอจัฉริยะด้วย Internet of 
Things (IOT) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ีย
มาตรฐานรวม เท่ากบั 4.19 และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ทั้งน้ีหากแจกแจงผลการประเมินทั้งหมดทั้ง 6 
ดา้น จะพบว่า 1) ดา้นการท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.07 และมี
ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  2) ดา้นอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.05 
และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31  3) ดา้นโปรแกรมควบคุมระบบ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 
4.14 และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44  4) ด้านการติดต่อกบัผูใ้ช้งาน มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม 
เท่ากบั 3.94 และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42  5)ดา้นองคค์วามรู้ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 
4.08 และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38  6) ดา้นประโยชน์กบัองคก์ร มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 
4.30 และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 
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ตารางท่ี 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อระบบ โดยเปรียบเทียบจากต าแหน่งหนา้ท่ีของผูใ้ชง้าน
ระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะ 

รายการ 

เจ้าหน้าที่ 

พนักงานท่ัวไป 

เจ้าหน้าที่ พนักงาน

ทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีดูแล

อาคารสถานท่ีและ

เจ้าหน้าที่

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

เจ้าหน้าท่ีดูแล

อาคารสถานท่ีและ

เจ้าหน้าที่

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ค่า Asymp.  

Sig. 

(2-tailed) 

ผลการ

เปรียบเทียบ 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

1.การท างานไดต้ามฟังกช์นั
งานของระบบ 

1.70 0.12 2.37 0.16 0.53 ไม่แตกต่าง 

2.อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ 1.69 0.13 2.36 0.18 0.75 ไม่แตกต่าง 

3.โปรแกรมควบคุมระบบ 1.73 0.18 2.41 0.26 0.07 ไม่แตกต่าง 

4.การติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 1.64 0.17 2.30 0.25 1.00 ไม่แตกต่าง 

5.องคค์วามรู้ 1.70 0.16 2.38 0.22 0.10 ไม่แตกต่าง 

6.ประโยชนก์บัองคก์ร 1.79 0.18 2.51 0.26 0.20 ไม่แตกต่าง 

ผลรวมเปรียบเทียบ  6 ดา้น 1.75 0.13 2.44 0.18 0.44 ไม่แตกต่าง 

 P value  <  0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อระบบควบคุมห้องเรียนอจัฉริยะ โดย
เปรียบเทียบจากความแตกต่างของผูใ้ชง้านระบบทั้ง 6 ดา้น ประกอบดว้ย พบวา่ 1) ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังาน
ของระบบ 2) ดา้นอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ 3) ดา้นโปรแกรมควบคุมระบบ 4) ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 5) ดา้นองค์
ความรู้ 6) ดา้นประโยชน์กบัองคก์รโดยใชส้ถิติทดสอบแมนน์-วิทท์นีย ์ย ูเทส ในการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูใ้ชง้าน
ระบบ ต าแหน่งพนกังานทัว่ไปและต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีดูแลอาคารสถานท่ีและเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
พึงพอใจต่อระบบไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
5. การอภิปรายผล 

การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าดว้ย Internet 
of Things (IOT) ผ่าน Android และ IOS และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อระบบของคณะทันต
แพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบ
ควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะด้วย Internet of Things (IOT) ผ่าน Android และ IOS ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต อยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.19 และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.31 ทั้งน้ีหากแจกแจงผลการประเมินทั้งหมดทั้ง ดงัน้ี 

5.1) ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีผลต่อระบบควบคุมห้องเรียนอจัฉริยะด้วย Internet of Things (IOT) 
ผ่าน Android และ IOS มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อระบบควบคุมผ่านแอพพลิเคชนั Blnyk ผ่านทาง Smartphone 
ของเจา้หนา้ท่ี คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ประกอบไปดว้ย พนงังานทัว่ไปและเจา้หน้าท่ีเทคโนโลยี
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สารสนเทศและช่างประจ าอาคารมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ โปรแกรมในการใชง้าน การติดต่อกบัผูใ้ชง้าน และประโยชน์ต่อองคก์ร คิดเป็นผลในการทดสอบคร้ังน้ีออกมา
ดี ตอบสนองต่อผูใ้ชง้านในการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศและไฟฟ้าภายในหอ้งเรียนสร้างความประทบัใจแก่ผูพ้บเห็น 
นกัศึกษา การศึกษาดูงาน ต่อทศันคติ ความทนัสมยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอ้ยา่งชดัเจน อยา่งมีนยัส าคญัมีค่า
ทางสถิติท่ีระดบั 0.31 จากการทดลองใชก้บัประชากร พบวา่ผูใ้ชง้านมีความรู้ความเขา้ใจในระหวา่งใชง้าน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.8 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ธีรศกัด์ิ ค  าแกว้ (2557) ท าการพฒันาระบบเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้
ผา่นโทรศพัท์มือถือ พบวา่คุณภาพการบริการส าหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่
สัง่สินคา้ผา่นทาง Smartphone ของพนกังานร้านโซลจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมากผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คิดวา่ผลการบริการในภาพรวมในการ
บริการออกมาดีการสัง่อาหารผา่นสมาร์ทโฟนสามารถสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ส าหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพล
ต่อทศันคติไดอ้ยา่งชดัเจน 
 5.2) ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อระบบ โดยเปรียบเทียบจากต าแหน่งหน้าท่ีของ
ผูใ้ชง้านระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะ 
 จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพนักงานทั่วไปและเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคาร
สถานท่ีและเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ทั้ง 6 ดา้น มีความพึงพอใจต่อ
ระบบระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัสรุปไดว้า่ ผูว้จิยัมีความตอ้งการ 1) พฒันาระบบเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศในหอ้งเรียนของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2) พฒันาระบบเปิด -ปิด ไฟฟ้าในห้องเรียนของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิตและ 3) ศึกษาความพึงพอใจระบบควบคุมห้องเรียนอจัฉริยะดว้ย Internet of Things (IOT) ผ่าน 
Android และ IOS ของคณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต 

โดยมีระบบควบคุมสั่งการเคร่ืองปรับอากาศและไฟฟ้าระยะไกลผา่นอินเทอร์เน็ตแบบศูนยก์ลางโดยระบบ 
Android และ IOS ไดห้ลายเคร่ืองในเวลาเดียวกนั โดยอาศยัซอฟตแ์วร์ Aduino และอุปกรณ์เมนบอร์ด NodMCU V3 
มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบในการเขียนโปรแกรมควบคุมและสัง่การอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศและไฟฟ้า เพ่ือให้
ไดค้่าตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด รวมไปถึงซอฟต์แวร์ BlynK ท่ีใชใ้นการควบคุมการแสดงผลและสั่งการผ่าน
ระบบแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android และ IOS  

จากการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชง้านระบบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมห้องเรียนอจัฉริยะดว้ย Internet of Things 
(IOT) ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต อยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม 
เท่ากบั 4.19 และ มีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ทั้ งน้ีหากแจกแจงผลการประเมินทั้ งหมดทั้ ง 6 ดา้น จะ
พบวา่ 1) ดา้นการท างานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.07 และมีค่าเฉล่ีย
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  2) ดา้นอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.05 และ มี
ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31  3) ดา้นโปรแกรมควบคุมระบบ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.14 
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และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44  4) ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 
3.94 และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42  5) ดา้นองค์ความรู้ มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.08 
และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38  6) ดา้นประโยชน์กบัองคก์ร มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียมาตรฐานรวม เท่ากบั 4.30 
และมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 และจากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
พนักงานทั่วไปและเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ีและเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ทั้ง 6 ดา้น มีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบระบบควบคุมหอ้งเรียนอจัฉริยะไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
1) ควรศึกษาระบบควบคุมอจัฉริยะก่อนวา่เหมาะแก่การน าไปใชง้านและมีความคุม้ค่าหรือไม่ 
2) ในการน าระบบควบคุมอจัฉริยะน้ีไปใชง้านจริง ผูใ้ชง้านควรมีการก าหนดขอบเขตและขนาดการใชง้าน 
3) ชุดควบคุมอุปกรณ์การเปิดปิดระบบไฟฟ้า ควรออกแบบแยกชุด รีเรยอ์อกจากเมนบอร์ดควบคุม เพื่อให้

สามรถท างานเสถียรและคงทน 
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1) ควรพฒันาและหาประสิทธิภาพในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น โปรแกรมตรวจจบัการเคล่ือนไหว  
2) ควรพฒันาใชก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ ในวธีิการเดียวกบัการวจิยัในคร้ังน้ีเพ่ือช่วยกนัพฒันางานวจิยัต่อไป 

 
กติตกิรรมประกาศ   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวดับุรีรัมย ์ดว้ยการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษาในวิทยาลยัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของจงัหวดับุรีรัมย ์ทั้งหมด 3
วิทยาลยั จ  านวน 500 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ คือแบบสอบถาม 
ชนิดมาตรประมาณค่า 7 ระดบั มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.98 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย และกาวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 

ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนักเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1.ทกัษะเบ้ืองตน้ 2.
ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและซอฟตแ์วร์ 3.ทกัษะขั้นสูง 4.ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่า CMIN/DF= 1.72, CFI= 1.0, GFI= 1.0, TLI= 1.0,  RMSEA= .04 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อคณาจารยแ์ละครูผูส้อนท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถของผูเ้รียนทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อีกทั้งผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวข้องยงัสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการประเมินความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของผูเ้รียนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
ค าส าคญั:  การรับรู้ความสามารถของตน, เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ABSTRACT 
               This research had the objective to analyze a confirmatory factor of self-ability awareness on information 
technology and communication on vocational students in Buriram Province by survey research. The sample group 
was students in vocational education level in a college at vocational level study of Buriram in the total of 3 colleges 
in the number of 500 students. The tools used in the research was collection of data by coincidental sampling which 
was rating scale questionnaire with 7 levels with the accuracy of 0.98. The data were analyzed by descriptive 
statistics and confirmative component analysis. 
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 From the research, it was found that confirmative component of the self-ability awareness on information 
technology and communication of vocational level students, Buriram consisting of 4 components as follows: 
1.Basic skill 2.Data file skill and software 3.High level skill 4.Internet skill. The model was consistent with the 
witness data by considering from CMIN/DF=1.72, CFI=1.0, TLI=1.0, RMSEA=.04. This would be beneficial to the 
faculty and lecturers who could implement it in the teaching in order to develop the ability of learners regarding 
information technology and communication. Moreover, executives or concerned people could use it as a guideline 
in planning to evaluate knowledge on information technology and communication of learners to have more quality.  

Keywords:  self-ability awareness, information technology and communication 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางดา้นการเรียนการสอนมากข้ึน แต่ละสถาบนัการศึกษาไดมี้การ
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาไดมี้การพฒันาบทเรียนด้านคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยงัส่งเสริมให้คณาจารย  ์ และ
บุคลากรท าการวิจยัเพ่ือยกระดบัการศึกษาของผูเ้รียนมากข้ึน ในพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุไว้
ว่า “ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บ การพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้ เพ่ือให้มี
ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต” (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาตรา 66)  การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (self-ability) เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ซ่ึงการท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมใดๆ
จะเป็นการประเมินว่าตนสามารถน าส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัมาใชแ้ละอยู่ในระดบัใด การรับรู้ความสามารถของตนเป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นให้เห็นว่าบุคคลนั้นไดใ้ชค้วามพยายามหรือไม่ ปริมาณเท่าใดยาวนานแค่ไหนท่ีบุคคลนั้นใชค้วามพยายามใน
การฟันฝ่าอุปสรรคหรือปัญหาท่ีพบในงานท่ียากและเป็นงานท่ีก่อให้เกิดความวิตกกังวล บุคคลท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนสูง จะมองงานท่ียุง่ยากว่าเป็นส่ิงท่ีทา้ทายมากกว่าเป็นความเส่ียงหรือส่ิงท่ีตอ้งหลีกเล่ียง มีความ
กระตือรือร้นเอาใจใส่ในงานท่ีท ามีความตอ้งการความส าเร็จสูงและใช้ความพยายามความมุมานะในการท างาน
ยาวนานกว่าบุคคลท่ีรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถต ่า ส่วนบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนต ่า  มกัมองงานท่ี
ยุง่ยากว่าเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเม่ือเผชิญกบัอุปสรรคมกัลงัเลในความสามมารถของตนลงัเลท่ีจะจดัการกบัอุปสรรคท่ี
ตนก าลงัเผชิญ ความพยายามนอ้ยและลม้เลิกไดง่้ายเม่ือเผชิญกบัปัญหายุ่งยาก(Bandura, 1997 อา้งถึงใน เบญจวรรณ
ขุนฤทธ์ิ, 2559)  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง  ๆ ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห์องค ์
ประกอบเชิงยืนยนัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารยแ์ละครูผูส้อนท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือพฒันาความสามารถของผูเ้รียนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อีกทั้งผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียว 
ขอ้งยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการประเมินความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
ส่ือสารของผูเ้รียนให้มีคุณภาพมากข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการรับรู้ ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย  ์
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แนวคดิและทฤษฎ ี
แนวคิดในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดและทฤษฎีของทอร์กซาเดท ์คอฟเทอร์
รอส และ ฟลูโกฟท ์ (Torkzadeh, Koufteros, & Pflughoeft, 2003) ท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัการ
รับรู้ความสามารถของตนดา้นคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ คือ 1.ทกัษะเบ้ืองตน้ 2.ทกัษะดา้นแฟ้ม 
ขอ้มูลและซอฟต์แวร์ 3.ทกัษะขั้นสูง 4.ทกัษะดา้นเมนเฟรม นอกจากน้ีงานวิจยัของ คอยจิตร์ นครราช (2548) ท่ีได้
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลยัของรัฐ และได้มีการเปล่ียนแปลงทกัษะดา้นเมนเฟรมตามความสนใจ ประกอบไปดว้ย 1.ทกัษะ
เบ้ืองตน้ 2.ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและซอฟตแ์วร์ 3.ทกัษะขั้นสูง และ 4.ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต จึงไดม้าเป็นแนวคิดการ
วิจยัดงัภาพท่ี 1         
 

 
 

                   
                   การรับรู้ความสามารถ 
                        ของตนเองดา้น 
                  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                        และการส่ือสาร     
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 โมเดลสมมติฐานการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสารของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์

(Torkzadeh, Koufteros, &Pflughoeft, 2003) 

 
การด าเนินการวจิัย 
            1. ขอบเขตประชากร 
                   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้น ปวช. และ ปวส. ใน
วิทยาลยัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของจงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 3 วิทยาลยั จ  านวนทั้งส้ิน 7,926 คน ประกอบ
ไปดว้ย วิทยาลยัเทคนิคบุรีรัมย,์ วิทยาลยัสารพดัช่างบุรีรัมย ์และ วิทยาลยัเทคนิคคูเมือง 

  ทกัษะเบ้ืองตน้ 

ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลู              
และซอฟตแ์วร์ 

 

ทกัษะขั้นสูง 

ทกัษะดา้น          
อินเทอร์เน็ต 
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                   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้น ปวช. และ ปวส.ใน
วิทยาลยัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของจงัหวดับุรีรัมย ์ทั้ง 3 วิทยาลยั จ  านวนทั้งส้ิน 500 คน โดยใชก้ารสุ่ม
แบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling) ซ่ึงการค านวณขนาดตวัอยา่งของการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2542) ได้เสนอไวว้่าขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัควรจะอยู่ใน
อตัราส่วน 10-20  ต่อ 1 ตวัแปร และตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยอมรับไดดู้จากค่าสถิติ Hoelter ท่ีตอ้งมีค่ามากกว่า
200 จึงจะถือว่ารูปแบบทางสถิติมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีสังเกตได ้40 ตวั
แปร 
            2. ขอบเขตตวัแปร  

   ตวัแปรแฝง (Latent Variable) ไดแ้ก่ การรับรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ
นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์
                   ตวัแปรสังเกตได ้(Observed Variable) ไดแ้ก่ 1) ทกัษะเบ้ืองตน้ 2) ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและซอฟตแ์วร์ 
3) ทกัษะขั้นสูง และ 4) ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต 
            3. ขอบเขตเวลา ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 3
วิทยาลยั ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560   
            4. ระเบียบวิธีวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
            5. ขั้นตอนการวิจยั 
       5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

   5.2 พฒันาแบบสอบถามในแต่ละตวัแปรตามนิยามศพัทป์ฏิบติัการท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้บบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน
ระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 1 ฉบบั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามในลกัษณะมาตรประมาณค่า (Ratting Scale) 7
ระดบั โดยก าหนดเป็นระดบัความคิดเห็นจากระดบัน้อยท่ีสุดท่ี 1 ถึงระดบัมากท่ีสุดท่ี 7 ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้
ใชเ้กณฑใ์นการประเมินค่า ดงัน้ี 
                                               ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง นอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ค่อนขา้งนอ้ย  

     ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.50 หมายถึง ค่อนขา้งมาก  
ค่าเฉล่ีย 5.51-6.50 หมายถึง มาก  
ค่าเฉล่ีย 6.51-7.00 หมายถึง มากท่ีสุด       

                   5.3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 
                         5.3.1 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) น าแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผลการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิ
พบว่าทุกขอ้ค าถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67-1.00 และปรับปรุงขอ้ค าถามตามท่ีผูท้รงคุณวุฒิแนะน า  
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   5.3.2 ความเท่ียง (Reliability) แก้ไขแบบสอบถาม ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ โดยน าแบบ 
สอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความเท่ียงหรือความสอดคลอ้งภายใน ดว้ยการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั (Cronbach) ค่าแอลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยจะมี
ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความสอดคล้องสูง ผลลพัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีได้พบว่า เคร่ืองมือมี
คุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยมีค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบคั เท่ากบั 0.98 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของคุณภาพ
เคร่ืองมือ ผลลพัธ์คือแบบสอบถามอยูใ่นเกณฑดี์ โดยพิจารณาจากเกณฑข์องค่าความเท่ียงไม่ควรต ่ากว่า 0.70 (ชไมพร
กาญจนกิจสกุล, 2555) 
            6. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
                ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ทั้ง 3 วิทยาลยั ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560  โดยใชว้ิธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามท่ี
สมบรูณ์สามารถท าการวิเคราะห์ต่อไปได ้จ านวน 500 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100% ของแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด
500 ฉบบั  
            7. การวิเคราะห์ขอ้มลู     
                ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มลูตามล าดบั ดงัน้ี 

 7.1 สถิติเชิงบรรยาย (Description Statistics) เพ่ือน ามาอธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ท าให้ทราบถึง
คุณลักษณะทัว่ไปของตัวแปรท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลมา และมีการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นว่ามีความเหมาะสม
ส าหรับการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัหรือไม่ ไดแ้ก่ จ  านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis)  
                 7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบตามตัวแปรท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลสมมติฐานโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการปรับโมเดลและท าการ
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งจนผลการทดสอบไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ 
                7.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมี 5 ขั้นตอนส าคญั ไดแ้ก่ 1) การก าหนดขอ้มลูเฉพาะตวัแบบโดยใช้
รูปแบบการวิเคราะห์ตวัแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกต 2) ระบุ
ความเป็นไปไดค่้าเดียวของโมเดลเพ่ือศึกษาลักษณะการก าหนดค่าพารามิเตอร์ท่ียงัไม่ทราบค่าโมเดลการวิจยัว่า
เป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์หรือไม่ 3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใชว้ิธี
ประมาณค่าความเป็นไปไดสู้งสุด 4) การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ5)
การปรับโมเดล ซ่ึงจะใชเ้ม่ือโมเดลการวิจยัยงัไม่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ในการปรับจะพิจารณาค่า
ดชันีการปรับเปล่ียน (Modification Index : MI) ในผลการวิเคราะห์โดยเลือกปรับโมเดลท่ีมีค่าดชันีการปรับเปล่ียน
มากท่ีสุด (สุภมาส องัศุโชติ, สมถวิล วิจิตตรวรรณา และ รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒัน์, 2554) พิจารณาจากค่าสถิติ ไดแ้ก่
CMIN/DF (นอ้ยกว่า 2) GFI (มากกว่า 0.90) CFI (มากกว่า 0.90) และ RMSEA (นอ้ยกว่า 0.08) ซ่ึงสอดคลอ้งตาม 
ทฤษฎีสถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจยั (พลูพงศ ์สุขสว่าง, 2556 ; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556)  
 

  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2858 จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ผลการวจิัย 
ลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 59.8  โดยก าลงัศึกษาอยู่ใน

ระดบัชั้น ปวช. ปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 29.8 ท่ีวิทยาลยัเทคนิคคูเมือง คิดเป็นร้อยละ 33.6 แผนกท่ีศึกษาการบญัชีคิดเป็น
ร้อยละ 18.2 ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน
ระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

   
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้ค่าความโด่งของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ (n=500) 

 
               จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  จังหวดับุรีรัมย ์พบว่าผลของค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนขา้งน้อย (M=3.04, 
SD=1.14)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าค่าเฉล่ีย ดา้นทกัษะเบ้ืองตน้ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งน้อย (M=2.98,  SD=1.07)
ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและซอฟตแ์วร์ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนขา้งน้อย (M=3.09, SD=1.13)  ทกัษะขั้นสูง ค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย  (M=3.32  SD=1.20) และทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย (M=2.76, 
SD=1.14)  เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้พบว่า มีการแจกแจงมีค่าความเบ้ต ่ากว่าโคง้ปกติ  และเม่ือพิจารณา ค่าความโด่ง
พบว่า การแจกแจงมีการกระจายใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ การวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 2     
 
  

การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ค่าเฉล่ีย 
(M) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 (SD) 

ค่า 
ความเบ ้

(SK) 

ค่า 
ความโด่ง 

(KU) 

 
แปลผล 

ทกัษะเบ้ืองตน้ 2.98 1.07 .322 -.325 ค่อนขา้งนอ้ย 

ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและซอฟตแ์วร์ 3.09 1.13 .454 .005 ค่อนขา้งนอ้ย 

ทกัษะขั้นสูง 
ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต 

3.32 
2.76 

1.20 
1.14 

.242 

.485 
-.387 
-.226 

ค่อนขา้งนอ้ย
ค่อนขา้งนอ้ย 

ภาพรวม 3.04 1.14 .38 -0.23 ค่อนขา้งนอ้ย 
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ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ
นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์  
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร 
องคป์ระกอบภายใน 

น ้าหนกัองคป์ระกอบ  
R2 

 β SE T 

ทกัษะเบ้ืองตน้ (Basic skill) Skills 1 .78 - - .60 
 Skills 2 

Skills 3 
Skills 4 
Skills 5 
Skills 6 
Skills 7 
Skills 8 
Skills 9 

 Skills 10 

.79 

.79 

.79 

.75 

.85 

.85 

.79 

.69 

.67 

.06 

.06 

.06 

.06 

.08 

.07 

.07 

.06 

.06 

18.574*** 
18.474*** 
17.992*** 
17.467*** 
16.701*** 
17.606*** 
15.913*** 
15.944*** 
15.614*** 

.62 

.62 

.63 

.56 

.73 

.72 

.62 

.48 

.45 
ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและ 
ซอฟตแ์วร์(Data file skill and 
software) 

Software 1 
Software 2 
Software 3 
Software 4 
Software 5 
Software 6 
Software 7 
Software 8 
Software 9 

Software 10 

.74 

.75 

.73 

.82 

.81 

.85 

.85 

.76 

.81 

.78 

- 
.04 
.04 
.06 
.06 
.06 
.06 
.06 
.06 
.06 

- 
24.729*** 
21.615*** 
18.539*** 
18.344*** 
19.502*** 
19.347*** 
16.921*** 
19.357*** 
17.741*** 

.55 

.57 

.54 

.67 

.65 

.72 

.73 

.57 

.66 

.61 
ทกัษะขั้นสูง (High level skill) 
 

Advanced 1 
Advanced 2 
Advanced 3 
Advanced 4 
Advanced 5 
Advanced 6 
Advanced 7 
Advanced 8 
Advanced 9 
Advanced 10 

.78 

.82 

.86 

.85 

.82 

.77 

.83 

.80 

.89 

.81 

- 
.04 
.05 
.05 
.05 
.05 
.05 
.05 
.05 
.05 

- 
23.218*** 

21.458*** 

21.349*** 

20.356*** 
18.470*** 
20.769*** 

20.005*** 
22.555*** 

21.742*** 

.61 

.68 

.73 

.71 

.67 

.59 

.68 

.65 

.80 

.65 
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การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร 
องคป์ระกอบภายใน 

น ้าหนกัองคป์ระกอบ  
R2 

 β SE T 

ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต  
(Internet skill) 

Internet 1 
Internet 2 
Internet 3 
Internet 4 
Internet 5 
Internet 6 
Internet 7 
Internet 8 
Internet 9 

 Internet 10 

.65 

.73 

.81 

.87 

.85 

.79 

.88 

.82 

.79 

.78 

- 
.08 
.07 
.08 
.08 
.08 
.08 
.08 
.07 
.07 

- 
14.444*** 
17.026*** 
16.652*** 
16.231*** 
15.576*** 
16.632*** 
16.094*** 
16.801*** 
16.445*** 

.42 

.53 

.65 

.75 

.72 

.62 

.77 

.68 

.63 

.61 

หมายเหตุ  ***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (p<.001)  

จากตารางท่ี 2 ปรากฏว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ ทกัษะเบ้ืองตน้ องค์ประกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .001 ทุกตัว ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักมากท่ีสุดคือ มี
ความรู้ในการใชโ้ปรแกรมป้องกนัไวรัสบนคอมพิวเตอร์ เช่น  McAfee, AVG หรือ NOD 32 และ มีทกัษะในการใช้
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่น CD-ROM, CD Writer หรือ DVD-ROM โดยมีน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.85 มี
ความผนัแปรร่วมกนัของการรับรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารร้อยละ 73 (ค่าสัมประสิทธ์ิ
พยากรณ์ R2 = 0.73)ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มูลและซอฟต์แวร์ องค์ประกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001ทุกตวั ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดคือ สามารถ
ใชโ้ปรแกรมสร้างฐานขอ้มลูได ้เช่น Microsoft Access และสามารถแกไ้ขปัญหาซอฟต์แวร์ขั้นพ้ืนฐานได ้ เช่น การกู้
คืนขอ้มลู หรือ การลงโปรแกรมได ้โดยมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.85 มีความผนัแปรร่วมกนัของการ
รับรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารร้อยละ 73 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ R2 = 0.73) ทกัษะขั้น
สูง องคป์ระกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ทุกตวั ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดคือ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีท าให้คอมพิวเตอร์ท างานผิดปกติเช่น
เปิดโปรแกรมไม่ได ้หรือเกิดปัญหาเคร่ืองประมวลผลชา้ โดยมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.89 มีความผนั
แปรร่วมกนัของการรับรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารร้อยละ 80 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์
R2 = 0.80)ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต องคป์ระกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ทุก
ตวั ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดคือ มีความรู้ในการใชง้านส่ือ Social 
Mediaได ้เช่น Facebook หรือ Line โดยมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.88 มีความผนัแปรร่วมกนัของการ
รับรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารร้อยละ 77 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ R2 = 0.77) ผลการ
ประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลการวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2861 จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ตารางท่ี 3 การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียนระดบัอาชีวศึกษา 
จงัหวดับุรีรัมย ์
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร 
สถิติทดสอบ ผลการประเมิน 

ทกัษะเบ้ืองตน้ (Basic skill) 
 

CMIN/DF= 1.15, CFI= 1.0, GFI= .99, AGFI = .98, 
TLI=1.0, RMSEA=.02, SRMR = .02 

สอดคลอ้ง
กลมกลืน 

ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและ 
ซอฟตแ์วร์(Data file skill and 
Software) 

CMIN/DF= 1.6, CFI= 1.0, GFI= .99, AGFI = .97, 
TLI=.99, RMSEA =.04, SRMR = .03 

สอดคลอ้ง
กลมกลืน 

ทกัษะขั้นสูง (High level skill) 
 

CMIN/DF= 1.35, CFI= 1.0, GFI= .99, AGFI = .97, 
TLI=.99, RMSEA =.03, SRMR = .02 

สอดคลอ้ง
กลมกลืน 

ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต         
(Internet skill) 

CMIN/DF= 1.04, CFI= 1.0, GFI= .99,  
AGFI = .98, TLI=1.0, RMSEA =.00, SRMR = .02     

สอดคลอ้ง
กลมกลืน 

ภาพรวม 
CMIN/DF= 1.7, CFI= 1.0, GFI= 1.0, AGFI = .98, 
TLI=1.0, RMSEA =.04, SRMR = .03     

สอดคลอ้ง
กลมกลืน 

หมายเหตุ  CMIN/DF =  ดชันีท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
                  CFI = ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ   
                  GFI = ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง    
                  AGFI = ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ 
                  TLI = ค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ 
                  RMSEA = ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือของการประมาณค่า                   
                  SRMR = ค่าความกลมกลืนเชิงประจกัษข์องโมเดล 
 
การอภปิรายผล 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน
ระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์ปรากฏว่า โมเดลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี
สะทอ้นให้เห็นว่ามีความเท่ียงตรง ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนักวิชาการอ่ืน เช่น  สายฝน เป้า
พะเนา (2555), วนัเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ ์(2556) และ เขมิกา กล่ินเกษร (2553) ภาพรวมสามารถสรุปไดว้่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดับุรีรัมย์
ประกอบดว้ย 4 ทกัษะดงัน้ี 
                1. ทกัษะเบ้ืองตน้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา มีความรู้ในการใชโ้ปรแกรมป้องกนั
ไวรัสบนคอมพิวเตอร์ เช่น McAfee, AVG หรือ NOD 32 และ มีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น CD-ROM, CD 
Writer หรือ DVD-ROM สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายฝน เป้าพะเนา (2555) ไดก้ล่าวไวว้่า นักศึกษาจ าเป็นตอ้งมี
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ความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานในการใชเ้ทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสาร การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมป้องกนัไวรัส 
                2. ทกัษะดา้นแฟ้มขอ้มลูและซอฟตแ์วร์ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา สามารถแกไ้ข
ปัญหาซอฟต์แวร์ขั้นพ้ืนฐานได ้เช่น การกูคื้นขอ้มูล หรือ การลงโปรแกรมได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ
วิโรจน์เจริญวงศ ์(2556) ท่ีกล่าวไวว้่า นกัศึกษาสามารถติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ และยงัสามารถแกไ้ขปัญหา
อีกทั้งยงัสามารถกูข้อ้มลูไดต่้างๆบนคอมพิวเตอร์ได ้
            3. ทกัษะขั้นสูง ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีท าให้คอมพิวเตอร์
ท างานผดิปกติเช่น เปิดโปรแกรมไม่ได ้หรือเกิดปัญหาเคร่ืองประมวลผลชา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัเพญ็ วิโรจน์
เจริญวงศ ์(2556) ท่ีกล่าวไวว้่า นกัเรียนสามารถเรียนรู้โปรแกรมและซอฟตแ์วร์ขั้นสูง และสามารถแกไ้ขปัญหาได ้
           4. ทกัษะดา้นอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดบัอาชีวศึกษา มีความรู้ในการใชง้านส่ือ
Social Media ได ้เช่น Facebook หรือ Line สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เขมิกา กล่ินเกษร (2553) ท่ีกล่าวว่า นกัศึกษา 
มีความรู้ในการใชง้าน Social Media เช่น Facebook หรือ Line 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใชง้าน 
    1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนควรให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนดา้น

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมากยิง่ข้ึน  
    1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับนักเรียนควรมีการจดัโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือให้นักเรียนในทุกแผนกไดมี้ทกัษะในการใชง้านและสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการเรียนไดม้าก
ยิง่ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัในคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการวิจัยแบบเฉพาะชั้นปีหรือเจาะจงแผนกท่ีก าลังศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงความสามารถ

ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
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ABSTRACT 

This research was study of the guideline in investigating to search the culprit who used computer in 

committing crime via internet. The researcher used the technique and investigative method well known in universal 

police circle and using Information Technology that could be found generally to apply in searching the position of 

cybercriminal by studying the operation of official in searching the criminal from the actual case and to analyze and 

explain the crime analysis process. The researcher used three domains including (1) the concept on criminal 

analysis (2) technique and universal investigation and (3) using of Information Technology to improve and process 

in order to be a guideline for official to use in the investigation to find the position of the criminal in computer-

related crime. 

This research will be beneficial to investigative officer and could be used as a guideline in finding the 

position of a criminal in a computer-related crime or cybercrime in the same type by oneself. This is the process 

which is correct and fast and the process from this research could be used as a prototype in developing personnel 

and knowledge on related investigation. 

Keywords: Crime Analysis, Criminal Investigation, Investigating Internet Crime 

1. Introduction

From the study of the problems and obstacle of the work operator on investigation especially the work on 

following up the suspect in a criminal case. The important problem and obstacle on personnel is the fact that the 

police who is responsible for investigating work would lack learning and technique including lacking information 

technology use and communication for the work operation on investigation (Norramat, 2016). The researcher sees 

that solving of problems to increase the knowledge and developing of technique and method in finding the suspect 

in a criminal case and finding of information technology would help the operation to be more efficient. It is not 

apparent that there is not any principle or theory, so it should focus on learning from actual case operation in order 

to develop as best practice especially speaking of investigating science, it is generally accepted that it is scientific 

investigation which is an operation to solve problems and it requires actual evidence that is apparent and can be 

proved. Investigation is also arts which is to choose concept, expectation, solving problems by using expertise from 

skill and experience. Successful investigation would create justice which can proceed with the case and push the 

offender (Angsananont, 2010). Therefore, may types of investigating work is highly complicated and must use skill 
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and need to use many factors (Karl, 2006). Computer-Related Crime is an example of hard investigation work. 

From the fact that the culprits use the nature of the internet which could conceal themselves and not facing directly 

which is different from the old way that is physical which the wrongdoers must be at the place always. The 

investigating officer must have knowledge and skill on computer necessary more than general criminal case 

(Buadistdecha, 2008). Nowadays, the advancement from technology and communication create higher use of 

computer to use the internet (The National Statistical Office of Thailand, 2016) just like crime in the type of 

information technology more. On the contrary, the information that is from using of computer equipment have 

increased according to the increased number of users. This can be used in investigation to specify the position of the 

suspect according to the warrant in the criminal case that uses various communication equipment. The researcher 

sees that the investigating knowledge on technology can be applied with the information technology and related 

communication in order to find the position of the offender in the criminal case. This research focuses on how to 

explain investigation method to find the culprit from the sample case in the case relating to technology which 

culprit uses computer to connect the internet by using the concept framework from criminal analysis and knowledge 

on investigating technique and to use related  information technology to compile and propose as a guideline to 

search for the address of the offense in a criminal case which would be beneficial to investigative officers and 

related people to know the process and method of investigating to find the culprit in a criminal case.  

 

2. Objectives of the study 

1. Studying the investigative method of the position of the criminal from using computer equipment to 

commit crime via internet. 

2. Studying the guideline to use Information Technology to support position finding of a criminal in 

computer-related case or cyber case. 

 

3. Materials and methods 

From the crime analysis process (Baltaci, 2010) as shown in a figure 1, this paper investigates the actual 

computer-related crime cases by using IT techniques and applies this case to the crime analysis process. This leads 

to obtain a novel conceptual framework about locating the cybercriminals known as Locating Cybercriminals using 

Information Technology techniques based on the crime analysis process (LCIT). 
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Figure 1: Crime Analysis Process (Baltaci, 2010) 

 

The crime analysis is to use analysis in helping decision-making directly of law enforcement officer 

which is a process to find the patterns and to understand the relationship of the related data and to put in order and 

specify the target in the operation of officials in that work in the Crime Analysis Process. There are 5 orders and it 

is in circle. Each circle can go back to perform in the previous step depending on the things that happen to the end 

user. If the data were received or there might be a new requirement, the details are as follows. Collection, Collation, 

Analysis, Dissemination, and Feedback and Evaluation. 

 The proposed framework consists of three domains: the crime analysis process, a concept of traditionally 

tactical police investigation, the IT techniques as shown in a figure 2. 

 

 

Figure 2: The framework of Locating Cybercriminal using IT techniques based on the Crime Analysis Process (LCIT) 
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Using thinking concept from criminal analysis which consists of Collection, Collation, Analysis, 

Dissemination and Feedback and Evaluation. The 5 steps are in order and can work in circle going back to the 

previous steps depending on the things happening to end user. If receiving more information or wanting new 

demand, the researcher used an actual case in proving the presented concept in the results as a case study. 

 

4. Experiment Results 

The investigative guideline to find the position of a criminal who committed Computer-related crime by 

using investigation technique and applying IT to follow the presented concept by separating into 5 steps as follows. 

4.1 Collection step  

Collecting of information by establishing the elements of crime because it cannot be specified that in said 

webboard had shown information or story or related people who is guilty according to the law. Officials must try to 

prove the possibility in each point by specifying who is a criminal that advertised to sell guns according to the news 

received. If any point has evidence that it is not related, then it can be excluded and make a narrower investigation 

and to finally reach the target. In this step, official must investigate people who selling illegal guns in the webboard 

by using undercover investigation and to act as general webboard user and use internet tools in the type of web 

proxy such as https://hide.me/en/proxy to hide the place that officials who used internet prevents the criminal to 

find out. 

 Collecting information from webboard that could be used easily in offline investigation at the computer of 

the investigator by using the tools that can be website copier such as HTTrack which can store important 

information including pictures and message which can be referenced and to be evidence. 

 From the case study, the important information is gathered as follows. 

 1) Found the webboard user with username as “MehPooh" who advertises to sell guns on the website 

www.xxxwebboard.com specifying the target to investigate the position. 

 2) The Seller under the name “MehPooh” posting the goods details as gun and specified the buying 

condition to transfer the money via banks and then sent the goods via EMS and under no circumstances would meet 

face to face. Anyone interested can leave telephone number and Seller said that he had the email in contacting. 

 3) Finding the content of the many webboard members praising the goods quality that username 

“MehPooh” used to sell. 

 4) Finding many webboard users expected to know or familiar with the Seller under the name “Mehpooh” 

in the name “Pol”. 

 5) Finding one webboard user using the link of the picture claiming to be the picture of “MehPooh” to 

post in order to see the data and finding the pictures of a male at the age of around 20 years and suspecting to be the 

pictures relating to the target. 

 The result achieved is that the information that can be inspected or to be important information used to 

prove the criminal or the offense that the criminal can do (Vyas, 2016).  
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4.2 Collation step  

 In this step, it is the inspection of information from collection. Official can exploit available sources of 

information that is from (1) data of the government agency such as the data of people from civil registration, the 

criminal history from the Royal Thai Police, vehicle registration database from the Department of Land Transport. 

Company information from the Department of Business Development (2) the data of private sector collected for the 

business such as the telephone use information from telephone service user, internet traffic data of the internet 

service provider, financial information from commercial banks etc. (3) the public information or that could be 

searched on the internet such as searching via Search Engine, Domain Tools, People Search service. 

 From example case, the information received from inspection is as follows. 

 1) Domain Tools to acquire the registrar and the company which is the hub of the webboard. 

 2) Search Engine can inspect various information of the domain registrar appearing on the internet for the 

benefit of connecting with other evidence and to inspect the information of the hub to know how to contact the 

information from the company. 

 3) Information from Internet Service Provider that the website or the target webboard connected. 

  3.1) Service Provider: Internet Data Center or IDC giving the information of the service lessee 

Co-location. 

  3.2) Service Provider: Co-location giving the information of Web Hosting service. 

  3.3) Service Provider: Web Hosting provided the information of leasing the place to create 

webboard and to be the owner of said webboard. 

  3.4) The webboard owner and administrator gave the IP Address of the username MehPooh to 

reach various posts and found that the criminal accessed the webboard via the IP Address 183.xx.xxx.xxx, date xx 

time xx. 

 4) Verification of the internet service provider that provided the service to the criminal would use the 

name of the lessee and the internet location or the place that the internet user would reach the webboard. 

 The result from the verification enabled officials to know the information regarding the name, company or 

the related place in the case especially, inspection of IP Address of the criminal from reaching the website and 

connect the people and place using the internet which made the investigation to find the position to be much 

narrower (Crist, 2017).  

 

4.3 Analysis step  

 The analysis of important information received from gathering Data set A and processed with important 

information received from inspection of Data Set B is to bring the data from A and B in the part relating to people 

and the place specified as the place that the criminal used the internet and separated it into parts by interest and 

details which can indicate or connect the criminal by using MS-Excel according to the table. 
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Important data 

received from 
Related people Gender Age Name Picture 

1.Data Set A 

(from webboard) 

1 Male Around 20 years MehPooh or 

Pol 

By Figure  

2. Data Set B 

(from various 

points) 

4 Male#1  42 years 

 

Name as 

Somchai 

Different 

 

Female#1 38 years Name as 

Warunee 

Very 

Different 

Male#2 

 

22 years Name as 

Meepol 

Very Similar 

 

Female#2 10 years Name as 

Manee 

Different 

3. Basic analysis Anyone in 4 

people might 

be the suspect 

The suspect 

might be male 

The suspect’s age 

about 20 years old 

Some part of 

the criminal 

name is Pol 

Face of the 

Male#2 is 

very similar 

to the suspect 

Opinions of 

official 

From the data, it was found that the suspect in this case might be male, age around 20 

years, nickname Pol which is consistent of the people according to the place that the 

criminal uses the internet. Said people is male age 22 years old with the real name 

Meepol which is very close to the nickname of the criminal and when comparing with the 

pictures found with the pictures from the civil registration, the face is very similar. 
 

The result from the analysis, the interest is focused on "Meepol" and the officer saw fit to observe the 

movement of that person in the house to prove that the person has the address at the specified place and to live in or 

to use the internet at said place or not by using the investigative officer to make the map of the target house and 

adjacent area to use google map to plan in surveying the next place. 

 

4.4 Dissemination step 

 To go in to prove the area by using information from analysis related to people and the place. 

 1) Crime Mapping Planning going into the area by using Web Mapping (Google Map) to help. 

 2) Under Cover to disguise into The Site Survey to survey the place and to know the house and to know 

entrance and exit and to know the movement. 

 3) Fixed-surveillance & Intelligence To follow up on the movement and to know that criminal would be 

in a house which is the time of the post in the webboard. 

 The result received is the field data that would be considered and evaluated the operation. 
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4.5 Feedback and Evaluation step 

 Consider the result received from the analysis and going into the area to meet related reasonable data as 

follows. 

 1) From the survey of the place and observation of the behavior of people in target house for the total of 5 

days, it was found that the movement of people in said house by Male#1 (Mr. Somchai) and Female#1 

(Mrs.Warunee would leave the house during 12.00-13.00 hours and going back at around 24.00 hours. As for 

Male#2 (Mr. Meepol), he would leave the house at around 14.30-15.00 hours and would often hold a plastic bag 

and drove a motorcycle from the house and come back without anything at around 17.00 hours and would not leave 

the house for the entire night until next day in the afternoon. 

 2) The case of the movement in the webboard it was found that the member user "MehPooh" who is the 

target in the investigation and posting at the time from 20.00-02.00 hours which is the time consistent with the time 

that Mr.Meepol stayed at said house and left the house in the afternoon and came back in the evening (expected to 

deliver the things at the post office). Considering from all the data which were consistent, and it is believed that 

Mr.Meepol or Pol and/or the user "Mehpooh" who advertised to sell illegal guns which is the target that the 

officials want to arrest. 

 3) Collecting data received from the webboard of website investigation and the IP address received from 

the internet service provider and the webboard service provider and to receive the IPD address of the suspect and 

the survey data and follow up on the movement of related people which could be seen that the data were consistent 

and connected which all the documents were gathered and shown as evidence and to request the approval to the 

court with the power in the area and to search and arrest Mr.Meepol while staying at said house. 

From the search, Mr.Meepol is found along with many war guns and pistols, the officials notified the 

offenses and then Mr.Meepol confessed that his nickname is Pol and he is a user under the name "MehPooh" and he 

advertised to sell many items of illegal guns. Later the police checked the internet history of PC computer of 

Mr.Meepol and found to have get into various webboards and recorded User-Password of the user name 

"MehPooh" in the notepad and saved pictures of the same gun that the police found in the computer along with 

payment evidence via bank and evidence of delivering the package at post office. 

 

5. Conclusion 

This paper presents the LCIT framework consisted of three domains: the crime analysis process, 

Traditionally Tactical Police Investigation, and IT technique. This framework is approved by using the actual case: 

Finding a location of criminal from computer accessed the Internet.  This leads to obtain the best practice for 

utilizing of information technology in order to locate cybercriminal in computer-related crime case. 

However, finding a location of cybercriminal from computer accessed the Internet where the location of 

the web hosting server that illicit is served is outside of Thailand e.g. Instagram, Facebook. The special IT 
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technique such as phishing will be applied to obtain IP address of illicit this is stay in Thailand. This enables us to 

find the location of place where is accessed the Internet. Such case should be studied in the further work. 
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บทคัดย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสของประชาชนในประเทศไทยและเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งส้ินจ านวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบตามสะดวก จากผูมี้ประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชัน 
ช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพส โดยใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตร
ประมาณค่ า 7  ระดับ  ใช้ เทค นิควิ เคราะห์ โม เดลสมการโครงส ร้างด้วยโปรแกรมส าเร็จ รูป ซ่ึงโม เดล 
ใชรู้ปแบบจ าลองการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี (UTAUT) โดยการวจิยัในภาพรวม ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี 1.ความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงอาลีเอ๊กส์เพส 2.ความคาดหวงัในความพยายาม
ใช้แอปพลิเคชันช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์ เพส 3.อิท ธิพลของสังคม ต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ช๊อปปิงบนอาลีเอก๊ส์เพส 4.สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์
เพส 5.พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส และ 6.พฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส โดยผลจากการวเิคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพบวา่ 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยมีค่า สถิติ Chi-square = 504.870, df = 275, CMIN/df = 
1.836, GFI = 0.945, AGFI = 0.900, RMR = 0.079 และ RMSEA = 0.040 พบว่ามีค่าอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม ผลการวิจยัน้ีท าใหไ้ดรู้ปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสในประเทศไทย และผูพ้ฒันาแอปพลิเคชัน 
ช๊อปปิงอ่ืนๆทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส 

ค าส าคญั:  อาลีเอก๊ส์เพส, แอปพลิเคชนั, รูปแบบการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to develop the causal relationship model of unified theory of 

acceptance and use of technology that affect the AliExpress application on smartphone behavioral for people who 
live in Thailand and to validate the concordance of the causal model with the empirical data.  There were 400 
respondents from the online questionnaire using accidental sampling method.  Empirical cause with the estimator 
for 7 levels was conducted using the Structural Equation Modeling analysis technique. The model relies on Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) that consists of 6 points as follows: 1. The performance 
expectancy of using AliExpress shopping smartphone application; 2.  The effort expectancy in using AliExpress 
shopping smartphone application on the smartphone; 3.  The social influence in using AliExpress shopping 
application on the smartphone; 4.  Facilitating conditions in using AliExpress shopping application on the 
smartphone; 5. Behavior intention in using AliExpress shopping application on the smartphone; 6 . The behavior of 
using AliExpress shopping application on the smartphone; which from the pattern analysis using the model, it is 
found that there are good relations with Chi-square statistic = 504.870, the degree of freedom: df = 275, CMIN/df = 
1.836, GFI =  0.945, AGFI =  0.900, RMR =  0.079 and RMSEA =  0.040.  This result means that there was a 
significant influence in both directly and indirectly.  This research can be applied to use as the guideline in the 
development and user experience design of other smartphone applications.  
Keywords:  AliExpress, Application, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology    
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัคงปฎิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นโลกไร้พรมแดนซ่ึงท าให้การจับจ่ายหรือการสั่งซ้ือสินคา้
เป็นไปได้โดยง่ายเพียงปลายน้ิวสัมผสั โดยลูกคา้ท่ีสนใจสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีให้เลือก
มากมาย ตวัอยา่งเช่นแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับ
การใชง้านจากเวบ็ไซตข์ายปลีกขนาดใหญ่ อาลีเอ๊กส์เพสเป็นเวบ็ไซตใ์นเครือของบริษทัอาลีบาบา (Alibaba Group) 
โดยแรกเร่ิมเวบ็ไซตอ์ลีบลาบลาเป็นเวบ็ไซตข์ายส่งซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) แต่ไดมี้การขยายธุรกิจ
เพ่ิมโดยเพ่ิมในส่วนของอาลีเอ๊กส์เพสเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มบุคคลหรือรายย่อยมากข้ึน โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี  
ค.ศ. 2010 โดยมีเป้าหมายหลกัเป็นศูนยก์ลางของเว็บคา้ปลีกโดยรวมร้านคา้ทั้ งจากในประเทศจีนและท่ีอ่ืนๆเช่น 
สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นตน้ มารวมเอาไวเ้พ่ือจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ท่ีอยูท่ัว่โลก โดยส่วนมากสินคา้มาจากแหล่งผลิต
โดยตรงอาลีเอก๊ส์เพสเองจะไม่เขา้ไปขายสินคา้โดยตรงให้กบัผูบ้ริโภคแต่จะเป็นเพียงตวักลางในการจ าหน่ายเท่านั้น 
นอกจากน้ี อาลีเอ๊กส์เพสยงัเสริมลูกเล่นทางแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนในส่วนของการแจง้เตือนการจดัส่ง การ
ร้องเรียนหรือขอเงินคืน ซ่ึงสร้างความมัน่ใจให้กบัผูซ้ื้อสินคา้ผ่านทางอาลีเอ๊กส์เพสวา่จะไดรั้บสินคา้ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ (Hines, 2018) โดยอาลีเอ๊กส์เพสเป็นเวบ็ลูกในเครืออลีบลาบลาเวบ็ขายส่งขนาดใหญ่จากจีน (Ellis, 2011) ซ่ึง
มีความแตกต่างจากเวบ็ไซตแ์ม่ท่ีมีหลายภาษาใหเ้ลือกและระบบดูแลช่วยปกป้องผูซ้ื้อ  
  จากเหตุผลขา้งตน้จึงท าให้ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสของประชาชนในประเทศ
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ไทย โดยผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพ่ือเป็นกรอบความคิดหรือพฒันาดา้นประสบการณ์ในการใช้
งานหรือพฒันาแอปพลิเคชนัอ่ืน นกัพฒันาแอปพลิเคชนัหรือผูส้นใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแอบพลิเคชนั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
1.เพื่อพฒันารูปแบบของความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสของประชาชนในประเทศไทย  
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

3. การด าเนินการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การน ากรอบแนวคิดทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี โดยใชห้ลกัการของทฤษฎี

รวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) 
ของ Venkatesh et al. (2003) ซ่ึงประกอบด้วยกรอบความคิดย่อยดังต่อไปน้ี ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
(Performance expectancy) ความคาดหวงัในความพยายาม  (Effort expectancy) และอิทธิพลของสังคม  (Social 
influence) ส่วนสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้ (Behavior Intention) ซ่ึงกรอบความคิดเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใชง้าน 
โดยการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยเีป็นแนวทางท่ีช่วยใหผู้ศึ้กษาและวเิคราะห์ดา้นพฤติกรรมนุษยไ์ดเ้ป็นทางเลือก
ส าหรับการอธิบายความตั้งใจและพยากรณ์พฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน (สิงหะ ฉวสุีข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) โมเดลจะแสดงในรูปแบบจ าลองในรูปท่ี 1 ซ่ึงจะแสดงให้เห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านหรือพฤติกรรมการใชท่ี้ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลกั (เวน้แต่
สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน) ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี 
(Unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT)  

ท่ีมา : Venkatest et al. (2003) 

ความคาดหวงัถึงประสทิธิภาพ 

ความคาดหวงัในความ
พยายามการใช้งาน 

อิทธิพลของสงัคม 

พฤตกิรรมความตัง้ใจใน
การใช้งาน 

สภาพสิง่อ านวยความสะดวก
ในการใช้งาน 

พฤตกิรรมการใช้ 
แอปพลเิคชนั 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ผูอ้าศัยอยู่ในประเทศไทยท่ีเคยใช้งานแอปพลิเคชันช๊อปปิงบน 

สมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
2. ตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีเคยใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ท

โฟนอาลีเอก๊ส์เพสจ านวน 400 คน ในการก าหนดขนาดตวัอยา่งของการวเิคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุแบบมีตวัแปรแผง (Causal Structural Models with Latent Variable) นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542)  ไดมี้การเสนอวา่ 
ขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรในการสังเกตจะอยูใ่นอตัราส่วน 10 ถึง 20 ต่อ 1 ตวัแปรท่ีสังเกตได ้โดยในตวัอยา่งท่ี
นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยอมรับไดต้อ้งไดดู้จากค่าสถิติ Holster ท่ีตอ้งมีค่ามากกวา่ 200 จึงจะถือวา่รูปแบบความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จากขอ้มูลขา้งตน้ ในงานวิจยัฉบบัน้ีมีการใชต้วั
แปรท่ีสังเกตไดท้ั้งส้ิน 31 ตวัแปร ดงันั้นหากมีมีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้ านวน 31 ตวัแปร จึงตอ้งใชต้อ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
ประมาณ 310 คนเป็นอยา่งนอ้ย เพ่ือป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูท้  าการวจิยัจึงไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 
400 คน ไดม้าจากการเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 ก าหนดเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ลกัษณะของเคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบรายการไดแ้ก่ เพศ,อาย,ุระยะเวลาในการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน และประสบการณ์การใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส 
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสไดแ้ก่ 
 2.1 ความคาดหวงัในประสิทธิภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลี
เอก๊ส์เพสจ านวน 6 ขอ้ 
 2.2 ความคาดหวงัในความพยายามท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลี
เอก๊ส์เพสจ านวน 5 ขอ้ 
 2.3 อิทธิพลของสงัคมในการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสจ านวน 5 ขอ้ 
 2.4 สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสจ านวน 5 
ขอ้เป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั (วโรดม ขวญัเผือก, 2560) 

โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.41 – 5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัในระดบัค่อนขา้งมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
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 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
7 ระดบัไดแ้ก่ 
 3.1 พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส จ านวน 5 ขอ้ 
 3.2 พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส จ านวน 5 ขอ้ 
โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.41 – 5.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัระดบัค่อนขา้งมาก  
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
โดยในการหาคุณภาพเคร่ืองมือมีในเร่ืองประเด็นต่อไปน้ี 
1 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จะจดัหาค่าของความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชผ้ลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวนทั้งส้ิน 3 คน ภายหลงัจาก
การพิจารณาขอ้ค าถามพบวา่ทุกขอ้ค าถาม จะมีค่า IOC อยูใ่นระดบัตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และไดมี้การปรับปรุงขอ้ค าถาม
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนไป  

1 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผา่นการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งประชากรในประเทศไทยท่ี
มีประสบการณ์การใชง้านแอปพลิเคชนับนสมาท์โฟนอลีเอก๊ส์เพสจ านวน 30 คน แลว้ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ โดย
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากบั 0.91 โดยพิจารณา
เกณฑค์่าความเช่ือมัน่ไม่ควรต ่ากวา่ 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกลุ, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพของเคร่ืองมือ 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
ผูท้  าการวิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากผูอ้าศยัอยู่ใน

ประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพส ในระหว่างวนัท่ี 1 
ธนัวาคม พ.ศ.2560 ถึง 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 432 ฉบบั หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้ าการ
คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไดจ้ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จากนั้นน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูท้  าการวจิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อป
พลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสของประชาชนในประเทศไทย จ าแนกตามรายดา้น 

รายด้าน ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) ความหมาย 
ด้านความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพในการใช้
งาน 

5.01 1.13 มาก 

ด้านความคาดหวงัในความพยายามในการใช้
งาน 

4.88 1.20 มาก 

ดา้นอิทธิพลทางสงัคมในการใชง้าน 4.52 1.33 มาก 
ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 5.02 1.29 มาก 
ดา้นพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน 4.85 1.31 มาก 
ดา้นพฤติกรรมการใชง้าน 5.12 1.32 มาก 

รวม 4.90 1.09 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 พบวา่การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบน

สมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสของประชาชนในประเทศไทยแบบรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่าดา้น
พฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก (M = 5.12, SD = 1.32) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ใชง้านอยูใ่นระดบัมาก (M = 5.02, SD = 1.29) และน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นอิทธิพลทางสังคมในการใชง้านอยูใ่นระดบั
มาก (M = 4.52, SD = 1.33) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จะถูกเพื่อใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุในการหาเส้นทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปรหาขนาดอิทธิพล และทิศทางวา่เป็นอยา่งไรจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชอ้า้งอิง โดย
มีการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี ค่าสถิติ 
CMIN/DF นอ้ยกวา่ 2.00, GFI ตั้งแต่ .90 ข้ึนไป, AGFI ตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป และ RMSEA นอ้ยกวา่ .08 จึงจะสอดคลอ้ง
กบัสถิติวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 25554 หนา้ 77-78)  
 

4. ผลการวจิยั 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 มี

อาย ุ21-30 ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เทคนิคสมการ
โครงสร้างเพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดล
สมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป้นอยา่งดีดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการ
ยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์ของประชาชน
ในประเทศไทยจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ค่าสถิต ิ เกณฑ์ ค่าทีไ่ด้ ความหมาย 
1. ค่า CMIN / df < 2.00 504.870 / 275 = 1.836 ผา่นเกณฑ ์
2. ค่า GFI ≥.90 (เขา้ใกล ้1.00) .945 ผา่นเกณฑ ์
3. ค่า AGFI ≥.90 (เขา้ใกล ้1.00) .900 ผา่นเกณฑ ์
4. ค่า CFI ≥.90 (เขา้ใกล ้1.00) .985 ผา่นเกณฑ ์
5. ค่า RMSEA < .08 (เขา้ใกล ้0) .040 ผา่นเกณฑ ์
6. ค่า RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) .079 ผา่นเกณฑ ์
7. ค่า HOELTER > 200 327 ผา่นเกณฑ ์

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ CMIN/df = 1.836 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดชันีตรวจสอบความ

กลมกลืน GFI = 0.945, AGFI = 0.900, CFI = 0.985 มีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไปและค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณ
ค่า RMSEA = 0.040 มีค่าน้อยกว่า 0.80 ซ่ึงเม่ือพิจารณเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของโมเดล พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกค่า สรุปไดว้่า รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษเ์ป็นอยา่งดี 
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รูปที ่2 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพส 

 

ตารางที ่3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิง 
บนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสของประชาชนในประเทศไทย 

ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน  
 

หมายเหต ุ
ตวัแปรแฝงภายนอก 

พฤติกรรมความตั้งใจ 
ในการใชง้าน (BI) 

พฤติกรรมการใช ้
แอปพลิเคชนั (UG) 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางออ้ม 

อิทธิพล 
รวม 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางออ้ม 

อิทธิพล 
รวม 

 

ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ (PE) 0.08 - 0.08 - 0.05*** 0.05*** สนบัสนุน 
ความคาดหวงัในความพยายามการใช้
งาน (EE) 

0.38*** - 0.38*** - 0.22*** 0.22*** สนบัสนุน 

อิทธิพลของสงัคม (SI) 0.48*** - 0.48*** - 0.28*** 0.28*** สนบัสนุน 
สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (FC) 

- - - 0.36*** -  0.36*** สนบัสนุน 

พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน (BI) - - - 0.58*** - 0.58*** สนบัสนุน 
ค่าสมัประสิทธ์ิ 0.79 0.81  
 หมายเหตุ : ***p ≤ 0.001 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสของประชาชนใน
ประเทศไทย ไดรั้บอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดจากพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน มีขนาดอิทธิพล เท่ากบั 0.58 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ไดรั้บอิทธิพลทางตรงรองลงมาจากสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน มีขนาด
อิทธิพล เท่ากบั 0.36 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และไดรั้บพฤติกรรมทางออ้มจากอิทธิพลทางสังคม มีขนาด
อิทธิพล เท่ากบั 0.48 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

5. การอภิปรายผล 
ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคพ์บวา่ รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ

การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสของ
ประชาชนในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยพฤติกรรมการใชง้านไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านและสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงมีผลจากท่ีผูใ้ชส่้วน
ใหญ่สามารถติดตามค าสัง่ซ้ือ การแจง้ปัญหาผา่นทางระบบสมาร์ทโฟนไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเวบ็ไซตแ์ละสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ดว้ยความรวมเร็ว ประหยดัเวลา มากกวา่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ตรีรัก ประภากรเกียรติ และ สุมา
มาลย ์ปานค า (2560) วิจัยเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการรับ-ส่งพสัดุผ่านแอปพลเคชนั Airpay ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบว่า
พฤติกรรมความตั้งใจในการใชบ้ริการนั้นมีอิทธพลทางต่อต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุผ่านแอปพลิเคชนั 
Airpay เน่ืองมาจากผูใ้ชต้ระหนกัถึงความสะดวก รวดเร็วอีกทั้งสามารถตรวจสอบราคาค่าน ้ าหนกัพสัดุไดแ้ละงานวจิยั
ของจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าปัจจัยด้านสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั ซ่ึงในส่วนของพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั เน่ืองมาจากความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
น าไปสู่พฤติกรรม การใชง้านแอปพลิเคชนัมีโดยมีความสอดคลอ้งตามทฤษฎี Venkatesh et al. (2003) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบด้วยปัจจยั 4 ประการดังน้ี ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความ
คาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงในส่วนของความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพของการใชง้านแอปพลิเคชนั มีอิทธิพลทางออ้มผ่านพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอป
พลิเคชัน เน่ืองมาจากผูใ้ช้งานแอปพลิเคชันได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานแอปพลิเคชันซ่ึงช่วยให้เกิดความ
ปลอดภยัและสะดวกรวดเร็วในการสั่งซ้ือสินคา้โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ไดศึ้กษา
พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในร้านคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร เพราะผูใ้ชง้านรับรู้ถึงความสะดวกและ
การลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการออกไปซ้ือสินคา้ ในส่วนของอิทธิพลทางสังคมในการใชง้านแอปพลิเคชนั ส่งผล
ทางออ้มต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเน่ืองมาจากผูใ้ชง้านรู้สึกว่าการใชแ้อปพลิเคชนั ช่วยท าให้ดูเป็นบุคคล
ผูติ้ดตามข่าวสารการใชง้านแอปพลิเคชนัและดูเป็นคนทนัสมยัและทนัต่อเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรพร 
เมืองธนชยั และสุมามาลย ์ปานค า (2559) ไดศึ้กษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
มีผลต่อพฤติกรรมการใช ้M-Commerce ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากสามารถเรียนรู้
การใชง้านไดง่้ายโดยสามารถซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

แอปพลิเคชนัช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอก๊ส์เพสของประชาชนในประเทศไทยและตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวจิยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นวา่พฤติกรรมความตั้งใจ
ในการใชง้านแอปพลิเคชันอาลีเอ๊กส์เพสและสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้านเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชัน่อาลีเอ๊กส์เพสโดยตรง และยงัมีอิทธิพลทางออ้มเป็นปัจจยัเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ดงักล่าวอนัเกิดจากอิทธิพลทางสังคม ซ่ึงถือวา่เป็นพฤติกรรมการยอมรับและการใชง้านแอปพลิเคชนัอาลีเอ๊กส์เพส
อยา่งชดัเจน  

ดงันั้นหากมีผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช็อปป้ิงควรมุ่งเนน้การพฒันาแอปพลิเคชนัให้มีความ
สะดวกต่อการใชง้านและควรหมัน่ตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชนัเพ่ือใหต้รงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านอยา่ง
สม ่าเสมอ  
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
 1. ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัควรหมัน่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการใชง้าน คุณภาพการให้บริการ รวมไปถึง
การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 2.ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัควรค านึง มุ่งเน้นการพฒันาแอปพลิเคชันให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน 
รวดเร็ว ง่ายและไม่ซบัซอ้นเป็นความส าคญัอนัดบัแรก 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
 ควรศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืนๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเพ่ือน าไปพัฒนาแอปพลิเคชันให้มี
ประสิทธิภาพในการใชง้านและตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม 

ในการแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย

 A CAUSAL RELATIONSHIP OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE  MODEL  USING IN SOCIAL 

MEDIA IN SHARING OF THAI ROYAL ORDINANCE CONCERNING ON FOREIGN MIGRANT 

WORKERS OF EMPLOYERS IN THAILAND 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม ในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทย 

และเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน การกาํหนดขนาดตวัอยา่งของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง

สาเหตุแบบมีตวัแปรแฝงโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนายจา้งท่ีมีประสบการณ์การ

ใชส่ื้อสังคม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบ มาตรประมาณค่า 7 ระดบั ใชเ้ทคนิค

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โมเดลวิจยัประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้น

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชส่ื้อสังคม 2) ดา้นรับรู้ถึงความง่ายในการใชส่ื้อสังคม 3) ดา้นความตั้งใจในการใชส่ื้อ

สงัคม   4) ดา้นพฤติกรรมการใชง้านส่ือสงัคม ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดลมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์(X²) = 126.68 องศาอิสระ (DF) = 81, CMIN/DF 

= 1.56, GFI = 0.97,  AGFI = 0.92,  CFI = 0.99, TLI = 0.97,  RMR = 0.06  และ RMSEA = 0.04 มีค่าอิทธิพลทางตรง

และทางออ้มของสัมประสิทธ์ิเส้นทาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การใชส่ื้อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเหมาะสมกบัการจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศ

ไทย 

คาํสําคญั: ส่ือสังคม, ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย,ี พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม, โมเดลสมการโครงสร้างแรงงานต่างดา้ว    

ABSTRACT 

4 8This research has the objective in order to develop the form of A causal relationship of technology 

acceptance model using in social media in sharing of Thai Royal Ordinance Concerning on Foreign Migrant 

Workers of Employers in Thailand and in order to inspect the consistency of the form of the causal relationship 

that is developed with the empirical information for the total of 400 persons. This would be came from                  

the convenience sampling of the employs have used social media. The tool that were used in gathering                   
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the information such as, the questionnaire of the 7 rating scale. This would use the technique of the analysis of          

the structural model with 4 components of the research package model such as, 1) The perceived usefulness that 

would be happened from using the online social media, 2) The perceiving of the easiness of using the social media, 

3) The intention in the behavior in using the online social media, 4) The behavior of the usability of the real online 

social media. The result of the analysis of the form of the causal relationship model. This had been found that       

the model had the consistency with the empirical information quite well by this had the chi statistic value (X2) = 

126.68. DF = 81, CMIN/DF = 1.56, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 0.99, TLI = 0.97, RMR = 0.06 and RMSEA = 0.04. 

This had the direct and indirect influential value of the route coefficient with the statistical significance at 0.01 

levels. This would make to know about the factor that would have the effect on the behavior of using the online 

social media in sharing the knowledge of the law that was suitable with hiring of the alienate worker of the 

employer in the country. 

Keywords: Social media, Technology Acceptance Model, Behavior of using the social media, Structural Equation 

Modeling   

 

1. บทนํา 

สาํหรับในปีพ.ศ.2560 ถือเป็นยคุของ “ไทยแลนด ์4.0” เป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ภายใตก้ารนาํของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) เขา้มาบริหารประเทศบนวิสัยทศัน์ว่า “มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื” มุ่งมัน่ตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ไปสู่เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 สําหรับขบัเคล่ือน

ประเทศระหว่างปี 2560 – 2564 เป้าหมาย คือ ผลักดนัให้ประเทศพน้จากกับดกัประเทศรายได้ปานกลางภายใต้

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจว่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตวัไดเ้ฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 5% ผลิตภาพการผลิตของ

ประเทศเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า2.5%ต่อปี การลงทุนรวมโดยเฉล่ียขยายตวัไม่ตํ่ากว่า 8% และการส่งออกขยายตวัเฉล่ียไม่ตํ่า

กว่า4%ต่อปีรัฐบาลมีการส่งเสริมให้เกิด รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554 -2563 ของประเทศไทย (ไอซีที 2020) คือการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ      

เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ทาํให้เห็นขอ้มลูประชาชนเป็นภาพเดียว และสามารถตอบโจทยด์า้นการ

อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนไดม้ากข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมทัว่ถึงและเท่าเทียม

กนั  ในขณะท่ีเราพยายามพฒันาประเทศนั้นตามกรอบนโยบาย จาํนวนของประชากรในวยัทาํงานของประเทศไทย

กลับสวนทางกับความต้องการจ้างแรงงาน สัดส่วนของผูสู้งอายุจะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 17.1 เป็นร้อยละ 19.8         

ขณะท่ีสัดส่วนของประชากรวยัแรงงานจะลดลงจากร้อยละ 65.3 เหลือร้อยละ 64.1 และเม่ือถึงช่วงแผนพฒันา

เศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 13-15 (1565-2579) สัดส่วนผูสู้งอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20.6 ขณะท่ีประชากรวยัแรงงานจะ

ลดลงจากร้อยละ 63.1 เหลือร้อยละ 56.3 ดงัรายงานสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศศช.)

 ในปีพ.ศ. 2558 พบว่าอตัราการจา้งแรงงานต่างดา้วต่อจาํนวนผูมี้งานทาํทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.45 หมายถึง      

ผูมี้งานทาํทุกๆ 100 คน จะมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว 6 - 7 คน อตัราการจา้งงานแรงงานต่างดา้วต่อจาํนวนผูมี้งานทาํ

ทั้งหมดอยู่ท่ีร้อยละ 6.00 และอตัราการจ้างแรงงานต่างดา้วมีฝี มือต่อจาํนวนผูมี้งานทาํทั้งหมดอยู่ท่ีร้อยละ 0.38 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2884 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

(เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม,สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์,2559)            

ปัจจัยเหล่าน้ีจึงเป็นสาเหตุทาํให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวเพ่ือเข้ามาหางานทาํใน

ประเทศไทย และทาํให้เกิดปัญหาสาํคญัระดบัประเทศในหลายดา้นอาทิ ดา้นการสาธารณสุขพ้ืนฐาน ดา้นการจา้งงาน

แรงงานต่างดา้วตํ่ากว่ารายไดข้ั้นตํ่า ดา้นการไดรั้บสวสัดิการแรงงาน การคา้มนุษย ์จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้กระทรวง

แรงงาน จึงออกกฎหมายเพ่ือควบคุม และแกไ้ขปั้ญหาแรงงานต่างดา้ว เกิดเป็นพระราชกาํหนดการบริหารจดัการการ

ทาํงานของคนต่างด้าวปีพ.ศ. 2560 หลังการประกาศใชก้ฎหมายได้ไม่นาน เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะอยา่งยิง่   ในเร่ืองของบทลงโทษการเอาผดิทั้งแรงงานต่างดา้ว นายจา้ง และผูป้ระกอบการอย่างรุนแรงใน

การจ้างงานแรงงานสร้างความต่ืนตระหนกเป็นอย่างมาก บทลงโทษต่างดา้วท่ีเข้ามาทาํงานอย่างผิดกฎหมายใน

อตัรา 400,000 ถึง 800,000 บาท ต่อแรงงานต่างดา้ว 1 คน  ในส่ือสังคม เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก กูเกิล ยทููบ ซ่ึงนายจา้ง

แรงงานต่างดา้ว และสถานประกอบการ ใชพ้ื้นท่ีสําหรับแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์

ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการประกาศใชพ้ระราชกาํหนดบริหารจดัการการทาํงานของคนต่างขา้ว การเขา้ถึงขอ้มูล

ดา้นกฎหมายการจา้งงานของนายจา้งทาํไดง่้ายแค่ปลายน้ิวผ่านระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ 

และแทบ็เล็ต ของนายจา้ง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกาศใชพ้ระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงาน

ของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 นั้น ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์การทาํความเขา้ใจกบันายจา้งและผูป้ระกอบการท่ีใชแ้รงงาน

ต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงแรงงานล่วงหน้า ก่อนการ

ประกาศผลบงัคบัใชท้างกฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อการตดัสินใจจา้งงานแรงงานต่างดา้ว จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึง

สนใจพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมในการ

แบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายของนายจา้งในประเทศไทยเพ่ือการประชาสัมพนัธ์แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ดา้นกฎหมาย

การจา้งงานแรงงานต่างดา้วผา่นส่ือสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์ต่อการตดัสินใจจา้งงานแรงงาน

ต่างดา้วในประเทศไทยตรงตามนโยบายและกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้วตามพระราชกาํหนดการบริหาร

จดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560                         

 48จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงความสนใจพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายของนางจ้างในประเทศไทย เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์แลกเปล่ียนข้อมูลความความรู้ด้านกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวผ่านส่ือสังคมไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์ต่อการตดัสินใจจา้งงานแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย ตรงกฎหมายการจา้งงาน

แรงงานต่างดา้ว ตามพระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

481.  เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม

ในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายของนางจา้งในประเทศไทย  

482.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 

TAM) ของ Davis, Bangozzi & Warshaw (1989) ซ่ึงแสดงการยอมรับเทคโนโลยีว่าประกอบด้วยการรับรู้ถึง

ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชส่ื้อสังคม (Perceived Usefulness of Social Media)  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชส่ื้อสังคม

(Perceived Ease Social Media of Use) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชง้านส่ือสังคม (Behavior Intention 

Social Media of use) เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใชง้านมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคม 

(Actual Systems Social Media of Use) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจ์ตุรภทัร (2555) ไดก้ล่าวว่า 

การยอมรับเทคโนโลยีเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษยใ์ชเ้ป็นทางเลือกสําหรับ

อธิบายความตั้งใจและพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย ์ในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเป็นเหตุและปัจจยัใน

การตดัสินใจจา้งงานแรงงานต่างดา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 

ของ Davis, Bangozzi & Warshaw (1989) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.  ประชากรของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นายจา้งแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

2.  ตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นายจา้งแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย จาํนวน 400 คน การกาํหนด

ขนาดตวัอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural 

Models with Latent Variable) นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) ไดเ้สนอไวว้่าขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์

สมการโครงสร้าง ควรจะอยูใ่นอตัราส่วน 20 ต่อ 1 ตวัแปรสังเกตได ้และตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียอมรับดูไดจ้ากค่าสถิติ 

Holster ท่ีตอ้งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืน               

กบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรสังเกตได ้มีจาํนวน 20 ตวัแปร ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างประมาณ        

200 ตวัอย่างเป็นอย่างน้อย เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนของขอ้มูลผูว้ิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 400 คน     

ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ลกัษณะของเคร่ืองมือวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเน้ือหาคาํ ถาม ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศนายจา้ง, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, 

สัญชาติของลูกจา้ง, อาชีพของลูกจา้ง, ส่ือสังคมท่ีใชใ้นการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมาย 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมาย 

การจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่    

2.1 ดา้นรับรู้ประโยชน์ในการใชส่ื้อสังคม (Perceived Usefulness of Social Media)   จาํนวน 5 ขอ้ 

2.2 ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชส่ื้อสังคม (Perceived Ease Social Media of Use) จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายการจ้างงาน       

แรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่    

3.1  ดา้นความตั้งใจในการใชง้านส่ือสังคม (Behavior Intention Social Media of use)  จาํนวน 5 ขอ้ 

3.2  ดา้นพฤติกรรมในการใชง้านส่ือสังคม (Actual Systems Social Media of Use)  จาํนวน 5 ขอ้ 

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดระดบัพฤติกรรมออกเป็น 7 ระดบั 

เกณฑก์ารวดัและแปลความหมายคะแนน 

ค่าเฉล่ีย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ค่าเฉล่ีย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมอยูใ่นระดบัมาก  

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย  

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมอยูใ่นระดบันอ้ย  

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

การหาคุณภาพเคร่ืองมอื 

1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 30 ฉบบั นาํคะแนนท่ีไดม้าหาค่า

ความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ค่าดชันีความ

สอดคลอ้งของขอ้คาํถามทุกขอ้อยูร่ะหว่าง 0.67–1.00 และปรับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญให้สมบรูณ์ 

2. หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างประชากรนายจา้งในประเทศ

ไทยท่ีมีประสบการณ์การใชง้านส่ือสังคม จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีของ (Cronbach’s Alpha) 

พบว่า ขอ้คาํถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.93 โดยพิจารณาเกณฑค่์าความเท่ียงไม่ควรตํ่ากว่า 0.70   (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555)           

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพของเคร่ืองมือ 

วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูโดยวิธีการแจกแบบสอบถามจากนายจา้งแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยตามท่ี

ศูนยพิ์สูจน์สัญชาติ จัดหางานเขตในกรุงเทพมหานคร และจัดหางานจังหวัดตามท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด           

จากนายจา้งท่ีมีประสบการณ์การใชส่ื้อสังคมในการแบ่งปันความรู้กฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้ว ในช่วงเดือน 

17 มีนาคม 2561 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 3 เดือน ไดแ้บบสอบถาม จาํนวน

450 ฉบบั หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์โดยคดัแบบสอบถามท่ีขอ้มูลไม่ครบถว้นออก

ไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของแบบสอบถาม และนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มลูท่ีจะนาํไปวิเคราะห์ ขอ้มลูทางสถิติต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี  

1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิง

สาเหตุของตวัแปร หาขนาดอิทธิพล และมีทิศทางอย่างไร จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชอ้า้งอิงโดยมีการทดสอบ

ความกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าสถิติ ไดแ้ก่ CMIN/DF (นอ้ยกว่า 2), 

GFI (ตัง่แต่ 0.90 ข้ึนไป), AGFI (ตัง่แต่ 0.90 ข้ึนไป) และ RMAEA (นอ้ยกว่า 0.08) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติการวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)  
 

4. ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 205 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.25           

ช่วงอายุ 35-45 ปี จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.50 สัญชาติของลูกจา้ง ส่วนใหญ่สัญชาติพม่า จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 อาชีพของลูกจา้งส่วนใหญ่

อาชีพกรรมกร จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ส่ือสังคมท่ีใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ เวบ็ไซต์กรมการจดัหางาน และ

สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.75 และ อนัดบัท่ี 3 คือคน้หาจาก กเูก้ิล จาํนวน  103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 

1. พฤติกรรมในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้ว

ของนายจา้งในประเทศไทย ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมาย

การจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทย จาํแนกตามรายดา้น 

รายด้าน ค่าเฉลีย่ (M) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย 

ดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชส่ื้อสังคม 5.54 0.92 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นการรับรู้ถึงความงา่ยในการใชส่ื้อสังคม 5.30 0.84 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นความตั้งใจการใชง้านส่ือสังคม 5.59 0.95 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคม 5.43 0.89 ค่อนขา้งมาก 

รวม 5.46 0.77 ค่อนขา้งมาก 

 

จากตารางท่ี  1 พบว่า พฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงาน

ต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทย แบบรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่า ดา้นความตั้งใจในการใช้

งานส่ือสังคมของนายจา้ง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (M = 5.59, SD = 0.95) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ใน

การใชส่ื้อสังคม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (M = 5.54, SD = 0.92) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใชส่ื้อสังคม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (M = 5.30, SD = 0.84) 
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2. ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือหา

เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการ

ยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่าง

ดา้วของนายจา้งในประเทศไทย 

ค่าสถิติ เกณฑ ์ ค่าท่ีได ้ ความหมาย 

1. ค่า CMIN/DF < 2.00 126.68/81 =1.56 ผา่นเกณฑ ์

2. ค่า GFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1) 0.97 ผา่นเกณฑ ์

3. ค่า AGFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1) 0.92 ผา่นเกณฑ ์

4. ค่า CFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1) 0.99 ผา่นเกณฑ ์

5. ค่า RMSEA < .08 (เขา้ใกล ้0) 0.04 ผา่นเกณฑ ์

6. ค่า RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) 0.06 ผา่นเกณฑ ์

7. ค่า HOELTER > 200 ของกลุ่มตวัอยา่ง 325 ผา่นเกณฑ ์

 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติตามตารางท่ี 2 นั้นหมายถึงโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ผูว้ิจยัจึงไม่จาํเป็นตอ้งทาการปรับแต่งโมเดลเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์และจากรูปท่ี 2 สามารถ

อธิบายไดว้่า 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จะเห็นไดว้่า โมเดลมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยมีค่าสถิติ ไค-สแควร์ (x²)= 126.68, องศาอิสระ(df) = 81, CFI = 

0.99, CMIN/DF = 1.56, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, RMR = 0.06 และ RMSEA = 0.04 มีค่าอิทธิพลทางตรงและ

ทางออ้มของสัมประสิทธ์ิเส้นทางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 ขอ้มลูมีความสอดคลอ้งกนั ดงัรูปท่ี 2 
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หมายเหตุ: ***p≤0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมในการ

แบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทย 

ตวัแปร 

ตวัแปรแฝงภายใน 

หมายเหตุ 
ดา้นรับรู้ประโยชน์ใน 

การใชง้านส่ือสังคม 

ดา้นความตั้งใจ 

การใชง้านส่ือสังคม 

ดา้นพฤติกรรมใชง้าน          

ส่ือสังคมจริง 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออ้ม 

อิทธิพล

รวม 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออ้ม 

อิทธิพล

รวม 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออ้ม 

อิทธิพล

รวม 

ดา้นการรับรู้ถึงความง่าย

ในการใชส่ื้อสังคม 
0.63*** - 0.63*** 0.05 0.51*** 0.56*** - 0.47*** 0.51*** สนบัสนุน 

ดา้นรับรู้ประโยชน์ในการ

ใชส่ื้อสังคม 
- - - 0.82*** - 0.82*** - 0.75*** 0.75*** สนบัสนุน 

ดา้นความตั้งใจการใชง้าน

ส่ือสังคม 
- - - - - - 0.91*** - 0.91*** สนบัสนุน 

ค่าสมัประสิทธ์ิ 0.40 0.72 0.82  

 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงขนาดเส้นทางอิทธิพลของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศ

R

R R

R2 =0.40 

R2 =0.72 R2 =0.82 

0.82*** 

0.91**

 
0.63*** 

รูปที ่2 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้าน

ส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้ง 
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ไทย ไดก้ารวดัภาพรวมของตวัแปรภายนอก และตวัแปรภายใน โดยการวดัขนาดอิทธิพลระหว่างตวัแปรในโมเดล มีค่า

ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) และอิทธิพลรวม (Total Effects) ดงัน้ี 

ดา้นรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านส่ือสังคม ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

1) ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชส่ื้อสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.63 

ดา้นความตั้งใจการใชง้านส่ือสังคม ไดรั้บอิทธิพลทางตรงและทางออ้มจากตวัแปรแฝงภายนอก 2 ตวัแปร 

ไดแ้ก่  1) ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชส่ื้อสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) 

เท่ากบั 0.05 มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.51 มีอิทธิพลรวมเชิงบวก  และมีค่า

สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.56  2) ดา้นรับรู้ประโยชน์ในการใชส่ื้อสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และมีค่า

สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.82  

ด้านพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคม ได้รับอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝง

ภายนอก  3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใชส่ื้อสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก และมีค่า

สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.47 มีอิทธิพลรวมเชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.51  2) ดา้น

รับรู้ประโยชน์ในการใชส่ื้อสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.75  3) ดา้น

พฤติกรรมการใชง้านส่ือสงัคมมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธ์ิ เส้นทาง (λ) เท่ากบั 0.91 แสดงให้เห็น

ว่าพฤติกรรมการใช้งานส่ือสังคมของนายจ้าง และสถานประกอบการมี ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานส่ือสังคม         

ในการตดัสินใจจา้งงานแรงงานต่างดา้วให้ถูกกฎหมาย 

 

5. การอภปิรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์    

เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมาย         

การจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศไทยและเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์  

จากผลการวิจยัพบว่า ความตั้งใจในการใชง้านส่ือสังคมมีอิทธิพลทางตรงอย่างชดัเจนกบัพฤติกรรมการใชง้าน    

ส่ือสังคมอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐบาลรวมถึง        

การประกาศใชพ้ระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้วปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้นายจา้งและสถาน

ประกอบการตั้งใจใชง้านส่ือสังคมในการร้องทุกข์จากปัญหาการจา้งงานแรงงานต่างดา้ว เพ่ือเขา้ถึงการตรวจสอบ

ขอ้มลูการจา้งงานแรงงาน ใชส่ื้อสังคมในการแบ่งปันความรู้เก่ียวกบัพระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 กับนายจ้างท่านอ่ืน และเป็นประโยชน์ในการจา้งบริษทันําเข้าแรงงานต่างดา้วได้อย่างถูก

กฎหมายซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตรีรัก ประภากรเกียรติ และ สุมามาลย ์ปานคํา (2560)วิจัยเร่ืองรูปแบบ

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุผ่าน    

แอปพลิเคชนั Airpay ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้

บริการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับ-ส่งพสัดุผ่านแอปพลิเคชัน Airpay เน่ืองมาจากผูใ้ชง้าน

ตระหนกัถึงความสะดวก รวดเร็วอีกทั้งสามารถตรวจสอบราคาค่านํ้ าหนกัพสัดุได ้และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

ณฐัพร ทองศรี (2555)  ศึกษาถึงความตั้งใจใช ้Tablet ของครูผูส้อนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2891 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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นครศรีธรรมราชเขต 3 โดยประยุกต์ใชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อน 

จาํนวน 340 คน พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช ้Tablet ประกอบการสอนของครูผูส้อนแบ่งออกเป็น

ปัจจยัภายใน  และปัจจยัภายนอกซ่ึงปัจจยัภายนอกมีผลมากท่ีสุดคือความเช่ือมัน่ความตั้งใจในส่ือ Tablet   

ส่วนปัจจยัตวัแปรภายในอยูใ่นระดบัปานกลางโดยอิทธิพลทางตรง และทางออ้มของปัจจยัทั้งภายนอกและ

ภายในส่งผลต่อความตั้งใจการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออ้มต่อความตั้งใจใช ้

Tablet  โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  อีกทั้งยงัพบว่าอิทธิพลรองลงมาคือ การรับรู้ประโยชน์ในการใชส่ื้อ

สังคมส่งผลทางตรงกบัความตั้งใจการใชง้านส่ือสังคมมีอิทธิพลทางออ้มมายงัพฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคม สาเหตุ

เกิดจากนายจา้งและผูป้ระกอบการรับรู้ประโยชน์จากการใชส่ื้อสังคม เพ่ือช่วยให้นายจา้งและผูป้ระกอบการสามารถ

ทาํความเขา้ใจแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ซบัซอ้นเป็นระบบท่ีมีความเสถียรสูง และสะดวกต่อการ

เรียนรู้การใชง้าน สืบคน้ขอ้มลู ไขขอ้สงสัยเก่ียวกบัความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้ว  บทลงโทษการ

จา้งงานแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งช่วยประหยดัเวลาในการกระจายข่าวสาร และลดความผิดพลาด

ดา้นการจา้งงานแรงงานต่างดา้วผา่นทางเวบ็ไซต ์และโปรแกรมประยกุตง่์ายแค่บนฝ่ามือจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของ

นายจา้ง และผูป้ระกอบการเองท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบังานวิจยั Aggelidis & Chatzoglou (2016)  

กล่าวว่า บุคคลหน่ึงจะมีการยอมรับเทคโนโลยไีดเ้กิดจากปัจจยัหลกั 2 ประการไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ  2) 

การรับรู้ความง่ายในการใชง้านเน่ืองจากการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการยอมรับคอมพิวเตอร์ และมีความเช่ือมโยงกับทัศนคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้งาน

คอมพิวเตอร์และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านเทคโนโลยขีองบุคคลใดบุคคลหน่ึง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี

นั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และ นิตนา ฐานิตธนกร (2560) ท่ีพบว่า ปัจจยัการรับรู้ความง่าย

ในการใชง้าน ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน แอพพลิเคชัน่ Grab Taxi ของผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟ

นในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Oliveira, et al. (2016) ศึกษาการยอมรับ ความรู้ความเขา้ใจและ

ความตั้งใจในการใชเ้ทคโนโลยีการชาํระเงินทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้

เทคโนโลยส่ีงผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารชาํระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและความตั้งใจท่ีจะแนะนาํเทคโนโลยี

ให้กบับุคคลอ่ืน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lee & Wu (2011) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบท่ีไดรั้บจากการ

ยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการสร้างคุณภาพการบริการ อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ของสายการบินในไตห้วนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผลท่ีได้จากความไว้วางใจและการรับรู้ประโยชน์ซ่ึงเป็นปัจจัยของการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีสมัพนัธ์ทางบวก กบัคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจในบริการ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1บทสรุป 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานแรงงานต่างดา้วของนายจา้งในประเทศ

ไทยและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์        

จากผลการวิจยัช้ีให้เห็นถึงความตั้งใจการใชง้านส่ือสังคมเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้านส่ือ

สังคมโดยตรงและยงัมีอิทธิพลทางออ้มเป็นปัจจยัเสริมให้เกิดพฤติกรรมดงักล่าวอนัเกิดจากการรับรู้ประโยชน์และ
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ความง่ายในการสืบคน้ขอ้มูลการแลกเปล่ียนความรู้ดา้นกฎหมายการจา้งงานท่ีนายจา้งตอ้งการถือว่าเป็นพฤติกรรม

การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสังคมอยา่งชดัเจน 

ดังนั้ นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าวควรมุ่งเน้นการพฒันาส่ือสังคมให้หลากหลาย           

ไม่ว่าจะเป็นส่ือดิจิทลัหรือโปรแกรมประยุกต์เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ้งเน้น            

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและความพึงพอใจในส่ือการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีต้องการส่ือถึง

นายจ้างต่อไปควรวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์นายจ้างและผูป้ระกอบการศึกษาถึงความพึงพอใจในส่ือการ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมเพ่ือสามารถเลือกส่ือสังคมในระชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัช่วงเวลานั้นๆ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานต่างๆ ควรมุ่งเน้นพฒันาการใช้ส่ือสังคมไม่ว่าจะเป็นส่ือดิจิทลัหรือโปรแกรมประยุกต ์           

ให้หลากหลายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการใชง้านเป็นอนัดบัแรกๆ 

2. หน่วยงานต่าง  ๆควรหมั่นตรวจสอบถึงคุณภาพการให้บริการส่ือสังคมสํารวจความพึงพอใจต่อนายจ้าง และ

ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการส่ือสังคมอยูเ่สมอ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาจากผูมี้พระคุณหลายท่าน ซ่ึงนับนับว่าเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพของงานวิจยั ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ ดร.สุมามาลย ์ปานคาํ อาจารยท่ี์

ปรึกษางานวิจยั และ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ คณาจารยว์ิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมหาวิทยาลยั

รังสิต ท่ีให้วิชาความรู้ ให้คาํปรึกษาแนะนาํให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการวิจยั    แก่ผูว้ิจยัและสามารถนาํความรู้ท่ีไดน้าํไป

ปรับใชเ้พ่ือพฒันากบัในหน่วยงานให้ดียิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา และเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบจาํลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ โดยนําแบบจาํลองการทาํเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ระหว่างเทคนิคสถิติการถดถอยพหุคูณ ต้นไม้

ตดัสินใจ นาอีฟเบย ์โครงข่ายประสาทเทียม และเคเนียร์เรสเนเบอร์ ทั้งน้ีไดใ้ชข้อ้มูลคะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดบัคณะ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจาํปีการศึกษา 2557-2559 โดยมีขอ้มูล

ระดบัคณะ ทั้ง 3 ปี จาํนวน 4 คณะ รวมทั้งส้ิน 12 ระเบียน โดยใชค้ะแนนตวับ่งช้ีเกณฑก์ารประเมินทั้ง 5 องคป์ระกอบ 

จากผลการวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคูณ พบว่า องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม มีค่ามากท่ีสุด  

รองลงมา องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยสําคญัท่ีสุดในการให้คะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และจากการเปรียบเทียบรูปแบบจาํลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะให้ผลดีท่ีสุด 

พบว่า โครงข่ายประสาทเทียม มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (MAE) เท่ากบั 0.0249 เคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 

(MAE) เท่ากบั 0.0714  และนาอีฟเบย ์มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (MAE) เท่ากบั 0.1176 และตน้ไมมี้ค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 

(MAE) เท่ากบั 0.1500 ดงันั้นแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมเหมาะสมกบัขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัคณะ จากงานวิจยัน้ีพบว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาตอ้งเสริมให้มีอาจารยด์าํเนินการเร่ือง

ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมตลอดจนการทาํวิจยัให้มากยิ่งข้ึน จะส่งผลคะแนนประคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัคณะสูงยิง่ข้ึน 

คาํสําคญั:  เหมืองขอ้มลู, การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ค่าเฉล่ียของค่าสัมบรูณ์ของความคลาดเคล่ือน 

ABSTRACT 

The research purposes were study the factors affecting the quality of education within the faculty level in 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and compare the model for assessing quality of education at the 

faculty level by using data mining model and applied during multiple regression analysis, decision tree ,Artificial 
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Neural Network, Naive Bayes and K-Nearest Neighbors. The data use from the evaluation of quality education in 

the faculty level of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University during for the academic year 2014-2016 , 3 years 

,4 faculties total 12 records. From using the 5 criteria rating indicators, results of multiple regression analysis found 

that element no. 4, preserving arts and culture, was the highest valuable and secondary was the research which 

showed that the most important factor in evaluating the quality of internal education. When comparing the model of 

quality assessment in the faculty was the best and found that Artificial Neural Network average error value (MAE) 

was 0.0249 K-Nearest Neighbors average error value (MAE) was 0.0714, Naive Bayes average error value (MAE) 

was 0.1176 and decision tree average error value (MAE) was 0.1500. Therefore the model of Artificial Neural 

Network suited for the quality of education in the faculty. The research results found that in Phranakhon Si 

Ayutthaya Rajabhat University should encouraging lectures responsible the promoting the preservation of arts and 

culture also more researching which will increase , internal quality education assessment in faculty.  

Keywords:  Data Mining, Internal Quality Assessment, Multiple Regression Analysis    

 

1. บทนํา 

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั เป็นกลไกสําคญัของกระบวนการบริหารจดั

การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม สร้างความเช่ือมัน่แก่ผูส่้วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชน มหาวิทยาลยัราช

ภฏัพระนครศรีอยุธยา ได้ดาํเนินการจดัให้มีกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือพฒันาคุณภาพของ

มหาวิทยาลยั และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา (สาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2559) ซ่ึงมหาวิทยาลยั

มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มีเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 5 

องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการ

วิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ในแต่ละ

องคป์ระกอบจะมีผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัการประเมินคุณภาพภายใน จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคะแนน โดย

ใช้เทคนิคการทาํเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซ่ึงการทาํเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการทาํงานท่ีสกัดข้อมูลจาก

ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศจากขอ้มลูท่ียงัไม่รู้ โดยเป็นสารสนเทศท่ีมีเหตุผลและสามารถนาํไปใชไ้ด ้

ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการนาํความรู้ท่ีคน้พบไดน้ั้นไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ (ภควตั คุปตธ์นโรจน์, 2554) 

ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะนาํเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) มาใชเ้พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน

การประเมินคุณภาพการศึกษา และนาํขอ้มลูท่ีไดน้ั้นเสนอต่อสาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน

การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือหาแบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ของมหาวิทยาลัย    

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติการถดถอยพหุคูณ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบจาํลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ว่าแบบจาํลองใดให้ผล    

ดีท่ีสุด 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใชข้อ้มูลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั

คณะ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาํปีการศึกษา 2557-2559 โดยมีข้อมูลระดบัคณะ ทั้ง 3 ปี 

จาํนวน 4 คณะ รวมทั้งส้ิน 12 ระเบียน โดยใชค้ะแนนตวับ่งช้ีเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 องคป์ระกอบ มาเป็นขอ้มลูใน

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบจาํลองการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละแบบการจาํลอง 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้ิจัยใช้ข้อมูลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยา จากสาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ประจาํปีการศึกษา 

2557-2559 โดยมีขอ้มลูของระดบัคณะทั้ง 3 ปี จาํนวน 4 คณะ รวมทั้งส้ิน 12 ระเบียน 

2. เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีการท่ีใชใ้นการทดลอง 

ผูว้ิจัยใชข้อ้มูลไฟล์ .xlsx, .CSV วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) เพ่ือใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดบัคณะ และใชโ้ปรแกรม Weka 3.9 เป็นเคร่ืองมือในการทดลองแบบจาํลอง เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบจาํลองการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในแต่ละแบบจาํลองโดยแบ่งขั้นตอนการทาํวิจยัออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมขอ้มลู  

  นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะของมหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา คะแนนองคป์ระกอบทั้ง 5 องคป์ระกอบ ประจาํปีการศึกษา 2557-2559 จาํนวน 4 คณะ รวมทั้งส้ิน 

12 ระเบียน ตามตารางขอ้มลูท่ีเป็นไฟล ์.xlsx, .CSV ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ตารางขอ้มลู 

ลาํดบั 

คะแนนองคป์ระกอบคุณภาพในแต่ละองคป์ระกอบ 
คะแนน

เฉล่ีย 

ระดบั

คุณภาพ 
1. การผลิต

บณัฑิต 

2. การ

วิจยั 

3. การบริการ

วิชาการ 

4. การทาํนุบาํรุง 

ศิลปะและวฒันธรรม 

5. การบริหาร

จดัการ 

1 2.38 4.25 3.00 3.00 4.50 3.23 Fair 

2 3.54 3.10 4.00 5.00 4.00 3.66 Good 

3 2.72 2.92 5.00 5.00 4.00 3.31 Fair 

. . . . . . . . 

12 2.95 3.83 5.00 5.00 5.00 3.79 Good 
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  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

  นาํไฟล์ .xlsx ตามตารางท่ี 1 มาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ วิเคราะห์ด้วยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) นาํผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) มาศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคะแนนเฉล่ียในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

  การวิเคราะห์ดว้ยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เป็นการศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) จาํนวน 1 ตวั และตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีจาํนวน 2 ตวัข้ึนไป ดงัรูปแบบสมการ

อยา่งง่ายสาํหรับการถดถอย  Y บน X คือ 

   Y = β 0 + β 1X1 + β 2X2 +…+ β kXk + ε    (1) 

    X คือ ตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

   Y คือ ตวัแปรตาม 

   k คือ จาํนวนตวัแปรอิสระในสมการถดถอย 

   β 0  คือ ค่าคงท่ี (Constant) 

   β i  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) 

   ε คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error or Residual) (สุทิน  ชนะบุญ, 2560) 

 

  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลอง 

  นาํขอ้มลูไฟล ์.CSV ตามตารางท่ี 1 นาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม Weka 3.9 เพ่ือเปรียบเทียบ

รูปแบบจาํลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ โดยใชแ้บบจาํลองดงัน้ี 

1. ตน้ไมต้ัดสินใจ (Decision Tree J48) เป็นแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการ

หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการนําขอ้มูลมาสร้างแบบจาํลองการพยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม ้ซ้ึงมีการ

เรียนรู้ขอ้มลูแบบมีผูส้อน (Supervised Learning) สามารถสร้างแบบจาํลองการจดัหมวดหมู่ (Clustering) ไดจ้ากกลุ่ม

ตวัอยา่งของขอ้มลูท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ (Training set) ไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียงัไม่

เคยนาํมาจดัหมวดหมู่ไดอี้กดว้ย (รุจิรา ธรรมสมบติั, 2554) 

2. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) โมเดลทางคอมพิวเตอร์

สําหรับประมวลผลสารสนเทศดว้ยการคาํนวณแบบคอนเนคชนันิสต์ (connectionist) แนวคิดเร่ิมตน้จากการศึกษา

โครงข่ายไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectric network) ในสมอง ซ่ึงประกอบดว้ย เซลล์ประสาท (neurons) และ จุดประสาน

ประสาท (synapses) ตามโมเดลน้ี โครงข่ายงานประสาทเกิดจากการเช่ือมต่อระหว่างเซลลป์ระสาท จนเป็นเครือข่ายท่ี

ทาํงานร่วมกนั (เกรียงไกร ราชกิจ, 2560) 

3. นาอีฟเบย ์(Naïve Bayes)  เป็นโมเดลท่ีถูกนาํมาใชง้านจาํแนกหมวดหมู่เอกสารซ่ึง

มีอัลกอริทึมท่ีมีความเรียบง่ายมีประสิทธิภาพในการจาํแนกท่ีดี เป็นขั้นตอนวิธีท่ีมีความน่าจะเป็นในการทาํนาย

ผลลพัธ์ในการจาํแนกขอ้มลูโดยใชค้วามน่าจะเป็นและคาํนวณการแจกแจงความน่าจะเป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งให้กบั

ขอ้มลู ซ่ึงมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดความน่าจะเป็นของขอ้มลู ขอ้มลูใหม่ท่ีเกิดข้ึนและตวัแบบท่ีตั้งไวใ้ห้กบัขอ้มูลจะถูก

ปรับเปล่ียนไปตามขอ้มลูใหม่โดยผนวกกบัขอ้มลูเดิมท่ีมี หลกัการของนาอีฟเบยใ์ชก้ารคาํนวณหาความน่าจะเป็นซ่ึง
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ถูกใช้ในการทาํนายผลเป็นวิธีในการแกปั้ญหาแบบการจาํแนกท่ีสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได ้ นาอีฟเบยเ์ป็นวิธี

จาํแนกกลุ่มขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพ มีการทาํงานท่ีไม่ซบัซอ้น เหมาะกบักรณีของเซตตวัอย่างท่ีมีจาํนวนของตวัอย่าง

ไม่ข้ึนต่อกนั (สุรวชัร ศรีเปารยะ และสายชล สินสมบรูณ์ทอง, 2560) 

4. เคเนียร์เรสเนเบอร์  (K-Nearest Neighbors : K-NN) เป็นวิธีการจาํแนกประเภท

ขอ้มูลแบบมีผูฝึ้กสอน (Supervised Learning) จากนั้นใชโ้มเดลในการจาํแนกประเภทขอ้มลูจากขอ้มูลฝึกท่ีทราบ

คาํตอบ จะใชว้ิธีการวิเคราะห์จากขอ้มลูท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดจาํนวน เค ตวั กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการจาํแนกประเภทของขอ้มูล

หรือตอ้งการทาํนายคลาสของขอ้มลูใหม่ การกาํหนดค่า เค ของเคเนียร์เรสเนเบอร์ จะวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีใกลก้บัขอ้มูล

ท่ีตอ้งการจาํแนกท่ีสุด ซ่ึงการเลือกจาํนวนของค่า เค ท่ีแตกต่างกนันั้นจะให้ค่าความแม่นยาํ (Accuracy) ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป (พงศกร  ธีรรัศมี, 2558) 

5. การหาค่าประสิทธิภาพการทาํงาน การทดสอบหาค่าความแม่นยาํของแบบจาํลอง 

(Accuracy) ของชุดขอ้มลูเรียนรู้ (ชชัชฎา วนัดี และคณะ, 2556)   
 

   Accuracy = (TP+TN )
(TP+TN+FP+FN)

                             (2) 

 

โดย  TP คือ ค่าท่ีทาํนายถูกตอ้งเชิงบวก  

 TN คือ ค่าท่ีทาํนายถูกตอ้งเชิงลบ  

 FP คือ ค่าท่ีทาํนายผดิพลาดเชิงบวก  

 FN คือ ค่าท่ีทาํนายผดิพลาดเชิงลบ  

6. ค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Error: MAE) ของ

ชุดขอ้มลูทดสอบ จะมีค่าท่ีนอ้ยหรือเขา้ใกล ้0 จึงแสดงว่าแบบจาํลองมีความแม่นยาํในการพยากรณ์สูง (อธิวีณ์ แดง

กนิษฐ ์และคณะ, 2560) 

   MAE =  1
𝑛

 ∑ |𝑒𝑡|𝑛
𝑡=1       (3) 

 

โดยท่ี  𝑒𝑡  คือ ส่วนเหลือของการพยากรณ์ ณ เวลา t  

 N   คือขอ้มลูในการพยากรณของ 𝑒𝑡  (ภฐัชญา สิทธิสร และจตุภทัร เมฆพายบั, 2017) 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลจากการศึกษาปัจจยั ผูว้ิจยัไดน้าํผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติการถดถอยพหุคูณ ท่ีมีผลต่อคะแนน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงั

ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2  โมเดลสรุปผลการวิเคราะห์ 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .902a .813 .658 .276 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า R Square = 0.813 หรือ 81% แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง 81% 
 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.993 5 .399 5.226 .034b 

Residual .458 6 .076   

Total 2.451 11    

p values < .05 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่าตวัแปรท่ีใช้พยากรณ์นั้นสามารถพยากรณ์ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แสดงว่าการพยากรณ์ในคร้ังน้ีสามารถนาํตวัแปรต่างๆ มาพยากรณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การทดสอบการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ โดยมีขอ้มลู คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน, องคป์ระกอบท่ี 1 

การผลิตบณัฑิต, องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั, องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ, องค์ประกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ วิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติการถดถอย

พหุคูณ ไดด้งัน้ี Y = -1.862+(0.339การผลิตบณัฑิต)+(0.357การวิจยั)+(-0.270การบริการวิชาการ)+(0.504การทาํนุ

บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม)+(0.443การบริหารจดัการ) 

 จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม มีค่ามากท่ีสุด 

รองลงมา องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยสําคญัท่ีสุดในการให้คะแนนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จากการทดสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของขอ้มูลจากรูป

แบบจาํลองตน้ไมต้ดัสินใจ  (Decision Tree J48) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) นาอีฟเบย ์

(Naïve Bayes) และเคเนียร์เรสเนเบอร์  (K-Nearest Neighbors : K-NN) จากโปรแกรม Weka 3.9 ไดผ้ลการวิเคราะห์

ดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบจาํลอง 

Model Accuracy Mean Absolute Error 

Decision Tree  91.67% 0.1500 

Naive Bayes 100% 0.1176 

K-Nearest Neighbors (K-NN) 100% 0.0714 

Artificial Neural Network 100% 0.0249 
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 ซ่ึงจากตารางผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Error: MAE)

พบว่า โครงข่ายประสาทเทียม มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 0.0249 เคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย

อยูท่ี่ 0.0714  และนาอีฟเบย ์มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยูท่ี่ 0.1176 ส่วนตน้ไมต้ดัสินใจ  มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ียมากท่ีสุด

อยูท่ี่ 0.1500 ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1  กราฟแสดงค่าเฉล่ียของค่าสัมบรูณ์ของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Error: MAE) 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย

สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  พบว่า องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการให้คะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ดงันั้นมหาวิทยาลยัตอ้งส่งเสริมกิจกรรมดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

และการทาํวิจยัของอาจารยใ์ห้มากยิ่งข้ึน จะส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับสูงข้ึนกว่าเดิม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พลูทรัพย ์นาคนาคา (2560) 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เหมืองขอ้มลูในการพยากรณ์ โดยใชแ้บบจาํลองทั้งหมด 4 แบบ 

คือ แบบจาํลองตน้ไมต้ัดสินใจ นาอีฟเบย ์โครงข่ายประสาทเทียม และเคเนียร์เรสเนเบอร์  เพ่ือเปรียบเทียบรูป

แบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ผลดีท่ีสุด พบว่า โครงข่ายประสาทเทียม มีค่า

คลาดเคล่ือนเฉล่ีย (MAE) อยูท่ี่ 0.0249 เคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (MAE) อยูท่ี่ 0.0714  และนาอีฟเบย ์

มีค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (MAE) อยู่ท่ี 0.1176 และต้นไมมี้ค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (MAE) อยู่ท่ี 0.1500 ตามลาํดับ

ประสิทธิภาพ นั่นคือแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมเหมาะสมกบัข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดบัคณะ และสามารถนาํแบบการพยากรณ์น้ีมาใชส้ร้างแบบจาํลองในการพยากรณ์ของคะแนนประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะในปีต่อไป 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความต้ังใจซ้ือสินค้าแฟช่ันผ่านอินสตาแกรม 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF PURCHASE INTENTION 
OF FASHION PRODUCTS ON INSTAGRAM OF POPULATION 

 IN BANGKOK METROPOLITAN REGION
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้ งใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่าน

อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 คน  ไดม้าจาก
การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มลู โมเดลวิจยั 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการรับรู้จากประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญ 2) ดา้นการรับรู้ความคลา้ยคลึงกนั 3) ดา้นความคุน้เคยและการมีส่วนร่วม 4) ดา้นประสบการณ์ต่อเน่ือง 
และ 5) ดา้นความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (χ²) เท่ากบั 261.853,  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 208, ค่า CMIN/DF เท่ากบั 1.259, ค่า GFI เท่ากบั 0.949, 
ค่า AGFI เท่ากบั 0.920, ค่า SRMR เท่ากบั 0.0403 และ RMSEA เท่ากบั 0.025 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 
0.97  แสดงว่าตวัแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ไดร้้อยละ 97 พบว่า 
ดา้นประสบการณ์ต่อเน่ืองส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม ผลวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูข้ายสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรมว่าตอ้งเน้นในเร่ืองของการรับรู้ประสบการณ์ความเช่ียวชาญและสร้างการรับรู้
ความคลา้ยคลึงกนั  
ค าส าคญั: ความตั้งใจซ้ือ, ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ, สินคา้แฟชัน่, อินสตาแกรม 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to develop the causal relationship model of purchase intention of fashion 

products on Instagram of the population in Bangkok Metropolitan Region; and to validate the concordance of the 
causal model with the empirical data. The sample consisted of 400 peoples who were selected by the convenience 
sampling of people who have purchase the fashion products on Instagram. The questionnaires composed of the 7 
rating scales. The questionnaires contain the query measure gauges for measuring variables included five variables: 
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1. Perceived Expertise, 2. Perceived Similarity, 3. Perceived Familiarity, 4. Flow Experience, and 5. Purchase 
Intention of fashion products. The findings were as follows: the model is consistent with the empirical data to a 
great extent. The results indicate the Chi-square statistics goodness of fit test at (χ²) 261.853, degrees of freedom 
(df) = 208, CMIN / DF = 1.259, GFI = 0.949, AGFI = 0.920, SRMR = 0.0403 and RMSEA = 0.025; and the final is 
the predictive coefficient of 0.97. We could explain the Purchase Intention of consumer response for 97 percent 
with the flow experience with the purchase intention of fashion products on Instagram. The result are beneficial to 
the vendors who sell fashion products on Instagram. The focus should be on the perceived expertise and the 
perceived familiarity. 
Keywords:  Purchase Intention, Expertise, Fashion Products, Instagram    
 
1. บทน า 
 ปัจจุบนัโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผูค้นค่อนขา้งมาก เช่น การดูหนัง อ่านหนังสือพิมพ ์
หรือแมแ้ต่การขายสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยงัสามารถแชร์รูปภาพหรือวีดิโอส่วนตวัของตนเองใน
ชีวิตประจ าวนั บอกเล่าเร่ืองราวหรือเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตให้ผูค้นในสังคมออนไลน์ (Online Community) ได้
รับชมกนั อาทิเช่น ไลฟ์สไตลก์ารแต่งตวั, สินคา้ใหม่, อาหาร และสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ ดงันั้นการเผยแพร่ส่ือหรือ
รูปภาพในรูปแบบต่างๆเข้าไปในอินเทอร์เน็ตให้ผูค้นในสังคมออนไลน์ (Online Community) ได้รับชมกัน คือ         
โซเชียล เน็ตเวิร์ค (Social Network) (Srichao Vihogto, 2013) และในปัจจุบนันอกจากโซเชียล เน็ตเวิร์ค จะเป็นสังคม
ออนไลน์แลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีไดรั้บความนิยมอีกดว้ย โดยโซเชียล เน็ตเวิร์ค แบ่งไดต้ามรูปแบบและ
วตัถุประสงค์ในการใชง้าน เช่น บล็อก เป็นเว็บไซต์รูปแบบหน่ึงท่ีมีการเช่ือมโยงผูค้น ทั้งผูอ่้านและผูเ้ขียนเขา้เป็น
สังคมเดียวกนั, ไมโครบล็อก เป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กท่ีสามารถส่งขอ้ความหากนัได ้และโซเชียล เน็ตเวิร์ค เว็บไซต ์
เป็นเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ อินสตาแกรม, เฟซบุ๊ก เป็นตน้ ซ่ึงสามารถแชร์ขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ บทความ 
เพลง และล้ิงค์ นอกจากน้ียงัมีการแสดงความคิดเห็น การกดไลค์ การอภิปราย และสุดทา้ยโซเชียลบุ๊คมาร์ค เป็น
เวบ็ไซตท่ี์สามารถเก็บหนา้เวบ็ไซตท่ี์ช่ืนชอบไวไ้ด ้ 
 จากผลการส ารวจของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ไดท้  าการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า คนไทยนั้นมีแนวโน้มการใชง้านอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน จากการ
ส ารวจพบว่าร้อยละ 61.1 มีการใชง้านอินเทอร์เน็ตเพ่ิมจากเดิม 3 ชัว่โมง และร้อยละ 30.8 ยงัใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียต่อ
วนัเท่าเดิมร้อยละ 8.1 มีการใชง้านอินเทอร์เน็ตลดลงเฉล่ีย 2 ชัว่โมง 24 นาทีต่อวนั นอกจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย, การ
คน้หาขอ้มลู, อีเมล ์และการดูโทรทศัน์หรือฟังเพลงแลว้ การซ้ือสินคา้และบริการ ก็ไดเ้ขา้มาอยู่ 5 อนัดบัแรกของการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ต โดยขยบัข้ึนมาจากอนัดบั 8 ในปีท่ีผ่านมา โดยมีผูใ้ชง้านร้อยละ 50 หมายความว่า คนไทยไดน้ า
การใชอิ้นเทอร์เน็ตมาใชป้ระโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแค่ความบนัเทิงเท่านั้น 

อินสตาแกรมเป็นส่ือสังคมออนไลน์อนัดบั 2 ของไทย โดยตวัเลขผูใ้ชง้านในปี พ.ศ.2560 มีมากกว่า 11 ลา้น
คน ถือว่ามีการเติบโตสูงมาก แม้จะถูกท้ิงห่างจากเฟซบุ๊ก ท่ีครองอันดับ 1 ในเร่ืองของจ านวนผูใ้ช้งาน แต่ 
อินสตาแกรมถือเป็นแอปพลิเคชนัท่ีเนน้ไปในเร่ืองการแชร์รูปต่างๆ อนัดบั 1 เลยก็ว่าได ้และยงัมีทางเลือกในการท า
การตลาดและโฆษณาออนไลน์ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะร้านคา้หรือแบรนดสิ์นคา้ท่ีสามารถลงรูปผลิตภณัฑ์ สินคา้ และ
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บริการในรูปแบบของภาพโปรโมทต่างๆไดอ้ยา่งสวยงาม น่าดึงดูดกว่าแอปพลิเคชนั (Thailand Zocial Awards, 2017)
ในปี พ.ศ. 2560 อินสตาแกรมมีการปรับเปล่ียนและเพ่ิมฟีเจอร์ใหม่ๆ เขา้มาให้ผูใ้ชด้ว้ยการเพ่ิมลูกเล่นต่างๆ เช่น การ
ถ่ายสตอร่ีท่ีสามารถโพสตภ์าพเป็นเร่ืองราวหรือวีดีโอสั้นๆแลว้จะหายไปภายใน 24 ชัว่โมง, การโพสตภ์าพแบบหลาย
ภาพในโพสตเ์ดียว และล่าสุดท่ีให้ผูใ้ชส้ามารถ Live วิดีโอแบบสดๆไดโ้ดยท่ีเม่ือจบการ Live นั้นแลว้วีดีโอนั้นก็จะ
หายไป ซ่ึงเช่ือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆน่าจะเป็นปัจจยัช่วยกระตุน้ให้มีผูใ้ชเ้พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้อินสตาแกรมเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์อยา่งมากส าหรับผูป้ระกอบการหรือนักการตลาดและกลายเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการตลาดท่ี
ก าลงัมาแรง ดว้ยการมีฐานผูใ้ชว้ยัรุ่นและวยัเร่ิมตน้ท างานจ านวนมากมาย ท าให้การสร้างแบรนด์ผ่านอินสตาแกรม
นั้นมีความส าคญัข้ึนมา ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถสร้างฐานของแฟนและสร้างการรับรู้แบรนด์ไดด้ว้ยวิธีต่างๆ เช่น 
การถ่ายรูปและอพัโหลดข้ึนไปเพ่ือแสดงมุมมองตวัเองหรือความชอบตวัเองออกไป ดว้ยการส่ือสารดว้ยภาพสามารถ
บรรยายและสร้างจินตการต่างๆต่อผูรั้บไดม้ากกว่าค าพดู ท าให้อินสตาแกรมนั้นกลายเป็นชุมชนท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว
มาก ทุกวนัน้ีทุกคนสามารถมีช่องทางการส่ือสารข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์ สร้างบล็อกให้เป็นตวัเอง เพ่ือ
แบ่งปันอพัเดทขอ้มลูท่ีทนัสมยัตลอดเวลา โดยแต่ละคนจะมีวิธีการเล่าเร่ืองแปลกใหม่และทกัษะการถ่ายภาพท่ีดีเป็น
ขอ้ได้เปรียบในการท าบล็อก โดยหน้าท่ีโดยทัว่ไปของแฟชัน่บล็อกเกอร์ (Fashion Blogger) คือการแบ่งปันความ
เคล่ือนไหวในโลกแฟชัน่ให้เหล่าสาวกท่ีติดตามไดอ้พัเดทเทรนด์ใหม่ๆ ในแบบฉบบัของตนเองจึงท าให้บล็อกเกอร์
นั้นมีอิทธิพลกบัผูค้นจ านวนมาก ยกตวัอย่างเช่น ชมพู่ อารยา, ปู ไปรยา และ หมู อาซาว่า เป็นตน้ ช่ือเหล่าน้ีถือเป็น
บุคคลส าคัญในโลกออนไลน์ท่ีมีพลังชักใยธุรกิจแฟชั่น ค าพูด ค าติชม หรือการปรากฏตัวของพวกบล็อกเกอร์ 
สามารถน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ทั้งหมด ดังนั้ นผูป้ระกอบการควรจะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าช่องทางน้ีมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจและสร้างการรับรู้ว่าไม่ตอ้งไปหาในช่องทางอ่ืน ผสมผสานกบั
การใชบ้ล็อกเกอร์ในการรีวิวสินคา้หรือโพสตรู์ปคู่กบัสินคา้แฟชัน่ลงช่องทางของบล็อกเกอร์ เพ่ือให้ผูติ้ดตามท่ีอยู่ใน
ช่องของบล็อกเกอร์ไดเ้ห็นจนเกิดการอยากเลียนแบบและตั้งใจซ้ือใชต้าม (Molek, 2018) 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินคา้
แฟชั่นผ่านทางอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้ผูท่ี้ขายสินค้าผ่าน 
อินสตาแกรมหรือเจา้ของแบรนดสิ์นคา้สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงธุรกิจร้านคา้ออนไลน์ท่ีขายสินคา้ผ่าน
อินสตาแกรมได ้
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดจากงานวิจยัของ Liu, Chu, Huang และ Chen (2016) โดย
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ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ (Purchase Intention) ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้จากประสบการณ์ความเช่ียวชาญ 
(Perceived Expertise) ดา้นการรับรู้ความคลา้ยคลึงกนั (Perceived Similarity) ดา้นความคุน้เคยและการมีส่วนร่วม 
(Perceived Familiarity) และดา้นประสบการณ์ต่อเน่ือง (Flow Experience) 

 

รูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท่ีมา : Liu, Chu, Huang และ Chen. (2016). 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรของการวิจัยค ร้ัง น้ี ได้แก่  ผู ้ท่ี เคย ซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรมท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  ผู ้ท่ี เคยซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรมท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ตัวอย่าง ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง   (Causal Structural- Models with Latent Variable)  นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั (2542) ไดเ้สนอว่า ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ควรอยูใ่นอตัราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตวัแปร และตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ี
ยอมรับไดดู้จากค่าสถิติ Holster ท่ีตอ้งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีสังเกตได ้จ  านวน 25 ตวัแปร ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่าง
ประมาณ 250 คน เป็นอยา่งนอ้ย และเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 
400 ตวัอยา่ง ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามออนไลน์(Online Questionnaire) จ  านวน 1 

ฉบบั โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ท่านเคยซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่าน 
อินสตาแกรมหรือไม่, ท่ีพกัอาศยั, เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน,  สถานภาพ, ท่านเคยซ้ือสินคา้
แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมในกลุ่มประเภทใดบา้ง จ  านวนทั้งส้ิน 9 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ
รับรู้ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ 2) ดา้นการรับรู้ความคลา้ยคลึงกนั 3) ดา้นความคุน้เคยและการมีส่วนร่วม 4) ดา้น
ประสบการณ์ต่อเน่ืองและ 5) ดา้นความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม  โดยเป็นแบบ 
มาตรประมาณค่า 7 ระดบั จ  านวน 25 ขอ้  

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัตอนท่ี 2  นั้นผูว้ิจยัก  าหนดให้มีลกัษณะ การตอบเป็นแบบระดบัความคิดเห็น  
โดยค าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 7 ระดบั ซ่ึงก าหนดให้ความหมายของแต่ระดบัไวด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

การหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC) โดยไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามทุกขอ้อยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.00 จากนั้นน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้
แฟชัน่ในอินสตาแกรม จ านวน 30 คน แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า
ขอ้ค าถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.951 โดยพิจารณาเกณฑค่์าความเช่ือมัน่ไม่ควรต ่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บขอ้มลูโดยวิธีเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์จากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตา

แกรมท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  รวม
ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 1 เดือน มีผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวน 460 คน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการ
คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ไดจ้  านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คนมาท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูท่ีจะน าไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิง

สาเหตุของตวัแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชอ้า้งอิงมีการทดสอบ
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ความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมุติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ค่าสถิติไค -สแควร์ (χ²) หมายถึงค่าท่ีใช้
ทดสอบระดบัความเหมาะสมของโมเดลสมมติฐาน ค่าองศาอิสระ (df) ค่าท่ีใชใ้นการก าหนดคุณสมบติัท่ีเป็นอิสระต่อ
กนั ค่า CMIN/DF ( ดชันีท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดล) ตอ้งมีค่านอ้ยกว่า 2.00, GFI (Goodness of 
Fit) และ AGFI ( Adjust Goodness of Fit Index) หมายถึงดชันีบ่งบอกถึงความกลมกลืนของขอ้มูลเชิงประจกัษ์กบั
โมเดลท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึง GFI ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป และ AGFI ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป SRMR (Standardized 
Root Mean Square Residual) หมายถึง ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน และ 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) หมายถึงดชันีของรากค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือของ
การประมาณค่า ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.08 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
 

4. ผลการวจิัย 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50      

มีอายรุะหว่าง 15-25 ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 
342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50 อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 รายได้ต่อเดือน 
15,001-25,000  จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ประเภทสินคา้แฟชัน่ท่ีซ้ือผา่นอินสตาแกรมมากท่ีสุด คือ เส้ือผา้ 
จ  านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้ความโด่งของความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่น 
อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามรายดา้น 

รายด้าน 
ค่าเฉลีย่ 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย Sk Ku ความหมาย 

ดา้นการรับรู้จาก
ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ 

4.80 1.37 ค่อนขา้งมาก -0.50 -0.14 มีการแจกแจงแบบปกต ิ

ดา้นการรับรู้ความ
คลา้ยคลึงกนั 

5.03 1.29 ค่อนขา้งมาก -0.49 -0.05 มีการแจกแจงแบบปกต ิ

ดา้นความคุน้เคยและการมี
ส่วนร่วม 

5.03 1.29 ค่อนขา้งมาก -0.54 0.04 มีการแจกแจงแบบปกต ิ

ดา้นประสบการณ์ต่อเน่ือง 4.83 1.36 ค่อนขา้งมาก -0.42 -0.33 มีการแจกแจงแบบปกต ิ

ดา้นความตั้งใจซ้ือ 5.36 1.19 ค่อนขา้งมาก -0.28 -0.46 มีการแจกแจงแบบปกต ิ

ภาพรวม 5.11 1.16 ค่อนขา้งมาก -0.54 0.26 มีการแจกแจงแบบปกต ิ

 
จากตารางท่ี 1 ปรากฏว่า ภาพรวมค่าเฉล่ีย 5.11 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ดา้นการรับรู้ความคลา้ยคลึงกนัและ

ดา้นความคุน้เคยและการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด5.03 อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  รองลงมาดา้นประสบการณ์
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.83 อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก และน้อยท่ีสุด ด้านการรับรู้จากประสบการณ์ความเช่ียวชาญ มี
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ค่าเฉล่ีย 4.80 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ค่าความเบ ้(Sk) อยู่ระหว่าง -0.54 ถึง -0.28 และค่าความโด่ง (Ku) อยู่ระหว่าง 
0.0ภ ถึง -0.46 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ±์ ไม่เกิน 3.00 แสดงว่าขอ้มลูมีการแจกแจงแบบปกติ 

 
2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใชเ้ทคนิคสมการโครงสร้างเพ่ือหาเส้นทางอิทธิพล 

เชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็น
อยา่งดี  

หมายเหตุ: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 
  รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
 
 จากรูปท่ี 2 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ดา้นความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรมไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจาก
ดา้นประสบการณ์ต่อเน่ือง โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.99 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลผลรวมปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า
แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน  
 

หมายเหตุ 
 
ตวัแปรแฝงภายนอก 

ด้านประสบการณ์ต่อเนื่อง ด้านความตั้งใจซื้อ 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

อทิธิพล
รวม 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล 
ทางอ้อม 

อทิธิพลรวม 

ดา้นการรับรู้จาก
ประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญ 

0.51*** - 0.51*** - 0.50*** 0.50*** สนับสนุน 

ดา้นการรับรู้ความ
คลา้ยคลึง 

0.26 - 0.26 - 0.26*** 0.26*** สนับสนุน 
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ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน  
 

หมายเหตุ 
 
ตวัแปรแฝงภายนอก 

ด้านประสบการณ์ต่อเนื่อง ด้านความตั้งใจซื้อ 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

อทิธิพล
รวม 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล 
ทางอ้อม 

อทิธิพลรวม 

ดา้นความคุน้เคยและ 
การมีส่วนร่วม 

0.74*** - 0.74*** - 0.73*** 0.73*** สนับสนุน 

ดา้นประสบการณ์ต่อเน่ือง - - - 0.99*** - 0.99*** สนับสนุน 

ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ 0.99 0.97  
หมายเหตุ: ***p<0.001 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ด้านความตั้งใจซ้ือได้รับอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดจากด้านประสบการณ์ต่อเน่ือง  

มีขนาดอิทธิพล เท่ากบั 0.99 และได้รับอิทธิพลทางออ้มผ่านดา้นความคุน้เคยและการมีส่วนร่วม มีขนาดอิทธิพล 
เท่ากบั 0.73 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม
ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากขอ้มลูเชิงประจกัษท่ี์อยูใ่นรูปของคะแนนดิบ 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าทีไ่ด้ ความหมาย 

1. ค่า Chi-square / df < 2.00 1.259 ผา่นเกณฑ ์
2. ค่า GFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.949 ผา่นเกณฑ ์
3. ค่า AGFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.920 ผา่นเกณฑ ์
4. ค่า CFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.991 ผา่นเกณฑ ์
5. ค่า RMSEA < .08 (เขา้ใกล ้0) 0.025 ผา่นเกณฑ ์
6. ค่า Standardized RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) 0.040 ผา่นเกณฑ ์
7. ค่า RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) 0.069 ผา่นเกณฑ ์
8. ค่า HOELTER > 200 305 ผา่นเกณฑ ์

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่า CMIN/df เท่ากบั 1.259  มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน GFI 
เท่ากับ 0.949, AGFI เท่ากับ 0.920, CFI เท่ากับ 0.991 มีค่าตั้ งแต่ 0.90 ข้ึนไป และค่าความคลาดเคล่ือน 
ของการประมาณค่า SRMR เท่ากบั 0.0403, RMSEA เท่ากบั 0.025 มีค่านอ้ยกว่า 0.08 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบั
เกณฑป์ระเมินความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของโมเดล พบว่าผา่นเกณฑ์ทุกค่า สรุปไดว้่า โมเดลความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินค้าแฟชัน่ผ่านอินสตาแกรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสอดคล้องกบัข้อมูลเชิง
ประจกัษเ์ป็นอยา่งดี 
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5. การอภปิรายผล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพบว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดีโดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (χ²) เท่ากบั 261.853,  ค่าองศาอิสระ (df) 
เท่ากบั 208, ค่า CMIN/DF เท่ากบั 1.259, ค่า GFI เท่ากบั 0.949, ค่า AGFI เท่ากบั 0.920, ค่า SRMR เท่ากบั 0.0403 และ 
RMSEA เท่ากบั 0.025 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.97  แสดงว่าตวัแปรในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชั่นผ่านอินสตาแกรมไดร้้อยละ 97 พบว่า ดา้นประสบการณ์ต่อเน่ืองส่งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ผลวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูข้ายสินคา้แฟชัน่ผา่น   อินสตาแก
รมว่าตอ้งเนน้ในเร่ืองของการรับรู้ประสบการณ์ความเช่ียวชาญและสร้างการรับรู้ความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Liu, Chu, Huang and Xiayu Chen. (2016). ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การสร้างความล่ืนไหลประสบการณ์
ลูกค้าในจีนให้ดีข้ึนผ่านการปฏิสัมพันธ์ตัวต่อตัวในการซ้ือขายผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ประชากรของการวิจยั คือผูใ้ชว้ยัเด็กและผูใ้ชเ้ก่าท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นร้านคา้ออนไลน์ในประเทศจีน จ านวน 349 คน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความคุน้เคยและการมีส่วนร่วมส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ต่อเน่ือง และท าให้ เกิดความ
ตั้งใจซ้ือ 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้ งใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่าน

อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่า ดา้นประสบการณ์ต่อเน่ืองส่งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ผลวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูข้ายสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแก
รมว่าตอ้งเนน้ในเร่ืองของการรับรู้ประสบการณ์ความเช่ียวชาญและสร้างการรับรู้ความคลา้ยคลึงกนั 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผูป้ระกอบการขายสินคา้แฟชั่นควรค านึงถึงด้านประสบการณ์ของผูบ้ริโภค มีการให้ข้อมูลท่ีทนัสมยั 

เขา้ใจไดง่้ายและรู้สึกสนุก เพลินเพลิดในคราวเดียวกนั 
2. สร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกท่ีดีต่อช่องอินสตาแกรม เช่น การให้ขอ้มูล

ท่ีน่าเช่ือถือและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี นั้นลว้นเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อดา้นประสบการณ์ต่อเน่ือง 
3. ผูจ้  าหน่ายสินคา้แฟชัน่ควรสร้างการมีส่วนร่วมและความคุน้เคยกบัผูบ้ริโภคเพ่ือให้เกิดการรับรู้และจดจ า 

จนเป็นความรู้สึกท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภคจนน ามาซ่ึงความตั้งใจซ้ือ 
4. ควรศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อสินคา้แฟชัน่ผา่นโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ 

และขยายขอบเขตไปยงัผูบ้ริโภคท่ีอยูต่่างจงัหวดัหรือทั้งประเทศ 
5. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 ดา้น ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

ขอเสนอให้ศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ดา้นทศันคติ ดา้นความพึงพอใจ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบ วิเคราะห์ และพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มูลโครงการ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถช่วยให้ผูใ้ชง้าน สามารถดาํเนินงานดา้นบริการ

วิชาการได ้รูปแบบท่ีใชก้ารพฒันา คือ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การ

ทดลองใช ้และการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาไดแ้ก่ โปรแกรมภาษา PHP, Bootstap Framework และ

ระบบจดัการฐานขอ้มลู MySQL 

ในขั้นตอนการประเมินผลระบบท่ีพฒันา มีการประเมิน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน และคร้ังท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน จาํนวน 10 ท่าน ผลการประเมินแสดงให้

เห็นว่า ระบบท่ีพฒันาข้ึนมี ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ( x = 4.06) จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ และความพึง

พอใจของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัดี ( x =4.22) จากการประเมินจึงสรุปไดว้่า ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถนาํไปใชใ้นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการวิชาการได ้

คาํสําคญั:  ระบบสารสนเทศ, การบริการวิชาการแก่สังคม, มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

ABSTRACT 

The objective of this Research were to analysed, designed and developed Information systems for Manage 

Academic Service Data : Songkhla Rajabhat University. The developed system can helped users to reports 

operation as an indicator of Academic Service. ADDIE model has been implemented in this research. This model 

compose of five steps: Analysis, Design, Development, Implement and Evaluation. The software tools used in 

development phase were PHP, Bootstrap Framework and MySQL. 

In evaluation phase, the developed system was evaluated with two evaluation using two questionnaires. 

The first time was evaluated by three experts on the efficiency of the developed system, and the second time was 

evaluated by ten users on the user’s satisfactory. The results showed that the efficiency had very good level ( x = 

4.06), and the user’s satisfactory had also good level ( x =4.22). In conclusion, it can be used the developed system 

effectively for helping on Academic Service. 

Keywords:  Information system, Academic Service, Songkhla Rajabhat University 
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1. บทนํา 

การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นกิจกรรมหรือโครงการท่ีหน่วยงานในสถาบนัอุดมศึกษา ดาํเนินการแก่

ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก หรือเป็นการดาํเนินการภายในสถาบนัอุดมศึกษาเอง แต่ผูเ้ขา้ร่วมมาจากภายนอก โดย

มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ เสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) 

  สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยั ท่ีทาํหน้าท่ี

หลกัในการประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ดว้ยกิจกรรมทางวิชาการและองคค์วามรู้ต่าง 

ๆ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ การบริการวชิาการสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาองค์ความรู้

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์งานวิจยั และนวตักรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดี

ข้ึน และเพ่ือช่วยเหลือให้สังคมมีความเข้มแข็ง และสามารถยืนหย ัดด้วยตนเองได้ (สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา, 2561)   

  แต่จากกระบวนการในการดาํเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาในปัจจุบนั  

พบว่ายงัอยู่ในรูปของเอกสาร มีการจดัเก็บเป็นแฟ้มขอ้มูลในโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel และ Microsoft 

Word ทาํให้ยากต่อการจดัเก็บ การสืบคน้ รวมถึงการจดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงจากกระบวนการดงักล่าวทาํ

ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 1   

 

 
 

รูปท่ี 1  แผนภูมิกา้งปลา Cause and Effect  
 

  จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอและพฒันา “ระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มูลโครงการบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา” ในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่เชิงตอบสนอง (Web Responsive) โดยใชภ้าษา 

PHP, Bootstrap Framework และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยมุ่งหวงัว่าระบบน้ีจะช่วยสนับสนุนการ

ดาํเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูรั้บผิดชอบโครงการสามารถส่งขอ้เสนอ

โครงการ, รายงานการดาํเนินงาน และติดตามผลการประเมินโครงการ ไดท้างระบบออนไลน์ ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะดู

รายงานสรุปต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มลูโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสงขลา 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

  งานวิจยั “การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มลูโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา” 

โดยภาพรวมเป็นงานวิจยัเชิงพฒันา (Development Research) ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของการพฒันาระบบ ใช้

ตวัแบบ ADDIE Model (มนตชยั  เทียนทอง, 2548) ซ่ึงมีขั้นตอนสาํคญั 5 ขั้น ดงัน้ี 

 1) ข้ันตอนการวเิคราะห์  

 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ (พนิดา พานิชกุล และกิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2551) ไดศึ้กษาเอกสาร แบบฟอร์ม และ

สอบถามขอ้มลูจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการวิชาการแต่ละหน่วยงาน และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ พบว่าระบบงาน

เดิมเป็นงานเอกสารท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการวิชาการของ

หน่วยงาน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานกบัสถาบนัวิจยัฯ ซ่ึงมีการจดัเก็บขอ้มูลในโปรแกรม

สาํเร็จรูปไมโครซอฟตเ์อ็กเซล (Microsoft Excel) และโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) โดยเจา้หน้าท่ี

ฝ่ายบริการวิชาการเป็นผูบ้นัทึกขอ้มลูต่าง ๆ ในลงไฟลบ์นัทึกของทั้งสองโปรแกรม เป็นผลทาํให้เกิดขอ้ผดิพลาดได้

ง่าย การเรียกดูขอ้มลูหรือรายงานต่าง ๆ มีความยุง่ยากและใชเ้วลานาน 

 จึงสรุปความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ เป็นระบบสารสนเทศท่ีทาํงานร่วมกันระหว่างอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบโครงการกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริการวิชาการของหน่วยงาน และ เจา้หน้าท่ีฝ่ายบริการวิชาการของแต่ละ

หน่วยงานกับสถาบนัวิจัยฯ โดยปรับการทาํงานบางส่วนจากเอกสาร มาเป็น Electronic Form รับส่งขอ้มูลผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํให้การประสานงานกันระหว่างฝ่าย/งาน ทาํได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน ลดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานท่ีซํ้ าซอ้น ลดปริมาณเอกสารและระยะเวลาในการบริหารจดัการงานวิจยัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถรายงาน

สรุปการทาํงานวิจยัเพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 2) ข้ันตอนการออกแบบ 

 2.1) แผนภาพท่ียสูเคส (Use Case Diagram) เพ่ือแสดงกระบวนการทาํงานภาพท่ีรวมของระบบท่ีพฒันาข้ึน 

ประกอบดว้ย 5 กระบวนการ ดงัน้ี 1. กาํหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ 2.เขา้ใชง้านระบบ 3. ส่งขอ้เสนอโครงการ  

4. ประเมินขอ้เสนอโครงการ 5. รายงานการดาํเนินงาน และ 6. ดูรายงานสรุปผลโครงการ ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 Use Case Diagram 
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2.2) แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอ็นติต้ี (Entity Relationship Diagram) เพ่ือกาํหนดความสัมพนัธ์

ของขอ้มลูในระบบ ดงัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 ER-Diagram ของระบบ 
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3) ข้ันตอนการพัฒนา 

  การลงมือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับจัดการงานวิจัย ผูว้ิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการพัฒนา ได้แก่ 

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 และโปรแกรม Editplus 3.30 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเขียนชุดคาํสั่งภาษา 

PHP และ Bootstrap Framework เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ โปรแกรม MySQL และเคร่ืองมือใน

การออกแบบหนา้จออินเตอร์เฟสต่าง ๆ ไดแ้ก่ โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 (บญัชา ปะสีละเตสัง, 2553) 

 

4) ข้ันตอนการนําไปใช้งาน 

  ขั้นตอนน้ีเป็นการทดสอบและติดตั้งระบบ ซ่ึงหลงัจากท่ีไดมี้การเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ก็ตอ้งทดสอบการทาํงานของระบบในเบ้ืองตน้ว่ามีขอ้ผิดพลาด และไม่ครบถว้นประการใดบา้ง ก่อนท่ีจะทดลองใช้

งานจริง กระบวนการในการทดสอบและติดตั้งระบบมีดงัต่อไปน้ี 

    4.1) การทดสอบในขั้นตอนการพฒันา ผูพ้ฒันาระบบไดจ้าํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น WebServer 

จาํลอง โดยไดติ้ดตั้งโปรแกรม Appserv2.5.10 ซ่ึงภายในประกอบดว้ยโปรแกรมย่อย 5 โปรแกรม คือ ตวัแปรภาษา 

PHP, ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL, โปรแกรม phpMyAdmin และ Apache WebServer เหตุผลท่ีใชโ้ปรแกรมน้ี

เพราะเป็นซอฟตแ์วร์ฟรี ไม่มีปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ และมีแหล่งเรียนรู้มากมายทั้งในหนงัสือและอินเทอร์เน็ต 

    4.2) การทดสอบระบบงานจริงและการนาํไปใช ้หลงัจากไดท้ดสอบระบบเบ้ืองตน้ตามขั้นตอนท่ี 

4.1 แลว้ ในขั้นตอนการทดสอบระบบงานจริง ไดท้าํการอปัโหลดชุดคาํสั่งพร้อมทั้งฐานขอ้มลู ข้ึนไปบนเคร่ืองแม่ข่าย

ของมหาวิทยาลยั เพ่ือติดตั้งและทดลองใชง้าน โดยใชโ้ปรแกรม Filezilla Client ในการอปัโหลด ดงัรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4 ระบบสารสนเทศท่ีไดพ้ฒันา 

5) ข้ันตอนการประเมินผล (E:Evaluation) 

  การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยผูเ้ช่ียวชาญ เลือกจากคณาจารยท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

จากภายนอกมหาวิทยาลยั จาํนวน 3 ท่าน และคร้ังท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน เลือกจากเจา้หน้าท่ีฝ่าย

บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน จาํนวน 10 ท่าน ซ่ึงผลการประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

  ผลประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ประสิทธิภาพของระบบท่ีได้พฒันา อยู่ในระดับท่ีดี ( x =4.06) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผลประเมินดา้นการออกแบบและดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการของ

ผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x =4.22) และดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x =3.80) ดงัตารางท่ี 1 

  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2919 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

รายการประเมนิ 
ผลประเมนิประสิทธิภาพ 

x  S.D. ความหมาย 

1.ดา้นความสามารถในการทาํงานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.22 0.72 ดีมาก 

2.ดา้นความสามารถของระบบโดยรวม 4.00 0.68 ดี 

3.ดา้นการออกแบบ 4.22 0.70 ดีมาก 

4.ดา้นความปลอดภยั 3.80 0.55 ดี 

ภาพรวม 4.06 0.66 ดี 

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยผูใ้ชง้าน พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบท่ี

พฒันาข้ึนโดยรวมอยู่ในระดบัดี ( x =4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผลประเมินส่วนแสดงผลมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด ( x =4.40)  และส่วนประมวลผลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x =4.10) ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้าน  

รายการประเมนิ 
ผลประเมนิประสิทธิภาพ 

x  S.D. ความหมาย 

1.ส่วนของการนาํเขา้ขอ้มลู (Input) 4.15 0.47 ดี 

2.ส่วนของการประมวลผล (Process) 4.10 0.49 ดี 

3.ส่วนของการแสดงผล (Output) 4.40 0.72 ดีมาก 

ภาพรวม 4.22 0.56 ดี 

 

4. ผลการวจิัย 

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มูลโครงการบริการวิชาการ ท่ีสามารถใชง้านไดผ้่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตแบบ Real Time ตามสิทธ์ิการเขา้ถึง (สถาบนัวิจยัฯ, คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ และเจา้หน้าท่ีฝ่าย

บริการวิชาการแต่ละหน่วยงาน) ซ่ึงระบบท่ีไดพ้ฒันามีการอปัโหลดไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายของมหาวิทยาลยัตามท่ีอยู ่

http://ird.skru.ac.th/ASIS 

  2. มีการใชง้านระบบสารสนเทศท่ีไดพ้ฒันาข้ึนแบบออนไลน์  

  3. คุณภาพของระบบ จากแบบประเมินคุณภาพของระบบ มีการประเมิน 2 คร้ัง คร้ังแรก ประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน และคร้ังท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน จาํนวน 10 

ท่าน ซ่ึงผลการประเมินสรุปไดด้งัน้ี  

ผลประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ประสิทธิภาพของระบบท่ีไดพ้ฒันา อยูใ่นระดบัท่ีดีมาก ( x =4.06) 

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ โดยผูใ้ช้งาน พบว่า ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อ

ระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x =4.22) 
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5. การอภปิรายผล 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มลูโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ไดมี้การ

พฒันาเป็นรูปแบบของเวบ็แอปพิลเคชนัเชิงตอบสนอง (Web Responsive) รองรับให้ผูใ้ชง้านสามารถบริหารจดัการ

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการวิชาการได ้

ผลประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ประสิทธิภาพท่ีของระบบท่ีไดพ้ฒันา อยู่ในระดบัท่ีดี ( x =4.06) ส่วนผล

การประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ โดยผูใ้ชง้าน พบว่า ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน

โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x =4.22) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบ Interface ตามหลกั Usability (อาศิรา พนาราม, 

2556) และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ นพรัตน์ ภยัวิมุติ และคณะ (2560) 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยจดัการขอ้มลูโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ไดมี้

การพัฒนาเป็นรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นเชิงตอบสนอง (Web Responsive) โดยใช้ภาษา PHP, Bootstrap 

Framework ร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL ระบบน้ีช่วยสนับสนุนการดาํเนินงานดา้นบริการวิชาการให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ การส่งขอ้เสนอโครงการ, การประเมินโครงการ, การรายงานการดาํเนินงาน และ

ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะดูรายงานสรุปต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ขอขอบคุณอาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน อาจารยค์ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ท่ีคอยให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และสนับสนุนจนงานสําเร็จได้

ดว้ยดี 

 

เอกสารอ้างองิ 

นพรัตน์ ภยัวิมุติ และคณะ. (2560). “ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานบริการวิชาการ”, ใน การประชุมวิชาการด้าน 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยกุต์ คร้ังท่ี 11, (11-18). 8 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

บญัชา  ปะสีละเตสัง. (2553). พัฒนาเวบ็แอปพลิเคช่ันด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver. กรุงเทพฯ:  

  ซีเอ็ดยเูคชัน่. 

พนิดา  พานิชกุล และกิตติ  ภกัดีวฒันะกุล. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: เคทีพีบุค๊. 

มนตชยั  เทียนทอง. (2548). สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร :  

  รวยบุญการพิมพจ์าํกดั. 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา. (2561). รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560. สงขลา:  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา. 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี 

 การศึกษา 2559. กรุงเทพมหานคร : สกอ. 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2921 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

อาศิรา พนาราม. (2556). Creative Space Workshop: Design Usability for Digital Consumer Behavior  

  โดย Brand Baker. สืบคน้เม่ือ 31 พฤษภาคม 2560, จาก  http://www.tcdc.or.th/articles/design- 

  creativity/8670 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2922 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

เกมแบบดิจิทัลผ่าน PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย 

Causal relationship model of acceptance and use of technology which affect the digital game 

purchasing behavior via the PlayStation Store for the game consoles in Thailand 

บูชิตา เช้ือศรี1
 และ สมชาย เลก็เจริญ

2
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้

เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบดิจิทลัผ่าน PlayStation Store และเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์  แนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี

UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นกรอบโมเดลตน้แบบของ

งานวิจยัในคร้ังน้ี  โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชง้าน PlayStation Store ในประเทศไทยจาํนวน 

400 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

ไดแ้ก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและ

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มลู ซ่ึงมีโมเดลวิจยั 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ

ในการใชง้าน 2) ความคาดหวงัในความพยายามในการใชง้าน 3) อิทธิพลทางสังคมในการใชง้าน 4) สภาพส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในการใชง้าน 5) พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน และ 6) พฤติกรรมการใชง้าน  ผลการวิจยัปรากฏว่า 

รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบดิจิทลั

ผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทยพบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2
) เท่ากบั 405.429, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 292, ค่า CMIN/DF 

เท่ากบั 1.388, ค่า GFI เท่ากบั 0.940, ค่า AGFI เท่ากบั 0.904, ค่า SRMR เท่ากบั 0.075 และ RMSEA เท่ากบั 0.031 

พบว่ามีค่าอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของสัมประสิทธ์ิเส้นทางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวิจยั

ในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลิเคชนัและร้านคา้ออนไลน์อ่ืนต่อไป 

คาํสําคญั: การบริโภคเกมแบบดิจิทลั, พฤติกรรมการใชง้าน, ทฤษฏีการยอมรับและการใชง้านเทคโนโลย,ี 

โมเดลสมการโครงสร้าง 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to study the Causal relationship model of acceptance and use of 

technology which affect the digital game purchasing behavior via the PlayStation Store for the game consoles in 

Thailand and to conform with the empirical information was developed. This idea according to the theory of the 

acceptance and the using of the technology, UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) this 

has been brought to use as the prototype model frame of this research. The sample group was the people who had 

experienced in the usability of PlayStation Store. This required the purchasing of the games in the form of the 

digital downloading in Thailand 400 people provide the information. This would be came from Simple Random 

Sampling of people who had experienced in the usability of PlayStation Store. The online questionnaire in the 

rating scale for 7 levels were used. The techniques of analyzing the equation model of the structure and the use of 

the software package. The model in contained 6 elements such as: 1) Performance Expectancy, 2) Effort 

Expectancy, 3) Social Influence, 4) Facilitating Conditions, 5) Behavioral Intention and 6) Use Behavior. The 

results is appeared that the model of the Causal relationship model of acceptance and use of technology which 

affect the digital game purchasing behavior via the PlayStation Store for the game consoles in Thailand. This is 

found that the model has the consistency with the empirical information quite well by this has The Chi-Square 

statistic (χ2
) = 405.429, the degree of freedom (df) = 292, the CMIN/DF = 1.388, the GFI = 0.940, The AGFI = 

0.904, the SRMR = 0.075 and the RMSEA = 0.031, respectively The finding shown that the variables in the model 

can explain the variance of the purchasing. It was found that the model had the direct influence and indirect 

influence of the route coefficient with the significant statistic. The expected benefits that will receive from the 

research were; it can be used as the guideline in the development of similar applications; and online stores.  

 

Keywords:  Digital Game Consumption, Use Behavior, UTAUT, Structural Equation Modeling 

 

1. บทนํา 

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญั

ในชีวิตประจาํวนั ประชากรทัว่โลกลว้นตอ้งปรับตวั เพ่ือให้สามารถนาํประโยชน์จากเทคโนโลยมีาใชใ้ห้เกิดคุณค่าได้

มากท่ีสุด เคร่ืองเล่นวิดีโอเกม (Console Game) เป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีมีการนาํนวตักรรมใหม่ๆมาใชพ้ฒันาอยู่

ตลอดเวลา ทั้งในเร่ืองของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เกมเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้กบัผูบ้ริโภคตามยุคสมยั 

และมีการแข่งขันทางดา้นการตลาดค่อนขา้งสูง ในอดีตท่ีผ่านมานั้ นซอฟแวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมจะมี

ช่องทางการบริโภคเพียงแค่ช่องทางเดียว คือการบริโภคผา่นร้านคา้ตวัแทนนาํเขา้ (Retail Store) เท่านั้น แต่ในปัจจุบนั

ไดมี้การนาํเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการทาํธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (Online Payment/e-Payment) เขา้มา

พฒันาระบบเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน งานวิจยัเร่ือง Video Game Sales: Does 

Diversity Pay พบว่ายอดจาํหน่ายวิดีโอเกมในสหรัฐอเมริกาช่วงปลายปี พ.ศ.2554 นั้นมีแนวโน้มลดลง ส่วนหน่ึงมา

จากผูใ้ชง้านเร่ิมมีความนิยมบริโภคเกมแบบดิจิทลั (Digital Download) กนัมากข้ึน (Helena Wu, 2014) PlayStation 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2924 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เป็นช่ือของเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมประเภทหน่ึง ถูกผลิตข้ึนโดย บริษทั Sony Interactive Entertainment ในเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมดงักล่าวน้ีประกอบไปดว้ยซอฟแวร์เกมและคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจมากมาย รวมไปถึง PlayStation Store ซ่ึง

เป็นร้านค้าออนไลน์ (Online Store) แหล่งรวมดิจิทลัเกมและดิจิทลัคอนเทนต์สําหรับเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของ 

PlayStation โดยเฉพาะ และเป็นช่องทางท่ีช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถบริโภคหรือดาวน์โหลดเกมและคอนเทนต์แบบ

ออนไลน์ ไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองเล่นวิดีโอเกม PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation Portable  

ซ่ึงสามารถติดตั้งลงในเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมให้พร้อมใชง้านไดท้นัที ซ่ึงถือว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีน่าสนใจเพ่ือสร้าง

ความสะดวกสบายและความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั  จากเหตุผลดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

พฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบ

ดิจิทลัผ่าน PlayStation Store ของประชากรในประเทศไทย โดยเลือกใชแ้นวคิดทฤษฎีการยอมรับและการใช้

เทคโนโลย ี(Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G, B., & Davis, F. D., 2003) มาประกอบในงานวิจยั เพ่ือให้ทราบ

ถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานและเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคเกมแบบดิจิทลัใน

ประเทศไทยให้ไดม้ากท่ีสุด  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคเกมแบบดิจิทลัผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย 

2. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์  
 

3. การดําเนินการวจิัย 

แนวคิดทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีของ Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G, B., & Davis, 

F. D. (2003) ประกอบดว้ย ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวงัในความพยายาม 

(Effort Expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) มีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้

งาน (Behavioral Intention) และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) มีความสัมพนัธ์

โดยตรงต่อพฤติกรรมการใชง้าน (Use Behavior) (สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร; 2555) 

 

 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) 

ท่ีมา: Venkatest et al. (2003) 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรของงานวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชง้าน PlayStation Store เพ่ือบริโภคเกม

แบบดิจิทลับนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

2. กลุ่มตวัอย่างสําหรับการทาํการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชง้าน PlayStation Store 

เพ่ือบริโภคเกมแบบดิจิทลับนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย จาํนวน 400 คน ใชก้ารกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent 

Variable) นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) ไดเ้สนอว่าขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรจะอยู่ในอตัราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตวัแปร

สังเกตได้ และตัวอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ียอมรับไดส้ามารถดูจากค่าสถิติ Holster ท่ีตอ้งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่า

รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์มีตวัแปรท่ีสังเกตได ้จาํนวน 29 ตวั

แปร ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 290 คนเป็นอย่างน้อย เพ่ือป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูท้าํการวิจยัจึงได้

เพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Online Forms by. Google โดยแบ่ง

เน้ือหาคาํถาม ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั, เพศ, อายุ, การเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตเพ่ือใชง้าน, ประสบการณ์ในการใชง้าน, อุปกรณ์ท่ีใชง้าน และช่องทางการชาํระเงิน   

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกม

แบบดิจิทลัผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี   

1) ดา้นความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพในการใชง้าน จาํนวน 5 ขอ้ 

2) ดา้นความคาดหวงัในความพยายามในการใชง้าน จาํนวน 5 ขอ้ 

3) ดา้นอิทธิพลของสังคมในการใชง้าน จาํนวน 5 ขอ้ 

4) ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน จาํนวน 5 ขอ้  

เกณฑก์ารวดัและแปลความหมายคะแนน ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการใชง้าน PlayStation Store เพ่ือบริโภคเกมแบบดิจิทลับนเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมของประชากรในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี  

1) ดา้นพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน จาํนวน 5 ขอ้ 

2) ดา้นพฤติกรรมการใชง้าน จาํนวน 5 ขอ้ 
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แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดระดบัพฤติกรรมออกเป็น 7 ระดบั 

เกณฑก์ารวดัและแปลความหมายคะแนน ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 6.51-7.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 5.51-6.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใชง้านอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 การหาคุณภาพเคร่ืองมอื 

1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ (Index 

of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชผ้ลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พบว่าทุกขอ้คาํถามมีค่า 

IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และปรับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญให้มีความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน  

2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ใน

การใชง้าน PlayStation Store เพ่ือบริโภคเกมแบบดิจิทลัในประเทศไทย จาํนวน 30 คน แลว้คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ 

โดยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.90 

 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูท้าํการวิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ประสบการณ์ในการใชง้าน PlayStation Store เพ่ือบริโภคเกมแบบดิจิทลั (Digital Download) ในประเทศไทย ใน

ระหว่างวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ.2561 มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 411 คน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการ

คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จากนั้นนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติต่อไป 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูท้าํการวิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากตวัอยา่งมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูตามลาํดบัดงัน้ี 

1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิง

สาเหตุของตวัแปรหาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชอ้า้งอิง มีการทดสอบ

ความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์มีค่าสถิติ Chi-square P-value มากกว่า .05, 

CMIN/DF นอ้ยกว่า 2.00, GFI ตั้งแต่ .90 ข้ึนไป, AGFI ตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป และ RMSEA นอ้ยกว่า .08 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
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4. ผลการวจิัย  

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 

ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปี จาํนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78 ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีระยะเวลาในการใช้

อินเทอร์เน็ต 1-2 วนัต่อสัปดาห์ จาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนใหญ่เป็นคนมีประสบการณ์ในการใชง้าน 

PlayStation Store มากกว่า 1 ปี จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีเคร่ืองเกม PlayStation 4 

เป็นจาํนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 และส่วนใหญ่เป็นคนท่ีใชบ้ตัรเติมเงิน PlayStation Network Prepaid Card 

จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5  

1. พฤติกรรมการใชง้าน PlayStation Store เพ่ือบริโภคเกมแบบดิจิทลับนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากร

ในประเทศไทย ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชง้าน PlayStation Store เพ่ือบริโภคเกมแบบ

ดิจิทลับนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย จาํแนกตามรายดา้น 

รายด้าน ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความหมาย 

ดา้นคาดหวงัถึงประสิทธิภาพในการใชง้าน 6.02 0.93 มาก 

ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม 

ในการใชง้าน 

5.73 0.90 มาก 

ดา้นอิทธิพลทางสังคมในการใชง้าน 6.11 0.94 มาก 

ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ในการใชง้าน   

5.88 0.96 มาก 

ดา้นพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน 4.80 1.44 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นพฤติกรรมการใชง้าน 5.16 1.26 ค่อนขา้งมาก 

รวม 5.61 1.07 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ พฤติกรรมการใชง้าน PlayStation Store เพ่ือบริโภคเกมแบบดิจิทลับนเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมของประชากรในประเทศไทย แบบรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ปรากฏว่า ดา้นอิทธิพลทางสังคมในการ

ใชง้านอยู่ในระดบัมาก (M = 6.11, SD = 0.94) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นคาดหวงัถึงประสิทธิภาพในการใชง้าน อยูใ่น

ระดบัมาก (M = 6.02, SD = 0.93) และน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านพฤติกรรมความตั้ งใจในการใช้งาน อยู่ในระดบั

ค่อนขา้งมาก (M = 4.80, SD = 1.44) 

 

2. ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคเกมแบบดิจิทลัผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย จาก

ขอ้มลูเชิงประจกัษเ์พ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่าง

โมเดลสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการ

ยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบดิจิทลัผ่าน PlayStation Store บนเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทยจากขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

ค่าสถิต ิ เกณฑ์ ค่าที่ได้ ความหมาย 

1. ค่า CMIN/df < 2.00 405.429 / 292 = 1.388 ผา่นเกณฑ ์

2. ค่า GFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1.00) .940 ผา่นเกณฑ ์

3. ค่า AGFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1.00) .904 ผา่นเกณฑ ์

4. ค่า CFI ≥ .90 (เขา้ใกล ้1.00) .977 ผา่นเกณฑ ์

5. ค่า RMSEA < .08 (เขา้ใกล ้0) .031 ผา่นเกณฑ ์

6. ค่า Standardized RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) .075 ผา่นเกณฑ ์

7. ค่า RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) .075 ผา่นเกณฑ ์

8. ค่า HOELTER > 200 346 ผา่นเกณฑ ์
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ CMIN/df = 1.388 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดชันีตรวจสอบความ

กลมกลืน GFI = 0.940, AGFI = 0.904, CFI = 0.977 มีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไปและค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณ

ค่า SRMR = 0.075, RMSEA = 0.031 มีค่านอ้ยกว่า 0.80 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัเกณฑป์ระเมินความสอดคลอ้ง

และความกลมกลืนของโมเดล พบว่าผา่นเกณฑทุ์กค่า สรุปไดว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและ

การใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบดิจิทลัผ่าน PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของ

ประชากรในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี  
 

 
รูปท่ี 2 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบ

ดิจิทลัผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย 
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 จากรูปท่ี 2 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคเกมแบบดิจิทลัผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย พบว่า พฤติกรรม

การใชง้าน PlayStation Store ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 

0.90 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน PlayStation Store  

มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั -0.06 นอกจากน้ีพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน PlayStation Store ไดรั้บอิทธิพลทางตรง

จากความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้าน PlayStation Store ท่ีมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั -0.16 ความคาดหวงัในความ

พยายามใชง้าน PlayStation Store ท่ีมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.42 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และอิทธิพล

ทางสังคมในการใชง้าน PlayStation Store ท่ีมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั -0.05  

 

ตารางท่ี 3 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกม

แบบดิจิทลัผา่น PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย 

ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน 

หมายเหตุ 
ตัวแปรแฝงภายนอก 

พฤติกรรมความต้ังใจ 

ในการใช้งาน (BE) 
พฤติกรรมการใช้งาน (USE) 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางอ้อม 

อิทธิพล 

รวม 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางอ้อม 

อิทธิพล 

รวม 

ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ (PE) -0.16 - -0.16 - -0.14*** -0.14*** สนบัสนุน 

ความคาดหวงัในความพยายามการใชง้าน (EF)  0.42** - 0.42** - 0.38*** 0.38*** สนบัสนุน 

อิทธิพลทางสังคม (SC)  -0.30 - -0.30 - -0.27*** -0.27*** สนบัสนุน 

สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (FC)  - - - -0.06 - -0.06 ไม่สนบัสนุน 

พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน (BE)  - - - 0.90*** - 0.90*** สนบัสนุน 

หมายเหตุ : ***p ≤ 0.001 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าพฤติกรรมการใชง้านไดรั้บอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดจากพฤติกรรมความตั้งใจในการ

ใชง้านมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.90 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.001 และไดรั้บพฤติกรรมทางออ้มจากความคาดหวงั

ในความพยายามการใช้งาน ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพในการใชง้าน และอิทธิพลทางสังคม มีขนาดอิทธิพล

เท่ากบั 0.38, -0.14 และ -0.27 ตามลาํดบัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์ พบว่า รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ

การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบดิจิทลัผ่าน PlayStation Store บนเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์ป็นอย่างดี โดยพฤติกรรมความตั้งใจ

ในการใชง้าน มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชง้าน เน่ืองจากพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านเป็นปัจจยัสําคญั

ท่ีนาํไปสู่พฤติกรรมการใชง้าน  โดยมีความสอดคลอ้งตามทฤษฎี Venkatesh et al. (2003) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ีประกอบดว้ยปัจจยั 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ ความคาดหวงั

ในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงในส่วนของสภาพส่ิงอาํนวย
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ความสะดวกในการใชบ้ริการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมแบบดิจิทลัผ่าน PlayStation Store  บน

เคร่ืองเล่นวิดีโอเกม เน่ืองมาจากผูใ้ชง้านมีอุปกรณ์ในการสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและบริโภคเกมแบบออนไลน์

ไดต้ามตอ้งการ รวมถึงความสะดวกในการใชง้านเพ่ือหาขอ้มูลเกม ไดแ้ก่ ช่ือเกม แนวเกม ขนาดไฟล์เกม ราคาเกม 

อนัดบัความนิยมของเกม อีกทั้งยงัสามารถดาวโหลดและติดตั้งลงในเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมไดท้นัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของพศกร ผอ่งเนตรพานิช และกฤษณา วิสมิตะนนัทน์ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการฟัง

เพลงออนไลน์ของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัดา้นประโยชน์ท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บจากแอปพลิเคชนัฟังเพลง

ออนไลน์อยา่งชดัเจน เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน จาํนวนเพลง แนวเพลงท่ีมีให้เลือกฟัง และขอ้มูลเพลง 

ทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถตดัสินใจเลือกเพลงท่ีตอ้งการฟังได้ดีข้ึนเม่ือเทียบกบับริการในอดีต และในส่วนของความ

คาดหวงัถึงประสิทธิภาพการใชง้าน มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมความตั้ งใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้าน 

PlayStation Store เน่ืองจากว่าผูใ้ชง้านรับรู้ถึงคุณภาพของระบบการชาํระเงินของผูใ้ห้บริการทาํให้เกิดการยอมรับและ

รู้สึกความปลอดภัยในการบริโภคเกมแบบดิจิทลัผ่าน PlayStation Store บนเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของตนเอง ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธีรพฒัน์ จันษร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับบริการชาํระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยดว้ยวิธีการ UTAUT ซ่ึงพบว่า ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการยอมรับการใชง้าน คือคุณภาพของ

ระบบและความปลอดภยัในการใชง้านซ่ึงผูใ้ห้บริการควรสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ชง้าน อีกทั้งในส่วนของความ

คาดหวงัในความพยายามการใชง้าน มีอิทธิพลทางออ้มผา่นพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม

การใชง้าน PlayStation Store เน่ืองมาจากผูใ้ชง้านคิดว่า PlayStation Store มีระบบในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหลาย

ช่องทาง มีขั้นตอนการใชง้านง่ายไม่ซับซอ้น สามารถทาํรายการและดาวโหลดเกมไดอ้ย่างรวดเร็วตามท่ีผูใ้ช้งาน

ตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณตชา โตศุกลวรรณ์ (2554) ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ SMEs ใน

หัวขอ้ความเร็วของระบบเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุด ซ่ึงสามารถนาํไปพฒันาและเพ่ิมคุณค่า

ให้กบัการบริการได ้สุดทา้ย ในส่วนของ อิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลทางออ้มผา่นพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน PlayStation Store เน่ืองมาจากผูใ้ชง้านรู้สึกว่า การบริโภคเกมแบบดิจิทลัผ่าน 

PlayStation Store สามารถดาวโหลดเกมจากเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของตนเองไดโ้ดยตรงตามตอ้งการ ทาํให้ผูใ้ชง้านร่วม

เล่นเกมไดท้นัเวลาอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถพูดคุยหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเล่นเกมกบัผูเ้ล่นคนอ่ืน

ไดท้นัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภานุวฒัน์ กองราช (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์

ของวยัรุ่นในประเทศไทย พบว่าอิทธิพลทางสังคมมีบทบาทในการเกิดพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ซ่ึงทาํให้เกิดการยอมรับและทดลองเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือแลกเปล่ียนขอ้มลูกนั 

จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชนัประเภทร้านค้า

ออนไลน์สําหรับบริโภคสินคา้ในรูปแบบของดิจิทลัเกมหรือดิจิทลัคอนเทนต์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและ

พฒันาแอปพลิเคชัน่ในการบริโภคเกมแบบออนไลน์ในประเทศไทยให้ง่ายต่อการใชง้านเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 1. บทสรุป 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชง้าน

เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบดิจิทลัผา่น PlayStation Store ในประเทศไทยและเพ่ือตรวจสอบความ
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สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นถึง

พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้านโดยตรงและยงัมีอิทธิพล

ทางอ้อมเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวอนัเกิดจากความคาดหวงัในประสิทธิภาพในการใช้งาน,ความ

คาดหวงัในความพยายามและสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านซ่ึงถือว่าเป็นพฤติกรรมการยอมรับและการ

ใชเ้ทคโนโลยอียา่งชดัเจน ดงันั้นจากผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงแอปพลิเคชัน่

ประเภทร้านค้าออนไลน์สําหรับบริโภคสินค้าในรูปแบบของดิจิทลัคอนเทนต์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและ

พฒันาแอปพลิเคชัน่ในการบริโภคเกมแบบออนไลน์ในประเทศไทยให้ง่ายต่อการใชง้านเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 

ของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด 

2. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้

1. ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัประเภทร้านคา้ออนไลน์สําหรับผูบ้ริโภคสินคา้ในรูปแบบดิจิทลัคอนเทนต์ต่างๆ 

ควรหมัน่ตรวจสอบประสิทธิภาพในการใชง้านเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัประเภทร้านคา้ออนไลน์สําหรับผูบ้ริโภคสินคา้ในรูปแบบดิจิทลัคอนเทนต์ต่างๆ 

ควรคาํนึงความสะดวกสบายในการใชง้านให้ง่ายและไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัในอนาคต 

ควรศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านเพ่ือนาํไปพฒันาแอปพลิเคชนัหรือร้านคา้

ออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภาพในการใชง้านและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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ABSTRACT 
The influence of gut fungi against acute colitis is intriguing. While, dextran sulfate sodium (DSS)-induced 

colitis mouse model is a representative model for colitis in patients, Candida albicans, are detectable only in human 
intestine, but not in mouse. Thus, 106 cells/ml of C. albicans were administered in 3% DSS-colitis mouse model to 
explore the influence of the fungi toward the model. 

DSS-C. albicans administration enhanced the severity of colitis model as determined by the increased 
serum IL-6 cytokine level (a pro-inflammatory cytokine).The additive effect of heat-kill C. albicans and 
Escherichia coli toward HT 29 cell, a human colon adenocarcinoma cell line, in the production of IL-8 cytokine, 
neutrophil chemotactic factor, compared to the cells activated with E. coli or C. albicans alone were also 
demonstrated.  

In conclusion, C. albicans enhanced the severity and the inflammatory response in DSS induced colitis 
mouse model.  
Keywords: Colitis, Candida albicans, Gut translocation, Dextran sulfate sodium 

1. Introduction
Dextran sulfate sodium (DSS) induced colitis mouse model is a model that frequently used to represent 

inflammatory bowel disease (IBD) in human. IBD consists of Crohn’s disease (CD) and Ulcerative colitis (UC) that 
are the relapsing systemic inflammatory bowel diseases (Ashton, Harden, & Beattie, 2017; Baumgart & Sandborn, 
2012; Hoarau et al., 2016; Kaser & Blumberg, 2017).  IBD is a worldwide health care problem (Dillman et al., 
2015; Yang & Jobin, 2014) with the increasing trend in the several regions of the world including Asia (Asakura, 
Suzuki, Kitahora, & Morizane, 2008; Baumgart & Sandborn, 2012; Van Leeuwen et al., 1994). 

DSS induces intestinal epithelium cells (IECs) damage and the loss of epithelium tight junction (TJs), 
they are decrease of probiotic and increases enterophathogens bacteria such as E. coli, Sallmonella spp. and 
Pseudomonas aeruginosa. Which, E. coli might be a “mildly pathogenic”, they can adhesion and secretion of 
proteases that the causing of inflammation (Rhodes, 2007). The translocation of intestinal pathogen associated 
molecules (PAMPs) through the injured epithelium cells into the gut circulation or serum is possible. This character 
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leads to the responses of immune system such as the engulfment of pathogens by macrophages and dendritic cells, a 
professional antigen presenting cell (APC). In addition, cytokines and chemokines such as tumor necrosis factor 
(TNF)-α, interferon-γ (IFN- γ), interleukins (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12) are released to recruit and activate 
another immune cells (neutrophils, NK cells, T cells and B cells) at the site of inflection, resulting in tissue damage 
or chronic inflammation (Hooper, 2009; Johansson et al., 2010). 
 The predominant fungi in human Gastrointestinal (GI) tract are C. albicans which could be an 
opportunistic fungal pathogen of candidiasis especially in the immunocompromised host (Kumamoto, 2011). As 
such, (1, 3)-β-D-glucan (BG), the major polysaccharide component in cell wall of C. albicans, (Sherrington et al., 
2017) possibly be recognized through Dectin-1 of innate immune cells (Zheng, Wang, Hu, Yan, & Jiang, 2015) and 
could enhance the severity of DSS induce colitis mouse model. Hence, we tested this hypothesis in a mouse model. 
 
2. Objectives of the study 
 To investigate if C. albicans enhance the severity in DSS induced colitis mouse model. 
 
3. Materials and methods 

C. albicans preparation 
 C. albicans ATCC 90028 (Microbiologics, Saint Cloud, Minnesota, USA), a Fluconazole susceptible 
strain (minimal inhibitory concentration 0.25-1 μl/ml) was used. C. albicans were cultured in Sabouraud dextrose 
broth (SDB) overnight and counted the cells in hemocytometer, 1x106 cells/ml, live cells for gavages mice model 
and was counted 5x105 cells/ml heat-kill before used to induced local inflammation. Heat-kill C. albicans were 
prepared by immersion in a water bath at 60 °C for 1 h. 
 
 Animal models  
 Male C57BL/6 mice, 8 weeks old, National Laboratory Animal Center (ICR), Nakhornpathom, Thailand 
were used. The US National Institutes of Health (NIH) animal care and use protocols were followed. 

 Induction of colitis and gavages C. albicans 
 Animals were randomly divided into four groups (n=7 each group). Colitis was induced with DSS, 
molecular weight 40 KDa (SIGMA-ALDRICH, Co., 3050 spruce Street, St. Louis, MO 63103 USA). The DSS 
group was starting given 3.0% DSS at the first day. The DSS and C. albicans group was gave 3.0% DSS followed 
by gavages 1x106 cells/ml live C. albicans (0.5 ml) or water control (placebo group) administer in the individual 
mouse at the first day. Body weight were measured before experiment and every twice diary after induced colitis. 
Blood collection was performed at indicated time point by tail vein and at sacrifice with cardiac puncture under 
isofurane anesthesia, 7 days post-DSS, respectively (Fig 1A.). 
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    Fig 1.  C. albicans enhanced DSS induce colitis severity design. 
 
  Mouse blood sample analysis  
 Blood samples were collected, centrifugation at 3000x g, 4 °C, 15 min, the serum were collected and 
stored at -80 °C until used (Zhang et al., 2017). Serum IL-6 cytokine was measured with ELISA assay (BioLegend). 

E. coli preparation 
 E. coli ATCC 25922 were cultured in Nutrient broth (NB) overnight and then counted the cells by 
spectrophotometer at a concentration 1x109 cells/ml before used. Prepared heat-kill by immersion in a water bath at 
60 °C for 1 h (Schmied, Rupa, Garvie, & Wilkie, 2012). 

Cell lysate preparation 
 C. albicans and E. coli were prepared by vigorous sonication of heat-kill cells (Sonics Vibra Cell, VCX 
750, Sonics & Materials Inc., Newtown, CT, USA) until a homogenous solution was form. Mix complete 
homogenate and the supernatant after centrifugation of the preparation were used as heat-kill C. albicans or E. coli 
and lysate, respectively (Panpetch et al., 2017). 

Induction of human colon adenocarcinoma cell line HT29 cytokine production 
 Homogenous solution of C. albicans and E. coli were co-incubated with human colon adenocarcinoma 
cell line HT29 (HT 29 cell line) (1x105 cells/well) in culture plate for 24 h. Then, collected the supernatant and 
measured for IL-8 cytokine release by ELISA assay (BioLegend).  
 Statistical analysis: 
  Data was analyzed as mean ± standard error (SE) and the difference between groups were examined for 
statistical significance by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Bonferroni analysis for the multiple 
groups comparison. Which, analyses were performed with GraphPad Prism 6 software (Suite 230 La Jolla, CA 
92037 USA). A P-value < 0.05 was interpreted as a statistical significant.  
 

1
1 
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4. Results 
Oral administration of live C. albicans induced colitis severity in mouse model  
The severity of colitis, C. albicans administration at 1x106 cells/ml with 3% DSS, was demonstrated by 

weight loss. Mice should be monitored twice daily for body weight and present occult blood in stool,  showed onset 
of disease in 3 days after 3% DSS treatment, continuously decreased, 28% were showed occult blood in 5 days and 
present in all mice 7 days after treatment. While, the administration ether 1x106 cells/ml per mouse 3% DSS alone 
was showed only weight loss 6.25 % (Fig 2.). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2. Body weight analysis of mice with C. albicans 1x106 cells/ml, 3% DSS induced colitis, 3% DSS 

induced colitis with C. albicans 1x106 cells/ml compared with placebo group (A), compared with C. albicans 1x106 

cells/ml group (B) was analyzed (n=7/group); *, p < 0.05; #, p < 0.0001. 
Serum IL-6 cytokine was increased in C. albicans-DSS induced colitis mouse model 
The level of serum IL-6 cytokine represent to systemic inflammatory response in mouse model, showed 

higher in  1x106 cells/ml C. albicans administration with DSS induced colitis group (257.7 ± 42.93 pg/ml) followed 
by 1x106 cells/ml C. albicans alone (139.6 ± 26.1 pg/ml), 3% DSS alone (104.43 ± 45.53 pg/ml) and placebo (78.8 
± 26.5 pg/ml), respectively (Fig 3.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**, p < 0.0001.              Fig 3. Serum IL-6 level (n=7/group); *, p < 0.05; 

2 

3 
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IL-8 cytokine was increased in human colon adenocarcinoma cell line (HT-29) against bacteria and 
fungus  

The in vivo study were showed loss of body weight (Fig 2.) and increased serum IL-6 (Fig 3), suggested 
that C. albicans enhanced severity in DSS induced colitis mouse model. To support the important role of IECs 
response to C. albicans, we incubated heat-kill and lysate of C. albicans with or without E. coli, as the 
representative of fungi and pathogenic bacteria in colon, respectively. As such, fungi with bacteria induced the 
higher level of IL-8, an important inflammatory cytokine, in comparison with fungi or E. coli alone (Fig 4.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4. Heat-killed lysate showed additive effect to enhanced HT29 cell line to secreted IL-8 cytokine level 
(n=12/group); *, p < 0.05; *, p < 0.0001; ##, p < 0.0001. 

 
5. Discussion 
 Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic colitis of colon. The actual causes of these diseases are 
remained unknown (Baumgart & Sandborn, 2012), but the current hypothesis implies epithelial barrier defects with 
the presentation of gut micro-organisms. As such, 3% DSS is the chemical agent that causes intestinal epithelial 
damage (Perse & Cerar, 2012)which is commonly used as DSS induced colitis mouse model (Johansson et al., 
2010; Qiu et al., 2015; Zhang et al., 2017). 

Interestingly, C. albicans is the predominant fungal species in human intestine but not in mouse. Thus, the 
administration of fungi in DSS induced colitis mouse model might be more closely to the colitis in human.            
C. albicans at 1x106 cells/ml was used because of the induction of positive fecal culture without candidemia. It is 
possible that C. albicans in gut enhances the severity of DSS induced colitis mouse model. Indeed, colitis with       
C. albicans administration induced the more severe colitis as determined by the higher serum IL-6 level compare to 
DSS induced colitis alone but non-difference in weight loss. Moreover, in the in vitro study, we observed that the 
production of IL-8 cytokine, neutrophils chemokine in inflammatory response, from HT-29, an intestinal cell line, 

4 
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was higher with the induction by heat-kill E. coli plus heat-kill C. albicans in comparison with the induction by 
each molecules alone. This probably because the additional induction of TLR with Dectin-1 by the induction of 
molecules from E. coli and fungi, respectively. For an example, TLR-5 and TLR-4 in epithelial cells are important 
for the recognition of flagella endotoxin (Kawai & Akira, 2010), respectively, from E. coli. Dectin-1 is responsible 
for the recognition of (13)-β-D-glucan, a molecule of fungal cell wall structure. Thus, the combination E. coli 
and heat-kill C. albicans demonstrated an additive effected on intestinal epithelium compare with the induction 
with each molecule alone. The fungal and bacteria molecules were activated immune responses that probably lead 
to the more severity in mouse model.  

 
6. Conclusion 

In conclusion, C. albicans enhanced the severity and the inflammatory response in DSS induced colitis 
mouse model as determined by the higher serum IL-6 level that probably due to the additive activation of the cell 
wall molecules from E. coli and fungi. 
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ที่ถูกท าลายโดยระบบภูมิคุ้มกันตัวเองในหนูเมาส์ 

SELECTION OF CYTOKINE - INDUCED KILLER CELLS 
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บทคดัย่อ 
โรคตบัอกัเสบท่ีถูกท าลายโดยระบบภูมิคุม้กนัตวัเองมีสาเหตุเกิดจากภูมิตา้นทานท าลายเซลล์ตบัโดยตรง

ปัจจุบนักลไกการเกิดโรคยงัไม่ทราบแน่ชดั อาการของผูป่้วยโรคตบัอกัเสบมกัจะน าไปสู่โรคตบัแข็งและมะเร็งตบั 
การรักษาโรคน้ีท าโดยการใชย้ากดภูมิคุ ้มกนัและปลูกถ่ายตบัซ่ึงจะท าให้เกิดผลข้างเคียง ค่ารักษาโรคสูง และยงัมี
แนวโน้มท่ีจะสามารถกลบัมาเป็นโรคไดอี้ก ดงันั้นการรักษาทางเลือกโดยวิธีภูมิคุม้กันบ าบดัจึงถูกน ามาใชโ้ดยให้
เซลลเ์ขา้สู่ผูป่้วย การศึกษาท่ีผ่านมาแสดงถึงคิลเลอร์เซลล์ท่ีถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์ หรือ เซลล์ทีท่ีมีคุณสมบติัของ
เซลล์เพชรฆาตซ่ึงมีศกัยภาพในการรักษาโรคเก่ียวกับตับหลายชนิด งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลในเชิง
ป้องกนัของคิลเลอร์เซลล์ท่ีถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์ในหนูเมาส์ โดยเล้ียงคิลเลอร์เซลล์จากต่อมไทมสัและมา้ม ดว้ย
โพรโทคอลเล้ียง เติมไซโตไคน์  IFN-g, anti CD-3 ในวนัแรกของการเล้ียงเซลล์ และเติม IL-2 ทุก 2 หรือ 3 วนั 
จากนั้นน าคิลเลอร์เซลลท่ี์ถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์มาตรวจสอบดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์เซลลอ์ตัโนมติั พบว่าคิลเลอร์เซลล์
ท่ีถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์จากต่อมไทมสัหลงัการเล้ียงมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะน ามาใชฉี้ดเพ่ือดูผลต่อภาวะตับ
อกัเสบในหนูเมาส์ 
ค าส าคญั:โรคตบัอกัเสบท่ีถูกท าลายโดยระบบภูมิคุม้กนัตวัเอง, คิลเลอร์เซลลท่ี์ถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์, ต่อมไทมสั 

ABSTRACT 
Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic inflammatory disease of liver that the pathogenic mechanisms of 

AIH have not yet been clarified. All patients with AIH lead to cirrhosis and liver cancer. Presently the best feasible 
medicines of AIH need aid immunosuppressive medications and liver transplantation which have many side effects, 
high cost and sustained remission. Thus, immunotherapy is an alternative therapy in which cellular material is 
injected into a patient. Many previous studies showed cytokine induced killer (CIK) cells, T lymphocytes that have 
a phenotype of NK cells, have a potential to against several diseases associated with liver. The current research 
aims to examine protective effects of CIK cells on AIH in mice.  CIK cells cultured from thymus and spleen were 
then used to develope a protocol for generating CIK cells by adding interferon gamma (IFN-g), monoclonal 
antibody (mAb) against CD3 on day 0  and interleukin-2 (IL-2) every 2 or 3 day then flow cytometry were used to 
analyze CIK cells. The result suggest that cell from thymus were suitable for this study. 
Keywords: Autoimmune Hepatitis, Cytokine - induced killer cells, Thymus  
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1. บทน า 
โรคตบัอกัเสบท่ีถูกท าลายโดยระบบภูมิคุม้กนัตวัเอง (autoimmune hepatitis: AIH) เป็นโรคตบัอกัเสบซ่ึง

เกิดจากระบบภูมิคุม้กนัของตวัเองท าลายเซลล์ตบั โดยการตอบสนองของภูมิตา้นทานจะท าให้เกิดการอกัเสบท่ีตบั 
ทั้งน้ีไม่ทราบสาเหตุแน่ชดัว่าเกิดข้ึนจากอะไร (Czaja etal., 2016) แต่จากงานวิจยัก่อนหน้าน้ีเช่ือว่ามีปัจจยัทางดา้น
พนัธุกรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคดงักล่าว ลกัษณะของการเกิดโรคคือการเหน่ียวน าให้เม็ดเลือดขาวชนิด T-
cell ของระบบภูมิคุม้กนัภายในร่างกายไปก าจดัเซลล์ตบัน าไปสู่กระบวนการอกัเสบในตบัต่อไป (Vergani et al., 
2002; Czaja et al., 2007) โดยกลไกการเกิดโรคจากการศึกษาก่อนหนา้น้ีจากการกระตุน้หนูให้เกิดการท าลายเซลลต์บั
ของตวัเองดว้ย Concanavalin A (con A) สารดงักล่าวจะไปกระตุน้เซลล์ในระบบภูมิคุม้กนับริเวณต่าง ๆ ในร่างกาย 
และจะส่งสัญญาณการอกัเสบ (inflammatory signaling) ไปยงั Kupffer cells ภายในตบัโดยจะไปกระตุน้ให้เม็ดเลือด
ขาวท่ีปกติให้เกิดการปลดปล่อยไซโตไคน์ชนิดต่าง ๆ เช่น Tumor necrotic factor (TNF) - a,  Interferon (IFN) - g ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของระดบั chemokines, adhesion molecules, tissue factor, endothelin-1 และ inducible nitric 
oxide synthase (iNOS) น ามาสู่การท าลายเซลลต์บัก่อให้เกิดโรคตบัอกัเสบในท่ีสุด (Fujita et al., 2015) 

อาการของโรค AIH ท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือเหน่ือยลา้ และอาจมีอาการอยา่งอ่ืน ๆ เกิดร่วมข้ึนได ้เช่น ตบัโต
, ตวัเหลืองตาเหลือง, คนั, ผืน่ตามผวิหนงั,  ปวดตามขอ้, มีเส้นฝอยปรากฏตามผิวหนัง ลกัษณะเหมือนตาข่ายใยแมง
มุมบนผวิหนงั, คล่ืนไส้, อาเจียน, เบ่ืออาหาร, ปัสสาวะด า และอุจจาระซีด เป็นสีเทา (Czaja et al., 2005; Kogan et al., 
2002; Feld et al., 2005; Kessler et al., 2004) ในผูป่้วยท่ีมีอาการหนักแลว้ อาการท่ีเกิดมกัจะเป็นอาการของโรคตบั
เร้ือรัง โดยจะมีอาการ มีน ้ าในช่องทอ้ง (ascites) มีความรู้สึกนึกคิดสับสน หากเกิดในสตรีเพศ จะไม่มีประจ าเดือน
เหมือนคนปกติ อาการของคนเป็น AIH จะมีตั้งแต่ลกัษณะอาการไม่มากจนกระทัง่ถึงรุนแรง และ กว่า 70% เกิดข้ึนใน
เพศหญิง (Manns etal., 2010) จากการศึกษาพบว่ากว่า 40 % ของผูป่้วยเป็นโรคท่ีไม่ไดรั้บการรักษาจะเสียชีวิตภายใน 
6 เดือน และบ่อยคร้ังท่ีพบว่าผูป่้วยท่ีรับการรักษาทนัก็จะมีการพฒันาของโรคไปเป็นโรคตบัแข็ง (cirrhosis) หรือพบ
เลือดออกภายในตบั (hemorrhage) (Mistilis et al., 1968; Soloway et al., 1972) ปัจจุบนัการรักษาโรค AIH นั้นเป็น
เพียงการชะลอการเกิดโรคหรือป้องกนัไม่ให้เกิดการด าเนินไปของโรคจนเป็นโรคตบัแข็งและมะเร็งตบั ท าโดยการ
ให้ยาจ าพวก คอร์ติโคสเตียรอยด ์ซ่ึงออกฤทธ์ิตา้นภูมิแพ ้(prednisone) ท าให้บรรเทาอาการในระดบัหน่ึงได ้ทั้งน้ีกว่า 
90 % ของผูป่้วยท่ีรักษาดว้ย prednisone จะตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัยากดภูมิคุม้กนั (azathioprine, mycophenilate, mofetil 
หรือ methotrexate) เพ่ือท่ีจะบรรเทาอาการหลังจากการให้สารจ าพวก สเตียรอยด์ อย่างไรก็ตามการรักษาด้วย 
prednisone ในระยะสั้นและระยะยาวมกัก่อให้เกิดผลขา้งเคียงจากยาได ้เช่น หน้าวงพระจนัทร์หรือหน้าสเตียรอยด์, 
สิว, หลังคอมีไขมนัสะสม และเบาหวาน เป็นตน้ หรืออาจมีอาการอกัเสบเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวได ้อย่างไรก็ตามมี
การศึกษาและพฒันายาในกลุ่มเดียวกนัคือ budesonide ท่ีมีผลต่อการอกัเสบภายในตบัโดยตรงและมีฤทธ์ิขา้งเคียงต่อ
อวยัวะอ่ืน ๆ น้อยลง ทั้งน้ีการศึกษาดงักล่าวก็ยงัไม่สามารถท่ีจะประเมินผลในระยะยาวไดแ้ละยงัไม่มีการรักษา
ทางเลือกวิธีใดท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคน้ีให้หายขาด (Ichai etal., 2007; Manns et al., 2010; Seto, 2015) 

คิลเลอร์เซลลท่ี์ถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์ (cytokine – induced killer cell: CIK) คือ เมด็เลือดขาวชนิด T-cell ท่ี
ผ่านการกระตุน้ดว้ย anti - CD3 monoclonal antibody, interleukin (IL)-2, IL-1 และ interferon gamma (IFN-g) โดย
การออกฤทธ์ิการท าลายของ CIK ไม่ข้ึนสารไกลโคโปรตีนบนผิวเซลล์เป้าหมาย (major histocompatibility complex 
หรือ MHC) โมเลกุล MHC ในมนุษยจ์ะเรียกว่า human leukocyte antigen (HLA) (Schmidt-Wolf et al., 1991; 
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Verneris et al., 2004) จากการศึกษาโรคตบัอกัเสบโดยใชเ้ซลล ์CIK นกัวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล ์CIK ออกฤทธ์ิโดยไป
ยบัย ั้งการเพ่ิมจ านวนไวรัสในผูป่้วยไวรัสตบัอกัเสบแบบเร้ือรังไดดี้ (Sun et al., 2006) ทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) 
และในสัตวท์ดลอง (in vivo) เน่ืองจากเซลล ์CIK สามารถท าลายเซลลผ์ดิปกติหรือมะเร็งโดยไม่ข้ึนกบั MHC (กวิญ ลี
ละวฒัน์ และคณะ, 2555) จากการศึกษาพบว่าเซลล ์CIK มีการแสดงออกของ CD4 (โมเลกุลโปรตีนบนผิวของ helper 
T cell หรือ TH) และ CD8 (โมเลกุลโปรตีนบนผวิของ cytotoxic T cell หรือ TC) นอกจากนั้นส่วนใหญ่ของเซลล์ CIK 
จะมีการแสดงออกของ CD3 (โมเลกุลโปรตีนบนผิวของ T cell โดยทัว่ไป) และ CD56 (โมเลกุลโปรตีนบนผิวของ 
natural killer cell หรือ NK) บนผวิเซลล์ นั่นหมายถึงมีการแสดงออกลกัษณะทั้ง T-cell และ natural killer (NK) cell 
ในเซลลเ์ดียวกนั จากการศึกษาพบว่า เซลล์ CIK ท่ีไดจ้ากผูป่้วยเอง (autologous CIK) มี ความสามารถในการท าลาย
และยบัย ั้งการแบ่งตวัของเช้ือไวรัสตบัอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งตบั (Shi et al., 2009) นอกจากน้ียงัพบว่าในกลุ่มผูป่้วย
บางรายท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการใชเ้ซลล์ CIK ร่วมกบัเดนดริติคเซลล์ (dendritic cell)  สามารถลดปริมาณสาร
พนัธุกรรมของไวรัส น ามาสู่ความสามารถในการยบัย ั้งไวรัสของเซลล์ดังกล่าว ในส่วนของโรค AIH ยงัไม่มีการ
ศึกษาวิจยัโดยใชเ้ซลล ์ทั้งน้ีโรค AIHเป็นโรคท่ีเกิดจากเม็ดเลือดขาวของตวัเองซ่ึงเป็นเซลล์ปกติ เซลล์ CIK น่าจะไม่
สามารถท าลาย และอาจจะเป็นการท าลายเซลล์ตบัเพ่ิมอีกดว้ย จากไซโตไคน์ท่ีปล่อยออกมาลว้นมีผลต่อการท าลาย
เซลลโ์ดยตรง เช่น IFN-g, Granzyme B และ Perforin  จึงเป็นท่ีน่าสงสัยว่าเซลล ์CIK จะมีบทบาทอยา่งไรต่อโรค และ
หากมีผลช่วยให้พยาธิสภาพของโรคดีข้ึนจะมีกลไกอยา่งไรซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งคน้หาค าตอบต่อไป 

อย่างไรก็ตามการศึกษาเซลล์ CIK ในผูป่้วย AIH ยงัมีน้อยมากทั้งในระดับสัตวท์ดลอง และทางคลินิก 
ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและตรวจสอบผลของเซลล ์CIK ต่อโรคตบัอกัเสบ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือคดัเลือกเซลลท่ี์จะน าศึกษาผลในเชิงป้องกนัของคิลเลอร์เซลลท่ี์ถูกชกัน าดว้ยไซโตไคน์ในหนูเมาส์ 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 สอบสวนเอกสารและขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 
ไดรั้บการอนุมติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการเล้ียง การใชแ้ละการผลิตสัตวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 เลขท่ีโครงการ 1673020 
 

3.2 สัตว์ทดลอง 
ใชห้นูเมาส์ C57BL/6Mlac อายุ 6 ถึง 8 สัปดาห์ น ้ าหนักตวั 20 - 25 กรัม จากศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท าการเล้ียงภายใตร้ะบบท่ีปลอดเช้ือและวงจรการให้แสงสลบัแบบ 12 ชัว่โมงสว่างกบั 12 ชัว่โมง
มืด (8.00 – 19.00 น.) อุณหภูมิ 22±1 °C ความช้ืน 30 – 70 % โดยไดรั้บน ้ าและอาหารอย่างอิสระ (Ad Libitum) 
จากนั้นท าการแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตวั) ดงัน้ี 1. กลุ่ม donor 2. กลุ่มท่ีไดรั้บสารและเซลล์ CIK (recipients) เป็นกลุ่มท่ี
ไดรั้บ Con A และ เซลล ์CIK เพ่ือดูผลในเชิงป้องกนั  

 

3.3 การเตรียมและวเิคราะห์เซลล์ CIK จากหนูทีเ่ป็น donor 
ท าการการุณยฆาตและผ่าตดัหนูแลว้น าต่อมไทมสั (thymus) และมา้ม (spleen) ออกมาเพ่ือท าการเก็บเม็ด

เลือดขาวชนิด T-cell ท าการเล้ียงเซลลจ์นกระทัง่ไดจ้  านวนเซลลใ์นจานเล้ียงจานละ 30 ลา้นเซลล์ โดยเล้ียงในอาหาร
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เล้ียงเซลล์ซ่ึงประกอบดว้ย 10 % fetal bovine serum (FBS), 100 U/mL penicillin, 100 U/mL streptomycin, 2,000 
U/mL IFN-g โดยบ่มไวท่ี้อุณหภูมิ 37 °C ในบรรยากาศท่ีมี 5 % CO2 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นจะเติม IL-2 และ 
antiCD3 antibody ท่ีความเขม้ขน้ 1,000 U/mL และ 50 ng/mL ตามล าดบั โดยเติม IL-2 ทุก ๆ 2 ถึง 3 วนั เป็นเวลา 21 
วนัตามล าดบั ท าการตรวจสอบการเพ่ิมของจ านวนเซลล์ CIK  ลกัษณะท่ีแสดงออก (phenotype) ของเซลล์ CIK คือ
โมเลกุลโปรตีนบนผิวเซลล์ (cluster of differentiation หรือ CD) และเอนไซม์ภายในเซลล์ CIK คือ IFN-g, 
Ggranzyme B และ Perforin ในวนัท่ี 21 ก่อนน ามาทดลอง 

ท าการวิเคราะห์เซลลโ์ดย น าเซลล์ CIK ท่ีไดจ้ากการบ่มแลว้จะถูกยอ้มดว้ยแอนติบอดีติดสีเพ่ือตรวจสอบ
โปรตีนบนผวิเซลลคื์อ CD3 และ NK 1.1 เป็นเวลา 30 นาทีท่ีอุณหภูมิ 4 °C จากนั้นชะลา้งดว้ย staining buffer  2 คร้ัง 
(250 µL ต่อ 1 microwell plate และ 1 mL ต่อ 1 หลอด) ก่อนน าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 500 xg และยอ้มดว้ย BD Perm/WashTM 

buffer ท่ีมีแอนติบอดีติดสีอยูเ่พ่ือตรวจสอบไซโตไคน์ภายในเซลล์คือ IFN-g, Granzyme B และ Perforin เป็นเวลา 30 
นาทีท่ีอุณหภูมิ 4 °C ในท่ีมืด จากนั้นชะลา้งดว้ย 1x BD Perm/WashTM buffer  2 คร้ัง (1 mL ต่อ 1 หลอด และ 250 µL 
ต่อ 1 microwell plate) นอกจากน้ีน าเซลลไ์ปบ่มดว้ย PMA และ ionomycin เป็นเวลา 24 ชัว่โมงเพ่ือตรวจสอบค่าของ
ไซโตไคน์เปรียบเทียบกบั โพรโทคอลดั้งเดิม  สุดทา้ยท าการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง flow cytometry 
 

4. ผลการวจิัย 
1. ผลการวิเคราะห์เซลลด์ว้ยเคร่ืองวิเคราะห์เซลล์อตัโนมติั (Flow cytometry) พบว่าหลงัการเล้ียงเซลล์เม็ด

เลือดขาวท่ีไดจ้ากต่อมไทมสั ไดผ้ลดงัน้ี NK1.1 41.60%, IFN-g 5.43%, Granzyme B 58.96% และ Perforin 9.14% 
ส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวท่ีไดจ้ากมา้มไดผ้ลดงัน้ี NK1.1 3.66%, IFN-g 0.93%, Granzyme B 14.51% และ Perforin 
0.65%  

 
รูปท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์เซลลด์ว้ยเคร่ืองวิเคราะห์เซลลอ์ตัโนมติั  

ของต่อมไทมสั ดว้ยโพรโทคอลเล้ียงเซลล ์21 วนั 
 

 
รูปท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์เซลลด์ว้ยเคร่ืองวิเคราะห์เซลลอ์ตัโนมติั ของมา้มดว้ยโพรโทคอลเล้ียงเซลล ์21 วนั 
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         2. ผลการวิเคราะห์ค่าของไซโตไคน์ เปรียบเทียบระหว่างโพรโทคอลดั้งเดิมและโพรโทคอลท่ีบ่มดว้ย PMA และ 
ionomycin เป็นเวลา 24 ชัว่โมง พบว่าโพรโทคอลท่ีบ่มดว้ย PMA และ ionomycin เป็นเวลา 24 ชัว่โมงไดค่้าต่างๆดงัน้ี 
IFN-g 8.56%, Granzyme B 53.40% และ Perforin 8.31% 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์เซลลด์ว้ยเคร่ืองวเิคราะห์เซลลอ์ตัโนมติั ของมา้มดว้ยโพรโทคอลท่ีบ่มดว้ย 
PMA และ ionomycin เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

 

5. การอภปิรายผล 
จากผลการทดลองพบว่าเซลลเ์มด็เลือดขาวท่ีน ามาจากต่อมไทมสัและมา้ม เม่ือผา่นการเล้ียงตามโพรโทคอล

ดั้งเดิมแลว้พบว่า คิลเลอร์เซลล์ท่ีไดจ้ากต่อมไทมสัเหมาะสมแก่การน ามาทดลองมากกว่าสอดคลอ้งกบัการทดลอง
ของ Sunita และคณะในปี 2016 (Sunita etal., 2016)  ท่ีใชเ้ซลล์เม็ดเลือดขาวจากต่อมไทมสั และจากการบ่มคิลเลอร์
เซลลด์ว้ย PMA และ ionomycin เป็นเวลา 24 ชัว่โมงก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์เซลล์อตัโนมติัพบว่า 
ค่าต่างๆของไซโตไคน์คือ IFN-g, Granzyme และ Perforin ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั แต่จากผลการทดลองจะ
เห็นแนวโนม้ของค่าของ IFN-g มีค่าสูงข้ึน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการทดลองสรุปไดว้่า คิลเลอร์เซลล์จากต่อมไทมสั เหมาะสมต่อการน าไปทดลองผลของคิลเลอร์

เซลล์ต่อภาวะตบัอกัเสบในหนูไมซ์มากกว่าคิลเลอร์เซลล์จากมา้ม และ คิลเลอร์เซลล์ท่ีจะน ามาวิเคราะห์เซลล์ดว้ย
เคร่ืองวิเคราะห์เซลล์อตัโนมติัควรน ามาบ่มดว้ย PMA และ ionomycin เป็นเวลา 24 ชัว่โมงก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์ 
เน่ืองจากเห็นแนวโนม้ของ IFN-g ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าควรจะท าการทดลองแบบเดิมซ ้ าเพ่ือให้เห็นค่าของไซ
โตไคน์ท่ีชดัเจนมากข้ึน 

บทความน้ีใช้เป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

กติตกิรรมประกาศ  
งานวิจยัในคร้ังน้ีจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะอาจารยแ์ละทีมนกัวิจยัจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัและ ศิริราชพยาบาล 
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ขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร .จนัทร์เพ็ญ จนัทร์เจา้ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้ค  าแนะน า และค าปรึกษา
ตลอดการท างานวิจยั 

ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์กิติพงศ ์สุนทราภา อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีให้ค  าแนะน า และ
ถ่ายทอดประสบการณ์งานทางดา้นภูมิคุม้กนัวิทยา 

ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ณฐัพจน์ วาฤทธ์ิ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา เจริญพร  ท่ีช่วย
ให้งานวิจยัผา่นไปไดอ้ยา่งดี 

ขอบพระคุณ คุณพรรณวดี เปล้ืองนุช และคุณพรพิมล เอกอุดมสุข ท่ีช่วยเหลือในห้องปฏิบติัการและให้
ค าแนะน าต่างๆ 

ขอบพระคุณ ทุน 72 พรรษา จากบณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีมอบทุนการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา 
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ABSTRACT 

Encephalopathy is an alteration of the mental status due to brain injury or metabolic derangement. The 

encephalopathy from the direct brain injury in several conditions increases the mortality rate and lead to dementia, 

seizures and coma. On the other hand, the encephalopathy from metabolic abnormality is reversible after the 

correction of the metabolic defect. Therefore, an indicator representing encephalopathy of the direct brain injury is 

necessary. MicroRNA-137 (miR-137) is a small RNA that specifically found in brain, and its function is to control 

brain development and cell proliferation. The objective is to investigate the association of miR-137 and 

encephalopathy. In this study, we selected 2 models associated with encephalopathy including sepsis and uremia, 

the encephalopathy of direct ischemic brain injury and from metabolic defect, respectively. C57BL/6 mice were 

separated in 3 groups; sham control (n=8), septic encephalopathy (cecal ligation and puncture model) (n=8) and 

uremia (bilateral nephrectomy model) (n=9). Sera were collected for miRNA isolation after 24-hour. The miR-137 

expression was determined by real-time polymerase chain reaction (PCR). The results showed both of 

encephalopathy models have elevated of miR-137 expression compared to normal controls. In conclusion, the miR-

137 expression might be a potential indicator for diagnosis encephalopathy-related disease, however, could not 

differentiate between direct brain injury and metabolic encephalopathy. 

Keywords: microRNA, encephalopathy, sepsis-induced encephalopathy, uremic-induced encephalopathy, 

microRNA-137, indicator. 

1. Introduction

Encephalopathy is an alteration of mental stage that associated with disease, damage, or malfunction of 

the brain. There are several causes which can induce encephalopathy; however; infection, liver damage, anoxia, and 

kidney failure are common causes of this condition. The symptom of encephalopathy is highly broad range from 

mild alteration in mental status (memory loss or subtle personality alteration) to severe (dementia) and fatal 

manifestations (seizures, coma, or death). Moreover, patients who have encephalopathy from any causes show the 

higher mortality rate than patient without encephalopathy (Eidelman et al., 1996; Shawcross et al., 2011). In 

addition, the patients with encephalopathy are trend to stay in Intensive Care Unit (ICU) longer than patient without 

encephalopathy and have a higher risk of infectious complications (Bleck et al., 1993). Currently, the diagnosis of 
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encephalopathy is usually made with clinical signs and symptoms with several tests; including mental status tests, 

memory tests, and coordination tests, which are time consuming and labor intensive. Thus, the biomarker indicating 

encephalopathy will be easier but is still lacking. Because of these, finding a biomarker to identify encephalopathy 

condition, use together with, and clinical examination tests is essential. 

MicroRNAs (miRNAs) are small endogenous non-coding RNA with approximately 21-25 nucleotides in 

length. The function of miRNAs is to regulate many biological processes in a wide variety of organisms (plants, 

animal and virus) through binding the target mRNAs and cleavage or preventing protein synthesis (ChenandQin, 

2015). Not only gene regulation, miRNAs play an important role in various cellular functions including 

organogenesis, cell proliferation, cell differentiation, apoptosis, and immune responses (Dai et al., 2016; Huang et 

al., 2015; Parkes et al., 2015).  Recently, it is known that many miRNAs were useful biomarkers for the diagnosis 

of several diseases (Mall et al., 2013; Silva et al., 2015). The abnormality of miRNA expression represents cellular 

malfunctions in these conditions.  

As such, miR-137 is a brain-enriched miRNAs that has significant regulatory roles on brain functions, 

including proliferation and differentiation (Sun et al., 2011) which is enriched during hippocampal formation 

(Wright et al., 2013). Besides, dysfunction of miR-137 is associated with mental illness and human cancer 

(neuroblastoma and glioblastoma multiform) (Silber et al., 2008; Whalley et al., 2012). A previous study found that 

the miR-137 also involved in controlling genes involved in psychosis (Steinberg et al., 2011). Hence, miR-137 is an 

interesting indicator for encephalopathy in this study.  

 

2. Objectives of the study 

To investigate the association between miR-137 and encephalopathy conditions. 

 

3. Materials and methods 

Animal model 

C57BL/6 mice weight 20 – 25 g were used in this study. The mice were received standard mice chow and 

water during the entire experiment. In this report, we chose 2 models (sepsis and kidney failure) to represent 

encephalopathy. For sepsis-induced encephalopathy (n=8), we chose cecal ligation and puncture in this model. 

Mice were opened abdomen and tightly ligated the cecum with 6.0 silk then punctured with 21-gauge needle. After 

that, the cecum was returned to the peritoneal cavity, and the abdomen was closed with 6.0 silk. For uremic-induced 

encephalopathy (n=9), we used bilateral nephrectomy model. Both kidneys were removed through abdominal 

incision. Then, the abdomen was closed with 6.0 silk. For sham control (n=8), the abdomen were opened and closed 

by silk 6.0. Ibruprofen syrup was used as an analgesic drug post operatively. Animals were monitored thereafter, 

and sacrificed at 3, 6, and 24 hour after surgery for a sepsis-induced encephalopathy and uremic-induced 

encephalopathy. 
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Preparation of Plasma collection 

When the mice were sacrificed at 3, 6, and 24hour of sepsis-induced and uremic-induced encephalopathy 

model, blood was collected in EDTA tube to prevent blood clotting via cardiac puncture, then centrifuged at 3,000 

x g for 15 minutes at 4ºc. Plasmas were collected at -80ºc. 

Isolation and expression of miRNA 

 Total RNAs of 200 µl of plasma were extracted by using QIAGEN serum/plasma miR-Neasy kit 

(QIAGEN, Hilden, Germany) according to the manufacturer’s instruction. The microRNAs were converted to 

cDNA by RT-PCR according to TaqMan™ MicroRNA Assays kit (Applied Biosystems, Waltham, MA USA). 

Briefly, 2.5 µ of total RNA was reverse transcribed to cDNA using Multiscribe reverse transcriptase (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA USA) and the stem-loop RT primer (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA 

USA) in a scaled down (7.5 µl) RT reaction: Each reaction should be comprised of 1.405 µl H2O, 0.5 µl 50X  

Reverse-Transcription Buffer, 0.095 µl RNase-Inhibitor (20 U/µl), 0.75 µl 10 mM dNTPs with dTTP, 0.5 µl 

Multiscribe Reverse Transcriptase (50U/µl), 1.5 µl RT primer. For the conditions of RT-PCR using 4 steps, first is 

temperature at 16º c for 30 minutes. Next, using temperature at 42º c for 30 minutes. Third step is temperature at 

86º c for 5 minutes and hold on at 4º c. Primer sequence; UUAUUGCUUAAGAAUACGCGUAG (mmu-miR-137-

5p, assay ID 001129) was purchased from Thermo Fisher Scientific. The cDNA samples were used for quantitative 

real-time PCR through TaqMan™ Universal PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA USA). 

Relative expression was calculated using the ∆∆CT method and normalized to the expression of cel-miR-39 

(Applied Biosystems, Waltham, MA USA). 

Statistical analysis 

All data was analyzed by using SPSS 22.0 (SPSS Inc., IL, USA) and Graph Pad Prism version 7.0 

software (La Jolla, CA, USA). The results were presented as mean ± standard deviation (S.D). The Mann-Whitney 

unpaired t-test was carried out to determine the differences in the expression of microRNA between groups of 

sepsis and control. P < 0.05 was considered as statistically significant 

 

4. Results 

Evaluation of microRNA-137 in encephalopathy model 

Sepsis-induced encephalopathy 

The result showed miR-137 expression was increase at 3, 6, and 24 hour after surgery (Mean = 113.5, 

253.9, 293 respectively). At 3 hour after experiment, the expression of miR-137 was increase higher than 0 hour 

(Mean = 11.1) (fig. 1). Moreover, the miRNA at 6 hour after surgery were significantly higher expressed when 

compared with at the 0 hour time-point (**** p < 0.0001) and at 3 hour after surgery (ANOVA **** p < 0.0001, ** 

p < 0.01 respectively) as well as time-point 24 hour.  
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Uremic-induced encephalopathy 

As see on fig. 2, the expression of miR-137 was increase after 24 hour of surgery (Mean = 548.6) but not 

at time-point 0, 3, 6 hour after surgery (Mean = 8.508, 57.42, 30.21 respectively). The high expression of miR-137 

at 24 hour was significantly compare to other time-points (ANOVA *** p < 0.001).  

Gene expression in encephalopathy model 

 After 24 hour of surgery in both of models, encephalopathy (sepsis-induced encephalopathy, n = 8, 

uremic-induced encephalopathy, n = 9) and control groups (n = 8), were measured gene expression by qualitative 

Real-Time PCR. The results showed both of sepsis- and uremic-induced encephalopathy had expression of miR-

137 (Mean = 164.5, 438.9 respectively) higher than control group (Mean = 6.948). Uremic-induced encephalopathy 

were significantly higher than sepsis-induced encephalopathy (ANOVA * p < 0.05) and control (ANOVA *** p < 

0.001) (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1. The expression levels of miR-137-5p in sepsis-induced encephalopathy were analyzed by qRT-

PCR following 24 h after surgery. (** P < 0.01, **** P < 0.0001, n = 24). 
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 Figure 2 The expression levels of miR-137-5p in uremic-induced encephalopathy were analyzed by qRT-

PCR following 24 h after surgery. (*** P < 0.001, n = 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 The expression levels of miR-137-5p in sepsis-induced, uremic-induced encephalopathy and control in 

mouse model were measured by qRT-PCR. (* P < 0.05, *** P < 0.001). 

 

5. Discussion 

In this study, we showed that the expression of miR-137 was associated with encephalopathy by two 

animal models. Our finding show mice with encephalopathy stage have increased expression of the miR-137 

compare to normal mice. 

Normally, patients will have a high mortality rate if patient have a sepsis or kidney failure (Case et al., 

2013; Whittaker et al., 2015). Sepsis and kidney failure lead to encephalopathy through ischemic-brain and uremia, 
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respectively (du Moulin et al., 1985; Liu et al., 2008). In addition, encephalopathy in both conditions are resulting 

in the higher mortality (Sprung et al., 1990). Encephalopathy is a stage of mental change that correlates with brain 

damage or brain malfunction. In the same way, when brain has injury or damage, they response injury or damage 

by producing proteins that protect them from danger (Juul, 2002; Mattiasson et al., 2003). The production of such 

proteins is controlled, at least in part, by miRNA.  

Indeed, miR-137 is a small RNA that can be found in brain and associate with brain functions (brain cell 

proliferation and brain development) (Silber et al., 2008). Moreover, some target genes such as ZNF804A are 

associated with psychosis (Steinberg et al., 2011). This gene is associated with control processes in brain such as 

neural migration, neurite outgrowth and synapse formation. Therefore, if the patients with sepsis or uremia in ICU 

have an expression of microRNA-137 it is possible that these patients developing encephalopathy.  

 

6. Conclusion 

This study shows the relationship between miR-137 and encephalopathy. Thus, this research can be the 

basic knowledge to learning about microRNA and encephalopathy. Additionally, we can use this miRNA as 

biomarker in the diagnosis of encephalopathy in adjunctive with other methods. The further study in patients is 

necessary. 
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โปรตีน Mip ของเช้ือ Legionella สามารถกระตุ้นการตอบสนอง 

ทางภูมิคุ้มกนัด้านสารนํ้าในกระต่ายทดลอง 

LEGIONELLA MIP PEPTIDE CAN INDUCE HUMORAL IMMUNE 

RESPONSE IN THE EXPERIMENTAL RABBITS 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “โปรตีน Mip ของเช้ือ Legionella สามารถกระตุน้การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดา้นสารนํ้ า 

ในกระต่ายทดลอง” มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสามารถของโปรตีน Mip (macrophage infectivity potentiator) ใน

การกระตุน้การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดา้นสารนํ้าในกระต่ายทดลอง  

Legionella Mip protein ท่ีถูกสังเคราะห์ คือ Mip peptide 1 และ Mip peptide 2 ถูกนาํมาฉีดกระตุน้ผ่านทาง

ชั้นใตผ้ิวหนัง (Subcutaneous Injection) ในกระต่ายทดลอง 2 กลุ่ม ภายในระยะเวลา 125 วนั หลงัจากนั้นทาํการ

ตรวจวดัระดบัภูมิคุม้กนัในกระต่าย โดยการใชเ้ทคนิค indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) พบว่า 

กระต่ายสามารถผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี (polyclonal antibodies) ท่ีจาํเพาะต่อโปรตีน Mip ไดใ้นระดบัท่ีแตกต่าง

กนั โดยกระต่ายท่ีฉีดกระตุน้ดว้ย Mip peptide 1 สามารถกระตุน้ให้มีการสร้างแอนติบอดีไดม้ากกว่า Mip peptide 2 

คาํสําคญั:  Legionella pneumophila, Macrophage infectivity potentiator 

ABSTRACT 

This study in the topic of “Legionella Mip peptide can induce humoral immune response in the 

experimental rabbits” aim to verify the immunogenic properties of macrophage infectivity potentiator protein in 

inducing of humoral immune response in experimental rabbits. The synthetic Legionella Mip protein including Mip 

peptide 1 and Mip peptide 2 were subcutaneous injected into separating rabbit group within 125 days. Different 

rabbit anti-Mip polyclonal antibody level were determined by indirect enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA). Rabbit immunized with Mip peptide 1 produced anti-Mip antibodies higher than the rabbit immunized 

with Mip peptide 2. 

Keywords:  Legionella pneumophila, Macrophage infectivity potentiator 
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1. บทนํา 

เช้ือ Legionella เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคปอดบวมรุนแรงขนาดใหญ่คร้ังแรกในหมู่ผูเ้ข้าร่วม

ประชุมของเหล่าทหารผ่านศึกอเมริกนัในเมือง Philadelphia ประเทศอเมริกาปี ค.ศ. 1976 (Fraser DW et al. 1977) 

ต่อมาในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 1977 Dr. Joseph McDade ของศนูยค์วบคุมโรคไดท้าํการแยกเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิด

การระบาดของโรค (McDade JE et al. 1977) จากการตรวจสอบพบว่าเช้ือท่ีทาํการแยกไดเ้ป็นเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 

รูปร่างท่อน ซ่ึงในภายหลงัไดมี้การเรียกช่ือว่า Legionella pneumophila และไดเ้รียกการติดเช้ือน้ีว่า Legionnaires’ 

disease (Brenner DJ. et al. 1979) ความสามารถของเช้ือ L. pneumophila ท่ีจะทาํให้เกิดโรค Legionnaires ปัจจยัส่วน

ใหญ่มกัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบและลกัษณะของผนงัเซลล ์ ซ่ึงส่วนของ outer membrane  ของเช้ือ L. pneumophila ถือ

ว่ามีความสาํคญัมาก ทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัเช้ือในการบุกรุกเขา้สู่ภายในเซลล์โฮสต์และการกระตุน้ให้เกิด

การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนั  เน่ืองจากโปรตีนในชั้นของ outer membrane  เป็นส่วนท่ีสามารถจบักบั specific-

receptors (B cell receptors หรือ T cell receptors) ไดง่้ายมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ทาํให้มีโอกาสท่ีจะเกิดการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายไดดี้ โดยโปรตีนท่ีมีความสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในการก่อโรค  และการรอดชีวิต

ของเช้ือ L. pneumophila เช่น โปรตีน Mip (Macrophage infectivity potentiator)  ซ่ึงมีบทบาทในการเพ่ิมจาํนวน

ภายในเซลล์โฮสต์และการบุกรุกผ่านด่านป้องกนัของ lung epithelial (Wagner C et al. 2007) จากการศึกษาพบว่า

โปรตีน Mip มีการกระจายอยา่งสมํ่าเสมอในผนังเซลล์และ cytomembrane complex  แต่ไม่สามารถตรวจพบไดใ้น 

cytoplasm ของแบคทีเรีย (Helbig JH et al. 2001) นอกจากน้ีโปรตีน Mip สามารถถูกตรวจพบไดใ้นเช้ือ Legionella 

ทุกสปีชีส์ โดย epitope ของโปรตีน Mip มีความ conserve และจาํเพาะต่อเช้ือใน genus Legionella โดยไม่พบในเซลล์

โปรคาริโอตและยคูาริโอตอ่ืนๆ (Helbig JH et al. 1995) และมีการแสดงออกของ mip gene ตลอดเวลาในขณะท่ีเช้ือ 

L. pneumophila ยงัดาํรงชีวิตอยู่ (Kohler R, 2000, 2000) ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาความสามารถ

ของโปรตีน Mip (macrophage infectivity potentiator) ในการกระตุน้การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดา้นสารนํ้ าใน

กระต่าย เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีได้นาํไปประยุกต์ใชแ้ละพฒันาต่อยอดในการศึกษาเช้ือ Legionella pneumophila ในแง่มุม

ต่างๆต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาการกระตุน้การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดา้นสารนํ้ าในกระต่ายทดลองสายพนัธุ์ New Zealand 

White Rabbits ภายหลงัการฉีดกระตุน้ดว้ยโปรตีน Mip สังเคราะห์ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 Mip peptide สําหรับฉีดกระตุ้นภูมคุ้ิมกนัในกระต่าย 

 แอนติเจนท่ีใชก้ระตุน้ภูมิคุม้กนักระต่ายประกอบไปดว้ย เปปไทดส์ังเคราะห์ 2 ชนิดท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนให้มี

ลาํดบักรดอะมิโนเหมือนกบัส่วนของโปรตีน Mip ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีมีความจาํเพาะกบัเช้ือในสกุล Legionella  จาก

การศึกษาโครงสร้างและลาํดบักรดอะมิโนของโปรตีน Mip โดยอาศยัขอ้มูลจากฐานข้อมูล National Center for 

Biotechnology Information (NCBI)  และเลือกลาํดบักรดอะมิโนในสาย polypeptide ของโปรตีน Mip มา 2 ช่วงเปป

ไทด์ คือ  KKAD ENKVKGEAFLTENKNKPG (Mip peptide 1) มีขนาดความยาว 22 กรดอะมิโนและ 

KPGVVVLPSGLQYKV (Mip peptide 2) มีขนาดความยาว 15 กรดอะมิโน ซ่ึงช่วงเปปไทด์ทั้งสองไม่อยู่ในลาํดบั
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ของ signal peptide และมีค่าเฉล่ีย antigenic propensity ท่ีดี จากการประเมินผลดว้ยโปรแกรม Predicting Antigenic 

Peptides โดยเปปไทดท์ั้ง 2 เส้นน้ีเม่ือเปรียบเทียบจากโครงสร้าง 3 มิติของโปรตีน Mip แลว้พบว่ามีรูปแบบเป็น linear  

ซ่ึง Peptide ทั้ง 2 เส้นถูกผลิตโดย GenScript (USA) สําหรับนาํมาใชใ้นการกระตุน้ภูมิคุม้กนัในกระต่าย เพ่ือผลิต 

polyclonal antibodies  

 3.2 การฉีดกระตุ้นภูมคุ้ิมกนัในกระต่าย 

 กระต่ายทดลองสายพนัธุ์ New Zealand White Rabbits เพศเมียอายปุระมาณ 3 เดือน จาํนวน 4 ตวันํ้ าหนกัตวั

ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 กรัม จากศนูยป์ฎิบติัการสัตวท์ดลองแห่งชาติมหาวิทยาลยัมหิดลถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆละ 2 

ตวั และเม่ือมาถึงท่ีห้องปฏิบติัการจะไดรั้บการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในห้องปฏิบติัการเป็นเวลาอย่างน้อย 2 

สัปดาห์ในห้องควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ในการฉีดกระตุน้คร้ังแรก Mip peptide 1 และ Mip peptide 2 จะถูกผสมร่วมกบั 

Freund’s complete adjuvant ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัโดยปรับให้มีปริมาณความเขม้ขน้ 2 mg/ml และฉีดเขา้ใตผ้ิวหนัง

กระต่ายแต่ละกลุ่ม สาํหรับการฉีดกระตุน้คร้ังต่อไปจะไดรั้บการฉีดกระตุน้เม่ือครบระยะเวลา 30, 45, 60 และ 92 วนั 

โดยจะใช ้Mip peptide แต่ละชนิดผสมร่วมกบั Freund’s incomplete adjuvant ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัปริมาณความ

เขม้ขน้ 1 mg/ml  

 กระต่ายแต่ละตวัจะถูกเจาะเก็บเลือดจากเส้นหลอดเลือดใบหูในวนัท่ี 0, 30, 45, 60, 92 ก่อนทาํการฉีด

กระตุน้และจะทาํการเจาะเก็บเลือดอีก 2 คร้ังในวนัท่ี 114 และ 125 แต่ละคร้ังจะทาํการเก็บเลือดกระต่ายปริมาตร 8-10 

ml และทาํการป่ันเหวี่ยงดว้ยความเร็ว 2000 × g เป็นระยะเวลา 20 นาที ก่อนดูดซีร่ัมของกระต่ายและนาํซีร่ัมกระต่าย

ในกลุ่มเดียวกนัมาผสมรวมกนัและเก็บไวท่ี้ -80 องศาเซลเซียสเพ่ือใชใ้นการศึกษาต่อไป โดยการศึกษาคร้ังน้ีระเบียบ

วิธีวิจยัและจริยธรรมในการวิจยัสัตวท์ดลองไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัการดูแลการเล้ียงและการใช้

สัตวท์ดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 3.3 การตรวจวดัระดับภูมิคุ้มกนัในกระต่ายโดยวธิี Enzyme‐ linked immunosorbent assay (ELISA) 

 ทาํการวดัระดบัแอนติบอดีในกระต่ายในวนัท่ี 0, 30, 45, 60, 92, 114 และ 125 หลงัจากเร่ิมฉีดกระตุน้คร้ัง

แรกดว้ยวิธี indirect ELISA โดยทาํการเคลือบหลุมใน microtiter plate ดว้ย Mip peptide 1 หรือ Mip peptide 2 ท่ีมี

ความเขม้ขน้ 50 µg/ml ใน carbonate/bicarbonate buffer และหลงัจากป้องกนัการจบัของโปรตีนอ่ืนๆท่ีไม่จาํเพาะดว้ย

การบ่มดว้ย 5% (w/v) skim milk แลว้ ทาํการเติมซีร่ัมกระต่ายท่ีทาํการเจือจาง 1:100 ใน phosphate-buffered saline 

(PBS) ปริมาตร 50 µl ลงในแต่ละหลุมและทาํการบ่มท่ี 4 องศาเซลเซียส overnight เม่ือครบระยะเวลาทาํการลา้งและ

เติม HRP-conjugated swine anti-rabbit ท่ีทาํการเจือจาง 1:1000 ใน PBS ปริมาตร 50 µl ลงในหลุมและทาํการบ่มท่ี

อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 ชัง่โมง จากนั้นทาํการลา้งและเติม ABTS (2,2’-azino-di- [3-ethyl-benzothiazoline-6 sulfonic 

acid] diammonium salt) substrate และวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 416 นาโนเมตร โดยการทดสอบน้ีใชผ้ล

ท่ีไดจ้าก microtiter plate หลุมท่ีไม่มีการเคลือบโปรตีนใดๆเป็นตวัควบคุม (ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ 2) 

 

4. ผลการวจิัย 

จากการตรวจวดัระดบัแอนติบอดีในระดับภูมิคุม้กนัของกระต่ายทดลอง โดยวิธี indirect ELISA พบว่า 

กระต่ายท่ีไดรั้บการฉีดกระตุน้ดว้ย Mip peptide ผ่านทางชั้นใตผ้ิวหนังทั้งสองกลุ่ม เป็นระยะเวลา 125 วนัสามารถ

ผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีท่ีมีความจาํเพาะต่อโปรตีน Mip ได ้และกระต่ายทั้งสองกลุ่มมีระดบัการสร้างภูมิคุม้กนั
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ท่ีแตกต่างกนั โดยพบว่ากระต่ายกลุ่มท่ีไดรั้บการฉีดกระตุน้ดว้ยโปรตีน Mip peptide 1 และ Mip peptide 2 มีระดบั

แอนติบอดีท่ีจาํเพาะต่อ Mip peptide เพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 3-4 เท่า (ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ 2) 

   

  
รูปท่ี 1 anti-Mip 1 antibodies ในกระต่ายกลุ่มท่ี 1 ท่ีฉีดกระตุน้ดว้ย Mip peptide 1 

 

  
รูปท่ี 2  anti-Mip 2 antibodies ในกระต่ายกลุ่มท่ี 2 ท่ีฉีดกระตุน้ดว้ย Mip peptide 2 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โปรตีน Mip เป็นโปรตีนท่ีเช้ือ Legionella ทุกสปีชีส์มีการแสดงออกตลอดเวลา ในขณะท่ีเช้ือ L. 

pneumophila ยงัดาํรงชีวิตอยู ่ดงันั้นการศึกษาโครงสร้างของโปรตีน Mip และเลือกลาํดบักรดอะมิโนในส่วนท่ีน่าจะ

สามารถกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัไดดี้จากการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Predicting Antigenic Peptides แลว้นาํมาศึกษาต่อ 
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ในกระต่ายทดลอง โดยการนาํโปรตีน Mip ท่ีไดรั้บการสังเคราะห์ให้มีลาํดบักรดอะมิโนตรงตามท่ีตอ้งการนาํมาฉีด

กระตุน้กระต่าย แลว้ดูความสามารถในการตอบสนองของภูมิคุ ้มกนัดา้นสารนํ้ าของกระต่ายต่อโปรตีน Mip ทั้ง 2 

ชนิด พบว่า โปรตีนสังเคราะห์ทั้ง 2 ชนิดสามารถกระตุน้ให้เกิดการสร้างแอนติบอดีตอบสนองได ้โดยพบว่า Mip 

peptide 1 สามารถกระตุน้การสร้างแอนติบอดีไดดี้กว่า Mip peptide 2 เล็กนอ้ย ดงันั้นในการศึกษาต่อไป โปรตีน Mip 

1 สามารถใชเ้ป็น candidate antigen เพ่ือศึกษากลไกการป้องกนัไม่ให้เช้ือ Legionella เขา้สู่ host cell มีการศึกษาพบว่า

การใช ้L. pneumophila membranes สามารถกระตุน้การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัดา้นเซลล์ไดเ้ช่นเดียวกนัและ

สามารถป้องกนัหนูตะเภาจากโรค Legionnaires ไดดี้ (Blander SJ & Horwitz M A. 1991) ซ่ึงโปรตีน Mip สามารถ

พบไดใ้น membrane ด้วย ดงันั้ น Mip peptides อาจจะสามารถนาํมาใชเ้ป็น candidate antigen ในการกระตุน้การ

ตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัในการพฒันาวคัซีนไดห้รือใชเ้ป็นแนวทางในการผลิต monoclonal antibody ท่ีจาํเพาะ

ต่อเช้ือ Legionella  เพ่ือมาใชใ้นการพฒันาวิธีการตรวจหาเช้ือต่อไปไดใ้นอนาคต อย่างเช่น วิธีการท่ีรวดเร็วในการ

ตรวจหาเช้ือ Legionella spp. ในนํ้า โดยอาจใช ้epifluorescence microscopy (Delgado-Viscogliosi P et al. 2005) หรือ 

การใชเ้ทคนิค Immunogold ในการตรวจสอบโปรตีน Mip บนผิวเซลล์ของเช้ือ Legionella (Helbig JH et al. 2001) 

เป็นตน้  
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ABSTRACT 
The emergence and global spread of carbapenemase producers in Enterobacteriaceae has been reported 

and becoming a major concern in public health worldwide. The emerging of carbapenem-resistance 
Enterobacteriaceae (CRE) is one of the most important emerging antibiotic resistances in Thailand. In this present 
study, we determined the prevalence of CRE from 4 hospitals clinical microbiology laboratory includes, 
Budhachinnaraj hospital, Srisangworn hospital, Uthaithani hospital, Sawanpracharak hospital, entirely located in 
the lower north region of Thailand. The CRE prevalence was approximately 44.05% and all of CRE isolates were 
detected for carbapenemase production by phenotypic methods. The detection of carbapenemase production 
revealed that, the MHT was positive for 25%. Meanwhile, Carba NP was positive for 29.16%. However, this study 
focused on the simple phenotypic detection methods for carbapenemase detection. The preliminary information 
documented in this study may offer significant help in the control to reducing the spread of CRE and empirical 
antibiotic management.
Keywords:  Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE), Modified hodge test (MHT), Carbapenemase 

Nordmann-Poirel (Carba NP) test, 

1. Introduction
Antimicrobial resistance is currently a major health concern in treating infectious diseases in Thailand 

over the past few decades. Carbapenems are a subgroup of β-lactam antibiotics, which frequently used as a last 

resort antibiotic active against various both gram negative and gram positive bacteria. The increasing of resistance 

to this class of β-lactam antibiotics is left with restricted therapeutic alternatives and related to the difficult-to-treat 

infection. The emergence of β-lactamases with direct carbapenem-hydrolyzing activity has contributed to an 

increased prevalence of CRE. Carbapenemases are members of the molecular class A, B, and D β-lactamases, 

known as carbapenem-hydrolyzing enzyme. These enzymes have ability to hydrolyze almost all β-lactam 

antibiotics including penicillins, cephalosporins, monobactams, carbapenems and most are resistant to β-lactamase 

inhibitors (Queenan & Bush, 2007). 
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The emergence and global spread of carbapenemase producers in Enterobacteriaceae has been reported 
worldwide and possibly carried this resistance either on chromosome or acquired via plasmid mediated resistance 
that spread rapidly between bacteria. For epidemiology of CRE in Thailand, The surveillance of CRE among 
clinical isolates of Enterobacteriaceae from the hospitals in Thailand during 2012-2013, the CRE prevalence in 
each regions were 21.9% in the north, 27.4% in the Northeastern, 24.5% in the Central, 9.3 % in Bangkok, 6.3 % in 
the East and 10.6% in the south of Thailand. Notably, NDM-1 has been mostly identified from isolates. 
Nevertheless, the increasing of CRE and the use of other antibiotic include β-lactam is ineffective (NARST, 2016). 
Therefore, it is important to detect for carbapenemase production in Enterobacteriaceae and determine the 
prevalence of CRE of clinically isolated from 4 clinical microbiology laboratories, located in lower north hospitals 
of Thailand by phenotypic methods. This study focused on the simple phenotypic detection methods for 
carbapenemase detection as well the information documented in this study may offer significant help in the control 
to reducing the spread of CRE and empirical antibiotic management. 
 
2. Objectives of the study 

The aims of this study are determine the prevalence of CRE by phenotypic method using disk diffusion 

methods and the prevalence of carbapenemase producing in CRE using modified hodge test (MHT) and 

carbapenemase Nordmann-Poirel (Carba NP) test.  

3. Materials and methods 
 Bacterial strains and identification 

A total of 168 clinical isolates of Enterobacteriaceae were obtained from 4 hospitals clinical 
microbiology laboratory includes, Budhachinnaraj hospital, Phitsanulok,  Srisangworn hospital, Sukhothai,  
Uthai  Thani hospital, Uthai Thani and Sawanpracharak hospital, Nakhon Sawan entirely located in the lower north 
region of Thailand. All isolates were preliminary determined for carbapenems susceptibility by standard disk 
diffusion method. Bacterial strains were collected, isolated in pure culture and stored in nutrient agar slant, then put 
in a suitable position in transport containers to laboratory. The samples were collected and obtained from hospitals 
during January 2015- June 2016. Bacterial samples were grown on MacConkey agar plate as isolation streak plate 
technique for identification process by using conventional methods. 

Antimicrobials susceptibility 
Antimicrobial susceptibility was tested using disk diffusion methods according to CLSI 

recommendations. In this study was evaluated susceptibility testing of carbapenems using the carbapenems disk 
including  imipenem (IPM),  meropenem (MEM),  ertapenem (ETP)  and doripenem (DOR)  in  each  concentration  
at 10 µg using the current interpretive criteria according to CLSI guidelines. For quality control 
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Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853  
were used as quality control organisms (CLSI, 2014). 

Detection of carbapenemase production 
 All carbapenems non-susceptible isolates were subjected to detection of carbapenemase production by 
phenotypic detection methods using two approaches, MHT and Carba NP test.  
 MHT 
 An indicator organism, E. coli ATCC 25922 was prepared a 0.5 McFarland standard then 1:10 dilution of 
inoculums suspension was diluted in sterilized NSS or broth. The inoculums will be inoculated on Mueller-Hinton 
agar plate as for the routine disk diffusion procedure and a 10 µg of ertapenem disk was placed in the center of the 
test area. All carbapenems non-susceptible isolates and QC organism was inoculated in a straight line out from the 
edge of the disk. QC organism of testing will be performed with each run (Klebsiella pneumoniae ATCC 1705 as 
positive control and K. pneumoniae  ATCC 1706 as negative control) and incubated at 35±2 °C in ambient air for 
16-20 hours by following the CLSI guideline M100-S26 (CLSI, 2016). 
 Carba NP 
 In this study, the Carba NP test protocol will be modified from CLSI guideline M100-S26 and Nordmann 
method. First step, the Carba NP test solution will be prepared using two separate solutions include solution A  and 
solution B. After Carba NP solution was prepared, bacterial isolates were grown overnight on blood agar plate and 
used in a process of bacterial protein extraction. The enzymatic bacterial suspension in supernatant was used for the 
detection of carbapenemases production. 96-well microtiter plate was used according to Nordmann method [6]. 
Then incubated at 35±2 °C for up 2 hours. QC organism of testing was performed with each run, by using 
K. pneumoniae ATCC 1705 as positive control and K. pneumoniae ATCC 1706 as negative control (Nordmann & 
Dortet, 2012).  
 
4. Results 

A total of non-duplicated 168 obtained clinical Enterobacteriaceae isolates from 4 hospitals were cultured 
and identified by coventional methods. This identification of various species of Enterobactericeae family includes, 
84 isolates of E. coli (50%), 59 isolates of K. pneumoniae (35.11%), 9 isolates of Enterobacter cloacae (5.36%), 2 
isolates of Citrobacter freundii (1.19%),  1 isolate of Citrobacter diversus (0.56%), 2 isolates of Enterobacter spp. 
(1.19%), 4 isolates of Proteus mirabilis (2.38%), 3 isolates of Morganella morganaii (1.79%), 4 isolates of 
Salmonella spp. (2.38%).  As shown in Table 1. 
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Table 1 A total of Bacterial identification in clinical isolates from 4 clinical microbiology laboratories located 
in the lower north region of Thailand. 

 
Organisms 

Hospitals 
Budhachinnaraj 

hospital 
Srisangworn 

hospital 
Uthai Thani 

hospital 
Sawanpracharak 

hospital 
Total % 

E. coli 7 31 39 7 84 50.00 

K. pneumoniae 25 10 15 9 59 35.11 

E. cloacae 2 3 1 3 9 5.36 

P. mirabilis - 2 2 - 4 2.38 

C. freundii - - 2 - 2 1.19 

C. diversus - 1 - - 1 0.56 

M. morganii - 2 1 - 3 1.79 

Enterobacter spp - 1 1 - 2 1.19 

Salmonella spp. - 1 3 - 4 2.38 

Total 34 51 64 19 168  

 
Within the overall identified of 168 Enterobactericeae isolates, 94 isolates (55.95%) were susceptible to 

all carbapenems (meropenem, ertapenem, doripenem and imipenem) by disk diffusion methods. For the other 74 
non-susceptible isolates (44.05%), including 21 isolates of E.coli (12.5%), 41 isolates of K.pneumoniae (24.4%), 7 
isolates of E.cloacae (4.16%), 2 isolates of Enterobacter spp. (1.19%), 1 isolate of P.mirabilis (0.6%), 2 isolates of 
M. morganaii (1.19%), were showed to be resistant to at least a carbapenem and identified to be CRE. A total of 
non-susceptible isolates, of 49 isolates (29.16%) were resistant to all carbapenems. Meanwhile, other 25 of non-
susceptible isolates showed intermediated or resistance inhibition zone diameters to only an antibiotic or more than 
one antibiotic in carbapenems. As shown in Table 2. 
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Table 2 The susceptibility testing of carbapenems by disk diffusion method (168 isolates) 

Organisms 

Carbapenems susceptibility testing Total 
Budhachinnaraj 

hospital 
Srisangworn 

hospital 
Uthaithani 
 hospital 

Sawanpracharak  
hospital 

Susceptible 
(S) 

Non- Susceptible 
(NS) 

S NS S NS S NS S NS isolate % isolate % 

E. coli - 7 20 11 38 1 5 2 63 37.5 21 12.50 

K. pneumoniae 1 24 5 5 10 5 2 7 18 10.71 41 24.40 

E. cloacae - 2 1 2 1 - - 3 2 1.19 7 4.16 

P. mirabilis - - 1 1 2 - - - 3 1.79 1 0.60 

C. freundii - - - - 2 - - - 2 1.19 - - 

C. diversus - - 1 - - - - - 1 0.60 - - 

M. morganii - - - 2 1 - - - 1 0.60 2 1.19 

Enterobacter spp - - - 1 - 1 - - - - 2 1.19 

Salmonella spp. - - 1 - 3 - - - 4 2.38 - - 

Total 1 33 29 22 57 7 7 12 94 55.95 74 44.05 

The detection of carbapenemase production, 74 isolates of CRE (44.05%) were used as samples for 
carbapenemase detection. Of 2 isolates (1.19%) showed positive results for only MHT. Meanwhile, 9 isolates 
(5.36%) showed positive results for only Carba NP. The other isolates, 40 isolates (23.81%) showed positive result 
for both MHT and Carba NP as well as 23 isolate (13.69%) showed negative result for both tests. The results 
showed that, MHT was positive for 42 isolates (25%) includes, 7 isolates of E.coli (4.16%), 29 isolates of 
K.pneumoniae (17.26%), 6 isolates of E.cloacae (3.57%). Meanwhile, Carba NP was positive for 49 isolates 
(29.16%) includes, 10 isolates of E.coli (5.95%), 33 isolates of K.pneumoniae (19.64%), 6 isolates of E.cloacae 
(3.57%). As shown in Table 3 and Figure 1. 

Table 3 The Detection of carbapenemase production by MHT and Carba NP test 

Hospitals 
Positive Carbapenemase production by 

MHT Carba NP 

Isolates % Isolates % 
Budhachinnaraj hospital (34) 32 19.05 32 19.05 

Srisangworn hospital (51) 1 0.60 2 1.19 

Uthaithani hospital (64) 1 0.60 6 3.57 

Sawanpracharak hospital (19) 8 4.76 9 5.36 
Total (168) 42 25 49 29.16 
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. 

A             B 
Figure 1 Representative a result of (A) MHT, 3 and 4 showed positive isolate with a clover leaf-like indentation of 
the E. coli ATCC 25922 strain growing along the test organism growth streak within the disk diffusion zone 
indicating production of carbapenemase, 1 and 2 showed negative test with no growth of the E. coli ATCC 25922 
along the test organism growth streak within the disk diffusion. (B) Results of the Carba NP test, based on 
acidification of phenol red when imipenem is hydrolyzed, evidenced by the color change of the test solution from 
red to yellow. 

5. Discussion
Multidrug resistance in Enterobacteriaceae are now spreading increasingly and becoming a major 

concern in public health worldwide. The emerging of CRE is one of the most important emerging antibiotic 
resistance traits correlate with the production of the carbapenem-hydrolysing β-lactamases. The emergence and 
global spread of carbapenemase producers in Enterobacteriaceae has been reported worldwide and possibly carried 
this resistance either on chromosome or acquired via plasmid mediated resistance that spread rapidly among 
Enterobacteriaceae family. The CRE have been emerged to different parts of the world and mostly identified 
belonging to main molecular classes includes class A, B and D β-lactamases. The situation of CRE in Asia, the 
overall regions were approximately 37.5% of their contributed epidemiology data, including the continuingly 
increasing of ESBL-producer and high-level carbapenem resistance among Enterobacteriaceae (Xu et al., 2015). 
For epidemiology of CRE in Thailand, The surveillance of CRE among clinical  isolates of Enterobacteriaceae 
from the hospitals in Thailand during 2012-2013, the CRE prevalence in each regions were 21.9%  in the north, 
27.4% in the Northeastern, 24.5%  in the Central, 9.3 %  in Bangkok, 6.3 % in the East and 10.6%  in the south of 
Thailand. Moreover, the previous study revealed the prevalence of CRE among 12,741 clinical isolates of 
Enterobacteriaceae at the largest University hospitals in Thailand was found in 181 isolates (1.4%) (Netikul & 
Kiratisin, 2015). The overall epidemiology data, given the fact that the prevalence of CRE was increasing during 
the past decade. 
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 In this present study, we determined the prevalence of CRE from the lower north hospitals of Thailand. A 
total of 168 clinical isolates of Enterobacteriaceae, the CRE prevalence was approximately 44.05% among isolate 
in this study. All over of CRE isolates were detected for carbapenemase production, the results showed that, MHT 
was positive for 25%. Meanwhile, Carba NP was positive for 29.16%. Interestingly, the positive isolates for Carba 
NP were mostly K. pneumoniae. It is possible that among these isolates maybe positive for class B carbapenemase 
thus, the yielded low sensitivity and specificity of MHT can cause for a false-negative results. Accordingly, the 
prevalence of CRE among clinical isolates of Enterobacteriaceae from the hospitals in Thailand during 2012-2013, 
the CRE prevalence in the north was 27.4% with mostly NDM-1 has been identified from isolates (NARST, 2016). 
Therefore, the MHT result has a limited capability to detect of carbapenemase production and the results should be 
deliberately interpreted.  
 This uncorrelated result, referring to the different in terms of sensitivity and specificity of methods. 
Firstly, CLSI recommend the phenotypic detection of carbapenamase by MHT for the last several years. MHT is 
based on the inactivation of a carbapenem by carbapenemase-producing strains that enable a carbapenem-
susceptible indicator strain to extend growth toward a carbapenem-containing disk, along the streak of inoculum of 
the tested strain. Although, MHT is simple and no require special reagent or media to perform. However, MHT has 
some limitation, the high levels of expression of AmpC coupled with decreased permeability may be elucidate as 
carbapenems hydrolyzing enzyme and give rise to false positive interpretation. Also, weakly positive and false 
negative results are occasionally found in MBLs, and especially NDM-1. Therefore, MHT has variable sensitivity 
and specificity and in addition, they are time consuming and required trained microbiologists for interpretation. 
From previous study, showed that MHT was not well correlated with the genotypic detection of CRE (Carvalhaes et 
al., 2009). The next development for carbapenemase detection later is Carba-NP test. This test is based on in vitro 
hydrolysis of the imipenem by a change in the pH value of the indicator from red to yellow/orange. This test is 
inexpensive, rapid and reproducible (Nordmann et al., 2012). Nevertheless, they may yield invalids results in some 
OXA-producing strain. Indicating that some have good specificity and sensitivity but none of them approaches 
100%.  
 To resolve a defect of these phenotypic assay, a new specific phenotypic method was recently described, 
the carbapenem inactivation method (CIM) was usually described in 2015. Then, the CIM was developed to 
modified carbapenem inactivation method (mCIM) by CLSI working group. This test is based on the principle that 
when a 10 µg meropenem (MEM) disk is incubated for 4 h in an aqueous suspension of a carbapenemase-
producing microorganism, the carbapenem in the disk is degraded by carbapenemase, in contrast, if the test 
microorganism does not produce carbapenemase, MEM retains its antimicrobial activity after incubation in the 
bacterial suspension. This test has high sensitivity and specificity for the detection of a variety of carbapenemase, 
with equal or better sensitivity for the detection of OXA-48-type carbapenemase in Enterobacteriaceae.  
Nevertheless, the mCIM be not able to distinguish between serine-based carbapenemases and MBLs, therefore the 
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eCIM was established. The eCIM employs EDTA, in conjunction with the mCIM assay to differentiate serine from 
MBLs. However, mCIM with or without eCIM testing is not currently recommended for routine use (CLSI, 2018). 
The results of phenotypic detection can be preliminary guidelines for carbapenemase classification. However, as in 
all phenotypic assays, carbapenemase detection is requires genotypic assay for the precise identification of 
carbapenamase gene.  
 
6. Conclusion 

In conclusion, we determined the prevalence of CRE from 4 hospitals clinical microbiology laboratory 
includes, Budhachinnaraj hospital, Srisangworn hospital, Uthaithani hospital, Sawanpracharak hospital, entirely 
located in the lower north region of Thailand. The CRE prevalence was approximately 44.05% and all of CRE 
isolates were detected for carbapenemase production by phenotypic methods. The detection of carbapenemase 
production revealed that, the MHT was positive for 25%. Meanwhile, Carba NP was positive for 29.16%. However, 
this study focused on the simple phenotypic detection methods for carbapenemase detection. Therefore, further 
study is required molecular technique which, remain the gold standard for the precise identification of 
carbapenamase gene in reference laboratories. Nevertheless, this found is preliminary prevalence, the information 
documented in this study may offer significant help in the control to reducing the spread of CRE and empirical 
antibiotic management. 
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ABSTRACT 

Chloroquine is used to prevent and treat malaria, rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus 

(SLE) due to its anti-inflammatory effect. Treatment of rheumatoid arthritis requires long-term medication in all 

ages including pregnant women. Pregnant women with rheumatoid arthritis and on chloroquine medications may 

effect to the embryo or fetus. This study was conducted to study the teratogenic effects of chloroquine by using 

chick embryos as an animal model and compared to the comparing stage of human embryo. Fertilized white 

leghorn hen eggs were injected in ovo with three concentrations of chloroquine, which were 0.2g/ml, 0.4 g/ml and 

0.6 g/ml in 0.9% NSS at equal volume of 0.1 ml to the yolk sac of 24 hours incubation before injection. After 

injection, they were further incubated until 72 hours. After that they were sacrificed and processed for total mount 

and serial section. The present study showed the mortality rate of different concentrations of chloroquine. The total 

mount of day 3 showed growth retardation and major abnormalities of the brain vesicle and eye such as retardation 

of brain vesicle. The serial section of day 3 showed growth retardation of eye development (wide intraretinal 

space), looser of heart looping and also atrium and bulbus cordis malformations. At 0.6 g/ml chloroquine has the 

most effects to the growth of day 3 of chick embryos. In conclusion, chloroquine cause embryonic death and 

abnormalities in day 3 of chick embryos. Which the risk is indicated when chloroquine was used with higher doses 

than the recommended dose. Nevertheless, more extensive investigation showed be carried out in other animal 

models to confirm its teratogenicity.   

Keywords:  Chloroquine, teratogen, chick embryos. 

1. Introduction

Chloroquine drug is used to prevent and treat malaria. It also used in the treatment of rheumatoid arthritis 

(RA) and systemic lupus erythematosus (SLE). It is an alkylated 4-aminoquinolines, identified chemically as 

amphiphilic weak based on 2-aromatic ring, conjugated double bonds. Mechanism of chloroquine to plasmodium is 

accumulation in food vacuole of parasites, infected RBCs. It is toxic to the parasites, which inhibit heme 

polymerase activity (Lek-utha, 2015). For rheumatoid arthritis, the mechanism is a consecration of a small rise in the 

pH of cells, it called lysosomotropic action. This activate cell malfunction including protein processing. It has 
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consequences, especially on the adaptive immune response, which substantiate negative effects on a of 

proinflammatory cytokines (S.J., 2012). The dose recommended by the World Health Organization is 25 mg/kg 

independently of the age of the subject (Añez, 2016) and chloroquine can be cross the placenta which was 

categorized in drug category C. 

 This drug is reported to have significant side effects visually with patients taking this drug for a long time 

may cause temporary or permanent blindness. It is believed that the drug is accumulated in the retina of the eye 

which causes bull's eye maculopathy (Marmor et al., 2016). Chloroquine, this antimalarial has been extensively 

used in pregnancy but use for treatment of P. falciparum malaria is considerably restricted. Chloroquine was 

reported to associate with abnormality of rats at 1000 mg/kg dose had embryonic in 27%, anophthalmia, 

microphthalmia in 47% of the surviving fetuses and growth retardation skeletal dysmorphism. Rat embryo culture 

also had malformations such as (1) Inhibited cranial neural tube (2) Microophthalmia (3) Altered morphology of (4) 

Cranial neural crest cells (5) Accumulation in the eyes in early gestation and eyes and ears in later pregnancy. 

(Nosten et al., 2006) 

 Animal studies are so important for teratogenesis study. Mammalian models are regularly used for 

preclinical assessment of a new drug due to closely accompanying to humans. In addition the mammalian models 

are difficult to evaluate and assemble. It’s expensive and more time consuming projects. The chick embryo is an 

excellent model system, which many benefit to use chick embryos because of available all year and inexpensive, it 

can be purchased in any specified quantity. There are enough of databases of developmental stage and similar and 

can be compared to humans (Darnell, 2000). Chick embryo is an excellent model system for screening the 

teratogenic effects of new drugs before further studies are carried out in other mammalian models. The researcher 

selected chicken embryos in this study.  
 

 

2. Objectives of the study 

 This study was conducted to know about the teratogenic effects of chloroquine by using chick embryos as 

an animal model and the results were compared to the embryo of human of the same stage. 
 

 

3. Materials and methods 

 Fertilized white leghorn hen eggs (Gallus gallus domesticus) was purchased from Department of Animal 

Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University were used as animal model. Eggs were divided randomly into 

4 groups were (1) Group 1: Control group, treated with normal saline (2) Group 2: chloroquine treated group, 

treated 0.2 g/ml of chloroquine (3) Group 3: chloroquine treated group, treated 0.4 g/ml of chloroquine. (4) Group 

4: Chloroquine treated group, treated 0.6 g/ml of chloroquine. For group 3, this doses is used because we are testing 

LD50   is one way to measure the short-term poisoning potential (acute toxicity) of a material. This make use of pilot 

testing drug is LD50 before the experiments.  
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 Incubation and injection   

 All fertilized eggs were rinsed with 70 % ethanol and predefined number of each group. They were 

incubated at 37.5 ± 0.5 °C and 70–80 % relative humidity. The eggs must be placed in a horizontal position in the 

incubator tray and repositioned on its axis every two hours. The Fertilized egg were incubated until 24 hours before 

injection. The eggs shell were cleaned with 70 % ethanol and drilled at the blunt of the air cavity by dental driller. 

All eggs were injected at equal volume of 0.1 ml to yolk sac on 24 hrs incubation. The hole was sealed by sterile 

tape after injection and continued incubated until day 72 of development. The eggs from all groups were sacrificed 

after processed for total mount by stained with mayer’s camine techniques and the serial section of day 3 were 

stained with hematoxylin and eosin. 
 

 

4. Results  

The effects of choloquine on days 3 chick embryos 

    4.1 The survival and mortality rates 

 The survival and mortality rates of day 3 was observed by the blood circulation and heart beat. This stages 

can be compared to the 4th weeks of human embryo after fertilization. The experiment groups was investigated of 

the teratogenic effects of chloroquine phosphate which were exposed to the developing chick embryos on 

embryonic day 3 compared with the normal development. Table 1 showed the mortality rate of day 3 embryos were 

0%, 78.57%, 56.00% and 60.87% in the control group, 0.2 g/ml, 0.4 g/ml and 0.6 g/ml of chloroquine, respectively. 

Table 1 Percentage of survival and mortality of the day 3 chick embryos of the control and the experiment group 
 

  

     4.2 The total mount of the day 3 chick embryo  

 The effects of chloroquine on day 3 chick embryo were examined and compared with the control. In the 

control group showed normal development (Figure1A), the day 3 chick embryo was categorized as Hamburger 

Group (g/ml) n (%) Survival n (%) Mortality n (%) 

Control groups 10 (100) 10 (100) 0 (0) 

0.2 28 (100) 22 (78.57) 6(21.49) 

0.4 25 (100) 14 (56.00) 11(44.00) 

0.6 23 (100) 14 (60.87) 9(39.13) 

Total  86 (100) 60 (69.77) 26(30.23) 
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Hamilton stage 18 and approximately 36 somites. The development of the five brain vesicles were completed 

including telencephalon, diencephalon, metencephalon, mesencephalon and myencephalon. The two flexures were 

distanced difference bent to the right, cephalic flexure and cervical flexure. At the cervical flexure, the axis of the 

medulla forms approximately a right angle to the axis of the posterior trunk, cephalic flexure at the level of 

mesencephalon and cervical flexure was between the myelencephalon (hindbrain) and spinal cord. Pharyngeal 

arches distinct characteristics and maxillary process and fourth visceral cleft were absent or inconspicuous. The 

optic vesicle located at the level of the side of the myelencephalon, the optic cup was large horseshoe- shaped 

located at the diencephalon and the lens located at middle to optic cup. Limb buds enlarged leg-buds slightly larger 

than wing-buds (Hamburger Hamilton, 1951). The heart tube was S-shaped looping, it is completed the proximal 

two-thirds of the primitive conus shifts toward its definitive position ventral to the right atrium. (Manner, 2000). 

 The effects of chloroquine treated 0.2 g/ml (Figure 1B) were growth retardation and major abnormalities 

of the brain vesicle, the branchial arches were divided into three and a half arch from all four arch. The limb buds 

were absent. Heart loop was looser than the control.  

 The effects of chloroquine treated 0.4 g/ml (Figure 1C) on day 3 chick embryo showed growth retardation 

and major abnormalities of the brain vesicle. The eyes showed microphthalmia and looser of heart looping with 

thinned wall and constricted to u-shaped loop. The branchial arch were divided into three arch from all four arch. 

At the limb buds were lesser than the control, the somite does not extend to caudal ends.  

 The effects of chloroquine treated 0.6 g/ml (Figure 1D) on day 3 chick embryo were growth retardation 

and retardation of development of brain vesicle. The cephalic flexure and cervical flexure were absent. The eyes 

showed microphthalmia and looser of heart looping with thinned wall and constricted to u-shaped loop. At 

branchiales arch were fewer number than the control. The limb buds were absent. The somites do not extend to 

caudal ends. The neural tube were two dense lines which were not parallel, the neural tube does not close 

completely. At the tail fold was absent.The posterior neuropores was open. 
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Figure 1 The total mount of day 3 chick embryos, A. control, B. 0.2 g/ml, C 0.4 g/ml and D 0.6 g/ml of 

chloroquine treated groups. (TC = telencephalon, DC = diencephalon, MT = metencephalon, MS = mesencephalon 

MC = myencephalon, OC = Optic cups, LV= lens vesicle, OT = otocyte, HL = heart loop, ALB = anterior limb 

bud, N = neural tube, S = somite, PLB = posterior limb bud, T = tail fold) 
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    4.3 The serial section of the day 3 chick embryo 

 The control group showed normal development (Figure 2A) of the eyes, which emarginated from the 

diencephalon. The optic vesicle grew up and touched ectoderm, induced ectoderm in this area thicker and became 

lens placode. Later on distal end part in optic vesicle expanded and curved side called optic cup, which included 2 

walls, outer pigmented layers and inner nervous layer that separated by intraretinal space. Inside cavity of optic cup 

had lens vesicle grew from lens placode curved and double fusion. The lens vesicle had thin front wall and had 

many mitotic called anterior lens epithelium. The back wall was elongated cells which called anterior lens fiber and 

optic cup that attached diencephalon with optic stalk, grew up to become optic nerve and in proximal part will 

became narrower.(Roongruangchai , 2016) 

 The control group showed normal development (Figure 3A) of the heart. It is single tube but surround 

curve. Curve in left-right direction due to gene affect. Bulbus cordis is in the right and above to ventral aorta which 

aortic arch linked with dorsal aorta, next to bulbus cordis below to ventral and caudal. The biggest part of heart is 

ventricle, from ventricle to the left next to the bulbus cordis is atrium which at the back is sinus venosus. Sinus 

Venosus getting blood from vitelline vien that notable Chick Embryo flow from wall of york sac vitelline vein from 

both left and right. It will flow together at anterior intestinal portal and anastomose, the new blood vessels called 

portal vien and most of blood vessels will flow into sinus venosus. (Roongruangchai, 2016) 

 The effects of chloroquine were studied by serial section of day 3. It was stained with hematoxylin and 

eosin techniques to study abnormalities in the experimental groups compared with the control group for following 

abnormalities (Figure 2 B, C, D) such as retardation and small of eyes, wide separation of the intraretinal space, the 

posterior lens fiber not-elongated and (Figure 3 B, C, D) looser of heart looping and malformations atrium and 

bulbus cordis when compared with control group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The micrograph of day 3 embryo at eye development by serial section, A. control, B. 0.2 g/ml, C 0.4 g/ml 

and D 0.6 g/ml of Chloroquine treated groups. (OPL = Outer pigment layer, INL = Inner nervous layer, ALF= 

Anterior lens fiber, PLF= Posterior lens fiber, LC = Lens cavity, SE = Surface ectoderm, OC = Optic cups, InS = 

Intraretinal space)  
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Figure 3 The micrograph of day 3 embryo at heart development by serial section, A. control, B. 0.2 g/ml, C 0.4 

g/ml and D 0.6 g/ml of Chloroquine treated groups. (SV= sinus venosus, At = atrium, Bc = bulbus cordis)  
 

 

5. Discussion  

 The result of the percentage of embryonic death in high doses and experimental group showed growth 

retardation, major abnormalities of brain vesicle and eyes, limb buds were absent and heart abnormality of day 3 

chick embryo. This agreed with the report in rat, when the rat embryo were exposed to chloroquine at 1000 mg/kg 

dose showed embryonic death and anophthalmia, microphthalmia of the surviving embryo (Nosten, 2006).These 

previous reports showed that one of the primary effects of embryotoxicants which disrupt lysosomal function in the 

visceral yolk sac cause growth retardation in the embryo. Chloroquine were tested in animal model at the high dose 

tested 250 - 1,500 mg/kg cause abnormalities of eyes and internal ear which abnormalities of 45 % of animal model 

at 1000 mg/ kg. It is reported about abnormality of inner ears and other after treat with higher doses than the 

recommended dose of chloroquine at 500 mg/kg (Khamashta, 2006).  
 

 

6. Conclusion 

 This study showed chloroquine cause embryonic death and abnormalities in day 3 of chick embryos. 

Which the risk is indicated when chloroquine was used with higher doses than the recommended dose. 

Nevertheless, more extensive investigation showed be carried out in other animal models to confirm its 

teratogenicity. 
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ABSTRACT 
Rifampicin is one of the antibiotics against bacteria with the key action of anti-tuberculosis drug. The 

duration of treatment is about 3-6 months and the dosage is of 10 mg/kg. Thus, it is interesting to study about the 
teratogenic effect of rifampicin when it is used during pregnancy as it might cause abnormality to the newborn. 
This study is conducted to elucidate the teratogenic effect of rifampicin which different concentrations by using 
chick embryo as an animal model to compare the results with normal. The 120 fertilized white leghorn eggs was 
randomly divided into 4 groups, one control group and 3 experimental groups with in different concentrations of 
rifampicin 2 mg/ml, 4 mg/ml and 8 mg/ml with normal saline (NSS). After 21 hours of incubation the drugs and 
NSS were injected into yolk sac and re-incubated. All the eggs from each group were collected in day 3 of 
incubation and studied total mount and serial section. The results in experimental groups showed increase in 
mortality rate and growth retardation as increasing concentration of rifampicin. There were retardation of brain 
vesicle, heart constricted to U-shaped loop, neutral tube lines were non-parallel, opened of posterior neuropore. 
Thus, rifampicin produced teratogenic and embryotoxic effects to developing chick embryo.     
Keywords:  Rifampicin, teratogen, chick embryo 

1. Introduction
Drugs is necessary for human, when taken into the body for relieving and treating the symptoms. In 

pregnant women, drug is one of the teratogenic agent, the drug intake can harm her own health, can effect the fetus 
when drug molecules cross placental membrane (Kamuhabwa et al., 2011). In general, pregnant women should not 
consume drugs during pregnancy. Pregnant women with underlying diseases or infectious diseases can not avoid 
using a certain drug, they need to advice by doctor or pharmacist for properly dose. 

Rifampicin is one of the antibiotic drug used to treatment of tuberculosis and other infections, only 
bacterial infections. The duration of treatment about 3-6 months with combine of medication. The dosage of 
rifampicin 10 mg/kg was introduced in 1971 based on pharmacokinetic and toxicity, not to exceed 600 mg/kg 
(Boeree et al., 2015). The U.S. Food and Drug Administration has classified rifampicin in pregnancy risk category 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2982 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

C. This category, the fetal risk revealed in studies in animals but not established or not studied in humans. Animal 
reproduction studies have shown an adverse effect on the fetus, there are no adequate studies in humans (Thakur    
et al., 2011). Thus, it is interesting to study about the teratogenic effect of rifampicin to the benefits when use of the 
drug in pregnant women may be acceptable despite its potential risks. 

However, few previous researches were found in consider to the teratogenic and toxicity of rifampicin in 
the development of chick embryo. Thus, this research is to study about the teratogenic effect of rifampicin using 
animal models by using chick embryo because of short gestation period, inexpensive and development is rapidly 
increasing in size, similar to the situation in the human embryo (Nusrat et al., 2011). The main objective of this 
research to study about the teratogenic effect of rifampicin on the developing chick embryo at a different 
developmental stages to compare the result with human and to adjust on using drugs in pregnancy. 
 
2. Objectives of the study 

This study is conducted to elucidate the teratogenic effect of different concentrations of rifampicin by 
using chick embryo as an animal model, the gross structure malformations and morphological changes on the 
developing chick embryo will be compare with normal and apply the knowledge to human.   
 
3. Materials and methods 

The 120 fertilized white leghorn eggs were cleaned with 70% ethyl alcohol and randomly divided into 
following 4 groups, one control group and 3 experimental groups with different concentrations of rifampicin 2 
mg/ml, 4 mg/ml and 8 mg/ml with NSS. All eggs were incubated at 36.5-37.5   and 70-80% humidity. After 21 
hours of incubation (“0” embryonic day), the eggs were taken out from egg incubator carefully and maintained their 
position as they were incubated. Then cleaned at the blunt ends of egg shell with 70% ethyl alcohol and drilled 
through to get a hole by dental driller. Then injected into yolk sac with different doses concentrations of rifampicin 
solution. The hole in the egg shell were sealed with transparent adhesive tape carefully for protecting pathogens. 
After that the eggs re-incubated all eggs were collected in day 3 of incubation. 

The day 3 were removed from each egg and washed with NSS, then each embryo were trimmed at 
diameter about 1-1.5 cm and fixed with Dietrich’ s FAA solution as fixative for 4 hours. After that transferred to 
washing with 70% ethyl alcohol several times until the embryo changed to transparent or white color, and stained 
the embryo with Mayer’ s carmalum staining for 8-10 minutes to studied morphological malformations with total 
mount. And studied histological changes with serial section by paraffin embedding and hematoxylin-eosin staining. 
Then the embryos were transferred to washing with 70% ethyl alcohol several times until the embryo changed to 
transparent or white color and trimmed tissue around the embryo. All the embryo were dehydrated with series of 
ethyl alcohol and cleared with xylene. After finished all of process, the embryonic specimen were embedded in the 
mold with the paraffin wax by correct position for sectioning in the next step. Before section, the embedded 
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embryos were trimmed paraffin like T-shaped and then serial section with rotary microtome for the thickness 6 
micron. Then that tissue were attached to the microscope slide by using egg albumin solution, expand on hot plate 
and stained with hematoxylin-eosin. 
 
4. Results and Discussion 

The percentage of survival and mortality rate were examined by observing heartbeat and blood circulation 
showed in Table 1    

 
Table 1 The survival and mortality rate of day 3 chick embryos in each group 

Group n (%) Survival n (%) Mortality n (%) 

Control group 10 (100) 10 (100) 0 (0) 
2 mg/ml 16 (100) 14 (87.5)      2 (12.5) 

4 mg/ml 18 (100)    15 (83.33)       3 (16.67) 
6 mg/ml 16 (100)               12 (75)                  4 (25) 

Total 60 (100)               51 (85) 9 (15) 
 
The result showed fertilized eggs were exposed to rifampicin which different concentrations, a decrease in 

number of survival chick embryos was observed as increasing concentration. The percentage of survival chick 
embryo in 3 experimental groups included 2 mg/ml, 4 mg/ml and 8 mg/ml showed 87.5%, 83.33% and 75% 
survival rate respectively and compared with control group resulted in 100% of survivor.      
 
 
  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2984 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

The total mount of day 3 chick embryo 
 

                        
    
 

         
 
Figure 1 The micrograph of day 3 chick embryos by total mount preparation in each group including A. control 
group, B. 2 mg/ml, C. 4 mg/ml and D. 8 mg/ml of rifampicin treated groups. (TC = Telencephalon, DC = 
Diencephalon, MS = Mesencephalon, MT = Metencephalon, MC = Myelencephalon, OT = Otocyst, OC = Optic 
cups, LV = Lens vesicle, CeF = Cephalic flexure, CvF = Cervical flexure, H = Heart loop, ALB = Anterior limb 
bud, PLB = Posterior limb bud, So = Somite, Vv = Vitelline vessel, T = Tail fold)    
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 The control group (Figure 1 A.) showed normal development of the chick embryo on day 3 of incubation 
showed about approximately 36 somites or HH stage 18 as characterized by Hamburger Hamilton stage 
(Hamburger et al., 1951). The general appearances were head and tail fold, the long axis of 2/3 part of head twisted 
about 90 degrees to the right side and bend down the head. Following the torsion appeared the 2 flexures including 
cervical flexure and cephalic flexure. At the cervical flexure, the axis of the medulla forms approximately a right 
angle to the axis of the posterior trunk, the rotation extends to the posterior part of the body, the tail bud is turned to 
right. In this stage, the development of the brain vesicles were prominently observed including telencephalon, 
diencephalon, mesencephalon, metencephalon and myelencephalon. Otocyst was closed vesicle at the 
myelencephalon. Optic cup was large size like horse-shoes and lens located on middle of optic cup. The heart loop 
appeared S-shaped. The lateral side found that vitelline vessels which supplied the wall of yolk. In cervical regions 
there were 4 pharyngeal arches. And caudal part of chick embryo were appeared anterior, posterior limb buds and 
tail fold. Somites were arranged parallel to the neural tube and extend to caudal end.            

The effects of rifampicin on day 3 of chick embryo treated with 2 mg/ml and 4 mg/ml (Figure 1 B., C.) 
showed that the embryo were smaller than the control group and growth retardation of head and heart. Heart loop 
was like U-shaped and small size of eye and ear. Somites was incomplete formation, it does not extends to the 
caudal end.  

The effects of rifampicin on day 3 of chick embryo, treated with 8 mg/ml (Figure 1 D.) showed the 
embryo was to severely smaller than the control group and composed of severe congenital abnormities including 
open anterior and posterior neuropores, heart loop swang to cephalic position than that head, no eye and ear 
primordia, absent of limb bud and incompleted of somites formation.  
 
  



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 2986 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

The serial section of day 3 chick embryo 
 

     
 
 
  
       

 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 2 The micrograph of day 3 chick embryos at the level of eye development by serial section preparation in 
each group including E. control group, F. 2 mg/ml, G. 4 mg/ml and H. 8 mg/ml of rifampicin treated groups. (LC = 
Lens cavity, ALE = Anterior lens epithelium, PLF = Posterior lens fiber, OC = Optic cup, SE = Surface ectoderm, 
OPL = Outer pigment layer, INL = Inner nervous layer, InS = Intraretinal space, DC = Diencephalon) 
 

 From serial section, the control group (Figure 2 E.) showed normal development of the eye, which 
developed from invaginated of diencephalic wall and extended laterally to form the optic vesicle. When optic 
vesicle was interacted with surface ectoderm induces that area of the ectoderm to form lens placode, then distal end 
of optic vesicle were distended and invaginated to form double-walled like cup-shape appearance called optic cup. 
The optic cup divided into 2 layers including the outer layers was thinner which was characterized by small 
pigment granule and the inner nervous layer was thicker. The inner and outer layers were separated by the 
intraretinal space. The anterior lens epithelium was cuboidal-shape cell and showed cell division. The posterior lens 
fiber was slightly elongated. 
 The experimental groups (Figure 2 F., G. and H.) showed development and growth retardation of the eyes 
formation and smaller than control group. Lens vesicle was not closed, the posterior lens fibers were not-elongated 
and the space between inner and outer layers called intraretinal space persisted.   
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5. Conclusion 
 The result was consistent with the experimental of Asmatullah, Bashir F, Ara C. in 2012. It was 
concluded that the higher the concentration of rifampicin cause increasing the mortality rate. In this study, 
rifampicin produced and embryotoxic effects to developing chick embryo. Thus, the pregnant women should avoid 
consuming this during pregnancy. 
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ABSTRACT 
Diabetes mellitus is a common complication of pregnancy, which affects mother and fetus, and lead to 

serious complications. Metformin is primarily used for type 2 diabetes and has been used in a woman with 
gestational diabetes. There is still no information to confirm the embryotoxic or teratogenic of this drug. This study 
aimed to evaluate the teratogenic effect of metformin on the development of chick embryos by comparing between 
experimental groups and control group. The fertilized eggs were divided into two main groups; group A was the 
control group (normal saline injected) and group B was the experimental group (metformin injected). The 
experimental group was subdivided into four subgroups with different concentration of metformin injection. Eggs 
from group A and group B were injected at 21-hour incubation and were opened on day 3 of incubation. The 
experimental group with the highest concentration of metformin showed the delay in neural tube closure and 
growth retardation of several organs. The mortality rate was correlated with the increase in the concentration of 
metformin. Metformin with high concentration affected to morphology and growth rate in developing chick 
embryos. 
Keywords: Metformin, teratogenic, developing chick embryo 

1. Introduction
Diabetes mellitus is a common complication of pregnancy, it can be divided into 2 types are pre-

gestational diabetes mellitus (type 1 and type 2 diabetes mellitus) and gestational diabetes mellitus (GDM) [1]. 
Pregnant women may have diabetes before or during pregnancy. Diabetes on pregnancy has been associated with 
increase rate of fetal loss in early and late pregnancy, as well as congenital defects, accelerated fetal growth and 
increased risk of shoulder dystocia and birth trauma. 

Metformin is primarily used for type 2 diabetes, but it is increasingly being used in polycystic ovary 
syndrome (PCOS), because of these two conditions are associated with insulin resistance. Metformin has been used 
in woman with gestational diabetes and it is currently classified as a category B drug during pregnancy. The 
previous study, some animal studies showed metformin not cause changes in embryonic growth and no major 
malformations. One study examined the embryonicity of phenformin and metformin in the mouse embryo, the 
results indicated that phenformin has greater toxicity in mouse whole embryo culture, suggesting that metformin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polycystic_ovary_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Polycystic_ovary_syndrome
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might be safer to use during pregnancy [2]. Other studies regarding the use of metformin-treated in women with 
polycystic ovary syndrome (PCOS) throughout their pregnancies, the women who received metformin have had no 
adverse maternal side effects, and no birth defects have occurred. Therefore, metformin does not appear to be 
teratogenic [3]. 

In summary, no evidence to shows that metformin increased the risk of malformations in pregnancy. 
Accordingly, present need more information to confirm metformin is an embryotoxicity or teratogenicity to animal 
and human development.  Thus, this study was to evaluate the teratogenic effect of metformin on the development 
of chick embryos. The gross morphological and histological change were studied from total mount and serial 
section.  

 
2. Objectives of the study 

This study was to evaluate the teratogenic effect of metformin on the development of chick embryos and 
can be applied the database to the future studies. 
 
3. Materials and methods 

The fertilized eggs (Gallus gallus domesticus) were obtained from Suwanvajok- kasikit Research Station, 
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Kasetsart University. The study was divided into two main 
groups; Group A was the control group (normal saline injected, n=10) and group B was the experimental group 
(metformin injected, n=30). The experimental group was subdivided into three subgroups; B1, B2, and B3, each 
comprising 10 eggs. All eggs were cleaned with 70% ethanol before incubation to decrease external contamination. 
Incubation was under careful and standard monitoring. The temperature was maintained at 37 , the relative 
humidity kept between 68-70%, and eggs were rotated every one hour. After 21 hours of incubation, eggs were 
brought out from the incubator. A hole was drilled into its upper blunt pole where the air sac was located. The 
control group was injected with normal saline 0.1 ml to the yolk sac. The experimental group was injected with 0.1 
ml of metformin (B1: 1 mg/ml, B2: 1.5 mg/ml and B3: 2 mg/ml) into the yolk sac. After injection sealed the hole 
with adhesive tape and bring it back to continue incubating. Eggs from group A and group B were opened on day 3 
of incubation. 

  

Experimental procedure 
After the eggs were opened, the embryonic specimens of day 3 were washed in normal saline and then 

preserved in Dietrich’s FAA solution and fixed for 4 hours. The specimens were selected for total mount and serial 
section to study morphology and histology. The total mount slide was stained by Mayer’s staining and the serial 
section was processed for tissue processing routine, embedding in paraffin and stained with hematoxylin and eosin. 
The slides were mounted and observed the results under a light microscope.  
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Data analysis 
The data on survival and mortality rates were showed in percentage and the slide of chick embryos with 3 

different concentrations of metformin were analyzed compare with control (normal saline solution). 
 
4. Results 
The survival and mortality rate 
 The result showed that the survival rate of the experimental groups, the concentration of metformin 
injection from 1, 1.5 to 2 mg/ml., were decreased from 100, 85.71 and 60% respectively, while the survival rate of 
control group was 100% . The mortality rate the experimental groups were increased from 0, 14.29 and 40% 
respectively (Table 1.). The survival chick embryos were continue studied developmental malformations by total 
mount and serial section.     
 

Table 1. The percentage of survival and mortality of embryos on day 3 of chick embryos which were injected by 3 
different concentrations of metformin compared with control group. 

  
Total mount 
 The day 3 of chick embryos or 72 hours after incubation can be referred to stage 18 of the Hamburger 
characterization, this stage was indicated by having 36 somites. In this stage, it appeared head and tail fold and 
several organs such as optic vesicle, lens vesicle, optic cup and olfactory pit. The heart loop showed S-shaped. 
Anterior and posterior limb buds were presented. The control group showed normal development of chick embryos. 
In experimental groups, the concentration of 1, 1.5 and 2 mg/ml of metformin showed a growth retardation and 
abnormalities of brain vesicle, the cervical flexure in the head region and heart loop when compared with the 
control group (Fig.1).  

 

Group (mg/ml) Survival (%) Mortality (%) 
Control (n=10 ) 100 (10) 0 (0) 

1 (n=10 ) 100 (10) 0 (0) 
1.5 (n=7 ) 85.71(6) 14.29(1) 
2 (n=10 ) 60 (6) 40 (4) 

Total  (n=37 ) 86.49 (32) 13.51 (5) 
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Figure 1. The micrograph of total mount preparation of the 3rd day of chick embryo in the control group (a), 1 
mg/ml (b), 1.5 mg/ml (c) and 2 mg/ml of metformin injected (d). (DC: Diencephalon, TC: Telencephalon, MS: 
Mesencephalon, MT: Metencephalon, MC: Myelencephalon, OC: Optic cup, L: Lens, O: Otocyst, HT: Heart loop, 
ALB: Anterior limb bud, PLB: Posterior limb bud, SM: Somite, NT: Neural tube, T: Tail fold) 
 
Serial section 

The serial section was processed to study histological of day 3 chick embryos and to evaluated 
malformation of several organs such as ear, eye, heart, pharyngeal arches, liver and neural tube. The control group 
showed normal development. In the experimental groups of 1 and 1.5 mg/ml of metformin showed growth 
retardation when compared with the control group. From stage 16 of the Hamburger characterization the neural 
tube has become closed dorsally along its whole length. In the concentration of 1 and 1.5 mg/ml of metformin 
showed the neural tube closed but the concentration of 2 mg/ml of metformin showed the delay in neural tube 
closure (fig. 2).  
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Figure 2. The micrograph showed serial section of the 3rd embryonic day at the level of spinal cord in the control 
group (a), 1 mg/ml (b), 1.5 mg/ml (c) and 2 mg/ml of metformin injected (d). (Rp: Roof plate, Lp: Lateral plate, 
NtC: Notochord, NC: Neural canal, LB: Limb bud). 
 
5. Discussion 

Metformin is an antihyperglycemic agent which improves glucose tolerance in patients with type 2 
diabetes, lowering both basal and postprandial plasma glucose. The most common adverse effect of metformin is 
gastrointestinal irritation, including diarrhea, cramps, nausea, vomiting, and increased flatulence. The most serious 
potential side effect of metformin use is lactic acidosis. In women with PCOS are frequently insulin resistant, and 
hyperinsulinaemia is thought to be a major contributing factor to its pathogenesis by increasing ovarian androgen 
secretion and decreasing the synthesis of sex hormone binding globulin by the liver. Metformin used at a dosage up 
to 1500 mg/day can decrease body weight, insulin, total and free testosterone and luteinizing hormone (LH) levels. 
The previous studies showed the rate of early pregnancy loss as high as 30–50% in women with PCOS, the 
continuation of metformin therapy throughout gestation has been associated recently with a dramatic decline in the 
miscarriage rate. These data cause metformin is currently classified as a class B drug during pregnancy [4].  

Only a few studies have described the use of metformin during the first trimester of pregnancy for the 
control of maternal diabetes mellitus. There are studies regarding the use of metformin treated in women with 
polycystic ovary syndrome (PCOS) throughout their pregnancies, the result is the women receiving metformin have 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_drug_reaction
https://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea
https://en.wikipedia.org/wiki/Flatulence
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactic_acidosis
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had no adverse maternal side effects, and no birth defects have occurred. Sonography showed normal fetal 
development without congenital defects in the ongoing pregnancies. Thus, metformin therapy throughout 
pregnancy in women with PCOS reduces the otherwise high rate of first-trimester spontaneous abortion seen among 
women not receiving metformin and does not appear to be teratogenic [3]. 

For this study to evaluate the teratogenic effects of metformin on day 3 of chick embryos, the result 
showed the concentration of exposure teratogen and effect to the development with a high factor to fetal resorption. 
The mortality rate increased from dose 1.5 mg/ml to 2 mg/ml. In the results of total mount showed a growth 
retardation and abnormalities such as the small and unclear of brain vesicle, the heart loop was loosened and the 
cervical flexure was not completely bending. In the results of serial section, a highest concentration of metformin 
showed the delay in neural tube closure. The neural tube formation might be interrupted by metformin. According 
to Denno and Sadler in 1994, studied the embryotoxic effects of metformin in mouse embryos when exposed 
metformin 500–2,550 mg per day and 50–400 mg per day for 24-48 hour. Metformin showed a delay in neural tube 
closure but did not result in gross morphological abnormalities. However, it showed no alterations in embryonic 
growth and no major malformations.  

According to the result of teratogenic study of metformin were increasing the mortality rates, it depends 
on concentration. It showed abnormalities and retardation to structures and affected to several organs. So usage of 
metformin in pregnant woman that without knowledge can be harmfuls. 
 
6. Conclusion 

Metformin is primarily used for type 2 diabetes and used in polycystic ovary syndrome (PCOS), this 
study was about teratogenic effects of metformin on chick embryos. The percentage of mortality increased as using 
the high dose of metformin solution. The concentration of 2 mg/ml. showed the delay in neural tube closure.   

The teratogenic effects of metformin were the induction of retardation and abnormality of several organs 
including eye, otocyst, limb, heart and spinal cord and induced to severity abnormal such as anencephaly, 
microphthalmia/anophtalmia, ectopia cordis, abnormal of otocyst and abnormal heart loop. Thus, the further study 
of the teratogenic effect of metformin should be developed in other animal models to gain more knowledge about 
diabetes drug in a pregnant woman. 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของเมลามีนและกรดไซยานูริคต่อการเจริญเติบโต  สีผวิลาํตวั และการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อไต

ในปลาดุกพนัธุ์ผสม (Clarias macrocephalus × C. gariepinus) อาหารทดลองมี 5 สูตร กาํหนดให้อาหารทุกสูตรมี

ปริมาณโปรตีน (35%) และไขมนั (8%) ใกลเ้คียงกนั โดยสูตรท่ี 1 เป็นสูตรควบคุมท่ีไม่เสริมเมลามีนและกรดไซยานู

ริค สูตรท่ี 2 และ 3 เสริมเมลามีนร่วมกบักรดไซยานูริคท่ีระดบั 5+5 และ 10+10 กรัมต่อกิโลกรัมอาหารตามลาํดับ 

สูตรท่ี 4 เสริมเมลามีนอย่างเดียว 10 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และสูตรท่ี 5 เสริมกรดไซยานูริคอยา่งเดียว 10 กรัมต่อ

กิโลกรัมอาหาร แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซํ้า ใชป้ลาดุกพนัธุ์ผสมนํ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ 2.5 กรัม/ตวั ระยะเวลาทดลอง 4 

สัปดาห์ จากผลการทดลองพบว่า เมลามีนและกรดไซยานูริคท่ีผสมลงในอาหารทั้งในรูปแบบเชิงเด่ียวและผสม

ร่วมกนั ส่งผลกระทบทางลบต่อการเจริญเติบและประสิทธิภาพการใชอ้าหารเม่ือเปรียบเทียบกบัปลาท่ีไดรั้บอาหาร

สูตรควบคุม นอกจากน้ียงัพบความผดิปกติของการเปล่ียนแปลงสีผิวลาํตวัในปลาท่ีไดรั้บเมลามีนและกรดไซยานูริค 

โดยพบว่าสีผวิของปลามีสีดาํเขม้ข้ึน อีกทั้งยงัพบความผดิปกติในเน้ือเยือ่ไตโดยพบผลึกสีนํ้ าตาลทองของเมลามีนไซ

ยานูเรต (melamine-cyanurate) ในปลาท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีเมลามีนและกรดไซยานูริค ผลจากการทดลองคร้ังน้ีทาํให้

ทราบถึงความเป็นพิษและการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพของปลาดุกพนัธุ์ผสมท่ีไดรั้บเมลามีนและกรดไซยานูริค 

คาํสําคญั:  เมลามีน, กรดไซยานูริค, ปลาดุกพนัธุ์ผสม   

ABSTRACT 

The effects of dietary supplementation of melamine (MEL) and cyanuric acid (CYA) on growth 

performance, feed utilization and histological changes in hybrid Clarias catfish, Clarias macrocephalus × C. 

gariepinus were evaluated. Five isonitrogenous (35% crude protein) and isolipidic (8% lipid) experimental diets 

were formulated as follows: Diet 1 (without MEL and CYA served as control diet); diets 2-3 (with MEL and CYA 

at, 5+5 and 10+10 g/kg diet, respectively); diet 4 (with only MEL at 10 g/kg diet); and diet 5 (with CYA alone at 10 
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g/kg diet). Experimental diets were randomly assigned to three replicate tanks and fed to hybrid Clarias catfish 

(mean initial weight 2.5 g) for 4 weeks. The results from this study indicated that all the diets with MEL and CYA 

singly or in combination had adverse effects on growth performance and feed utilization compared to fish fed the 

control diet. Moreover, MEL and CYA induced darkening skin coloration. The inclusion of MEL and CYA 

affected kidney tissues of fish. Golden-brown melamine–cyanurate crystals were recorded in the kidney of fish with 

combined MEL and CYA supplementation. This study provides the understanding of toxicity and pathological 

changes in hybrid Clarias catfish exposed to MEL and CYA. 

 

Keywords:  melamine, cyanuric acid, hybrid Clarias catfish    

 

1. บทนํา 

คุณภาพของโปรตีนในอาหารสัตว์นํ้ าจัดเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและเป็นตัวกาํหนด

คุณภาพและราคาของอาหารสัตวน์ํ้ า ในช่วงท่ีผา่นมาราคาอาหารสัตวน์ํ้ ามีการปรับตวัสูงข้ึนเป็นผลเน่ืองมาจากวตัถุดิบ

ท่ีเป็นแหล่งของโปรตีนมีราคาสูงข้ึน ทาํให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มปลอมปนวตัถุดิบบางชนิดลงในอาหารสัตวน์ํ้ าเพ่ือเพ่ิม

ปริมาณโปรตีน ดงัท่ีพบรายงานการปลอมปนเมลามีน (melamine, 2,4,6-amino-s-triazine) และอนุพนัธ์ของเมลามีน

ได้แก่ กรดไซยานูริค (Cyanuric acid; 2,4,6-trihydroxy-1,3,5-triazine) ในวตัถุดิบและอาหารสัตว์นํ้ าบางชนิด 

เน่ืองจากสารดงักล่าวมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบโดยนํ้าหนกัสูง ในการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในห้องปฏิบติัการ

โดยทัว่ไปจะคาํนวณปริมาณโปรตีนโดยเทียบจากปริมาณไนโตรเจนท่ีมีอยูใ่นตวัอยา่ง ดงันั้นเม่ือนาํไปสารดงักล่าวไป

ปลอมปนลงในอาหารจะส่งผลให้โปรตีนในตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนหรือท่ีเรียกว่า “fake protein” ซ่ึงเมลามีนและกรดไซยานูริ

คนอกจากไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแลว้ ยงัก่อให้เกิดพิษต่อสัตวน์ํ้ าอีกดว้ย โดยพบรายงานการศึกษาดา้นความเป็น

พิษในปลานิลแดง (Phromkunthong et al., 2015a) ปลากะพงขาว (Phromkunthong et al., 2015b) ปลาดุกดา้น (Pirarat 

et al., 2012) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของเมลามีน กรดไซยานูริค และปฏิสัมพนัธ์

ของสารทั้งสองในระดบัต่างๆ ในอาหารต่อการเปล่ียนแปลงลกัษณะภายนอก การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลง

ทางเน้ือเยือ่วิทยาของปลาดุกพนัธุ์ผสม ซ่ึงจดัเป็นปลาท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของไทย ผลการทดลองท่ี

ได้จะเป็นแนวทางเพ่ือทราบถึงผลกระทบของสารทั้งสองท่ีมีต่อปลาดุกพนัธุ์ผสม รวมถึงเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นแก่

เกษตรกรในการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนท่ีอาจเกิดข้ึนในอาหารสัตวน์ํ้ าต่อไป   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาผลของเมลามีน กรดไซยานูริค และปฏิสัมพนัธ์ของสารทั้งสองต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ

การใชอ้าหาร และการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพของเน้ือเยือ่ไตในปลาดุกพนัธุ์ผสม 
 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

ศึกษาผลของเมลามีนและกรดไซยานูริคระดบัต่างๆ ในอาหารปลาดุกพนัธุ์ผสม วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

ตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยใชอ้าหารทดลอง 5 สูตร สูตรท่ี 1 เป็นสูตรควบคุมท่ีไม่เสริมเมลา
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มีนและกรดไซยานูริค สูตรท่ี 2 และ 3 เสริมเมลามีนและกรดไซยานูริคท่ีระดบั 5+5 และ 10+10 กรัม/กิโลกรัมอาหาร 

ตามลาํดบั สูตรท่ี 4 เสริมเมลามีน 10 กรัม/กิโลกรัม และสูตรท่ี 5 เสริมกรดไซยานูริค 10 กรัม/กิโลกรัมอาหาร ให้

อาหารทดลองวนัละ 2 ม้ือ เวลา 9.00 น. และ 16.00 น. ทาํการทดลองในตูก้ระจกขนาด 45x91x45 เซนติเมตร จากนั้น

เติมนํ้าประปาท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีนให้ไดป้ริมาตร 150  ลิตร ควบคุมคุณภาพนํ้าให้เหมาะสมโดยเปล่ียนถ่ายนํ้ า 

40 เปอร์เซ็นตทุ์กวนั ระยะเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ 

3.2 การเตรียมอาหารทดลอง 

ก่อนทาํอาหารทดลองจะนําว ัตถุดิบไปตรวจสอบเมลามีนและกรดไซยานูริคโดยใช้เทคนิค  Gas  

chromatography-mass  spectrometry (GC-MS) เพ่ือยนืยนัว่าวตัถุดิบไม่มีการปนเป้ือนจากสารทั้งสอง อาหารทดลอง

เป็นอาหารเมด็จมท่ีเตรียมข้ึนเองในห้องปฏิบติัการ กาํหนดให้อาหารทุกสูตรมีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ (โปรตีนท่ีได้

จากวตัถุดิบ) ไขมนั 8 เปอร์เซ็นต์ และพลงังานรวม 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ทาํการเสริมเมลามีน (MEL, 

99.5% purity) และกรดไซยานูริค (CYA, 98% purity) ตามท่ีกาํหนดในอาหารสูตรท่ี 2-5  (รายละเอียดแสดงในหัวขอ้ 

3.1) โดยแทนท่ีเซลลูโลส รายละเอียดสูตรอาหารและวตัถุดิบท่ีใชแ้สดงในตารางท่ี 1 

3.3 การเตรียมปลาทดลอง 

นาํปลาดุกพนัธุ์ผสมนํ้าหนกัเฉล่ีย 1 กรัม/ตวั จากฟาร์มเอกชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาอนุบาลในถงัไฟเบอร์

กลาสขนาด 1,000 ลิตร ในช่วงของการอนุบาลและปรับสภาพปลาให้คุน้เคยกบัสถานท่ีทดลอง จะให้อาหารทดลอง

สูตรท่ี 1 (สูตรควบคุม) วนัละ 2 ม้ือ เวลา 9.00 น. และ 16.00 น. เม่ือปลาทดลองมีนํ้ าหนักเฉล่ีย 2-3 กรัม/ตวั (จากการ

สุ่มชัง่) จึงคดัปลาท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและมีขนาดใกลเ้คียงกนัลงในตูท้ดลองๆ ละ 10 ตวั 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.4.1 การตรวจสอบพฤติกรรมและลักษณะภายนอก ในระหว่างการทดลองสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการยอมรับอาหาร และลกัษณะผดิปกติภายนอกไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงสีของลาํตวั การตกเลือด และการ

เกิดบาดแผลบริเวณส่วนต่างๆ 

3.4.2 การตรวจสอบการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตรารอดตาย ชัง่นํ้ าหนักปลา

เร่ิมตน้และส้ินสุดการทดลองด้วยเคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาํแหน่ง (งดให้อาหาร 1 วนัก่อนชัง่นํ้ าหนัก) บนัทึก

นํ้าหนกัอาหารท่ีปลาไดรั้บและจาํนวนปลาตลอดระยะเวลาทดลอง นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณอตัราการรอด (survival 

rate) การเจริญเติบโตไดแ้ก่ นํ้ าหนกัเฉล่ีย อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (specific growth rate, SGR) ประสิทธิภาพการ

ใชอ้าหารไดแ้ก่ การกินอาหาร (feed intake, FI) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (feed conversion rate, FCR) 

3.4.3 การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเนือ้เยื่อ เม่ือส้ินสุดการทดลองในสัปดาห์ท่ี 4 สุ่มตวัอย่างปลา 9 

ตวัจากแต่ละชุดการทดลอง ผา่ตดัเก็บช้ินส่วนเน้ือเยื่อไตตอนทา้ย ซ่ึงเป็นอวยัวะหลกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากเมลามีน

และกรดไซยานูริค โดยบนัทึกความผดิปกติภายนอกจากการสังเกตดว้ยตาเปล่าเช่นการตกเลือด สี จากนั้นรักษาสภาพ

ตวัอยา่งเน้ือเยือ่ในนํ้ายา 10% neutral buffer formalin นาํตวัอยา่งผ่านขั้นตอนการเตรียมเน้ือเยื่อดว้ยเคร่ือง automatic 

tissue processor และตดัด้วยเคร่ืองโรตารีไมโครโตม (rotary microtome) ความหนา 3 ไมครอนและยอ้มดว้ยสี 

Hematoxylin & Eosin (H&E) ตามวิธีของ Bancroft (1967) ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อโดยกลอ้ง

จุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ 
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3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว (one way Analysis of 

Variances, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย Duncan’s multiple range test ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (version 11.5) 

 

ตารางที ่1 รายละเอียดของสูตรอาหารท่ีใชใ้นการทดลอง  

วตัถุดิบ (กรัม/กิโลกรัม) 
ปริมาณเมลามีน (MEL) และกรดไซยานูริค (CYA) ท่ีเสริมลงในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) 

สูตรควบคุม MEL+CYA: 5+5 MEL+CYA: 10+10 MEL:10 CYA:10 

ปลาป่น 250 250 250 250 250 

กากถัว่เหลืองสกดันํ้ ามนั 250 250 250 250 250 

ถัว่ลิสงคัว่ป่น  150 150 150 150 150 

รําละเอียด 100 100 100 100 100 

แป้งขา้วจา้ว 147 147 147 147 147 

นํ้ามนัปลา 10 10 10 10 10 

นํ้ามนัถัว่เหลือง 10 10 10 10 10 

วิตามินและแร่ธาตุผสม 3 3 3 3 3 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 10 10 10 10 10 

สารเหนียว (alpha-starch) 50 50 50 50 50 

เมลามีน (MEL) 0 5 10 10 0 

กรดไซยานูริค (CYA) 0 5 10 0 10 

เซลลูโลส 20 10 0 10 10 

รวม 1000 1000 1000 1000 1000 

 

4. ผลการวจิัย  

4.1 ลกัษณะภายนอก 

พบการเปล่ียนแปลงสีผวิบริเวณลาํตวัในปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ีมีการเสริมเมลามีนและกรดไซยานูริคทุก

ชุดการทดลองเม่ือทาํการทดลองผา่นไป  1  สัปดาห์  โดยพบการก่อตวัของเมด็สีบริเวณผวิหนังเพ่ิมมากข้ึนทาํให้สีผิว

เปล่ียนเป็นสีดาํคลํ้ า  ตรวจพบจาํนวนปลาท่ีแสดงความปกติเพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาการทดลอง เม่ือส้ินสุดการ

ทดลองพบว่า ปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 3 (MEL+CYA: 10+10) มีจาํนวนปลาท่ีแสดงความผิดปกติสูงกว่าชุดการ

ทดลองอ่ืนๆ โดยตรวจพบ 26 ตวัจาก 30 ตวั คิดเป็น 86.67%  (ภาพท่ี 1B)  ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาทดลองไม่พบความ

ผดิปกติในปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรควบคุมซ่ึงสีผวิบริเวณลาํตวัมีสีขาวปนเทาปกติ (ภาพท่ี 1A) 

4.2 การเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร และอตัรารอดตาย 

เม่ือส้ินสุดการทดลองในสัปดาห์ท่ี 4  พบว่า นํ้าหนักเฉล่ียสุดทา้ยในปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรควบคุมมีค่าสูง

กว่าชุดการทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาคือปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 2 (MEL+CYA: 

5+5) และสูตรท่ี 5 (CYA:10) ส่วนปลาท่ีไดรั้บอาหารทดลองสูตรท่ี 3 (MEL+CYA: 10+10) และสูตรท่ี 4 (MEL:10) มี
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นํ้ าหนักเฉล่ียสุดทา้ยตํ่าท่ีสุด (p<0.05) ค่านํ้ าหนักเฉล่ียสอดคลอ้งกบัอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะโดยพบว่า ปลาท่ี

ไดรั้บอาหารสูตรควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงท่ีสุด (p<0.05) และปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 4 (MEL:10) มี

อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะตํ่าท่ีสุด (p<0.05) (ตารางท่ี 3) ดา้นประสิทธิภาพการใชอ้าหารพบว่า ปลาท่ีไดรั้บอาหาร

สูตรท่ีมีการเสริมเมลามีนและกรดไซยานูริคทุกชุดการทดลองมีการกินอาหารลดลงและแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (p<0.05) ในส่วนของอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือพบว่า ปลาท่ีไดรั้บอาหาร

สูตรควบคุมมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือตํ่ากว่าปลาท่ีไดรั้บอาหารทดลองสูตรท่ี 3 (MEL+CYA: 10+10) และ

สูตรท่ี 4 (MEL:10) (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 2 (MEL+CYA: 

5+5) และสูตรท่ี 5 (CYA:10) (ตารางท่ี 3) ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาทดลองไม่พบปลาตาย ทาํให้อตัรารอดของทุกชุดการ

ทดลองมีค่า 100% (ตารางท่ี 3) 

4.3 การเปล่ียนแปลงทางเน้ือเยือ่ 

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ไตเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบความผิดปกติของเน้ือเยื่อไตในปลา

ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ีมีการเสริมเมลามีนร่วมกบักรดไซยานูริค (สูตรท่ี 2 และ 3) โดยสีของไตเปล่ียนเป็นสีเขียวอม

เหลือง จากการศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์โดยการเตรียมสไลด์สด (wet mount) พบผลึกสีเหลืองทองตกคา้งอยู่ใน

เน้ือเยือ่เป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 2A) สอดคลอ้งกบัการตรวจสอบดว้ยสไลดถ์าวรท่ียอ้มดว้ยสี  H&E ท่ีพบผลึกสีเหลือง

ทองของเมลามีนไซยานูเรต (melamine-cyanurate crystal) ตกคา้งในส่วนของท่อไต (renal tubule) (ภาพท่ี 2B) ใน

ส่วนของปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 4 (MEL:10) และสูตรท่ี 5 (CYA:10) พบนิวเคลียสตายเห็นเป็นจุดเขม้ (pyknotic 

nuclei) (ภาพท่ี 2C) แต่ไม่พบผลึกของเมลามีนไซยานูเรตตกคา้งในเน้ือเยือ่ ทั้งน้ีไม่พบความผดิปกติของเน้ือเยือ่ไตจาก

การตรวจสอบภายนอกและการตรวจสอบภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ในปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรควบคุม 

   

 

 

 

ตารางที ่2 ความผดิปกติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสีผวิบริเวณลาํตวัของปลาดุกพนัธุ์ผสมท่ีไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 5 

สูตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ปัจจยัท่ีศึกษา 
ปริมาณเมลามีน (MEL) และกรดไซยานูริค (CYA) ท่ีเสริมลงในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) 

สูตรควบคุม MEL+CYA: 5+5 MEL+CYA: 10+10 MEL:10 CYA:10 

สัปดาห์ท่ี 1 0% (0/30) 10.00% (3/30) 16.67% (5/30) 13.33% (4/30) 6.67% (2/30) 

สัปดาห์ท่ี 2 0% (0/30) 26.67% (8/30) 40.00% (12/30) 30.00% (9/30) 16.67% (5/30) 

สัปดาห์ท่ี 3 0% (0/30) 50.00% (15/30) 63.33% (19/30) 46.67% (14/30) 26.67% (8/30) 

สัปดาห์ท่ี 4 0% (0/30) 80.00% (24/30) 86.67% (26/30) 76.67% (23/30) 40.00% (12/30) 

ค่าความผดิปกติ (%) คาํนวณจากจาํนวนปลาท่ีพบความผดิปกติของสีผวิบริเวณลาํตวั/จาํนวนปลาท่ีสังเกตทั้งหมดของ

แต่ละชุดการทดลองในช่วงเวลานั้น 
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ภาพท่ี 1 แสดงความผดิปกติของสีผวิบริเวณลาํตวัในปลาดุกพนัธุ์ผสมท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ีมีการเสริมเมลามีนและ

กรดไซยานูริค (B) เปรียบเทียบกบัปลาท่ีไดรั้บอาหารสูตรควบคุมท่ีมีสีผวิบริเวณลาํตวัเป็นปกติ (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 การเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร และอตัรารอดตายของปลาดุกพนัธุ์ผสมท่ีไดรั้บอาหารทดลอง

ทั้ง 5 สูตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ปัจจยัท่ีศึกษา 
ปริมาณเมลามีน (MEL) และกรดไซยานูริค (CYA) ท่ีเสริมลงในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) 

สูตรควบคุม MEL+CYA: 5+5 MEL+CYA: 10+10 MEL:10 CYA:10 

นํ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ 

(กรัม/ตวั) 
2.50±0.01a 2.50±0.01a 2.50±0.04a 2.50±0.04a 2.51±0.02a 

นํ้าหนกัเฉล่ียสุดทา้ย 

(กรัม/ตวั) 
24.81±1.93c 17.96±0.83b 15.75±0.71a 13.98±0.78a 19.82±0.23b 

อตัราการเจริญเติบโต

จาํเพาะ (%/วนั) 
7.64±0.24e 6.56±0.15c 6.14±0.10b 5.73±0.15a 6.89±0.04d 

ปริมาณอาหารท่ีกิน 

(กรัม/ตวั) 
26.70±2.44c 19.50±0.87ab 18.33±0.42a 17.66±0.64a 21.88±2.62b 

อตัราการเปล่ียนอาหาร

เป็นเน้ือ 
1.20±0.02a 1.27±0.12ab 1.38±0.05bc 1.54±0.08c 1.26±0.15ab 

อตัรารอดตาย (%) 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 

ค่าเฉล่ียในสดมภท่ี์มีตวัอกัษรเหมือนกนักาํกบั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์(p>0.05) 
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ภาพท่ี 2 แสดงเน้ือเยือ่ไตของปลาดุกพนัธุ์ผสมท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ีมีการเสริมเมลามีนและกรดไซยานูริค 

A: ผลึกสีเหลืองทองท่ีตกคา้งอยูใ่นเน้ือเยือ่จากการศึกษาโดยการเตรียมสไลดส์ด (wet mount) 

B: ผลึกเมลามีนไซยานูเรตท่ีตกคา้งในส่วนของท่อไต (renal tubule) (200×, scale bar = 100 μm) 

C: ความผดิปกติของนิวเคลียสในเซลลท่ี์ตายเห็นเป็นจุดเขม้ (pyknotic nuclei, ศรช้ี) (400×, scale bar = 50 μm)  

 

5. การอภปิรายผล 

ความเป็นพิษของเมลามีนและอนุพนัธ์เช่น กรดไซยานูริค ส่งผลกระทบทางลบต่อตวัสัตวน์ํ้ าในหลายดา้น

ดงัท่ีมีรายงานการวิจยัในสัตวน์ํ้ าหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น การเจริญเติบโตท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ ประสิทธิภาพของระบบ

ภูมิคุม้กนัท่ีลดลง รวมไปถึงความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนตามอวยัวะต่างๆ  จากผลการทดลองคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า  ปลาดุก

พนัธุ์ผสมท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีการเสริมเมลามีนและกรดไซยานูริคในทุกชุดการทดลองมีการเจริญเติบโต (นํ้ าหนักเฉล่ีย

สุดทา้ย อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ)  และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (ปริมาณอาหารท่ีกิน อตัราการเปล่ียนอาหาร

เป็นเน้ือ) ตํ่ากว่าปลาดุกพนัธุ์ผสมท่ีไดรั้บอาหารสูตรควบคุม  Ma et al. (2011) รายงานว่าเมลามีนเขา้ไปมีผลยบัย ั้ง

กระบวนการเมทาบอลิซึมบางวฎัจกัรท่ีมีความสาํคญัในการควบคุมการเจริญเติบโต การสังเคราะห์และการซ่อมแซม 

DNA และ RNA ระบบภูมิคุม้กนั ตลอดจนการนําสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในตัวสัตวน์ํ้ า ส่งผลให้ปลามีการ

เจริญเติบโตท่ีลดลง นอกจากน้ีเมลามีนและกรดไซยานูริคซ่ึงเป็นสารพิษยงัส่งผลโดยตรงต่อตบัและไตซ่ึงเป็นอวยัวะ

หลกัท่ีทาํหน้าท่ีกาํจดัสารพิษ การตกคา้งในอวยัวะรวมถึงการเส่ือมสลายของเน้ือเยื่อส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

เจริญเติบโตและสุขภาพของปลา  (Pirarat et al., 2012; Reimschuessel et al., 2010) ในส่วนของความผดิปกติท่ีเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงสีบริเวณลาํตวัของปลาท่ีไดรั้บเมลามีนและกรดไซยานูริค สอดคล้องกับรายงานของปวีณา  

จนัทร์เล็ก และคณะ (2552) ซ่ึงพบความผิดปกติของสีผิวปลาดุกพนัธุ์ผสมจากการไดรั้บเมลามีน และ Pirarat et al. 

(2012) รายงานว่าสีผวิของปลาดุกดา้นเปล่ียนเป็นสีดาํเขม้ภายหลงัไดรั้บอาหารท่ีมีส่วนผสมของเมลามีนและกรดไซ

ยานูริค Wu et al. (2009) พบการตกคา้งของเมลามีนในสมองหนูภายหลงัไดรั้บสารดงักล่าว ทั้งน้ีสมองเป็นอวยัวะ

สาํคญัท่ีควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของร่างกายรวมถึงการสร้างเมด็สี ซ่ึงอาจสอดคลอ้งกบัผลการทดลองในคร้ังน้ีท่ีพบว่า

ปลาท่ีไดรั้บเมลามีนและกรดไซยานูริคมีการเปล่ียนแปลงสีผวิท่ีเกิดจากการสร้างเม็ดสีท่ีผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ควรมี

การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงต่อไป 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าเมลามีนและกรดไซยานูริคส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการ

เปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพของปลา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสําหรับการกาํหนดแนวทางป้องกนัเพ่ือลด

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนเมลามีนและกรดไซยานูริคในอาหารสัตวน์ํ้ า อย่างไรก็ตามควรมี

การศึกษาถึงผลกระทบในสัตวน์ํ้ าจากการไดรั้บเมลามีนและกรดไซยานูริคในปริมาณท่ีตํ่ามากๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน

รวมถึงควรมีการศึกษาถึงปริมาณของสารดงักล่าวท่ีตกคา้งในส่วนต่างๆ ของสัตวน์ํ้ าซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
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ABSTRACT 

Androgen deficiency, an indicator of reproductive aging in males, is not particularly detectable, though 

serum testosterone levels were gradually and progressively decreased with advancing age. The major organ of 

androgen production is testis which is regulated via hypothalamic-pituitary-testicular (HPT) axis. Thus, this study 

was to search when the reproductive aging can be detected in male rats during the transition into the middle age in 

association with alterations of pituitary luteinizing hormone (LH) production and transcript expression of 

reproductive hormone-related genes in hypothalamus. Male Sprague-Dawley rats at 4 (young age), 6, 8, 10 and 12 

(middle age) months old were subjected for this study. In each age of rats, blood was collected for serum 

testosterone and LH assays, mRNA levels of gonadotropin releasing hormone (Gnrh1) gene at preoptic area (PoA), 

and kisspeptin (Kiss1) and androgen receptor (Ar) genes at anteroventral periventricular nucleus (AVPV) and 

arcuate nucleus (ARC) of hypothalamus were measured. Rats showed a significant reduction of serum testosterone 

level at 12 months old, though the levels were marginally decreased from 8 months old. Serum LH and PoA-Gnrh1 

mRNA levels were significant declined from 8 months old. AVPV-Kiss1 mRNA level was significantly decreased 

at 12 months old. Ar mRNA levels in AVPV and ARC were significantly decreased from 8 and 10 months old, 

respectively. Our study depicts that reproductive aging can be first detected at middle age of male rats, and 

mechanisms of occurrence is initiated earlier (at 8 months old) by the deterioration at the hypothalamus and 

pituitary levels. 

Keywords:  Androgen deficiency, hypothalamus, kisspeptin, LH, testosterone 

1. Introduction

Reproductive aging is a cessation of reproduction which can be seen at a menopausal period in females 

when the ovarian function and serum estrogen levels were abruptly declined (Kermath and Gore, 2012). Although 

the testicular function and serum androgen levels were gradually and progressively decreased with advancing age, 

the reproductive aging was not particularly detectable in males (Harman et al., 2001; Morley and Perry, 2000), and 
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some claimed that andropause did not exist in men (Vermeulen and Kaufman, 1995). Many age-related diseases 

such as osteoporosis, Alzheimer’s disease and coronary atherosclerosis were attributed to the reproductive aging, 

specifically androgen deficiency, in men (Lv et al., 2016; Rosano et al., 2006). Mechanism of progression of the 

diseases and the therapeutic agents were extensively explored (Cherrier et al., 2001). Thus, if the initiation of 

reproductive aging in men can be found, the diseases should be prevented sooner. 

Androgens are mainly synthesized in the testis which is regulated by the hypothalamic-pituitary-testicular 

(HPT) axis (Vermeulen and Kaufman, 1995). The major androgen in males is testosterone. The production of 

androgens is started by that Gnrh1-expressing neurons in the preoptic area (PoA) of the hypothalamus produce 

gonadotropin releasing hormone (GnRH) and secrete into the median eminence. The secretion of GnRH is 

regulated by kisspeptin, which encodes by Kiss1 gene at the anteroventral periventricular nucleus (AVPV) and 

arcuate nucleus (ARC) regions of the hypothalamus (Oakley, Clifton and Steiner, 2009). GnRH releases in the 

pulsatile pattern to stimulate the synthesis and secretion of luteinizing hormone (LH) in the anterior pituitary gland 

(Seeburg et al., 1987; Vale, Rivier and Brown, 1977). LH is secreted and transported to testis via blood circulation 

and binds with LH receptors on Leydig cells in the testis to stimulate testosterone production (Jin and Yang, 2014). 

To this end, testosterone has a negative feedback effect on hypothalamus and pituitary gland to inhibit GnRH and 

gonadotropin expression via androgen receptor (AR) (Tilbrook and Clarke, 2001; Veldhuis, Urban and Dufau, 

1992). Recent studies denoted that Kiss1- and Gnrh1-expressing neurons were a direct target of sex steroid 

hormones because of the co-expression of androgen receptor (Ar) gene (Poletti et al., 2001; Smith et al., 2005).  

Although many researchers assessed a male reproductive aging at each level of the HPT axis and did 

comparison between young, middle-aged and aged males (Munemoto et al., 2015), there is virtually no information 

on which age of animals the reproductive aging was detected, and changes of the whole complex of the HPT axis. 

 

2. Objectives of the study 

This study was to search when the reproductive aging occurred in male rats during a transition into the 

middle age and the initiative association with the HPT axis.  

 

3. Materials and methods 

Animals 

Adult male Sprague-Dawley rats, 2 months old, were purchased from the National Laboratory Animal 

Center, Mahidol University, Thailand. Rats were reared in individually ventilated cage (IVC) systems in a room 

with controlled lighting (12:12 hour light-dark cycle) and temperature (22±1°C) at Chulalongkorn University 

Laboratory Animal Center (CULAC), Thailand. The rat were fed with a standard rodent diet and water ad libitum. 

They were reared until they became 4, 6, 8, 10 and 12 months old and euthanized. The whole brains were 

immediately collected and kept frozen at -80 °C until the hypothalami were isolated and determined mRNA 
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expression levels. Blood samples were collected for serum LH and testosterone level assays. The experimental 

protocol was approved by the Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) of the CULAC (Protocol 

number: 1573004). 

 

Hypothalamus collection and isolation 

 The transverse section of the brain was performed using stainless steel brain matrices with 200-µm 

thickness. The section was started from bregma +5.64 mm to bregma -6.60 mm. Each section was dissected the 

region of hypothalamus including PoA, AVPV and ARC according to the rat brain Paxinos Atlas (Paxinos and 

Watson, 2005) and placed in a frozen Eppendorf tube. Each brain region was extracted for a total RNA using 1,000 

µl TRIzol® Reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) according to the manufacturer’s protocol. The quantity and 

the purity of RNA samples were checked by spectrometer based on optical density (OD) measurements at 260 and 

280 nm wavelength. The 260/280 ratio of 2.0±0.1 was accepted for RNA purity. 

Transcript expression levels were examined using two-stage qrtRT-PCR. In the first stage, 400 ng of each 

region of hypothalamus total RNA sample was reverse transcribed to cDNA in a 20 µl reaction mixture containing 

4 µl of 5xRT Buffer, 1 µl of dNTP mix, 1 µl of Random Hexamer Primer Mix, 1 µl of Oligo (dT) 18 Primer Mix, 1 

µl of reverse transcriptase (200 U/µl) and 1 µl of RNase inhibitor (10 U/µl), using the Tetro cDNA Synthesis kit 

(Bioline Reagent Ltd., UK). The samples were incubated for 10 min at 25 °C, 30 min at 45 °C, and finally 5 min at 

85 °C. The obtained cDNA was diluted in five volumes of DEPC-treated water prior to use.  

The second stage was performed using a StepOneTM Plus Real-Time PCR System (Applied Biosystems, 

CA, USA) in a 20 µl reaction mixture using a SensiFASTTM SYBR® kit (Bioline Reagent Ltd., UK) following a 

manufacturer’s protocol. The reaction was performed at 95°C for 2 min, then 40 cycles of 95°C for 5 s, annealing 

temperature of each gene (see Table 1) for 10 s and 72°C for 10 s, followed by a dissociation curve step. The 

relative expression levels of the target genes were calculated by the 2-ΔΔCt method. Relative mRNA levels were 

normalized to the 28S rRNA housekeeping gene and fold changes were expressed in relation to 4 months old 

control levels. 
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Table 1 Specific primers sequence for qrtRT-PCR. Kiss1, Gnrh1, and Ar are genes encoding kisspeptin, 

gonadotropin releasing hormone and androgen receptor, respectively. 

Target  

Genes 

Primer sequences (5’–3’) Product 

size 

Accession no. Annealing 

temp (°C) 

Kiss1 forward TGGCACCTGTGGTGAACCCTGAAC 202 NM_181692.1 60 

 reverse ATCAGGCGACTGCGGGTGGCACAC    

Gnrh1 forward GCCGCTGTTGTTCTGTTGACT 234 NM_012767.2 56 

 reverse TTCCTCTTCAATCAGACGTTCC    

Ar forward GGGGCAATTCGACCATATCTG 278 NM_012502.1 58 

 reverse CCCTTTGGCGTAACCTCCCTT    

S28RNA forward GGCCGAAACGATCTCAACCT 248 NM_001106629.1  

 reverse GCCACCGTCCTGCTGTCTAT    

Hormone assays 

 

Blood samples were separated by centrifugation at 1600 xg for 20 min at 4 °C, blood sera were isolated 

and kept frozen at -20 °C until LH and testosterone levels assayed. Serum LH and testosterone levels were 

measured by Rat LH ELISA Kit no. CSB-E12654r (Cusabio, Hubei, China) and Testosterone ELISA Kit 

(ab108666, Abcam, MA, USA), respectively. Intra-assay coefficients of variation were 8.05% for LH and 6.52% 

for testosterone. The limits of detection (LOD) of the assay were 0.3 mIU/ml for LH and 0.2 ng/ml for testosterone. 

 

Statistical analysis 

All data are presented as mean ± SEM. One-way ANOVA with LSD post-hoc test was used to determine 

the difference of means. The SPSS software program (version 22.0, SPSS Inc., IL, USA) was used for the analysis. 

Significance levels were set at p < 0.05. 

 

4. Results 

Serum LH and testosterone levels 

Serum LH levels was significantly decreased in 8 and 12 months old rats compared with the 4 months old 

(Fig 1A). The pattern of changes of serum testosterone levels was similar to that of the serum LH levels, that is, the 

lowering was initiated at 8 months old (1.282±0.311 ng/ml); however, the significant reduction was detected only at 

12 months old (0.660±0.160 ng/ml) compared with the 4 months old (2.375± 0.576 ng/ml) (Fig 1B). 
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Fig. 1 Serum LH (A) and testosterone (B) levels of male rats at 4, 6, 8, 10 and 12 months old. Number in the 

parenthesis in each bar indicates the number of rats used in each month. * and ** represent p < 0.05 and 0.01 

compared with the 4 months old rats. 

 

mRNA expression levels of Kiss1, Gnrh1 and Ar genes in hypothalamus 

 In the same line with a decline of serum LH levels, Gnrh1 mRNA levels in PoA were significantly 

decreased in 8 and 12 months old rats compared with the 4 months old rats (Fig 2A). The decrease in Kiss1 mRNA 

levels in AVPV was initiated at 8 months old, but significant at 12 months old (Fig 2B). No significant changes of 

Kiss1 mRNA levels in ARC were detected throughout those age range of rats (data not shown). 

 
Fig. 2 mRNA levels of Gnrh1 gene in the PoA (A) and Kiss1 gene in the AVPV (B) of male rats at the age of 4, 6, 

8, 10 and 12 months old. Number in the parenthesis in each bar indicates the number of rats used in each month.                   

* represents p < 0.05 compared with the 4 months old rats. 

A significant decrease in Ar mRNA levels in AVPV (Fig 3A) and ARC (Fig 3B) were started at 8 and 10 

months old of rats, respectively.  

 
Fig. 3 mRNA levels of Ar gene in the AVPV (A) and ARC (B) of male rats at the age of 4, 6, 8, 10 and 12 months 

old. Number in the parenthesis in each bar indicates the numbers of rats used in each month. *, ** and *** 

represent p < 0.05, 0.01 and 0.001 compared with the 4 months old rats. 

   

(A) (B) 

(A) (B) 
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5. Discussion 

Reproductive aging is associated with the loss of reproductive function and dysregulation of the 

hypothalamic-pituitary-gonadal axis (Golan, Scovell and Ramasamy, 2015). In this study, we used a significant 

decrease in serum testosterone level as an indicator of the reproductive aging of male Sprague-Dawley rats, and it 

can be detected when the rats were at the middle age (12 months old). Our results are in the same line with the 

previous studies in Wistar rats (Sokanovic et al., 2014) and Halan Sprague-Dawley rats (Wu, Lin and Gore, 2009). 

Although previous studies indicated that an androgen deficiency is cause by the deterioration of HPT axis (Golan, 

Scovell and Ramasamy, 2015; Gruenewald et al., 1994; Gruenewald et al., 2000), and the decline of GnRH 

secretion from the hypothalamus plays a key role in reproductive aging (Kermath and Gore, 2012; Yin and Gore, 

2006), those studies looked at each level of the HPT axis, not the whole complex. From our results, we proposed 

that the decrease in testicular testosterone levels was attributed to the initiation of changes (at 8 months old of rat or 

before reaching the middle-aged stage) at the higher levels of the HPT axis. Straightforwardly, that is, Kiss1 mRNA 

expression level at hypothalamic AVPV which was non-significantly reduced consequently led to a significant 

reduction of Gnrh1 mRNA level in hypothalamic PoA, and a significantly decreased LH production by the anterior 

pituitary gland. We also hypothesized that the reduction of serum testosterone levels was caused by a dysfunction 

of the negative feedback system of the androgen to AR (Haji et al., 1981) because Ar expression was down-

regulated at 8 months old in AVPV and 10 months old in ARC of hypothalamus. Similarly, Haji et al. (1981) 

reported that androgen binding with cytosol AR was decreased when the rats are at 300-330 days old compared 

with 90-100 days old.  

However, our results contradict with previous studies denoting that the reproductive aging was initiated at 

the lower level of the HPT axis or at the testicular level (Tenover et al., 1987; Zirkin et al., 1993). Besides, those 

researchers used castrated male rats as subjects of an androgen deficient studies (Daniel, Winsauer and 

Moerschbaecher, 2003; Vanderschueren et al., 2000). In opposite to our study, Munetomo et al. (2015) determined 

age-induced changes in mRNA expression levels of sex-steroid receptors comparing between 3 (young age), 12 

(middle age), and 24 (age) months old rats and found that Ar mRNA expression levels were increased in the 

hypothalamus of the middle-aged and aged-rats. Thus, it might be possible that if we assess the Ar mRNA 

expression profile of our male rats up to 24 months old, we might observe the increase.  

Taken together from the results of our study, it indicates that reproductive aging in male Sprague Dawley 

rats occurs earlier at hypothalamus and pituitary levels and it is, thereafter, evident at the testicular level at 12 

months old of rats. This is the first study to depict that the reproductive aging is initiated since the males enter their 

middle age. Thus, the prevention of any aging related diseases will be effective if it is performed before that time.  
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6. Conclusion 

Male reproductive aging, indicating by a significant reduction of serum testosterone levels, occurs during 

their middle-age (12 months old) by the initiative deterioration of the higher center (both hypothalamus and 

pituitary gland) of the HPT axis at 8 months old.  
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ABSTRACT 

Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disease that leads to motor impairment. The compound 

1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), is the specific neurotoxin that affects the dopaminergic 

neurons in the substantia nigra pars compacta (SNpc), and was used to induce the mice to be models of acute PD. 

Thunbergia laurifolia Lindl. (TL) or “Rang chuet” is an herb which is generally used for reducing the toxicity of 

hazardous chemicals such as pesticides. This study aims to find out whether TL extract can improve the motor 

impairment of the MPTP induced mouse models of PD by using pre TL and post TL treatments and observing the 

mouse’s latency times on rotating rods. We used an immunofluorescence against tyrosine hydroxylase (TH) anti-

body to determine the TH immunoreactive (TH-IR) neurons in SNpc. The results showed that latency times of the 

MPTP + pre TL group mouse was not significantly different from that of the control mice. Additionally, the number 

of TH-IR neurons of the MPTP + pre TL group was higher than that of the MPTP + post TL, yet was less different 

(p < 0.01) than that of the MPTP + post TL (p < 0.001) when compared with control. Our results confirmed that the 

pre-treatment of TL extract in the MPTP mouse model of PD reduces motor impairment of the MPTP mouse 

models of PD. These might shed light on the how to use TL leaf extracts to protect the motor impairment of people 

who have been intoxicated by hazardous chemicals.  

Keywords: Thunbergia laurifolia Lindl. (TL), Parkinson’s disease, rotarod test, tyrosine hydroxylase 

1. Introduction

Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurodegenerative in which degeneration of the dopaminergic 

neurons in the substantia nigra par compacta (SNpc) of the midbrain leads to motor impairment. These motor dys-

functions include rigidity, tremors, bradykinesia, and postural instability. Jackson-Lewis et at, (2012) used 1-

methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) to induce animals to be a models of PD. Alam G et al. (2017) 

and Kozina EA et al. (2014) identified a decrease in neurons in SNpc by analyzing immunohistochemistry using 

tyrosine hydroxylase (TH). The acute MPTP mouse model of PD was induced by intraperitoneal injections (i.p.) of 

MPTP at 20 mg/kg of body weight (bw), 4 times every 2 hours, as has been done in previous studies (Lee et al., 
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2017). The acute model of PD represents the earliest phase of PD which is indicated by having 53% of the TH + 

cell compared to that of a normal subject (Pain et al., 2013). In addition to MPTP, rotenone, pesticides, and 

paraquat were also reported to be risk factors of PD by Sherer et al. (2003) and Elbaz et al. (2009), respectively. 

Thunbergia laurifolia Lindl. (TL) or “Rang chuet” is a Thai herb which is well known for its detoxification 

qualities. Usanawarong et al. (2000) indicated that aqueous TL leaf extract can reduce toxicity in paraquat 

intoxicated rats. Tangpongand Satarug (2010) also found that TL leaf extract attenuated the neuronal degeneration 

in the hippocampus and restored memory loss of lead intoxicated rats. There are two treatment strategies which 

generally can be applied in research of mouse models of PD. Neuroprotective strategies use pre-treatment with 

protective agents (Lee et al., 2017), while neurorescue or restorative strategies use a post-treatment of therapeutic 

agents (Zhao et al, 2010). We would like to investigate whether TL extract is a protective or therapeutic agent for 

attenuating the motor dysfunction and neuronal degeneration in the MPTP mouse model of PD. 

 

2. Objectives of the study 

This present study aimed at investigating the neuroprotective and neurorescue effects of the TL extracts in 

MPTP mouse models of PD. Mice were pre-treated or post-treated with TL extracts and determined motor 

functions and numbers of dopaminergic neurons in SNpc.  

 

3. Materials and methods 

Fresh TL leaves and its specimens were harvested from an area in Sing Buri Province, Thailand. The 

scientific name was identified at Ethnobotany and Northern Thai Flora Laboratory, Department of Biology, Faculty 

of Science Chiang Mai University and then the voucher specimen (QBGNo.104862) was stored at Queen Sirikit 

Botanic Garden Herbarium (QBG), Ministry of Natural Resources and Environment. The fresh TL leaves were 

thoroughly washed and dried before they were extracted with 100% ethanol. The crude TL extract was dried and 

then diluted with Tween 80 solution before being used as a dilution of 200 mg/kg.bw. A total of 30 male C57BL/6 

mice (Nomura Siam International, Thailand), aged 5 weeks weighing between 20-25 g.bw, were used in this study. 

All mice were caged in controlled conditions having a cycle of 12 hours of darkness and 12 hours of light with 

temperature set at 25o C. They were allowed free access to food and water. The mice were randomly divided into 5 

groups; 6 mice per group. Group 1 was the control group. Group 2 were mice that received Tween 80 as a “vehicle” 

for one week before receiving intraperitoneal (i.p.) injections of MPTP (Lee et al., 2017). This group was called the 

“MPTP + pre vehicle group.” Group 3 was the mice that were pretreated with TL extract injections of 200 mg-

/kg.bw/day for 1week before being inducing with MPTP, and was called the “MPTP + pre TL group.” Group 4 was 

the mice that received vehicle for 1 week after being inducing with MPTP, and was called the “MPTP + post 

vehicle group.” Group 5 was the mice that were post-treated with TL extract for 1 week after being inducing with 

MPTP. These mice were called the “MPTP + post TL group.” All mice were tested for their motor movement by 
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putting on the rotating rod with speed of 4-40 rpm. The latency times of all mice were recorded at day 0 (one day 

before the pre-treatment), day 7 (one day before the MPTP i.p. injection), day 9 (one day after the MPTP i.p. 

injection), and day 16 (one week after the MPTP i.p. injection; or one week after treatments). The latency times of 

pre TL and post TL treated groups at day 0, 7, 9 and 16 were compared to those of control and pre and post vehicle 

treated groups. After that, all mice were given a lethal dose of ether and were perfused transcardially with PB 

solution, followed by a fixative of 4% paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer (PB), pH 7.4. The brains were 

then removed from the skulls. All brains were cut into 50 µm thick coronal sections using a vibratome (Leica s 

1200). The brain sections were collected from rostral to caudal sections every 5th section in PB. A total of 6 rolls of 

brain sections were obtained from each brain. One row of each was used for analyzing the number of dopaminergic 

neurons by immunofluorescence with primary antibodies used against tyrosine hydroxylase (TH) made in mouse 

(Lot # 106M4874V, Sigma) at a dilution of 1:1500, then reacted with rhodamine anti-mouse made in goat (Catalog 

No. 31660, Thermo Fisher) at a dilution of 1:100 as the secondary antibody. The TH immunoreactive (IR) cells in 

the SNpc of all groups were examined under a fluorescent microscope and photos were taken so that the number of 

TH-IR cells could be counted. All data was presented as mean ± standard deviations (SD). One-way analysis of 

variance (ANOVA) was completed followed by a post-hoc analysis with a Tukey test for multiple comparisons 

using an R program. The values of p < 0.05 were considered statistically significant.   

 

4. Results 

 The motor function of the mice was indicated by the latency times on the rotating rod. We found that the 

latency times of all experimental groups on day 0 and day 7 were not significantly different from that of the control 

group (Fig. 1). The latency time of all induced groups on day 9 were significantly less than that of the control group 

(p < 0.01). On day 16, the latency time of the MPTP + pre TL and the MPTP + post TL had increased from those of 

day 9. There was no significant difference between the latency times of the two groups. However, the latency time 

of the MPTP + post TL groups is still significantly lower than that of the control group (p < 0.05). Interestingly, the 

latency time of the MPTP + pre TL group was not significantly different from that of the control.  
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 Figure 1. The latency times on the rotating rod of the control group and the four experimental groups. The 

experimental mice were induced to be acute mouse models of PD with MPTP on day 8. A week before day 8 (day 

1-7), two experimental groups of mice were pre treated with vehicle and TL, respectively. A week after day 8 (day 

9-16), the other two MPTP groups were post treated with vehicle and TL, respectively. (Significantly different 

when compared means to Control (p-value = *0.05, **0.01, ***0.001) 
 

 There were the similar outcomes regarding the immunofluorescence TH labeling neurons in the control 

and the MPTP mouse induced groups. The control group showed the highest density of TH-IR neurons (Fig. 2A) 

comparing to the rest (Fig. 2B, C, D, and E). The MPTP + pre vehicle, + post vehicle, and + post TL groups were 

found to have significantly lower numbers of TH labeling neurons in SNpc (67±34.4, 58±30.3 and 83±15.6 cells, 

respectively) than that of the control group, 225±3.6 cells (p < 0.001), due to the neurotoxicity of MPTP targeting 

on the SNpc (Fig. 2B, C, D, and E). However, the number of the TH-IR neurons of the MPTP + pre TL group was 

106±27.5 cells which were significantly lower than that of the control at p < 0.01. Even though the numbers of 

dopaminergic neurons of the MPTP + pre TL group were significantly lower than that of the control, the motor 

performance of this group was not significantly different compared to those of the MPTP + post TL group. 
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 Figure 2. The immunofluorescence against TH antibody demonstrating the TH-IR neurons in SNpc of all 

groups of mice (A; control group, B; MPTP + pre TL, C; MPTP + pre vehicle, D; MPTP + post TL, and E; MPTP + 

post vehicle). The TH-IR, indicated as red color, was labeled as tyrosine hydroxylase in cytoplasm surrounding the 

nucleus of the dopaminergic neurons. 

 

 
 Figure 3. Graph demonstrating the number of TH-IR neurons in control group compared to those of the 

MPTP induced mice groups. (Significantly different when compared means to Control (p-value = *0.05, **0.01, 

***0.001) 

 

5. Discussion 

 This study found that the pre TL treatment before inducing with MPTP attenuated the motor dysfunction 

of the mouse model of PD. Additionally, the neuronal loss in SNpc was comparable to the pre vehicle MPTP group. 

This study was similar to the study of Tangpong & Satarug (2010) who used the TL leaf extract to alleviate the 

death of the hippocampal neurons of rats poisoned by lead. This study demonstrated that the motor performace of 

the pre TL treatment was better than that of post TL treatment of MPTP induced mice models of PD. These findings 

might be indicate that TL extract has neuroprotective effects on MPTP induced mice models of PD. TL extract may 
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have use in neurorescue or restorative therapies due to its anti-oxidant and anti-inflammation properties (Chan & 

Lim 2006, Wonkchalee et al., 2012). 

 

6. Conclusion 

TL extract treatment before MPTP exposure could more efficiently maintain the loss or reduce the death 

of dopaminergic neurons in SNpc, which consequently alters the motor impairment of the mouse model of PD than 

any post TL treatment. 
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ABSTRACT 
Several pathogenic gram-negative bacteria including Leptospira produce extracellular vesicles (ECVs) 

possibly derived from bacterial outer membrane.  ECVs harbor multiple active molecules that serve many functions 
such as secretion system, communication tool, and vaccine candidates. The previous report demonstrated that the 
chemically induced leptospiral ECV (iECV)-based vaccines conferred protective immunity against lethal infection 
in the animal model. Therefore, leptospiral ECVs may contain potential vaccine antigens. However, the natural 
leptospiral ECV (nECV) has not been characterized.  In this study, we isolated and purified both nECV and iECV 
from Leptospira interrogans serovar Pomona by filtration and ultracentrifugation and then purified by density 
sucrose gradient. Our results indicated that the nECV and iECV were mainly separated into 50% sucrose fraction. 
Moreover, the immunoblotting analysis revealed that LipL32, known leptospiral outer membrane lipoprotein, was 
present in both nECV and iECV. This study should lead to further investigation in the role of ECVs in pathogenesis 
and identification of new vaccine candidates for leptospirosis. 

Keywords:  Extracellular vesicles, Leptospira, Isolation and Purification 

1. Introduction
Bacterial extracellular vesicles (ECVs) are spherical membrane-bound particles of 10-300 nm in diameter. 

These vesicles are commonly produced by gram-negative bacteria and not only found in pathogenic but also 
saprophytic species, such as Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholera,  Helicobacter pylori and 
Leptospira interrogans (Cañas et al., 2016; Haake & Matsunaga, 2002; Keenan et al., 2000; MacDonald & Kuehn, 
2013; Mondal et al., 2016). Natural ECVs may be pinched off at the outer membrane leaflet and simultaneously 
harbor multiple molecules including nucleic acid (DNA and/or RNA), proteins, lipopolysaccharide, and 
metabolites, that serve potential functions such as secretion system, communication tool, and vaccine candidates 
(Jan, 2017). For instance, Shiga toxin-containing ECVs of pathogenic E. coli induced target cell deaths in colon 
epithelial cell line (Bielaszewska et al., 2017). Moreover, ECVs derived from Neisseria meningitidis showed the 
protective effect and promising vaccine candidates (Acevedo et al., 2017). Besides natural ECV, chemically 
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induced ECVs (iECVs) have been studied (Haake & Matsunaga, 2002; Williams et al., 2007). The chemically 
induced ECVs are produced by treating intact cells with chemical reagents in order to break down and subsequently 
reform of debris membrane to become vesicles (Klimentova & Stulik, 2015; Kunjantarachot, 2014). Like natural 
ECVs, chemically induced ECVs are spherical nanosized particles which harbor multiple active molecules 
(Williams et al., 2007). Furthermore, the iECVs have been demonstrated as vaccine candidates in several infectious 
diseases (Acevedo et al., 2017; van der Pol, Stork, & van der Ley, 2015).   

Pathogenic Leptospira spp. are causative agents of leptospirosis, a globally widespread zoonosis with 
public health concern which causes 1 million leptospirosis cases and approximately 60,000 deaths annually 
(Jimenez, Marroquin, Richards, & Amin, 2018). Endemic areas are mostly in tropical and subtropical countries. 
The transmission of leptospirosis is commonly through direct or indirect contact with the reservoirs including 
rodents, pigs, dogs, or contaminated water and soil with urine, mucous or blood of the infected host. Leptospires 
enter host via broken skin or mucous membrane and subsequently penetrate though endothelial layer of blood 
vessel by using endoflagella and then reach target organs such as kidney, liver, lung, brain, and heart (Lambert et 
al., 2012). Human leptospirosis typically encompasses two phases of clinical manifestations. The symptoms in the 
first acute phase are non-specific such as headache, fever, loss of appetite, vomiting, myalgia, and nausea. Clinical 
manifestations in the second phase or immunologic phase are related to target organ involvements including 
pulmonary hemorrhagic syndrome, myocarditis, meningitis, hepatic failure, and renal failure that may lead to death 
(Adler & de la Peña Moctezuma, 2010). 

Recently, the chemically induced leptospiral ECVs (iECVs), which were produced by using citrate buffer 
pH 3.0 to induce cell lysis and reforming of vesicles, were demonstrated as vaccine candidates and conferred 100% 
survival in hamster model with significantly decrease bacterial load in target organs (Kunjantarachot, 2014). 
Moreover, proteomic analysis revealed that iECVs contained outer membrane proteins (OMPs) including OmpL1, 
LipL32, LipL36, and LipL46 (Haake & Matsunaga, 2002). However, the efficient and reproducible methods for 
leptospiral nECVs isolation and purification have not been verified. In this study we aim to evaluate the methods to 
isolate and purify both nECVs and iECVs from pathogenic Leptospira. 
 
2. Objectives of the study 

To isolate and purify extracellular vesicles from pathogenic Leptospira interrogans serovar Pomona. 
 
3. Materials and methods 
 Bacterial cultivation. L. interrogans serovar Pomona were grown in Ellinghausen-McCullough-Johnson-
Harris (EMJH) medium supplemented with 10% bovine serum albumin (BSA) at 28-30C until the log phase 
(approximately 2-5x108 cells/ml) was reached. 
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Isolation and purification of leptospiral ECVs. To remove intact cells, leptospiral cultures at optimal 
concentration were centrifuged at 12,000xg at 25°C for 40 min. The supernatant were collected and filtered through 
0.45 µm and 0.22 µm pore size filter membranes, respectively. The filtered supernatants were subjected to 
ultracentrifugation at 50,000xg for 1 h and subsequently 100,000xg, 4°C for 3 h using ultra-clear polycarbonate 
ultracentrifuge tube (Backman Coulter, USA), Ti 45 type rotor (Backman Coulter, USA). The pellets were 
collected and resuspended in EMJH media without albumin to obtain natural ECVs (nECV). 

 To produce leptospiral iECVs after centrifugation of leptospiral cultures at 12,000xg for 25°C for 40 min 
to remove intact cells as mentioned above, 0.1 M citrate buffer pH 3.0 was added to the cell pellet on ice and then 
shaked vigorously for 3 h with vortexing for 2 min at 20-min intervals. The suspension was centrifuged at 10,000xg 
for 10 min and the pellet was resuspended in the final volume of 20 ml 0.1 M citrate buffer pH 3.0 then passed 
through a pressure homogenizer at 12,000 psi then ultracentrifuged at 100,000xg, 4°C for 1 h. The pellet was 
resuspended in 1.6 ml at the final volume of 0.1 M citrate buffer pH 3.0 and subsequently centrifuged at 200xg for 
5 min. The supernatant contained chemically induced ECVs (iECVs).  

The natural and chemically induced ECVs were further purified by density sucrose gradient at 10%-60% 
(wt/vol) of sucrose concentrations then ultracentrifugation at 77,000xg for 16-18 h, 4°C using polypropylene 
centrifuge tube (Backman Coulter, USA) and SW 41 swing rotor (Backman Coulter, USA). 

Transmission electron miscopy (TEM). To observe the morphology and size of ECVs, the purified 
ECVs were adsorbed to polyvinyl formal-carbon-coated grids (EMS) for 10 min, and negatively stained with 4% 
(w/v) uranyl acetate for 5 min. the grids were washed twice with sterile water and examined using a transmission 
electron microscope (S-4800,Hitachi) at the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University. 

 Gel electrophoresis and immunoblotting. To confirm the ECVs were produced from L. interrogans 
serovar Pomona, the ECVs were solubilized in sample buffer composed of 20 mM sodium phosphate, 2% sodium 
dodecyl sulfate (SDS), 0.001% bromophenol blue, 0.2 M dithiothreitol (DTT), and 2% glycerol and separated on 
15% SDS-polyacrylamide gel (SDS-PAGE). The gel was stained with Coomassie Brilliant Blue R250 or 
transferred to 0.45 µm pore size nitrocellulose membrane (Millipore) for immunoblotting. Subsequently, the 
membrane was blocked with 1% BSA in 0.05% tween20-PBS for 1 h at room temperature, incubated for 1 h with 
anti-LipL32 diluted 1:5,000 in 0.05% tween20-PBS, probed with mouse anti-rabbit immunoglobulin G (IgG) 
conjugated to horseradish peroxidase diluted 1:10,000 in 0.05% tween20-PBS. The antigen-antibody binding was 
detected by chemiluminescent system (BioRad).  
 
4. Results 

The culture supernatant of leptospiral cultivation was filtered and ultracentrifuged and then the pellet was 
used to isolate nECVs. Treatment of L. interrogans serovar Pomona with citrate buffer pH 3.0 and passed through 
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pressure homogenizer to break cells and then outer compartment reformed to vesicles as iECVs. Both nECVs and 
iECVs were purified by density sucrose gradient (Fig 1A). The result showed that both nECVs and iECVs were 
separated mainly into 50% w/v sucrose fractions (Fig 1B, 1C).  

TEM with negative staining showed L. interrogans serovar Pomona producing ECV (fig 2A). Moreover, 
the nECVs and iECVs were spherical vesicles in nanosize and were absent of contaminated cell debris compared to 
crude nECVs obtained from ultracentrifugation at 100,000xg (fig 2B, 2C, 2D). Moreover, the size of iECVs was 
approximately 10-50 nm in diameter which was smaller than that of nECVs (approximately 50 to 100 nm in 
diameter) and a number of iECVs were higher than nECVs (Fig 2B, 2C).  

To confirm that nECVs and iECVs were produced from outer membrane of L. interrogans, nECVs and 
iECVs were separated on 15% polyacrylamide gel and immunoblotting against anti-LipL32 antibody, the result 
showed that LipL32 was detected in both nECVs and iECVs (Fig 3). 

 

 
    

Figure 1. Purification of leptospiral ECVs by density sucrose gradient at 10% - 60% w/v sucrose. A, a diagram of 
the centrifuge tube and percentage of concentration of sucrose in each fraction. B, nECVs represent in red box (the 
yellow ring at approximately 50% w/v sucrose fraction). C, iECVs represent in black box (the white ring at 50 % 
w/v sucrose fraction). 

A B C
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Figure 2. Transmission electron micrograph. A, Leptospira interrogans serovar Pomona intact cell, solid arrow 
indicates the intact cell, star indicates the ECV. B, natural leptospiral extracellular vesicles (nECVs) isolated by 
ultracentrifugation at 100,000xg, 4°C for 3 h, broken arrow indicates the debris cell. C, natural extracellular 
vesicles (nECVs) purified by density sucrose gradient. D, chemically induced leptospiral extracellular vesicles 
(iECVs) purified by density sucrose gradient. Black bar represents 200 nm. 
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Figure 3. Detection of LipL32 in leptospiral ECVs. nECVs and iECVs were subjected for immunoblotting against 
anti-LipL32 antibody. M, marker. nECVs, natural extracellular vesicles. iECVs, chemically-induced extracellular 
vesicles. WC, whole cell lysate.   
 
5. Discussion 

Bacterial extracellular vesicles are pinched off outer membrane leaflet of bacteria and therefore 
simultaneously harbor multiple active molecules, which serve as secretion system, communication tool, and vaccine 
candidates. Furthermore, ECV derived from pathogenic bacteria showed a role in pathogenesis. In order to 
characterize ECV, purified ECVs are required. To decrease contaminants including secreted proteins and debris 
cells, density sucrose gradient is commonly used for purification. In this study, both nECVs and iECVs were 
sedemented in 50% w/v sucrose or 1.64 g/ml, which differed from the density of sucrose gradient at 1.19 g/ml used 
to purify alkaline plasmolysis buffer treated leptospiral ECVs of similar size from L. kirschneri strain RM52. This 
may be because of buoyant density of the ECVs (Klimentova & Stulik, 2015).  

Currently available killed-whole cell vaccines, bacterins, confer protective immunity against leptospirosis, 
but there are diversed side effect and serovar-specific (Wang, Jin, & Węgrzyn, 2007). Lipopolysaccharide (LPS) 
was found to be immunodominant epitopes that stimulated host immune responses and therefore provide short-term 
immunity against leptospirosis (Sonrier et al., 2000). For these reasons, protein antigen-based vaccines have been 
evaluated for subunit vaccines, especially outer membrane proteins (Wang et al., 2007). Bacterial extracellular 
vesicles harbor immunogenic molecules including outer membrane protein, LPS, flagellin, and nucleic acid (Marini 
et al., 2017; Roberts et al., 2008). These molecules have been considered as pathogen-associated molecular patterns 
(PAMPs) that are recognized by pathogen recognition receptors (PRRs) on host immune cells in order to stimulate 
innate immune response and subsequently promote adaptive immunity against particular pathogens (Marini et al., 
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2017). The nECV and iECV contained LipL32 (Fig 3). Similar evidences were reported (Haake & Matsunaga, 
2002; Kunjantarachot, 2014). The LipL32 is an outer membrane protein of pathogenic Leptospira that previously 
demonstrated as a vaccine candidate (Dellagostin et al., 2011). Furthermore, immunohistochemical examination of 
the infected tissues revealed that ECVs were observed suggesting that leptospiral ECV may play a role in 
pathogenesis and protective immunity (Monahan, Callanan, & Nally, 2008).   

In summary, our results provide isolation and purification methods of leptospiral ECVs in order to 
decrease contaminant for further analysis. Outer membrane proteins of leptospiral ECVs may play a role in 
pathogenesis and could be used as subunit vaccine candidates in the future. 

  
6. Conclusion 

Pathogenic Leptospira spontaneously produced natural ECVs (nECVs) during routine culture in EMJH 
medium. The chemically induced ECVs (iECVs) were prepared by treatment of intact leptospiral cells with 0.1 M 
citrate buffer pH 3. The nECVs and iECVs were separated into 50% sucrose fraction in purification step by density 
sucrose gradient. The nECVs and iECVs consist of outer membrane proteins including LipL32. Further 
characterization of ECVs are required to study their role in pathogenesis and potential subunit vaccine candidates. 
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บทคัดย่อ 

โรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนัเป็นโรคผวิหนงัท่ีพบไดบ่้อยและมีอาการเร้ือรังสามารถกลบัมาเป็นซํ้ าได ้

โดยอตัราความชุกของโรคจะอยู่ท่ี 3-5% ของประชากรโดยทัว่ไป โรคผิวหนังอกัเสบของต่อมไขมนัเป็นโรคท่ีไม่

ติดต่อผา่นการสัมผสัแต่มกัส่งผลทางดา้นจิตใจ ความมัน่ใจและบุคลิกภาพของผูป่้วยเป็นอย่างมาก แมไ้ม่ไดเ้ป็นโรค

อนัตรายแต่ก็ก่อให้เกิดความรําคาญและรบกวนการดาํเนินชีวิตของผูป่้วยตลอดชีวิต เน่ืองจากมีอาการเร้ือรังโดยผื่นท่ี

ใบหนา้จะปรากฎให้เห็นชดั ทาํให้มีผลกระทบเชิงลบต่อภาพลกัษณ์ของผูป่้วย  

สถานการณ์ปัจจุบนัของการรักษาโรคน้ีในผูป่้วยบางรายตอ้งพ่ึงยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นเวลานานทาํ

ใหเ้กิดผลแทรกซอ้นตามมา การวิจยัทดลองเพ่ือคน้หายาหรือวิธีการใหม่ๆในการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบของต่อม

ไขมนัจึงดาํเนินต่อเน่ืองมาตลอดจนถึงปัจจุบนัและเน่ืองดว้ยคุณสมบติัของสารไฮยาลูโรนิกแอซิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ช่วยเพ่ิมความสามารถของระบบภูมิคุม้กนั, คุณสมบติัการในการลดการอกัเสบท่ีผิวหนังไดแ้ละช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืน

อีกดว้ย ดงันั้นการใช้สารไฮยาลูโรนิกแอซิดจึงน่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคน้ี การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงได้

ทาํการศึกษาผลการใช้สารไฮยาลูโรนิกแอซิดในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบของต่อมไขมนั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนว

ทางเลือกหน่ึงในการรักษาโรคน้ี 

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้สารไฮยาลูโรนิกแอซิด (Hyaluronic acid) ในผูป่้วยโรค

ผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนั (Seborrheic dermatitis) 

วิธีการศึกษา ศึกษาแบบ Prospective experimental study controlled trial ในผูป่้วยโรคผิวหนังอกัเสบของ

ต่อมไขมนั ชนิดรุนแรงน้อยถึงปานกลาง โดยประเมินความรุนแรงของโรคดว้ย Investigator ‘s Global Assessment 

score (IGA score) ท่ีมีอาการเร้ือรังหรือกลบัเป็นซํ้าบ่อยอยา่งน้อย 3 คร้ังต่อปี ท่ีเขา้มารับการรักษาแบบผูป่้วยนอก ณ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 คน ขณะเร่ิมตน้เขา้ร่วมวิจยัผูป่้วยมีอาการของโรค

อยู่ โดยตาํแหน่งท่ีตอ้งการ คือ บริเวณร่องขา้งจมูกและแกม้ และประเมินประสิทธิภาพการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบ

ของต่อมไขมนั โดยใชส้ารไฮยาลูโรนิกแอซิดในอาสาสมคัรดว้ย IGA score และ Facial total target area score (FTTA 

score) ในระยะก่อนเขา้รับการรักษาและหลังเข้ารับการรักษาในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 พร้อมกับประเมินความพึงพอใจ

โดยรวมและผลขา้งเคียงของการรักษาโดยผูป่้วย 
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ผลการศึกษา ค่าระดบัคะแนน IGA มีค่าลดลงหลงัไดรั้บการรักษา โดยค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน IGA ก่อน

ทาํการรักษามีค่าเท่ากบั 2.30 และลดลงเป็น 1.90 และ 1.20 ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ตามลาํดบั ส่วนค่าระดบัคะแนน 

FTTA มีค่าลดลงหลงัไดรั้บการรักษา โดยค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน FTTA ก่อนทาํการรักษามีค่าเท่ากบั 3.40 และ

ลดลงเป็น 2.50 และ 1.60 ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ตามลาํดบั 

ค่าระดบัคะแนน IGA และ FTTA ภายหลงัจากการรักษาดว้ยไฮยาลูโรนิกแอซิด มีค่าลดลงอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8(p<0.05) ความพึงพอใจโดยรวมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีมีต่อประสิทธิผลของการ

รักษา แสดงให้เห็นว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัส่วนใหญ่รู้สึกดีข้ึนปานกลาง  

สรุปผล การรักษาโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนับนใบหนา้ดว้ยวิธีการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดในรูปแบบ

เจลมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได ้จึงกล่าวไดว้่าการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการรักษาโรค

ผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนับนใบหนา้ในระดบัความรุนแรงนอ้ยถึงปานกลางได ้

 

คาํสําคญั: โรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนั, ไฮยาลูโรนิกแอซิด  

 

ABSTRACT 

Background: Seborrheic dermatitis is a common, chronic-recurrent inflammatory skin disease, the 

prevalence of which is around 3-5% in the general population. Seborrheic dermatitis is a non-contact disease that 

affects mental health, confidence and personality of the patients. Although it isn’t a dangerous disease but can be 

annoying and affects the routine of the patients because it is chronic inflammatory skin disease, the facial rash can 

affect the patients’ looks. 

Now, the treatment of seborrheic dermatitis some patients have been used topical corticosteroids for a 

prolonged period, which could cause complications.  Many studies continue to find new potential treatments for 

seborrheic dermatitis. Due to the beneficial functions of hyaluronic acid include enhancing immune system, 

reducing skin inflammation and hydration, hyaluronic acid is likely to have potential for treatment of seborrheic 

dermatitis. The study of effectiveness of injection with an intradermal hyaluronic acid in facial seborrheic 

dermatitis treatment may be an effective therapeutic option for facial seborrheic dermatitis. 

Objective: To examine the effect of injection with an intradermal hyaluronic acid in facial seborrheic 

dermatitis treatment. 

Method: The study design was a Prospective experimental study controlled trial. 10 seborrheic dermatitis 

patients with mild to moderate severity evaluated by Investigator ‘s Global Assessment score (IGA score), tend to 

recur and relapse repeatedly at least 3 times a year. All of the patients were outpatient at Mae Fah Luang University 

Hospital, Bangkok. 

At the beginning of the study, Patients were still having the seborrheic dermatitis symptoms and it 

appeared on the sides of the nose and both cheeks. The effectiveness of injection with an intradermal hyaluronic acid 
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in facial seborrheic dermatitis treatment were evaluated by IGA score and Facial total target area score (FTTA score) 

before and after treatment at week 4, 8 including satisfaction assessment and complication of treatment by patients.      

Result: IGA score decreased after treatment. Before treatment, mean of IGA score was 2.30 and decreased 

to 1.90 and 1.20 at week 4, 8. FTTA score also decreased after treatment. Before treatment, mean of FTTA was 

3.40 and decreased to 2.50 and 1.60 at week 4, 8.  

The study demonstrated a statistically significant decreased of IGA and FTTA score at week 4 and 8 

(p<0.05). Global satisfaction of patients is mostly moderate. 

Conclusion: These Data indicate that the injection with an intradermal hyaluronic acid could treat 

seborrheic dermatitis and may be an alternative therapy in seborrheic dermatitis patients with mild to moderate 

severity. 

 

Keywords: Seborrheic dermatitis, Hyaluronic acid  

 

1. บทนํา 

โรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนั (Seborrheic dermatitis) หรือ “เซ็บเดิร์ม” เป็นโรคผวิหนงัท่ีพบไดบ่้อย 3-

5% ในประชากรทัว่ไป (Collins & Hivnor, 2012) ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีอาการเร้ือรังสามารถกลบัมาเป็นซํ้ าได ้โรคผิวหนัง

อกัเสบของต่อมไขมนัเป็นโรคท่ีไม่ติดต่อผ่านการสัมผสัแต่มกัส่งผลทางดา้นจิตใจ ความมัน่ใจและบุคลิกภาพของ

ผูป่้วยเป็นอยา่งมาก แมไ้ม่ไดเ้ป็นโรคอนัตรายแต่ก็ก่อให้เกิดความรําคาญและรบกวนการดาํเนินชีวิตของผูป่้วยตลอด

ชีวิต เน่ืองจากมีอาการเร้ือรังโดยผืน่ท่ีใบหน้าจะปรากฎให้เห็นชดั ทาํให้มีผลกระทบเชิงลบต่อภาพลกัษณ์ของผูป่้วย   

สถานการณ์เก่ียวกบัการรักษาโรคน้ีในปัจจุบนันั้น แพทยส่์วนใหญ่ประสบกบัปัญหาไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาด

ได ้ผูป่้วยบางรายตอ้งพ่ึงยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยดเ์ป็นเวลานานจนกระทัง่เกิดผลแทรกซ้อนตามมา การวิจยัทดลอง

เพ่ือคน้หายาหรือวิธีการใหม่ๆในการรักษาโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนัจึงดาํเนินต่อเน่ืองมาตลอดจนถึงปัจจุบนั

โดยลกัษณะของโรคจะเกิดบริเวณผวิหนงัท่ีมีต่อมไขมนัเป็นจาํนวนมาก เช่น หนังศีรษะ ไรผม ขา้งจมูก ค้ิว (บริเวณ 

T-Zone) บนใบหนา้ หน้าอก เป็นตน้ จะแสดงอาการเป็นผื่นแดง มีสะเก็ดเป็นมนั อาจมีขอบชดัหรือไม่ชดัก็ได ้บาง

รายอาจมีสะเก็ดในหูและเกิดการอกัเสบท่ีตา บางรายพบผื่นท่ีหน้า คอ หลงัหู ศีรษะและแผ่นหลงัตอนบน อาจมีผื่น

ลุกลามไปท่ีรักแร้ ขาหนีบ สะดือ ใตศ้อก ผูป่้วยส่วนใหญ่มีอาการบนใบหน้าแต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงมากและ

กระจายไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย สาเหตุ ปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริง แต่เช่ือว่าโรคผิวหนังอกัเสบของต่อม

ไขมนัน้ีมีปัจจยักระตุน้ทั้งจากภายในและภายนอก ดงัน้ี ปัจจยัภายใน การเพ่ิมจาํนวนของยีสต์ชนิดหน่ึง ซ่ึงปกติเป็น

ยสีตท่ี์พบบริเวณผวิหนงัของมนุษยอ์ยูแ่ลว้, ระดบัฮอร์โมนในร่างกายท่ีเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะฮอร์โมนแอนโดรเจน, 

การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล, ในผูป่้วยบางรายอาจพบความผิดปกติของระบบ

ประสาท ทาํให้มีการกระตุ้นการผลิตไขมนัจากต่อมไขมนัเพ่ิมมากข้ึน เช่น ในผูป่้วยโรคพาร์กินสัน เป็นต้น, ยา

บางอย่าง เช่น griseofulvin, cimetidine, lithium, methyldopa หรือมีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม อีกทั้งรับประทาน

อาหารท่ีไม่ครบถว้น ทาํให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ และความเครียด ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุของโรค

ได ้ปัจจยัภายนอก คือ การเปล่ียนแปลงของอากาศ เช่น อากาศเยน็จดัหรือร้อนจดั การรักษา เป้าหมายของการรักษา 
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คือ 1. การควบคุมอาการต่าง ๆ ของโรค ป้องกนัไม่ให้โรคกาํเริบและอยูใ่นช่วงสงบให้นานท่ีสุด โดยวิธีการดงัน้ี การ

ปฏิบติัตวั พกัผอ่นให้เพียงพอ เพราะความเครียดเป็นตวักระตุน้ทาํให้โรคกาํเริบและหลีกเล่ียงบริเวณท่ีอากาศเยน็หรือ

ร้อนจดั 2. การรักษาเม่ือมีผืน่กาํเริบ ใชย้าตา้นเช้ือราคีโตโคนาโซลชนิดทาครีม เป็นการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดย

แนะนาํให้ทาวนัละ 2 คร้ังในช่วงท่ีผืน่กาํเริบ และอาจทาเป็นคร้ังคราวเพ่ือป้องกนัในระยะยาวได ้ยาทากลุ่มสเตียรอยด ์

แนะนําให้ทายากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ท่ีมีฤทธ์ิอ่อน ยาทา tacrolimus และ pimecrolimus ซ่ึงเป็นยากลุ่มใหม่ท่ี

สามารถควบคุมอาการของโรคไดดี้พอสมควรเหมาะกบับริเวณใบหน้า แต่ยามีราคาสูงและการใชย้าน้ีควรไดรั้บ

คาํแนะนาํดูแลจากแพทย ์(Clark, Pope, & Jaboori, 2015) การรักษาในระยะยาว แนะนาํให้ใชย้าตา้นเช้ือราคีโตโคนา

โซล ชนิดครีมทาเป็นคร้ังคราวร่วมกบัการทาผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวหนังเป็นประจาํทุกวนั ซ่ึงในปัจจุบนั

ผลิตภณัฑบ์างประเภทมีส่วนประกอบของสารตา้นการอกัเสบร่วมดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการกลบัเป็นซํ้า อย่างไรก็ตาม

การรักษาดว้ยยาทาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยดจ์ดัเป็นยาหลกัท่ีใชใ้นการรักษาและมีการใชก้นัอย่างแพร่หลายเพราะมี

ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบไดดี้ แต่ดว้ยลกัษณะอาการของโรคน้ีท่ีเป็นๆหายๆเร้ือรัง ทาํให้เกิดผลขา้งเคียงจาการใชย้าเป็น

ระยะเวลานานๆได้ โดยผลขา้งเคียงบางอย่างเม่ือหยุดยาก็จะทาํให้อาการหายไปได้ เช่น ผิวหนังฝ่อบางลง (skin 

atrophy) เกิดสิวจากสเตียรอยด์ (steroid acne) แต่ผลขา้งเคียงบางอยา่งเม่ือเกิดแลว้ไม่สามารถแกไ้ขให้กลบัมาเป็น

ปกติได ้เช่น ผวิหนงัแตกลาย (striae) เส้นเลือดฝอยขยายตวัผดิปกติ (telangiectasia) และในบางคร้ังยงัพบผลขา้งเคียง

ท่ีรุนแรง เช่น การกดการทาํงานของต่อมใตส้มอง-ต่อมพิทอิูทารี-ต่อมหมวกไต (hypothalamic-pituitary-adrenal axis) 

ซ่ึงเกิดอนัตรายต่อร่างกายไดม้าก แนวทางการรักษาจึงมีแนวโนม้ท่ีจะพยายามคิดคน้หาวิธีการใหม่ๆท่ีมีคุณสมบติัใน

การลดการอกัเสบไดแ้ต่ผลขา้งเคียงน้อย และยิ่งถา้วิธีการนั้นช่วยทาํให้การกลบัเป็นซํ้ าของโรคน้อยลงดว้ย จะยิ่งมี

ประโยชน์ต่อผูป่้วยในโรคน้ีมากข้ึน สารไฮยาลูโรนิกแอซิด (Hyaluronic acid) โดยทัว่ไปเป็น สารท่ีร่างกายของเรา

ผลิตข้ึนมา มีคุณสมบติัอุม้นํ้ า เพราะโมเลกุลสามารถดดูซบันํ้ าไดถึ้ง 1,000 เท่า ซ่ึงสารน้ีมีอยู่ในร่างกายโดยธรรมชาติ

กระจายอยูท่ ัว่ไปในทุกเน้ือเยือ่ เช่น เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของกระดูกอ่อนตามขอ้ต่อในร่างกาย ช่วยหล่อล่ืนไม่ให้

กระดูกเสียดสีกนั สาํหรับผวิหนังของเรานั้น สารตวัน้ีจะถูกผลิตข้ึนและอยู่ในบริเวณผิวหนังชั้นหนังแท ้(dermis) มี

ปริมาณมากในเน้ือเยือ่ภายนอกเซลลแ์ละคอยยดึจบัโปรตีนคอลลาเจนเขา้ไวด้ว้ยกนั และเน่ืองจากคุณสมบติัเป็นสาร

อุม้นํ้ าจึงช่วยให้ผิวหนังสามารถเก็บกักความชุ่มช่ืน ผิวหนังจึงดูชุ่มช้ืนและเต่งตึง สําหรับด้านการรักษาปัญหา

ผิวพรรณนั้นใชห้ลักการท่ีว่า เม่ืออายุมากข้ึน การผลิตสารไฮยาลูโรนิกแอซิดตามธรรมชาติก็จะลดน้อยลงร่วมกับ

พบว่าเส้นใยคอลลาเจน (collagen) ท่ีเป็นองคป์ระกอบให้ความแข็งแรงและความยดืหยุน่แก่ผวิหนังลดลง ผลก็คือ ผิว

จะสูญเสียความชุ่มช่ืน ผวิแห้งข้ึน และมีลกัษณะบางลงขาดความยืดหยุ่น ส่ิงท่ีตามมาคือ เกิดร้ิวรอย เห่ียวย่น ร่องลึก 

ผิวมีความหยอ่นคลอ้ย  ปัจจุบนั เน่ืองจากสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัเฉ่ือยไม่ทาํให้เกิดการแพ ้มี

ความคงตวัและอยูใ่นร่างกายไดเ้ป็นเวลานาน อีกทั้งยงัสามารถทาํให้เส่ือมสลายไปได ้ในกรณีท่ีเกิดผลขา้งเคียงจาก

การรักษาดว้ย เอนไซมไ์ฮยาลูโรนิเดส (Hyaluronidase) แต่เดิมสารไฮยาลูโรนิกแอซิดท่ีใชเ้พ่ือเป็นสารเติมเต็มนั้น

ไดม้าจากสัตว ์เช่น ไก่ ดงันั้นเม่ือจะนาํมาใช ้สาํหรับการรักษาจะตอ้งทาํการทดสอบภูมิแพท่ี้ผวิหนังก่อนการใช ้ระยะ

หลงัจึงมีการสังเคราะห์สารไฮยาลูโรนิกแอซิดท่ีเป็น biocompatible non-animal stabilized hyaluronic acid (NASHA) 

ข้ึนมา คุณสมบติัสารไฮยาลูโรนิกแอซิดท่ีใชเ้ป็นสารเติมเต็มจะข้ึนอยู่กบัความเขม้ข้น ขนาดโมเลกุล ปริมาณของ 

cross-linking สารท่ีใชเ้พ่ือทาํให้เกิด cross-linking และความแข็งของสาร โดยทัว่ไปถา้มีปริมาณของ crosslinking 

มากก็จะทาํให้ สารมีความแข็งตวัมากข้ึนและสามารถคงอยู่ในร่างกายไดน้านข้ึน หน้าท่ีของสารไฮยาลูโรนิกแอซิด 
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ประกอบดว้ย เพ่ิมความชุ่มช้ืน, หล่อล่ืนบริเวณขอ้ต่อ, การเติมเต็มพ้ืนท่ีว่างและสร้างกรอบในการโยกยา้ยของเซลล ์

การสังเคราะห์ไฮยาลูโรนิกแอซิดจะเพ่ิมข้ึนเม่ือมีเน้ือเยือ่บาดเจ็บและตอ้งรักษาบาดแผล (Juhlin, 1997) และไฮยาลูโร

นิกแอซิดยงัควบคุมการซ่อมแซมเน้ือเยือ่ในหลายรูปแบบ รวมทั้งกระตุน้เซลลท่ี์อกัเสบให้เร่งตอบสนองต่อภูมิคุม้กนั 

และตอบสนองต่อการบาดเจ็บของ fibroblasts และ epithelial cells จากคุณสมบติัของสารไฮยาลูโรนิกแอซิด ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการช่วยยบัย ั้งความสามารถของระบบภูมิคุม้กนั, คุณสมบติัการในการลดการอกัเสบท่ีผิวหนังไดแ้ละช่วย

เพ่ิมความชุ่มช้ืนอีกดว้ย ดังนั้นการใชส้ารไฮยาลูโรนิกแอซิดจึงน่าจะมีศกัยภาพในการรักษาโรคน้ี การศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาผลการใชส้ารไฮยาลโูรนิกแอซิดในการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบของต่อมไขมนั ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

แนวทางเลือกหน่ึงในการรักษาโรคน้ี โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบของต่อมไขมนัดว้ย

สารไฮยาลูโรนิกแอซิด: Efficacy and Safety of a Low-Molecular Weight Hyaluronic Acid Topical Gel in the 

Treatment of Facial Seborrheic Dermatitis  ซ่ึงเป็นงานวิจยัการใชเ้จล Hyaluronic acid sodium salt ความเขม้ขน้ 

0.2% รูปแบบของการทา เพ่ือศึกษาในเร่ืองของประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการลดการอกัเสบของผิวหนัง 

รูปแบบการศึกษาท่ีทาํนั้นเป็นแบบ Prospective, observational, non-blinded โดยผลการวิจยั ดว้ยการรักษาดว้ย เจล 

Hyaluronic acid sodium salt ความเขม้ขน้ 0.2% รูปแบบของการทา โดยเพ่ิม global assessment ข้ึน 47.62 % จากค่า

เร่ิมตน้ในสัปดาห์ท่ี 4 และลดค่าของสะเก็ดขยุ, อาการแดงและอาการคนัลง 66.67, 50 และ 60 % ในสัปดาห์ท่ี 4 จาก

ผลการวิจยั ทาํให้การใชเ้จล Hyaluronic acid sodium salt ความเขม้ขน้ 0.2% รูปแบบของการทา เป็นอีกหน่ึงทางเลือก

ของการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบของต่อมไขมนั (Schlesinger & Rowland, 2012) แต่น่าเสียดายท่ี สารไฮยาลูโรนิก

แอซิดจากภายนอกถูกกาํจดัจากชั้นผวิหนงัแทแ้ละสลายไปอยา่งรวดเร็ว ในปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพ

ของการรักษาโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนัดว้ยสารไฮยาลูโรนิกแอซิดโดยตรง มีเพียงการศึกษาท่ีพบว่าการฉีด

สารไฮยาลูโรนิกแอซิดในชั้นผิวหนังนั้ นสามารถกระตุน้การสร้างคอลลาเจนใตผ้ิวไดม้ากข้ึนจากการกระตุน้เซลล ์

Fibroblast (Röck, Fischer, & Fischer, 2010) และสามารถรักษาร้ิวรอยต้ืนๆบนผิวหน้าได ้รวมทั้งสามารถทาํให้

ผวิหนงัฟ้ืนตวัจากสาเหตุของความชราและสาเหตุจากแสงแดดท่ีมาทาํลายผิว ในการวิจยัท่ีผ่านมาของการฉีดสารไฮ

ยาลูโรนิกแอซิดนั้น มีการรายงานของผลขา้งเคียงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึงผลขา้งเคียงท่ีพบคือ อาการเขียวชํ้ าและเป็น

รอยนูน แดง (Lacarrubba, Tedeschi, Nardone & Micali, 2014)    

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชไ้ฮยาลูโรนิกแอซิด (Hyaluronic acid) ในผูป่้วยโรคผวิหนงัอกัเสบของ

ต่อมไขมนั (Seborrheic dermatitis) 

 2.2 เพ่ือศึกษาประโยชน์ดา้นอ่ืนๆหรืออาการไม่พึงประสงคข์องการใชไ้ฮยาลูโรนิกแอซิด (Hyaluronic acid) 

ในผูป่้วยโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนั (Seborrheic dermatitis) 

 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยไฮยาลูโรนิกแอซิด (Hyaluronic 

acid) 
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3. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาในผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนั ชนิดรุนแรงน้อยถึงปาน

กลาง (mild to moderate seborrheic dermatitis) โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัไดค้ะแนนในการประเมินระดบัความ

รุนแรงของโรคบนใบหนา้ (IGA score) อยูท่ี่ระดบั 2-3 คะแนน  ท่ีมีอาการเร้ือรังหรือกลบัเป็นซํ้าบ่อยอยา่งน้อย 3 คร้ัง

ต่อปี และขณะเร่ิมตน้เขา้ร่วมวิจยั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัมีอาการของโรคอยู่ โดยตาํแหน่งท่ีตอ้งการ คือ บริเวณร่องขา้ง

จมูกและแกม้ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทั้งหมดเป็นผูเ้ขา้มารับการรักษาแบบผูป่้วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร โดยการประเมินระดับความรุนแรงของโรคบนใบหน้า (IGA score) ก่อนเร่ิมเข้า

โครงการวิจยัแบ่งคะแนนออกเป็นระดบัดว้ย Investigator ‘s Global Assessment (IGA) ดงัน้ี  

0 คะแนน = ไม่ปรากฏอาการของโรค 

   1 คะแนน = ระดบัความรุนแรงของโรคแทบไม่ปรากฎ 

   2 คะแนน = ระดบัความรุนแรงของโรคเล็กนอ้ย  

  3 คะแนน = ระดบัความรุนแรงของโรคปานกลาง  

   4 คะแนน = ระดบัความรุนแรงของโรคมาก 

และผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัมีคุณสมบติัเขา้ไดก้บัเกณฑค์ดัเขา้ของโครงการวิจยั (Inclusion criteria) หลงัจากนั้นทาํการ

ซักประวติัขอ้มูลสุขภาพทัว่ไป พฤติกรรมพ้ืนฐานรวมถึงประวติัแพย้าและโรคประจาํตัว แพทยผ์ู ้วิจัยทําการตรวจ

ร่างกายผู ้ป่วย บันทึกลักษณะรอยโรคและตําแหน่งลงในแบบบันทึกก่อนเร่ิมทําการรักษา ในส่วนของอาการ 

(symtoms) เช่นอาการคนั, แดงให้ผู ้เข้าร่วมโครงการวิจยัประเมินเอง แล้วถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลบริเวณรอยโรค 

จากนั้นแพทย์ผู ้วิจัยประเมินอาการของรอยโรค ได้แก่ อาการแดง (Erythema)และอาการสะเก็ดขุย (Scale) เพ่ือหา

ค่าเฉล่ียของอาการแดงและอาการสะเก็ดขุย ไวเ้ป็นบรรทัดฐานก่อนการรักษา ตามเกณฑ์การให้คะแนนโดย Facial 

total target area score ประกอบดว้ยการประเมินอาการแดงและอาการสะเก็ดขุย แบ่งระดบัของอาการเป็น 0-6 คะแนน 

ดงัน้ี  

อาการแดง (Erythema) แบ่งคะแนนระดบัของอาการเป็น 0-3 คะแนน 

   0 คะแนน = no erythema = ไม่มีอาการแดง 

   1 คะแนน = mild, faint red = แดงนอ้ย 

   2 คะแนน = moderate, dull red = แดงเขม้ 

   3 คะแนน = severe, bright red = แดงมาก 

       อาการสะเก็ดขุย (Scale) แบ่งคะแนนระดบัของอาการเป็น 0-3 คะแนน 

   0 คะแนน = none = ไม่มีสะเก็ดขุย 

   1 คะแนน = mild = มีสะเก็ดขุย นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10% ของรอยโรค 

   2 คะแนน = moderate =มีสะเก็ดขุย 10-50 % ของรอยโรค 

   3 คะแนน = severe = มีสะเก็ดขุยมากกว่า 50 % ของรอยโรค 

โดยการวดัอาการแดงและอาการสะเก็ดขุยในตาํแหน่งท่ีมีรอยโรคจากนั้นนาํคะแนนแต่ละอาการมารวมกนั 

เป็น Total score 0-6 คะแนน 
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ก่อนเร่ิมตน้การรักษา ทายาชาเฉพาะท่ีบริเวณท่ีจะทาํการรักษา เป็นเวลาอย่างน้อย 45 นาที จากนั้นทาํการ

รักษาโดยฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิด (ยี่ห้อ Restylane vital light) ในชั้นใตผ้ิวหนัง (intradermal) จุดละ 0.02 มิลลิลิตร 

จาํนวน 25 จุด ในแต่ละฝ่ังของใบหน้า โดยตาํแหน่งท่ีตอ้งการ คือ บริเวณร่องขา้งจมูกและแก้ม โดยผูว้ิจยัเป็นผูฉี้ดไฮ

ยาลูโรนิกแอซิด (ยีห่้อ Restylane vital light) เอง  

ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ผูว้ิจยัจะประเมินผลการรักษาดว้ย Facial total target area score (FTTA score) ไดแ้ก่ อาการแดง

และอาการสะเก็ดขุย และประเมินระดบัความรุนแรงของโรคบนใบหนา้ผูป่้วย (IGA score) เปรียบเทียบกบัก่อนไดรั้บ

การรักษา หลงัจากนั้นให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทุกคนตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัผลขา้งเคียงจากการรักษาและความ

พึงพอใจของการรักษา (Patient satisfaction)  โดยแบ่งระดบัออกเป็น  

   -1 คะแนน = worse = แย่ลง 

   0 คะแนน = not satisfied at all = ไม่เปล่ียนแปลง  

    1 คะแนน = slightly satisfied = ดีข้ึนเล็กนอ้ย   

    2 คะแนน = moderately satisfied = ดีข้ึนปานกลาง  

    3 คะแนน = very satisfied = ดีข้ึนมาก  

 

4. ผลการวจิัย 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเชิงทดลองเร่ือง การศึกษาการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบของต่อมไขมนับนใบหน้า

ดว้ยวิธีการใชก้ารฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดในรูปแบบเจล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิด

ในรูปแบบเจลต่อการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบของต่อมไขมนับนใบหน้า ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาการทดลอง

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงจํานวน 8 คน และเพศชายจาํนวน 2 

คน 

- อายุของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั พบตั้งแต่ 20-60 ปี คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 37.10 ปี 

- ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคประจาํตวัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัไม่มีโรคประจาํตวัใดๆ 

- ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัแพย้าแพอ้าหารของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัไม่มีประวติั

แพย้าแพอ้าหาร (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ลกัษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง (Dermographic Data) 

ตวัแปร 
กลุ่มตัวอย่าง (n=10) 

จํานวน 

เพศ  

ชาย 2 

หญิง 8 

อายุ (ปี)  

ค่าเฉล่ียของอายุ±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 37.10±11.53 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด 20-60 

โรคประจาํตวั  

ไม่มี 10 

มี 0 

ประวติัแพย้าแพอ้าหาร  

ไม่มี 10 

มี 0 

 

สําหรับอาการท่ีนําผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัยมาพบแพทย์ พบว่าอาการแดงเป็นอาการหลักท่ีนําผู ้เข้าร่วม

โครงการวิจัยมาพบแทพย ์และยงัพบอาการอ่ืน คือ อาการสะเก็ดขุย อาการคันและรอยโรคลุกลามมากข้ึน ตามลําดับ 

(ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 ลกัษณะโดยทั่วไปเก่ียวกบัโรคผิวหนงัอกัเสบของต่อมไขมันของกลุ่มตวัอย่าง 

ตวัแปร 
กลุ่มตัวอย่าง (n=10) 

จํานวน 

อาการท่ีนาํท่านมาพบแพทย ์

ไม่มีอาการ 0 

แดง 10 

คนั 2 

รอยโรคลุกลามมากข้ึน 1 

สะเก็ดขุย 2 

ตาํแหน่งรอยโรคท่ีพบ  

หนา้ผาก 3 

ระหว่างค้ิว 4 

ใบหู 0 

แกม้ 10 
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ตวัแปร 
กลุ่มตัวอย่าง (n=10) 

จํานวน 

ร่องขา้งจมูก 10 

คาง 2 

ปัจจยักระตุน้ท่ีทําให้เกิดโรค 

นอนหลบัพกัผ่อนนอ้ย 5 

อาการเครียดทางอารมณ์ 4 

การรับประทานอาหารทอด 0 

อากาศเยน็/ฤดูหนาว 5 

อากาศร้อน/ความร้อน 8 

ความถ่ีในการเกิดโรค  

จาํนวน 3 คร้ังต่อปี 1 

จาํนวน 4 คร้ังต่อปี 1 

จาํนวน 5 คร้ังต่อปี 1 

จาํนวน 6 คร้ังต่อปี 0 

จาํนวนมากกว่า 6 คร้ังต่อปี 7 

 

ความรุนแรงของอาการของโรคต่อมไขมันอกัเสบก่อนทําการรักษา พบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาส่วนใหญ่มีค่า

ระดบัคะแนน IGA อยู่ในระดบัความรุนแรงของโรคจาํนวน 7 คน และมีค่าระดบัคะแนน IGA อยู่ในระดบัความรุนแรงของ

โรคปานกลางจาํนวน 3 คน (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 ขอ้มูลความรุนแรงของอาการของโรคต่อมไขมันอกัเสบก่อนทําการรักษา 

 

ตวัแปร 
กลุ่มตัวอย่าง (n=10) 

จํานวน 

IGA score  

ระดบัความรุนแรงของโรคเล็กนอ้ย 7 

ระดบัความรุนแรงของโรคปานกลาง 3 

 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเปรียบเทียบค่าระดบัคะแนน IGA ระหว่างก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์ สถิติท่ีใช้

ทดสอบคือ Friedman's test  เป็นการทดสอบความแตกต่างขอ้มลูท่ีไม่อิสระต่อกนัในรูปแบบการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

เน่ืองจากทาํการทดสอบการแจกแจงของขอ้มลูดว้ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov พบว่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความ

ว่า ขอ้มลูมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 3036 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ Friedman's test  ของค่าระดบัคะแนน IGA ระหว่างก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 

สัปดาห์ 

 χ 2 df Sig. 

ค่าระดบัคะแนน IGA 14.214 2 0.001* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ Friedman's test  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าความน่าจะ

เป็นเท่ากบั 0.001 (χ 2 = 14.214, Sig. = 0.001) ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าระดบัคะแนน IGA ของระยะก่อนการ

รักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์แตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบว่าระดบั

ตาํแหน่งคู่ใดบา้งท่ีมี ระดบัคะแนน IGA แตกต่างกนั โดยใช ้Wilcoxon Signed Ranks Test แสดงรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับคะแนน IGA ของระยะก่อนการรักษา หลังการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์ ด้วยการ

ทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test 

ช่วงระยะเวลา 
 

ก่อนการรักษา 
หลงัการรักษา 4 

สัปดาห์ 

หลงัการรักษา 8 

สัปดาห์ 

 x� 2.30 1.90 1.20 

ก่อนการรักษา 2.30 - 0.40* (0.046) 1.10* (0.005) 

หลงัการรักษา 4 สัปดาห์ 1.90  - 0.70* (0.020) 

หลงัการรักษา 8 สัปดาห์ 1.20   - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบระดบัคะแนน IGA ของระยะก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์ 

ดว้ยการทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า มีความแตกต่างกนั 3 คู่ ไดแ้ก่ (1) ก่อนการรักษากบัหลงัการ

รักษา 4 สัปดาห์ โดยระดบัคะแนน IGA ช่วงหลงัการรักษา 4 สัปดาห์ ตํ่ากวา่ช่วงก่อนการรักษา (2) ก่อนการรักษากบั

หลงัการรักษา 8 สัปดาห์ โดยระดบัคะแนน IGA ช่วงหลงัการรักษา 8 สัปดาห์ ตํ่ากว่าช่วงก่อนการรักษา และ (3) หลงั

การรักษา 4 สัปดาห์กบัหลงัการรักษา 8 สัปดาห์ โดยระดบัคะแนน IGA ช่วงหลงัการรักษา 8 สัปดาห์ ตํ่ากว่าช่วงหลงั

การรักษา 4 สัปดาห์ 
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ภาพที ่1 การเปล่ียนแปลงค่าระดบัคะแนน IGA ในช่วงระยะเวลาต่างๆหลงัไดรั้บการรักษา 

* P<0.05 แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

การเปรียบเทียบระดบัคะแนน FTTA ระหว่างก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์ สถิติท่ีใช้

ทดสอบคือ Repeated Measure ANOVA เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ คะแนนเฉล่ีย เน่ืองจากทาํการทดสอบ

การแจกแจงของขอ้มลูดว้ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov พบว่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ขอ้มูลมีการแจกแจง

แบบปกติ โดยก่อนการวิเคราะห์นั้ น ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบ ตามข้อตกลงเบ้ืองตน้ซ่ึงพบว่าการทดสอบCompound 

Symmetry โดยใชส้ถิติ Mauachy’s Test of Sphericity พบว่า เป็น Compound Symmetry ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์

ของระดบัคะแนน FTTA (Correlation) และความแปรปรวนในแต่ละคู่ของระดบัการวดัคือ ก่อนการรักษา หลงัการ

รักษา 4 และ 8 สัปดาห์ และความแปรปรวนของการวดัแต่ละคร้ัง (Variance) ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั ซ่ึงถือว่า

สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใชส้ถิติ Repeated Measure ANOVA ดงันั้นการพิจารณาสถิติทดสอบจะ

พิจารณาจาก F-test จาก Sphericity Assumed ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าระดบัคะแนน FTTA ระหว่างก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 

สัปดาห์ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

คะแนน FTTA 16.200 2 8.100 18.692 0.001* 

Error (คะแนน FTTA) 7.800 18 0.433   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 6 เม่ือพิจารณาผลการความแปรปรวนแบบวดัซํ้ าแบบทางเดียว (Repeated Measure ANOVA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.001 (F= 18.692, Sig. = 0.001) ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 

ค่าระดบัคะแนน FTTA ของระยะก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์แตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ ท่ีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบว่าระดบัตาํแหน่งคู่ใดบา้งท่ีมี ระดับคะแนน FTTA แตกต่างกนั โดยใชว้ิธี LSD 

แสดงรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่7 การเปรียบเทียบระดบัคะแนน FTTA ของระยะก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 สปัดาห์ ดว้ยวิธี LSD 

ช่วงระยะเวลา 
 

ก่อนการรักษา 
หลงัการรักษา 4 

สัปดาห์ 

หลงัการรักษา 8 

สัปดาห์ 

 x� 3.40 2.50 1.60 

ก่อนการรักษา 3.40 - 0.90* (0.019) 1.80* (0.001) 

หลงัการรักษา 4 สัปดาห์ 2.50  - 0.90* (0.010) 

หลงัการรักษา 8 สัปดาห์ 1.60   - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบระดบัคะแนน FTTA ของระยะก่อนการรักษา หลงัการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์ 

ดว้ยวิธี LSD พบว่า มีความแตกต่างกนั 3 คู่ ไดแ้ก่ (1) ก่อนการรักษากบัหลงัการรักษา 4 สัปดาห์ โดยระดบัคะแนน 

FTTA ช่วงหลงัการรักษา 4 สัปดาห์ ตํ่ากว่าช่วงก่อนการรักษา (2) ก่อนการรักษากบัหลงัการรักษา 8 สัปดาห์ โดย

ระดบัคะแนน FTTA ช่วงหลงัการรักษา 8 สัปดาห์ ตํ่ากว่าช่วงก่อนการรักษา และ (3) หลงัการรักษา 4 สัปดาห์กบัหลงั

การรักษา 8 สัปดาห์ โดยระดบัคะแนน FTTA ช่วงหลงัการรักษา 8 สัปดาห์ ตํ่ากว่าช่วงหลงัการรักษา 4 สัปดาห์ 

 

 

 
ภาพที ่2 การเปล่ียนแปลงค่าระดบัคะแนน FTTA ในช่วงระยะเวลาต่างๆหลงัไดรั้บการรักษา 

* P<0.05 แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจและผลข้างเคยีง 

ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีมีต่อประสิทธิผลของการรักษา แสดงให้เห็นว่าผูเ้ขา้ร่วม

โครงการวิจยัส่วนใหญ่รู้สึกดีข้ึนปานกลางจาํนวน 6 คน รองลงมารู้สึกดีข้ึนมากจาํนวน 3 คน และดีข้ึนเล็กน้อย

จาํนวน 1 คน 
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ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผลข้างเคยีงของการรักษา 

จากขอ้มลูการประเมินโดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั พบผูท่ี้ไม่มีอาการขา้งเคียงจากการใชย้าจาํนวน 4 คน มี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีมีอาการบวมจาํนวน 3 คน และมีอาการอ่ืน คือ อาการเขียวชํ้า อาการแดง และผิวไม่สมํ่าเสมอ 

อาการละ 1 คน 

 สําหรับระยะเวลาคงอยู่ของอาการขา้งเคียงพบผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัไม่มีอาการขา้งเคียงจาํนวน 4 คน มี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีมีระยะเวลาคงอยูข่องอาการขา้งเคียงจาํนวน 1-2 วนัหลงัทาํหัตถการจาํนวน 4 คน มีผูเ้ขา้ร่วม

โครงการวิจยัท่ีมีระยะเวลาคงอยู่ของอาการขา้งเคียงจาํนวน 3-4 วนัหลงัทาํหัตถการ จาํนวน 1 คน และพบผูเ้ขา้ร่วม

โครงการวิจยัท่ีมีระยะเวลาคงอยูข่องอาการขา้งเคียงจาํนวน 5-6 วนัหลงัทาํหัตถการ จาํนวน 1 คน ซ่ึงคืออาการเขียวชํ้ า

และเป็นระยะเวลาปกติท่ีเกิดข้ึนได ้ 

 การประเมินผลกระทบต่อชีวติประจาํวนั พบว่าไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจาํวนัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั

จาํนวน 9 คน และมีผลกระทบนอ้ยต่อชีวติประจาํวนัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัจาํนวน 1 คน 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองทางคลินิกเร่ือง การศึกษาการรักษาโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนั

บนใบหนา้ดว้ยวิธีการใชก้ารฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดในรูปแบบเจล ในการศึกษามีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ี

ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนัชนิดรุนแรงนอ้ยถึงปานกลาง (mild to moderate seborrheic 

dermatitis) โดยประเมินระดบัความรุนแรงของโรคบนใบหนา้ (IGA score) ก่อนเร่ิมเขา้โครงการวิจยัโดยแบ่งคะแนน

ออกเป็นระดบัดว้ย Investigator ‘s Global Assessment (IGA) โดยในการวิจยัคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัจาํนวน 10 

คน ทาํการรักษาโดยฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดในชั้นใตผ้วิหนงั (intradermal) บริเวณร่องขา้งจมกูและแกม้ท่ีมีอาการ แลว้

ประเมินผลการรักษาในสัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 ดว้ย Investigator ‘s Global Assessment (IGA score) และ Facial 

total target area score (FTTA score) โดยพบว่าค่า IGA score และ FTTA score ในสัปดาห์ท่ี 4 และในสัปดาห์ท่ี 8 ค่า 

IGA score และ FTTA score ลดลงแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นว่าการรักษาโรคผวิหนงัอกัเสบของ

ต่อมไขมนับนใบหนา้ดว้ยวิธีการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดในรูปแบบเจลมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได ้จึงกล่าวได้

ว่าการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการรักษาโรคผิวหนังอกัเสบของต่อมไขมนับนใบหน้าในระดบั

ความรุนแรงนอ้ยถึงปานกลางได ้
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บทคัดย่อ 

สิวเป็นปัญหาท่ีพบไดบ่้อยในปัจจุบนั บริเวณท่ีเกิดไดแ้ก่ ใบหน้า หน้าอก และหลงั ซ่ึงพบไดว้่าสิวบริเวณ

หลงันั้นรักษายากเน่ืองจากมีบริเวณกวา้งและเขา้ถึงไดย้าก ตวัเลือกทางการรักษาปัจจุบนัสําหรับสิวบริเวณหลงันั้น 

ไดแ้ก่ ยาทา ยารับประทาน และการรักษาเสริม เช่น การใชแ้สงรักษา โดยการรับประทานยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน

อาจเกิดการด้ือยาของแบคทีเรีย Propionibacterium  acne  (P. acne) ในขณะท่ีการใชย้ากลุ่มอนุพนัธ์วิตามินเอมี

ผลขา้งเคียงและขอ้ควรระวงัมาก เคร่ืองพลาสมามีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือและสมานแผลซ่ึงช่วยกาํจดัแบคทีเรีย P .

acne นอกจากน้ียงัช่วยผลดัเซลล์ผิวและลดภาวะผิวสีเขม้จากการอกัเสบได ้ในการศึกษาน้ีมีอาสาสมคัรรวมทั้งส้ิน

จาํนวน 23 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการรักษา 12 คนและกลุ่มควบคุม 11 คน โดยทาํการรักษาทุกสัปดาห์รวม 4 

คร้ังและติดตามผลทุก 2 สัปดาห์อีก 2 คร้ัง มีการประเมินจาํนวนสิว  ระดบัความรุนแรงของสิว ความมนับริเวณหลงั 

ความพึงพอใจหลงัการรักษา ความพึงพอใจโดยรวม และผลขา้งเคียงจากการรักษา หลงัการรักษาสิวบริเวณหลงัดว้ย

เคร่ืองพลาสมาและนดัติดตามผล 4 สัปดาห์หลงัการรักษาคร้ังสุดทา้ยพบว่าจาํนวนสิวอกัเสบลดลง (p=0.005) จาํนวน

ของสิวไม่อักเสบลดลง (p=0.01) และระดับความรุนแรงของสิวลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.001) ไม่พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและอายขุองอาสาสมคัรกบัจาํนวนสิว ชนิดของสิว และระดบัความมนัของบริเวณหลงั พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างสิวอกัเสบและสิวไม่อกัเสบกบัระดบัความรุนแรงของสิว จากการประเมินของอาสาสมคัรพบว่า

ระดบัความพึงพอใจในการรักษาปานกลางถึงดีและไม่พบผลขา้งเคียงจากการรักษา จากการศึกษาน้ีสรุปไดว้่าเคร่ือง

พลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนให้ผลในการลดจาํนวนสิวอกัเสบ สิวไม่อกัเสบและลดระดบัความรุนแรงของสิวได ้ 

คาํสําคญั:  สิวบริเวณหลงั, เวชศาสตร์พลาสมา, การรักษาสิว 

ABSTRACT 

Acne vulgaris is common skin problems nowadays, the area commonly presented include face, chest and 

back. Back acne was one of difficult to treat due to location. Plasma medicine was useful in bacterial eradication 

and sterilization. It’s been supported by many research which result in efficacy and safety. Twenty-three volunteers 

enrolled to this study. Twelve volunteers treated with plasma device weekly 4 times and follow up twice every 2 

weeks. Eleven volunteers set as control. The efficacy and safety evaluated by acne count, sebum level, satisfaction 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3042 จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัรังสิต 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

score, overall satisfaction and patient’s side effects. The plasma device was effective in reducing acne both 

inflammatory (p = 0.005) and non-inflammatory acne (p = 0.01) as well as grade of acne (p = 0.001). There is no 

correlation between sex and age of subjects toward inflammatory acne count, non-inflammatory acne count, grade 

of acne and sebum quantity but there is correlation between inflammatory acne, non-inflammatory acne toward 

grade of acne.  Overall satisfaction was moderate-good. Side effects in treatment group had not found and all 

patient well tolerated to treatment. In conclusion, the non-thermal plasma device reduced inflammatory acne, non-

inflammatory acne and grading of acne. 

Keywords:  back acne, plasma medicine, acne treatment 

 

1. บทนํา 

สิวเป็นปัญหาทางโรคผวิหนงัท่ีพบไดบ่้อย โดยส่วนใหญ่จะพบรอยโรคหลายอยา่งร่วมกนั ประกอบดว้ยสิว

หัวปิด สิวตุ่มนูน (papules) สิวหนอง (pustule)  และสิวแบบถุงcyst  สามารถพบไดห้ลายบริเวณและมีความรุนแรงท่ี

ต่างกนั พบว่าในผูใ้หญ่กว่า 85% เผชิญปัญหาสิวในช่วงวยัเจริญพนัธ์ (Zaenglein, 2008) บริเวณท่ีพบสิวมากไดแ้ก่

ใบหนา้ หนา้อกและหลงัเน่ืองจากมีต่อมไขมนัหนาแน่น สิวบริเวณหลงัในบางคร้ังอาจเกิดร่วมกบัสิวบริเวณใบหน้า 

แต่การรักษามีความยากเน่ืองจาก    มีบริเวณท่ีกวา้งและเขา้ถึงไดย้าก ในปัจจุบนัตวัเลือกทางการรักษาสําหรับสิว

บริเวณหลงันั้น ไดแ้ก่ ยาทา    ยารับประทาน และการรักษาเสริม เช่น การใชแ้สงรักษา การรับประทานยาปฏิชีวนะ

เป็นเวลานานอาจเกิด การด้ือยาของแบคทีเรีย P.acne ในขณะท่ีการใชย้ากลุ่มอนุพนัธ์วิตามินเอมีผลขา้งเคียงและขอ้

ควรระวงัมาก (Noppakun N, 2010) เคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือและสมานแผลซ่ึง

ช่วยกาํจดัแบคทีเรีย P .acne (Fridman, 2007) นอกจากนั้นยงัช่วยผลดัเซลลผ์วิ เคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนได้

นาํมาใชเ้ป็นการรักษาเสริมของปัญหาสิว จากการศึกษาก่อนหนา้ของ วศินี เตชาวฒันวิศาล พบว่าเคร่ืองพลาสมาแบบ

ไม่ใช้ความร้อนมีประสิทธิภาพในการรักษาสิวบริเวณหน้าและมีความปลอดภยั (วศินี เตชาวฒันวิศาล, 2555) 

เน่ืองจากตวัเคร่ืองนั้นมีการคุณสมบติั non-invasive พลังงานจะถูกดูดซับแค่ชั้นผิวหนังกาํพร้า (stratum corneum) 

เพียง 25% เท่านั้น เน้ือเยือ่ปกติดา้นล่างจะไม่ไดรั้บพลงังานจึงสรุปไดว้่ามีความปลอดภยัในการใชง้าน (  Lademann, 

2009   (ปริมาณพลงังานท่ีตํ่า   ) low dose) สามารถขจดัแบคทีเรียได ้ไม่ทาํลายเซลล์ และไม่มี UV damage (Fridman, 

2007) เคร่ืองท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาน้ีผา่นการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย เน่ือง

ดว้ยประโยชน์ขา้งตน้ท่ีกล่าวมาและลกัษณะพยาธิสภาพของสิวผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการศึกษาน้ี จุดประสงค์หลกัเพ่ือ

ประเมินประสิทธิผลจากการรักษาสิวบริเวณหลังด้วยเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใช้ความร้อน ความพึงพอใจ และ

ผลขา้งเคียงของการใชเ้คร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อน    

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเคร่ืองพลาสมาเเบบไม่ใช้ความร้อนในการรักษาสิวบริเวณหลัง โดยดูการ

เปล่ียนแปลงของจาํนวนสิว ระดบัความรุนแรงของสิว และระดบัความมนับริเวณหลงั  
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3. การดําเนินการวจิัย 

วิจยัน้ีเป็นการศึกษาแบบ Clinical trial กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่อาสาสมคัรเพศชายหรือหญิงจาํนวน  23 คน อายุ

ระหว่าง 18 – 45 ปี มีปัญหาสิวบริเวณหลงั ทาํการศึกษาและติดตามผลท่ี โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

กรุงเทพมหานคร โดยอาสาสมคัรจะตอ้งมีคุณสมบติัเขา้ไดก้บัเกณฑ์ของโครงการไดแ้ก่ ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์หรือ

ให้นมบุตร ไม่มีโรคเร้ือรัง ไม่มีประวติัโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮอร์โมน ไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยยารับประทานในกลุ่มอนุ

พนัธุ์วิตามินเอ ฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะ รวมถึงยาทากลุ่มกรดผลไม ้กลุ่มอนุพนัธุ์วิตามินเอและยาปฏิชีวนะภายใน

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเร่ิมเขา้ร่วมศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษา

ดว้ยเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อน (treatment group) 12 คน และกลุ่มควบคุม (control group)  11 คน จากแพทย์

ผูท้าํวิจยัตามลาํดบัการรับสมคัร อาสาสมคัรรับการประเมินจาํนวนสิวชนิดอกัเสบและไม่อกัเสบ (inflammatory acne 

and non-inflammatory acne) ระดบัความรุนแรงของสิว (grade of acne) ความมนัของบริเวณหลงั (sebum level) การ

รักษาดว้ยเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนทั้งหมด 4 คร้ัง (week 0, 1, 2, 3) ห่างกนั 1 สัปดาห์และนัดติดตามผล

หลงัรักษาดว้ยเคร่ืองพลาสมาอีก 2 คร้ังทุกสองสัปดาห์ (week 5, 7) อาสาสมคัรไดรั้บการรักษาดว้ยพลงังานและ

ระยะเวลาเท่ากนัทุกคร้ังจากแพทยค์นเดิมจนจบการรักษา โดยกลุ่มควบคุมจะไดรั้บการประเมินค่าต่าง ๆ  เท่านั้นไม่มี

การให้การรักษาใด ๆ ทั้งส้ินจนจบการศึกษา การประเมินจาํนวนสิวชนิดอกัเสบและไม่อกัเสบ (inflammatory acne 

and non-inflammatory acne) ระดบัความรุนแรงของสิว (grade of acne) ทาํโดยแพทย ์3 ท่านท่ีไม่ทราบกลุ่มการ

ทดลอง และความมนัของบริเวณหลงั (sebum level) วดัโดยแพทยผ์ูท้าํการวิจยั  

ก่อนทาํการรักษาทุกคร้ังเก็บภาพถ่ายดว้ยกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ทาํการนับจาํนวนสิว ประเมินความรุนแรง

โดยแบ่งเป็น 1. รุนแรงนอ้ย (mild)   2. รุนแรงปานกลาง (moderate)  3. รุนแรงมาก (severe)  ประเมินการเปล่ียนแปลง

ของความมนัดว้ยเคร่ือง Sebumeter® SM815 (Courage & Khazaka, Cologne, Germany) ซ่ึงจะแสดงผลในหน่วย

ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร (microgram/cm2) โดยทาํการวดับริเวณหลงัทั้งหมด 3 คร้ังและหาค่าเฉล่ีย ใชเ้คร่ือง

พลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อน (Bioplasma®) ดว้ยพลงังานระดบั 5 ความถ่ี 50 เฮิรตซ์และมีพลงังานเฉล่ีย 0.62 วตัต์ ทาํ

การรักษาเป็นระยะเวลา 20 นาที โดยมีการตรวจสอบหัวลูกกล้ิงท่ีสัมผสัผิวหนังก่อนทุกคร้ัง การศึกษาน้ีไดผ้่านการ

รับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

เลขท่ี 013/2561  

การเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาใชเ้พ่ืออธิบายคุณลกัษณะ ความพึงพอใจโดยใชเ้ป็นค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าสูงสุดตํ่าสุดของขอ้มูล (minimum 

and maximum) การเปรียบเทียบจาํนวนสิว ระดบัความรุนแรงของสิวและระดบัความมนัภายในกลุ่มก่อนและหลงัการ

รักษาท่ีสัปดาห์ต่าง ๆ ดว้ย One Way ANOVA และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มใช ้Student t test ตามลาํดบั 

 

4. ผลการวจิัย 

อายุเฉล่ียของกลุ่มอาสาสมคัรกลุ่มรับการรักษาและกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 29.92 + 4.76 และ 30+4.36 

ตามลาํดบั อาสามสมคัรส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มเป็นเพศหญิง และมีปัญหาสิวบริเวณหลงัมานานกว่า 3 ปี โดยท่ีมีสิว

บริเวณหนา้ร่วมดว้ยมากท่ีสุด 70=80% ของกลุ่มอาสาสมคัรทั้งสองกลุ่มไม่ไดรั้บการรักษาก่อนหนา้ ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของอาสาสมคัร 

Characteristic Treatment group Control group 

  n = 12 n = 11 

Mean+/- SD 29.92+/- 4.76 30 +/- 4.36 

   Min 24 24 

   Max 42 39 

Sex 

     Female 11 7 

   Male 1 4 

Duration of acne 

     < 1 year 1 2 

   1-3 years 3 4 

   > 3 years 8 5 

Other area presented 

     Face  12 8 

   Neck 5 0 

   Chest 3 3 

   

 

จาํนวนสิวอกัเสบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความรุนแรงของสิว (r=0.694) ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติ 

(p<0.001) นอกจากนั้นยงัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัระดบัความมนั (r=-0.103) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (p=0.639) 

จาํนวนสิวไม่อกัเสบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความรุนแรงของสิว (r=0.589) ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.003)

แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัความมนั (p=0.493) ถึงแมจ้ะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกก็ตาม (r=0.151) ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนสิวอกัเสบและสิวไม่อกัเสบกบัระดบัความรุนแรงของสิวและระดบัความมนั 

Acne count  

Correlation 

grade of acne sebum level 

r p value r p value 

inflammatory acne 0.694 <0.001 -0.103 0.639 

non-inflammatory 0.589 0.003 0.151 0.492 
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จาํนวนสิวอกัเสบในกลุ่มรับการรักษา ณ สัปดาห์ท่ี 0, 1, 3, 5, และ 7  มีค่าเป็น 5.67+3.58, 3.42+2.68, 

2.42+1.83, 1.58+2.11, 1.33+2.11 และ 1.50+1.93 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือเทียบกบัก่อนการรักษาสัปดาห์ท่ี 0 พบว่ามีค่า

ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ สัปดาห์ท่ี 2 เป็นตน้ไป (p=0.026, p=0.005, p=0.005, และ p= 0.005 ตามลาํดบั)  

จาํนวนสิวไม่อกัเสบในกลุ่มรับการรักษา ณ สัปดาห์ท่ี 0, 1, 3, 5, และ 7  มีค่าเป็น 10.83+7.28, 9.42+5.2, 

7.33+4.68, 6.75+3.93, 4.75+3.18 และ 4.08+2.61 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนรักษาสัปดาห์ท่ี 0 พบว่ามีค่า

ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ สัปดาห์ท่ี 2 เป็นตน้ไป (p=0.049, p=0.020, p=0.001 และ 0.009 ตามลาํดบั) 

ระดบัความรุนแรงสิวในกลุ่มรับการรักษา ณ สัปดาห์ท่ี 0, 1, 3, 5, และ 7  มีค่าเป็น 1.83+0.58, 1.67+0.65, 

1.42+0.67, 1.33+0.65, 1.17 +0.39 และ 1.17 +0.39 ตามลาํดบัซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนรักษาสัปดาห์ท่ี 0 พบว่ามีค่า

ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ สัปดาห์ท่ี 2 เป็นตน้ไป (p=0.017, p=0.007, p=0.001 และ p=0.001ตามลาํดบั) 

 ระดบัความมนัในกลุ่มรับการรักษา ณ สัปดาห์ท่ี 0, 1, 3, 5, และ 7  มีค่าเป็น 40.34+34.45, 54.21+56.26, 

39.99+32.77, 53.38+49.69, 50.38 +45.8 และ 65.37 +72.42 ตามลาํดบัซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบัก่อนการรักษา (p = 0.71, p=0.199, p=0.781, p=0.944 และ p=0.417) แสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเปรียบเทียบของจาํนวนสิวอกัเสบ สิวไม่อกัเสบ ระดบัความรุนแรงของสิวและระดบัความมนัในแต่ละ

สัปดาห์ 

Variable 
week acne count week acne count t df p-value 

  Mean SD   Mean SD       

Inflammatory 

acne 

w0 5.67 3.58 w1 3.42 2.68 1.83 11 0.095 

  

  

w2 2.42 1.83 2.58 11 0.026 

  

  

w3 1.58 2.11 7.45 11 0.005 

  

  

w5 1.33 2.11 3.53 11 0.005 

      w7 1.50 1.93 3.48 11 0.005 

Non-

inflammatory 

acne 

w0 10.83 7.28 w1 9.42 5.2 0.89 11 0.390 

  

  

w2 7.33 4.68 2.22 11 0.050 

  

  

w3 6.75 3.93 2.72 11 0.020 

  

  

w5 4.75 3.18 4.28 11 0.001 

      w7 4.08 2.61 3.14 11 0.009 

Grade of acne 

w0 1.83 0.58 w1 1.67 0.65 1.48 11 0.166 

  

  

w2 1.42 0.67 2.8 11 0.017 

  

  

w3 1.33 0.65 3.32 11 0.007 

  

  

w5 1.17 0.39 4.69 11 0.001 

      w7 1.17 0.39 4.69 11 0.001 

Sebum level 

w0 49.34 34.45 w1 54.21 56.26 23.18 11 0.710 

  

  

w2 39.99 32.77 24.42 11 0.199 

  

  

w3 53.38 49.69 27.22 11 0.780 

  

  

w5 50.38 45.8 30.62 11 0.940 

      w7 65.37 72.42 25.81 11 0.417 
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หลงัจากการรักษาดว้ยเคร่ืองพลาสมาอาสาสมคัรส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าสิวมีจาํนวนลดลง และพบว่ามี

ความพึงพอใจปานกลางถึงดี และไม่พบผลขา้งเคียงไม่พึงประสงค ์

 

5.การอภปิรายผล 

 จากการศึกษาประสิทธิผลของเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนเพ่ือรักษาสิวบริเวณหลังพบว่าสิวไม่

อกัเสบกบัระดบัความรุนแรงของสิว ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบัการจดัระดบัความรุนแรงสิว ไม่พบความสัมพนัธ์

ระหวา่งจาํนวนสิวอกัเสบและไม่อกัเสบกบัระดบัความมนั โดยสาเหตุหลกัของสิวบริเวณหลงันั้นเกิดจากเหง่ือ ความ

ร้อนรวมถึงนํ้ายาซกัผา้ท่ีสัมผสัผวิ โดยความมนัอาจไม่ใช่สาเหตุหลกัของการเกิดสิวท่ีบริเวณหลงั งานวิจยัของ  Kim 

(Kim, 2015) พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่าง sebum secretion และรอยโรคของสิวบริเวณลาํตวั จาํนวนสิวอกัเสบ

(inflammatory acne) และสิวไม่อกัเสบ(non-inflammatory acne) มีจาํนวนลดลงอย่างมีนัยสําคญัหลงัจากรักษาดว้ย

เคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนไปแลว้ 2 สัปดาห์จากการศึกษาของวศินี เตชาวฒันวศิาล ทาํการรักษาบริเวณหน้า

ทุกสัปดาห์รวม 6 คร้ัง พบว่าจาํนวนสิวอักเสบมีค่าลดลงเม่ือเทียบค่าเร่ิมต้นกับสัปดาห์ท่ี 6 ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน แต่ไม่มีการประเมินระหว่างการรักษาว่าเร่ิมลดลงท่ีสัปดาห์ท่ีเท่าไร ระดบัความรุนแรงของสิว (grade of 

acne) ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัภายหลงัจากการไดรั้บการรักษาดว้ยเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนไปแลว้ 2 สัปดาห์

ในการศึกษาก่อนหนา้พบว่าระดบัความรุนแรงของสิวลดลงเม่ือเปรียบเทียบสัปดาห์เร่ิมตน้และสัปดาห์ท่ี 6 (วศินี เต

ชาวฒันวิศาล, 2555) ในช่วงเวลาของการศึกษา 7 สัปดาห์ การรักษาดว้ยเคร่ืองพลาสมาไม่มีผลต่อระดบัความมนั จาก

การศึกษาของตรีนุช (ตรีนุช คุณดิลกชยั, 2556) พบว่าหลงัจากทาํการรักษาดว้ยเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อน

บริเวณผวิหนา้ ความมนัลงไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นควบคุม ซ่ึงความขดัแยง้ของผลลพัธ์อาจเกิดเน่ืองจากการวดัค่า

ความมนัจาํเป็นตอ้งมีความแม่นยาํและมีการควบคุมกิจกรรมอาสาสมคัรอย่างเคร่งคดัซ่ึงจะทาํให้ความเท่ียงตรงของ

ขอ้มลูเพ่ิมข้ึน  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนสามารถใชรั้กษาสิวบริเวณหลงัได ้จากการศึกษาประสิทธิผลของเคร่ือง

พลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อน (non-thermal plasma device) พบว่าเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อนสามารถช่วยลด

จาํนวนสิวบริเวณหลงัได ้โดยเร่ิมพบผลการเปล่ียนแปลงของจาํนวนสิวอกัเสบและไม่อกัเสบลดลงหลงัทาํการรักษา 2 

สัปดาห์ รวมถึงระดบัความรุนแรงของสิวมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัหลงัทาํการรักษาแลว้ 2 สัปดาห์ แต่ใน

การศึกษาน้ีพบว่าระดบัความมนัไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจเกิดจากช่วงเวลาในการวดัค่าท่ีต่างกนัในแต่ระคร้ัง การ

ควบคุมกิจกรรมของคนไข้ก่อนรับการตรวจและวิธีการวดั โดยสามารถเพ่ิมความแม่นยาํในการประเมินโดยอาจ

ควบคุมกิจกรรมของอาสาสมคัร กาํหนดเวลานัดหมายควรเป็นช่วงเวลาเดียวกนัของวนั หลงัจากรับการรักษาครบ

อาสาสมคัรมีระดบัความพึงพอใจปานกลางถึงดีและไม่พบผลขา้งเคียงอนัไม่พึงประสงค ์

ข้อเสนอแนะ  

1. การศึกษาต่อยอดสามารถทาํการวิจยัการรักษาดว้ยเคร่ืองพลาสมาและบริเวณท่ีไม่ไดรั้กษาในอาสาสมคัรคน

เดียวกนัเพ่ือความแม่นยาํของขอ้มลู 
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2. การวดัระดบัความมนัควรมีความแม่นยาํมากข้ึนโดยมีการควบคุมกิจกรรมของอาสาสมคัร และมีการนัดวิจยัใน

เวลาเดียวกนัทุกคร้ัง 

3. อาจเพ่ิมระยะเวลาของการติดตามผลเพ่ือดูประสิทธิผลของเคร่ืองพลาสมาแบบไม่ใชค้วามร้อน 

4. อาจมีการประเมินระดับเม็ดสี เ พ่ือดูความเปล่ียนแปลงของสีผิวท่ีเข้มข้ึนหลังการอักเสบของสิว (post 

inflammatory hyperpigmentation) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิผลของครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide 

Diacetate 4% ในการรักษาร้ิวรอยบริเวณคอ โดยศึกษาในอาสาสมคัรจาํนวน 20 คน อาย ุ30-50 ปี ท่ีมีร้ิวรอยบริเวณคอ

ระดบั II-III ทาครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ ติดต่อกนั

เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประเมินผลลกัษณะทางคลีนิกเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการทาครีม ไดแ้ก่ วดัค่า

ความชุ่มช้ืนของผิว วดัค่าความยืดหยุ่นของผิว วดัค่าร้ิวรอยของผิว และประเมินผลขา้งเคียง ทุก 2 สัปดาห์ และ

ประเมินความพึงพอใจ ของอาสาสมคัรในสัปดาห์ท่ี 8 เม่ือครบการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าครีมสาร Dipeptide 

Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% มีประสิทธิผลในการช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติใน

สัปดาห์ท่ี 8 (จาก 54.76 ± 8.43 เป็น 59.38 ± 11.20, p = 0.021) ของการวิจยัและเพ่ิมความยืดหยุน่ของผิวหนังจากค่า

ความยดืหยุน่ก่อนการวิจยั คือ 0.82 ± 0.04 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในสัปดาห์ท่ี 2 (0.85 ± 0.04, p = 0.005), 6 (0.85 ± 

0.03, p = 0.015) และ 8  (0.86 ± 0.04, p = 0.001) ของการวิจยั สาํหรับค่าเฉล่ียของร้ิวรอยบริเวณคอพบว่าหลงัเร่ิมใช้

ครีมในช่วง 6 สัปดาห์แรกจะมีค่าเฉล่ียของร้ิวรอยบริเวณคอท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดในสัปดาห์ท่ี 4 และเร่ิม

ลดลงในสัปดาห์ท่ี 6  และลดนอ้ยลงมากกว่าก่อนเร่ิมทาํการวิจยัในสัปดาห์ท่ี 8 สาํหรับในส่วนของผลขา้งเคียงในการ

วิจยัไม่พบผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายจากการใชค้รีม สรุปไดว้่า ครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide 

Diacetate 4% สามารถเพ่ิมความชุ่มช้ืนและความยดืหยุน่ของผวิบริเวณคอได ้

คาํสําคญั: ร้ิวรอยบริเวณคอ, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, ออกฤทธ์ิคลา้ย Botulinum toxin 
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ABSTRACT 

This study is aimed to determine the efficacy of Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% 

cream in treatment of neck wrinkles. The study is conducted by apllying Dipeptide Daminobutyroyl Benzylamide 

Diacetate 4% cream to 20 volunteers, age between 30-50 years who have neck wrinkles lecel II-III. Cream should 

be applied twice daily in the morning and evening for 8 weeks, clinical assessment compares skin moisture level, 

flexibility, wrinkle level and side effect, between before and after cream application, the comparison assessment is 

done every 2 weeks, while satisfaction assessment is done on 8th week. Upon the end of the study, it is found that 

Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% cream can significantly increase skin moisture level in 8th 

week (from 54.76 ± 8.43 to 59.38 ± 11.20, p = 0.021) of study period, and also significantly increase skin 

flexibility, from 0.82 ± 0.04 before study, in 2nd week (0.85 ± 0.04, p = 0.005), 6th week (0.85 ± 0.03, p = 0.015) and 

8th week (0.86 ± 0.04, p = 0.001). After 6 weeks of application, the mean of neck wrinkles has been increased to the 

highest level in 4th week and began to decrease in 6th week, then decrease continuously to the point where wrinkles 

level becomes lower than before conducting the study. For side effects, there is no obvious side effect from cream 

application. Therefore, the conclusion is Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% cream can increase 

skin moisture and flexibility level in neck area.  

   

Keywords:  neck wrinkle, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Botulinum toxin like effect    

 

1. บทนํา 

ร้ิวรอยท่ีคอเป็นปัญหาท่ีพบไดใ้นคนสูงอายหุรือผูท่ี้มีภาวะความเส่ือมของผวิหนงับริเวณคอ โดยร้ิวรอยท่ีคอ

เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุซ่ึงหน่ึงในสาเหตุท่ีก่อให้เกิดร้ิวรอยบริเวณคอ คือ การทาํงานของกลา้มเน้ือ platysma โดยพบ

ไดบ่้อยในผูท่ี้ชอบใชก้ลา้มเน้ือน้ีร่วมกบัการแสดงออกทางสีหนา้และผูท่ี้มีรูปร่างผอม (Brandt, 2003) ในปัจจุบนัผูค้น

หันมาสนใจเร่ืองรูปลกัษณ์ภายนอกและความสวยความงามกนัมากข้ึนโดยเฉพาะบริเวณผิวหน้า แต่มกัจะละเลยผิว

บริเวณคอซ่ึงควรไดรั้บการดูแลรักษาควบคู่กนัไป จนถึงปัจจุบนัมีนวตักรรมและวิธีการมากมายเพ่ือท่ีจะลดร้ิวรอยแต่

ก็ยงัไม่มีวิธีไหนท่ีถือเป็นมาตรฐานสาํหรับการลดร้ิวรอยบริเวณคอ ซ่ึงในปัจจุบนัวิธีการท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ การ

ฉีดสาร Botulinum toxin เพ่ือลดการทาํงานของกลา้มเน้ือทาํให้ช่วยลดร้ิวรอยบริเวณคอได ้แต่เน่ืองจากบริเวณคอมี

อวยัวะท่ีสาํคญัจาํนวนมาก การฉีดสาร Botulinum toxin น้ีสามารถส่งผลให้เกิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรง เช่น กลืนลาํบาก 

หรือ เสียงแหบได ้ซ่ึงผลขา้งเคียงเหล่าน้ีส่งผลต่อการใชชี้วิตประจาํวนั (Ascher, 2010) จึงไดมี้การคิดคน้ ครีมสาร 

botulinum toxin ข้ึนมาแต่ไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากราคาท่ีสูง (Glogau, 2017) จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า สาร Dipeptide 

Diamobutyroyl Benzylamide Diacetate (SYN®-AKE) เป็นสารสังเคราะห์ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือให้มีฤทธ์ิคลา้ยพิษงู 

(walgerin 1) โดยการออกฤทธ์ิของสารดงักล่าวจะทาํหน้าท่ียบัย ั้งการทาํงานของกลา้มเน้ือแบบ reversible antagonist 

of muscular nicotinic acetylcholine receptor (mnAChR) (Gorouhi, Trookman, 2009;Debono, Pai, 2017) และจาก

งานวิจยัก่อนหน้าน้ีไดมี้การทดลองเทียบระหว่างครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% 

เปรียบเทียบกับครีมหลอกในการลดร้ิวรอยบริเวณหน้าผากและหางตาพบว่าช่วยลดร้ิวรอยได้ 52% และไม่พบ
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ผลข้างเคียงและอาการแพจ้ากการใชค้รีม (DSM, 2013) จากขอ้มูลขา้งตน้ ครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl 

Benzylamide Diacetate 4% น่าจะมีประสิทธิผลและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการช่วยลดร้ิวรอยท่ีคอ  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% ในการรักษาร้ิว

รอยบริเวณคอ รวมถึงเปรียบเทียบร้ิวรอย ความชุ่มช้ืนและความยืดหยุ่นของผิวหนังก่อนและหลังการใช้ครีม 

ผลขา้งเคียงและความพึงพอใจของอาสาสมคัร 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

อาสาสมคัรหญิงหรือชาย อาย ุ30-50 ปี ท่ีมีร้ิวรอยบริเวณคอในระดบั II-III และ BMI ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อ

ตารางเมตร จาํนวน 20 คน ท่ีไม่พบภาวะแพต่้อสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate โดยการทาํ 

patch test และ use test ก่อนเร่ิมการวิจยั จะไดรั้บครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% 

เพ่ือทาบริเวณคอ เชา้และเยน็ ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ติดตามอาสาสมคัรในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ของการ

วิจัย ประเมินร้ิวรอยโดยใช้เคร่ือง Visioscan®VC98 ประเมินความยืดหยุ่นของผิวโดยใช้ Cutometer®MPA580 

ประเมินความชุ่มช้ืนของผิวโดยใช้ Corneometer โดยจะวดัทั้งหมด 3 คร้ังต่อเคร่ือง เพ่ือนาํมาหาค่าเฉล่ีย และใช้

แบบสอบถามผลขา้งเคียงจากการใชค้รีม และแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช ้Patient Satisfaction Score โดย

ผลการวิจยัเป็นการเปรียบเทียบขอ้มลูระหวา่งก่อนและหลงัจากการทาครีม ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบขอ้มลูก่อนและหลงัการวิจยั (สัปดาห์ท่ี 2, 4, 6และ 

8) ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของ Visioscan, Cutometer และ Corneometer โดยใช ้Pair T-test สําหรับขอ้มูลผลขา้งเคียงจากการ

ใชค้รีมและขอ้มลูความพึงพอใจของอาสาสมคัรวิเคราะห์โดยใชเ้ปอร์เซ็น โดยทุกการทดสอบในการศึกษาน้ี กาํหนด

นยัสาํคญัทางสถิติค่าความเช่ือมัน่ 95% (p=0.05) 

 

4. ผลการวจิัย 

ขอ้มลูทัว่ไปของอาสาสมคัร 

จากอาสาสมคัรทั้งหมด 20 คน พบว่า อาสาสมคัรมีอายุเฉล่ียท่ี 37.85 ± 5.03 ปี แบ่งเป็นเพศชาย 4 คน และ 

เพศหญิง 6 คน ค่า BMI เฉล่ียอยู่ท่ี 20.87 ± 2.11 kg/m2 โดยอาสาสมคัรส่วนใหญ่จะมีร้ิวรอยท่ีคออยู่ในระดบั 2 ดงั

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอ้มลูทัว่ไปของอาสาสมคัร 

ขอ้มลู จาํนวนอาสาสมคัรทั้งหมด (20) 

อายเุฉล่ีย + ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 37.85 + 5.03 

อายตุ ํ่าสุด 30 

อายสูุงสุด 48 

เพศ 

เพศหญิง 16 

เพศชาย 4 

BMI (kg/m2) 

ค่าเฉล่ีย BMI + ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 20.87 + 2.11 

ร้ิวรอยบริเวณคอ 

ร้ิวรอยบริเวณลาํคอระดบั II 12 

ร้ิวรอยบริเวณลาํคอระดบั III 8 

 

ค่าร้ิวรอยบริเวณคอ 

 สาํหรับการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้ิวรอยของผวิบริเวณคอ ใชเ้คร่ืองมือคือ Visioscan โดยจะทาํการวดัก่อนการ

ทาครีม และหลงัการทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ของการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียของร้ิวรอยก่อนการทาครีม คือ 

43.42 ± 5.17 และค่าเฉล่ียร้ิวรอยหลงัการทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6และ 8 คือ 49.89 ± 9.56, 57.21 ± 11.70, 47.09 ± 

6.44 และ 41.74 ± 4.88 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบสัปดาห์ก่อนการทาครีมกบัภายหลงัการทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 

6, และ 8 ไดค่้า p-value เป็น p = 0.003, p = 0.001, p = 0.023 และ p = 0.145 ตามลาํดบั  นั่นคือค่าเฉล่ียร้ิวรอยบริเวณ

ลาํคอมีค่าสูงข้ึนหลงัจากการใชค้รีมเป็นเวลา 6 สัปดาห์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p = 0.003, 0.001, 0.023 ตามลาํดบั)  

และค่าเฉล่ียของร้ิวรอยมีค่าข้ึนสูงสุดในสัปดาห์ท่ี 4 หลงัจากการใชค้รีม หลงัจากสัปดาห์ท่ี 4 ค่าเฉล่ียของร้ิวรอย

บริเวณลาํคอจึงเร่ิมลดลง โดยในสัปดาห์ท่ี 8 พบว่าค่าเฉล่ียร้ิวรอยบริเวณลาํคอดีข้ึนมากกว่าก่อนเร่ิมการวิจยั แต่ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.145) ดงัตารางท่ี 2 

 จากงานวิจยัก่อนหน้าน้ี ไดมี้การศึกษาครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% 

เพ่ือลดร้ิวรอยท่ีบริเวณหน้าผาก พบว่าหลังจากทาครีมเป็นเวลา 28 วนั ร้ิวรอยบริเวณหน้าผากดีข้ึน 21% อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ p = 0.005 ใน 80% ของอาสาสมคัร ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีพบวา่ช่วงแรกของการทาครีมมีค่าร้ิวรอยท่ีสูง

มากข้ึน และลดน้อยลงในช่วงหลงั ท่ีทาํให้ผลการวิจยัไม่เป็นไปตามงานวิจยัก่อนหน้าน้ี อาจเป็นเพราะขนาดของ

กลา้มเน้ือ platysma ท่ีใหญ่กว่า แต่หากทาํการวิจยันานข้ึนกว่าน้ี ค่าร้ิวรอยบริเวณลาํคอน่าจะให้ผลท่ีลดลงอย่างมี

นยัสาํคญัเน่ืองจากตามขอ้มลูค่าร้ิวรอยบริเวณลาํคอกาํลงัลดนอ้ยลงตามลาํดบั 

 

ค่าความชุ่มช้ืนของผวิ 

 สาํหรับการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความชุ่มช้ืนของผวิบริเวณคอ ใชเ้คร่ืองมือ คือ Corneometer โดยจะทาํการ

วดัก่อนการทาครีม และหลงัการทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ของการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียของความชุ่มช้ืนก่อน

การทาครีม คือ 54.76 ± 8.43 และค่าเฉล่ียความชุ่มช้ืนหลงัการทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 คือ 56.62 ± 10.20, 
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56.26 ± 12.68, 56.88 ± 10.12 และ 59.38 ± 11.20 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบสัปดาห์ก่อนการทาครีมกบัภายหลงั

การทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6, และ 8 ไดค่้า p-value เป็น p = 0.330, p = 0.542, p = 0.182 และ p = 0.021 ตามลาํดบั  

แสดงว่าค่าความชุ่มช้ืนของผวิหนงับริเวณคอมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัจากทาครีมสาร Dipeptide 

Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4%  ไปแลว้ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ดงัตารางท่ี 3 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการทาครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% 

ช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนแก่ผิวหนังบริเวณคอ งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัคร้ังแรกของครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl 

Benzylamide Diacetate 4% กบัการเพ่ิมข้ึนของความชุ่มช้ืนของผิวหนังบริเวณคอ ทั้งน้ีความชุ่มช้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอาจเกิด

ไดจ้ากตวั cream base เอง 

 

ค่าความยดืหยุน่ของผวิ 

 สาํหรับการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความยดืหยุน่ของผวิบริเวณคอ ใชเ้คร่ืองมือคือ Cutometer โดยจะทาํการวดั

ก่อนการทาครีม และหลงัการทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ของการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียของความยดืหยุน่ก่อนการ

ทาครีม คือ 0.82 ± 0.04 และค่าเฉล่ียความยืดหย่นหลงัการทาครีมในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 คือ 0.85 ± 0.04, 0.84 ± 

0.03, 0.85 ± 0.03 และ 0.86 ± 0.04 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบสัปดาห์ก่อนการทาครีมกบัภายหลงัการทาครีมใน

สัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ไดค่้า p-value เป็น p = 0.005, p = 0.109, p = 0.015 และ p = 0.001 ตามลาํดบั แสดงว่าค่า

ความยดืหยุน่ของผวิหนงับริเวณคอมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัจากทาครีมสารซ่ึงค่าเฉล่ียความยืดหยุ่น

มีค่าสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัก่อนการทาครีม Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4%  ไปแลว้ ในสัปดาห์ท่ี 

2, 6 และ 8 ของการวิจยั ดงัตารางท่ี 4 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการทาครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% 

ช่วยเพ่ิมความยดืหยุน่ของผวิหนงับริเวณคอ งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัคร้ังแรกของครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl 

Benzylamide Diacetate 4% กบัการทดสอบเก่ียวกบัเร่ืองความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณคอ ทั้งน้ีความชุ่มช้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึนอาจเกิดไดจ้ากตัวการเพ่ิมข้ึนของนํ้ าในชั้นผิวหนัง และการทาํงานท่ีดีข้ึนของ collagen และ elastin ใตช้ั้น

ผวิหนงั 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบค่าร้ิวรอยท่ีผวิหนงับริเวณคอ ณ สัปดาห์ต่างๆของการทดลอง (n = 20) 

สัปดาห์ท่ี ค่าร้ิวรอย สัปดาห์ท่ี ค่าร้ิวรอย Mean dif. p-value 

x̅ SD. x̅ SD. 

0 43.42 5.17 2 49.89 9.56 6.47 ± 8.41 0.003 

   4 57.21 11.70 13.79 ± 8.74 0.001 

   6 47.09 6.44 3.66 ± 6.59 0.023 

   8 41.74 4.88 -1.68 ± 4.95 0.145 

 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบค่าความชุ่มช้ืนท่ีผวิหนงับริเวณคอ ณ สัปดาห์ต่างๆของการทดลอง (n = 20) 

สัปดาห์ท่ี ค่าความชุ่มช้ืน สัปดาห์ท่ี ค่าความชุ่มช้ืน Mean dif. p-value 

x̅ SD. x̅ SD. 

0 54.76 8.43 2 56.62 10.20 1.856± 8.30 0.330 

   4 56.26 12.69 1.50 ± 10.76 0.542 

   6 56.88 10.12 2.12 ± 6.85 0.182 

   8 59.38 11.20 4.62 ± 8.24 0.021 
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ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบค่าความยดืหยุน่ท่ีผวิหนงับริเวณคอ ณ สัปดาห์ต่างๆของการทดลอง (n = 20) 

สัปดาห์ท่ี ค่าความยดืหยุน่ สัปดาห์ท่ี ค่าความยดืหยุน่ Mean dif. p-value 

x̅ SD. x̅ SD. 

0 0.82 0.04 2 0.85 0.04 0.03 ± 0.05 0.005 

   4 0.84 0.03 0.02 ± 0.06 0.109 

   6 0.85 0.03 0.03 ± 0.05 0.015 

   8 0.86 0.04 0.05 ± 0.06 0.001 
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ความพึงพอใจ 

 อาสาสมคัรจะไดท้าํการประเมินผลความพีงพอใจหลังจากได้รับการรักษาไปแลว้จนครบกาํหนด คือ 8 

สัปดาห์ โดยใช ้Subjects’ global assessment scale (SGA) พบว่า อาสาสมคัรจาํนวน 15 คนมีร้ิวรอยดีข้ึนเล็กนอ้ย และ

อาสาสมคัรอีก 5 คนมีร้ิวรอยดีข้ึนปานกลาง ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงความพึงพอใจของอาสาสมคัรหลงัการใชค้รีมในสัปดาห์ท่ี 8 โดยใช ้SGA 

 อธิบาย จาํนวนอาสาสมคัร คิดเป็น % 

คะแนน 0 ไม่พบการเปล่ียนแปลง  0 0  

คะแนน 1 ดีข้ึนเล็กนอ้ย (ประมาณ 25%) 15 75  

คะแนน 2 ดีข้ึนปานกลาง (ประมาณ 50) 5 25  

คะแนน 3 ดีข้ึนมาก (ประมาณ 75%) 0 0  

คะแนน 4 ดีข้ึนมากท่ีสุด หรือ ไม่มีร้ิวรอย 0 0  

 

ผลขา้งเคียงจากการใชค้รีม 

 ในระหว่างการวิจยัมีอาสาสมคัรจาํนวน 2 คนมีอาการแสบบริเวณท่ีทาครีม แต่อาการแสบนั้นมีอาการเพียง

เล็กนอ้ยและมีอาการไม่นานเกิน 1 นาที ซ่ึงอาการแสบนั้นไดห้ายไปหลงัจากใชค้รีมอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาประมาณ 4 

สัปดาห์ 

 

5. บทสรุป 

ครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% มีประสิทธิผลในการช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืน 

เพ่ิมความยดืหยุน่ของผวิหนงั และช่วยทาํให้ร้ิวรอยบริเวณคอดีข้ึน และไม่ก่อให้เกิดผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายจากการ

ใชค้รีม ดงันั้น ครีมสาร Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4% จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ

ในการใชล้ดร้ิวรอยบริเวณคอ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัขา้งตน้ 

1.เป็นการทาํการวิจยัในกลุ่มอาสาสมคัรท่ีมีร้ิวรอยบริเวณคอในระดบั II และ III ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา

มากเก่ียวกบัร้ิวรอยบริเวณลาํคอดงันั้นอาจทาํการศึกษามากข้ึนในอาสาสมคัรท่ีมีระดบัร้ิวรอยบริเวณลาํคอมากกว่าน้ี 

ซ่ึงอาจส่งผลให้เห็นผลของการรักษาท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2.การทาํวิจยัน้ีมีระยะเวลาในการทาํวิจยั 8 สัปดาห์ ซ่ึงพบว่าค่าร้ิวรอยบริเวณลาํคอเพ่ิงเร่ิมดีข้ึนเม่ือเทียบกบั

ค่าเร่ิมตน้ ดงันั้นอาจทาํการศึกษาให้มีระยะเวลาในการทาํวิจยัให้นานข้ึนกว่าเดิม 

3.งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาท่ีเปรียบเทียบก่อนและหลงัการทาครีม ควรมีการทาํการศึกษาเพ่ิมเติมเทียบกบัตวัครีมหลอก 
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ABSTRACT 

The examination of occlusion is traditionally determined by patient’s perceptions and clinician subjective 

interpretation using articulating paper, shimstock foil, or occlusal indicator wax. However, the results of these 

conventional techniques are quite inconsistency due to the physical properties of the material. To overcome this 

issue, digital occlusal indicators (e.g. T-Scan III system) have been increasingly suggested. This study aimed to find 

the correlation of bite force in maximal intercuspal position (MIP) between patient’s perceptions and T-Scan III 

system. Fifteen subjects were participated in this study. They were asked to bilaterally clench their teeth at MIP 

with Frankfurt horizontal plane paralleled to the horizontal plane. The bite force was evaluated by themselves and 

T-scan III analysis. Data were analyzed using Cohen’s Weighted Kappa test. The results demonstrated that 6 

subjects (40% of total subjects) perceived equally bite force on left and right sides, and this perception was 

coincided with that of T-Scan III analysis when the equal relative bite force (%) of T-Scan III between left and right 

sides was determined at ± 15.0% (35.0-65.0%) or ± 20.0% (30.0-70.0%). The least agreement (3 subjects, 20% of 

total subjects) between patient’s perception and T-Scan III analysis was observed when the equal relative bite force 

of T-Scan III was set at ± 5.0% (45.0-55.0%). Cohen’s Weighted Kappa showed the poor and slightly agreement 

correlation between patient’s perceptions and T-Scan III analysis when the cut off value of relative bite force of T-

Scan III was not more than ± 10.0 and ± 15.0, respectively. 

Keywords:  T-Scan, Bite force, Patient’s perception, Maximal intercuspal position 

1. Introduction

Patient’s perceptions of biting force results from to the sensory input from proprioceptors (i.e. muscle 

spindles, golgi tendon organs, pacinian corpuscles, free nerve ending, and periodontal mechanoreceptors) (Crum & 

Loiselle, 1972; Kobayashi, 2018). The proprioceptors are highly located in the periodontal ligament (Pfaffmann, 

1939) and provide information toward static and dynamic jaw positions such as the forces applied to the teeth 

(Türker et al., 2007).   
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When occlusion is examined, a combination of patient’s perceptions and clinician subjective interpretation 

is generally used. Traditionally, clinicians interpret the occlusion by evaluating the ink marks of articulating paper, 

pulling force of shimstock foil between a pair of occluded teeth, and translucent or perforation area of occlusal 

indicator wax (Qadeer, 2017). Although these occlusal indicators are practical, their results are variable due to 

limited ability to discriminate dental occlusion. 

For clinician, the reliable instrument is necessary for interpretation of patient’s occlusion. Recently, 

digital occlusal indicators (i.e. T-Scan system) have been developed. This technology provides more evidence-

based data for diagnosis and treatment planning (Cohen-Lévy & Cohen, 2012; Kim, 2014). The newest version of 

digital occlusal indicators is T-Scan III which was developed in 2008 (Tekscan®, Boston, MA, USA; Figure 1). T-

scan III system demonstrates not only the occlusal contacts but also shows the percentage of relative bite force, 

sequential occlusal contacts and disclusion time (Cohen-Lévy & Cohen, 2012; Kerstein, 2010; Kim, 2014). 

Despite the more precise and quantitative data from T-Scan III system, the routine examination of 

occlusion is mainly based on clinician subjective interpretation and patient’s perceptions. Furthermore, no previous 

study investigates the accuracy of bite force from patient’s perceptions compared to the digital occlusal indicators. 

 

 
Figure 1 T-Scan III USB (Tekscan®, Boston, MA, USA) and HD sensor 

 

2. Objectives of the study 

The objective of this study was to find the correlation of bite force at maximal intercuspal position 

between patient’s perceptions and T-Scan III system. 

 

3. Materials and methods 

Fifteen voluntary undergraduate dental students at Naresuan University, Phitsanulok were enrolled in this 

study. All subjects were presented at least twenty-four permanent teeth with symmetrical dental arch form and 
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equal number of teeth. The subjects who have bridge, the anterior crossbite, second or third degree tooth mobility, 

tooth and/or jaw bone lesion, history of temporomandibular disorders (TMDs) and/or parafunctional habits, 

pending treatment of TMDs, pending active orthodontic treatment and dental treatment during period of the study 

were excluded. 

For each subject, a one-week interval of two appointments was used. During the first appointment, oral 

examination and alginate impression for study model was made. The study model was used to measure the mesio-

distal width of all teeth to set up T-Scan III program. During the second appointment, the patient’s perceptions and 

T-scan III analysis data were collected at the MIP. Briefly, the subjects were trained to pose mandible in the same 

MIP before data collection. They were asked to triplicatedly bilaterally clench their teeth at MIP with Frankfurt 

horizontal plane paralleled to the horizontal plane. They were also asked whether or not the teeth were occluded 

equally on both sides and which side was heavier. To collect the T-scan III data, subjects were asked to bilaterally 

clench their teeth on the HD sensor of T-scan III for 3-5 seconds. The relative bite force represented as percentage 

of each side was collected (Figure 2). These processes were repeated three times. Relative bite force was reported 

as mean values and classified as left, right or both side indicating the heavier relative bite force with different cut 

off value (±5.0%, 10.0%, 15.0%, 20.0%) from 50% relative bite force. 

Cohen’s Weighted Kappa was used to determine the correlation of relative bite force. The Kappa score is 

categorized as follows: poor agreement (Score 0), slight agreement (Score 0.0-0.20), fair agreement (Score 0.21-

0.40), moderate agreement (Score 0.41-0.60), substantial agreement (Score 0.61-0.80), and almost perfect 

agreement (0.81-1.0) (Landis & Koch, 1977). 

 

 
 

Figure 2 Maximum intercuspation mode in T-scan software and 2D/3D image of relative bite force 
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4. Results 

Among fifteen subjects, nine were female and six were male. The age ranges from 19 to 23 years old. The 

relative bite force, overall results are shown in Table 1.  

The Table 2 demonstrates that 6 subjects (40% of total subjects) perceived equally bite force on left and 

right sides, and this perception was corresponded with T-Scan III analysis when the equal relative bite force (%) of 

T-Scan III between left and right sides was determined at ± 15.0% (35.0-65.0%) or ± 20.0% (30.0-70.0%). The 

least agreement (3 subjects, 20% of total subjects) between patient’s perception and T-Scan III analysis was 

observed when the equal relative bite force of T-Scan III was set at ± 5.0% (45.0-55.0%). 

Cohen’s Weighted Kappa test indicated the correlation between the patient’s perceptions and T-Scan III 

analysis are shown in Table 3 and Figure 3. According to Landis and Koch (Landis & Koch, 1977), the correlation 

between patient’s perceptions and T-Scan III analysis was poor agreement and slight agreement when the cut off 

value was not more than ± 10.0 and ± 15.0, respectively. 

 
 

Figure 3 The Cohen’s Weighted Kappa of each cut off value 

 

5. Discussion 

The poor correlation between patient’s perceptions and T-scan III suggested the limited patient’s 

recognition to the bite force. There are a number of studies evaluated the perceptive ability of the masticatory 

system (Hämmerle et al., 1995; Mäntyvaara, Sjöholm, & Pertovaara, 2000; Pedersen et al., 2018) which results 

from entired proprioceptive information in masticatory system especially periodontal mechanoreceptors (PMRs) 

(Crum & Loiselle, 1972; Trulsson, 2007; Türker et al., 2007). In 1963, Siirilä & Laine found that 8-10 microns are 

the interocclusal thickness that can be distinguished by human (Siirilä & Laine, 1963). However, most studies were 

performed on the single tooth or localized occlusal contacts. For example, Karlsson & Molin studied the 

interocclusal and discrimination threshold value of patients who received gold inlays and composite resin bonded 

ceramic inlays. They found no significant difference of interocclusal and discrimination threshold value between 

those two groups of patients. Eighty percent of patients had interocclusal and discrimination threshold value of 24 
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microns (Karlsson & Molin, 1995). In addition, Kampe et al. evaluated interocclusal thickness discrimination 

(occlusal perception) in young adults found that incisor regions had the best occlusal perception of 9 microns, 

followed by canine and premolar regions, respectively (Kampe, Haraldson, Hannerz, & Carlsson, 1987). 

Furthermore, most studies compared occlusal perception before and after changes of occlusal surface. No studies 

confirmed the accuracy of patient’s occlusal perception. To our best knowledge, this is the first study compared 

patient’s perception to a more quantitative T-Scan III analysis in order to identify the accuracy of patient’s 

perception and the correlation of those. Despite of the beneficial information, care should be taken to apply the 

conclusion to the larger group of population because this is a preliminary study with limited sample size.  

Additionally, although several investigators supported the efficacy and reliability of T-Scan III system 

(Cohen-Lévy & Cohen, 2012; Kerstein et al., 2006; Seth et al., 2016), the thickness of HD sensor may interfere 

with occluding pair of teeth and create off-centered biting. This is because this 100 microns thick sensor is 10 folds 

thicker than interocclusal thickness discrimination (9-10 microns) and the unilateral or off-centered biting on HD 

sensor could produce the heavier force than the uniformed bilateral biting (Koc, Dogan, & Bek, 2010). These could 

result in false relative bite force. Therefore, this study used the average relative bite forces by asking subjects to 

clench on the HD sensor 3 times. Moreover, all subjects were dental students who know the biting pattern of their 

teeth which could reduce the variability of each bite on HD sensor.  

Lastly, this study needs further investigation to evaluate the accuracy of patient’s perception by increased 

numbers of subjects or compared with other instruments 

 

6. Conclusion 

The correlation of bite force in MIP between patient’s perceptions and T-Scan III system is poor. 

However, the better correlation receives with increasing both side value range of T-Scan III analysis. 
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Table Legends 

Table 1 The relative bite force values and bite force agreement between patient’s perceptions and T-Scan III 

analysis  

Subject 

code 

(N=15) 

Patient's 

perceptions 

T-Scan III analysis 

Relative bite force (%) Both side cut off value (value range, %) 

Right 

(mean± S.D.) 

Left 

(mean± S.D.) 
± 5.0 

45.0-55.0 

± 10.0 

40.0-60.0 

± 15.0 

35.0-65.0 

± 20.0 

30.0-70.0 

1 B 44.8±1.63 55.2±1.63 L B B B 

2 B 60.3±0.45 39.7±0.45 R R B B 

3 B 55.6±1.46 44.4±1.46 R B B B 

4 L 49.4±1.83 50.6±1.83 B B B B 

5 R 47.0±1.99 53.0±1.99 B B B B 

6 L 53.6±0.99 46.4±0.99 B B B B 

7 R 63.7±1.66 36.3±1.66 R R B B 

8 R 53.6±2.35 46.4±2.35 B B B B 

9 L 59.4±1.05 40.6±1.05 R B B B 

10 B 61.4±1.46 38.6±1.46 R R B B 

11 B 62.0±1.65 38.0±1.65 R R B B 

12 R 79.2±3.05 20.8±3.05 R R R R 

13 R 39.4±1.92 60.6±1.92 L L B B 

14 R 36.0±1.02 64.0±1.02 L L B B 

15 R 58.0±0.46 42.0±0.46 R B B B 

Abbreviations: R: Right side; L: Left side; B: Both side 
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Table 2 Bite force agreement between patient’s perceptions and T-Scan III analysis at different cut off values. 

Both side cut off values (value range, %) 
Number of subjects (N=15) 

Number of subject agreement Subject agreement (%)  

± 5.0 (45-55%) 3 20 

± 10.0 (40-60%) 4 26 

± 15.0 (35-65%) 6 40 

± 20.0 (30-70%) 6 40 

 

Table 3 The Cohen’s Weighted Kappa of each cut off values  

Both side cut off values 

(Value range, %) 
Cohen’s Weighted Kappa 

± 5.0 (45-55%) -0.286 

± 10.0 (40-60%) -0.146 

± 15.0 (35-65%) 0.088 

± 20.0 (30-70%) 0.088 

 

Figure Legends 

Figure 1 T-Scan III USB (Tekscan®, Boston, MA, USA) and HD sensor 

Figure 2 Maximum intercuspation mode in T-scan software and 2D/3D image of relative bite force 

Figure 3 The Cohen’s Weighted Kappa of each cut off value 
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บทคัดย่อ 

เป้าหมายในการรักษาความวกิารของกระดูกในช่องปาก คือการส่งเสริมให้เกิดการสร้างใหม่ของกระดูกใน

บริเวณท่ีมีการละลายของกระดูกท่ีเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น การถอนฟัน การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความเขม้ขน้ของเพลทเลท ริช ไฟบริน ต่อการเพ่ิมจาํนวนและการสร้างแคลเซียมของเซลล์สร้างกระดูกของหนูใน

ห้องปฏิบติัการ โดยทาํการทดลองในเซลล์ไลน์ MC3T3-E1 ในการศึกษาหลงัจากเซลล์ไลน์ MC3T3-E1 สัมผสักบั 

เพลทเลท ริช ไฟบริน ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ (ร้อยละ 6.25 – 50) เป็นเวลา 1 และ 7 วนั จากนั้นประเมินความมีชีวิตของ

เซลล์สร้างกระดูก โดยวดัความเขม้แสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยการใชเ้พรสโตบลู เปรียบเทียบกบัเซลลส์ร้างกระดูกท่ี

ไม่ไดส้ัมผสักบัเพลทเลท ริช ไฟบริน ผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจาํนวนของ

เซลล ์MC3T3-E1 กบัเซลลท่ี์เล้ียงในอาหารเล้ียงเซลล์แอลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมีฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 1   พบว่าความ

เขม้ขน้ของเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจาํนวนของเซลล ์MC3T3-E1 ไดดี้

ท่ีสุดท่ีระยะเวลา 1 วนั แต่พบว่าลดลงในวนัท่ี 7 วนั ส่วนในการศึกษาการสร้างแคลเซียมหลงัจากเซลล์สร้างกระดูก

หลงัจากสัมผสักบัเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ (ร้อยละ 6.25 – 50) เป็นเวลา 21 วนั พบว่า ท่ีความเขม้ขน้

ร้อยละ 6.25 มีการสร้างแคลเซียมมากกว่าในความเขม้ข้นอ่ืนๆ จากการศึกษาน้ีสรุปได้ว่าในวนัท่ี 1 เพลทเลท ริช 

ไฟบริน ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมจาํนวนสูงท่ีสุด ส่วนในวนัท่ี 7 เพลทเลท ริช ไฟบริน ท่ี

ความเขม้ขน้ร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมจาํนวนสูงท่ีสุด และท่ีความเขม้ขน้ 6.25 มีประสิทธิภาพในการสร้าง

แคลเซียมมากท่ีสุด  

คาํสําคญั:  เพลทเลท ริช ไฟบริน, เซลลส์ร้างกระดกู, การเพ่ิมจาํนวน 
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ABSTRACT 

The ultimate goal of osseous defect treatment is regeneration of bone resorbed, for example, by tooth loss. 

This study aimed to investigate the effect of platelet-rich fibrin (PRF) on proliferation and calcification of 

osteoblast cell line MC3T3-E1 in vitro. Osteoblast cells were exposed to PRF at various concentrations (6.25 to 50 

percent) for a period of 1 and 7 days wherein the viability of osteoblast cells was assessed by Prestoblue assay. 

Osteoblast cells not exposed to PRF served as comparison control. Results show that PRF concentration of 50 

percent had the highest effect on increased osteoblast cells proliferation for a period of 1 day and PRF concentration 

of 6.25 percent had the highest effect on increased osteoblast cells proliferation for a period of 1 day. Furthermore, 

the concentration of 6.25 percent had the highest effect on increased calcification. In conclusion, PRF was effective 

in stimulating osteoblast proliferation and calcification in vitro.   

Keywords:  Platelet-rich fibrin, osteoblast, proliferation 

1. บทนํา

ความวิการของกระดูก (osseous defect) ในช่องปากนั้น เกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น การละลายตวัของ

กระดูกภายหลังการถอนฟัน การสูญเสียกระดูกจากโรคปริทันต์ การห้อยยอ้ยของโพรงอากาศแมกซิลลาร์ 

(Pneumatization of maxillary sinus) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการใส่ฟันเทียมของผูป่้วยทั้งดา้นการทาํหน้าท่ี และ

ความสวยงาม ในการรักษาสามารถรักษาไดห้ลายวิธี เช่น การปลูกกระดูก (bone graft) เป็นการเพ่ิมปริมาณกระดูกใน

รอยวิการ โดยกระดูกท่ีนาํมาปลูกควรมีคุณสมบติัท่ีดี คือ การสร้างกระดูก (osteogenesis) คือ การสร้างและการพฒันา

ให้เ กิดกระดูกโดยไม่มีเซลล์ต้นกําเนิดการสร้างกระดูกจากแหล่งอ่ืนเลย การเหน่ียวนําการสร้างกระดูก 

(osteoinduction) คือ การเหน่ียวนาํให้เซลล์ต้นกาํเนิดเซลล์กระดูก (osteoprogenitor cells) พฒันาเป็นเซลล์สร้าง

กระดูก (osteoblast)  และ การชกันาํเน้ือเยือ่กระดูก (osteoconduction) คือ กระดูกปลูกถ่ายท่ีสามารถเป็นโครงร่างให้

เซลลก์ระดูกเจริญเขา้มาและสร้างกระดูกใหม่ได ้(Giannoudis, Dinopoulos, & Tsiridis, 2005)(Misch & Dietsh, 1993) 

กระดูกท่ีนาํมาปลูกนั้นมีหลายชนิด ไดแ้ก่ กระดูกปลูกถ่ายในตนเอง (autogenous bone graft, autograft) เป็นการนาํ

กระดูกจากตวัผูป่้วยเองมาปลูกในความวิการ เช่น กระดูกสะโพก (iliac bone) กระดูกแนวประสานคาง (mandibular 

symphysis) บริเวณส่วนทายของขากรรไกรล่าง (mandibular ramus) เป็นตน้ ซ่ึงกระดูกปลูกถ่ายในตนเองถือว่าเป็นวิธี

มาตรฐานในการปลูกกระดูก เน่ืองจากมีคุณสมบติัทั้งการสร้างกระดูก การเหน่ียวนาํการสร้างกระดูก และ การชกันาํ

เน้ือเยือ่กระดูก (Giannoudis et al., 2005)(Burchardt, 1983) นอกจากน้ีกระดูกปลูกถ่ายในตนเองยงัลดโอกาสการเกิด

การปฏิเสธเน้ือเยือ่ปลูกถ่าย  (graft rejection) และการติดโรคจากบุคคลอ่ืน (disease transmittion)(Conrad E.U 1995) 

แต่อยา่งไรก็ตามพบว่ากระดูกปลูกถ่ายในตนเองมีขอ้เสีย คือ ผูป่้วยตอ้งมีบริเวณท่ีไดรั้บการผ่าตดัหลายตาํแหน่ง มี

ขอ้จาํกดัของปริมาณกระดูกปลูกถ่ายท่ีสามารถนาํมาได ้ผูป่้วยเจ็บปวดภายหลงัการผ่าตดั  และเกิดปัญหาแทรกซ้อน

อ่ืนๆ ได ้ (Kneser et al., 2006) จากขอ้จาํกดัเหล่าน้ีจึงมีการพฒันากระดูกปลูกถ่ายเอกพนัธุ์ (allogenic bone graft; 

allograft) เป็นการใชก้ระดูกของบุคคลอ่ืนท่ีผา่นกระบวนการต่างๆ เช่น กระดูกสดแช่แข็ง (fresh-frozen bone) กระดูก

ปลูกถ่ายเอกพนัธุ์ท่ีทาํให้แห้งภายใตอุ้ณหภูมิตํ่า (freezed-dried bone allograft; FDBA) และกระดูกปลูกถ่ายเอกพนัธุ์ท่ี
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ผ่านการละลายแร่ธาตุทาํให้แห้งภายใตอุ้ณหภูมิตํ่า (demineralized freezed-dried bone allograft; DFDBA) ก่อน

นาํมาใชง้าน แต่กระดูกปลูกถ่ายเอกพนัธุ์มีขอ้เสีย คือ มีการละลายตวัของกระดูกปลูกถ่ายง่ายกว่ากระดูกปลูกถ่ายใน

ตนเอง เหลือเพียงคุณสมบติัการเหน่ียวนาํการสร้างกระดูก มีโอกาสเกิดการปฏิเสธเน้ือเยื่อจากผูอ่ื้น และ การติดเช้ือ

จากบุคคลอ่ืนได้ กระดูกปลูกถ่ายวิวิธพนัธุ์ (xenografts) เป็นกระดูกท่ีได้มาจากต่างสปีชีส์ เช่น ววั (bovine) สุกร 

(porcine) ซ่ึงมีโอกาสเกิดการปฏิเสธเน้ือเยื่อได้ง่ายกว่ากระดูกท่ีไดจ้ากมนุษย ์นอกจากน้ียงัมีกระดูกสังเคราะห์ท่ี

เรียกว่ากระดูกปลูกถ่ายเฉ่ือย (alloplast) เช่น ไฮดรอกซีอะพาไทด์ (hydroxyapatite) แคลเซียมฟอสเฟต (calcium 

phosphate) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการชกันาํเน้ือเยื่อกระดูก มีความแข็งแรงเป็นโครงคํ้ ายนัให้เซลล์สร้างกระดูก และมี

ความเขา้กนัไดก้บัเน้ือเยือ่กระดูก การชกันาํให้กระดูกคืนสภาพ (Guided bone regeneration; GBR) เป็นการเหน่ียวนาํ

ให้เกิดการสร้างกระดูกในบริเวณความวิการ โดยอาศยัเซลล์ท่ีจาํเพาะ เช่น เซลล์ตน้กาํเนิด (pluripotential cells) และ

เซลลส์ร้างกระดูก (osteogenic cells) เคล่ือนท่ีจากอวยัวะขา้งเคียงมาท่ีบริเวณบาดแผล(Dahlin et al., 1988) โครงคํ้ายนั 

(scaffold) เช่น แผน่เยือ่กั้น (barrier membrane) วสัดุปลูกถ่าย และโมเลกุลส่งสัญญาณ (signaling molecule) (Drosse 

et al., 2008) เช่น ไซโตไคน์ (cytokine) หรือโกรต แฟ็คเตอร์ (growth factor) ทาํหน้าท่ีเหน่ียวนาํให้เกิดการเคล่ือนท่ี

ของเซลล์มายงับริเวณความวิการ เกิดการเติบโตและสร้างกระดูกข้ึนมาใหม่ได ้ (Dahlin et al., 1988) โมเลกุลส่ง

สัญญาณท่ีเก่ียวกับการสร้างกระดูกมีหลายชนิด เช่น เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรต แฟ็คเตอร์ (platelet-derived growth 

factor; PDGF) อินซูลิน-ไลค์ โกรตแฟ็ตเตอร์ (insulin-like growth factor; IGF) ไฟโบบราส โกรต แฟ็คเตอร์ 

(fibroblast growth factor; FGF) ทรานส์ฟอร์มมิง โกรต แฟ็คเตอร์-เบตา (transforming growth factor-β; TGF-β) วา

สคูลา เอนโดทีเลียว โกรต แฟ็คเตอร์ (vascular endothelial growth factor; VEGF) และ โบนมอร์โฟเจนิก โปรตีน 

(bone morphogenic proteins; BMPs) (Hughes et al., 2006) ซ่ึงในปัจจุบนัมีการศึกษาการประยุกต์นาํรีคอมบิแนนท ์

เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรต แฟ็คเตอร์ ร่วมกบักระดูกปลูกถ่ายเอกพนัธุ์ หรือกระดูกปลูกถ่ายเฉ่ือยในการรักษาความวิการ

ของกระดูกบริเวณง่ามรากฟันร่วมกบักระดูกปลูกถ่ายเอกพนัธุ์ พบการสร้างใหม่ของกระดูกบริเวณง่ามรากฟันข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบการไม่ใส่รีคอมบิแนนท ์เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรต แฟ็คเตอร์ (Nevins et al., 2005)(Nevins et al., 2003) และ

มีการผลิตผลิตภณัฑ์รีคอมบิแนนท ์เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรต แฟ็คเตอร์-บีบี ร่วมกบับีตา้-ทีซีพี (rhPDGF-BB/β-TCP: 

GEM 21S®) เพ่ือใชใ้นการรักษาความวิการต่างๆ ในช่องปาก แต่เน่ืองจากมีขอ้ควรระวงัในการใชผ้ลิตภณัฑ์ในกรณี

มารดาให้นมบุตร ผูป่้วยท่ีมีประวติัการแพผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของรีคอมบิแนนท ์เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรต แฟ็ค

เตอร์-บีบี หรือ บีตา้-ทีซีพี เป็นตน้ นอกจากน้ีผลิตภณัฑย์งัมีราคาค่อนขา้งสูง จึงไดมี้การคิดคน้ในการลดขอ้จาํกดัต่างๆ 

โดยไดมี้การคิดคน้การนาํไฟบรินท่ีไดจ้ากการป่ันเลือดของตวัผูป่้วยเอง ซ่ึงมีโกรตแฟ็คเตอร์หลายชนิดมาใชร่้วมกบั

การปลูกกระดูกในบริเวณความวิการต่างๆ ได ้เช่น เพลทเลท ริช ไฟบริน (platelet-rich fibrin; PRF) เพลทเลท ริช 

ไฟบริน เป็นการนาํเลือดของตวัผูป่้วยเองมาผ่านกระบวนการป่ันเหวี่ยงเพ่ือให้เกิดการแยกตวัของเลือดเป็น 3 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนเมด็เลือดแดง (red corpuscules base) อยูบ่ริเวณกน้หลอดป่ันเลือด ส่วนการแข็งตวัของไฟบริน (fibrin clot) 

อยูส่่วนกลางของหลอดป่ันเลือด และส่วนของพลาสม่าท่ีไม่มีเซลล ์(acellular plasma) อยูส่่วนบนของหลอดป่ันเลือด 

ในไฟบรินประกอบดว้ยโมเลกุลส่งสัญญาณหลายชนิด เช่น เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรต เเฟ็คเตอร์-เอบี (PDGF-AB) 

ทรานส์ฟอร์มมิง โกรต เเฟ็คเตอร์-เบตาวนั (TGFb-1) อีพิเดอมอล โกรต แฟ็คเตอร์ (epidermal growth factor; EGF) 

และ วาสคูลา เอนโดทีเลียว โกรต แฟ็คเตอร์ และทรอมโบสปอนดินวนั (thrombospondin-1; TSP-1) ไดใ้นช่วง 7 วนั

แรก (Su et al., 2009)(Dohan et al., 2006a)(Dohan et al., 2006b)(Dohan et al., 2009) ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการ
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ส่งเสริม โบน มีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ (bone mesenchymal stem cell; BMSC) ให้เกิดการเพ่ิมจาํนวนเซลล ์

(proliferation) เปล่ียนแปลงของเซลลไ์ปเป็นเซลลท่ี์มีคุณสมบติัเฉพาะ (differentiation) และเคล่ือนท่ี (migration) ของ

เซลล ์นอกจากนั้น เพลทเลท ริช ไฟบริน ยงัมีการเตรียมท่ีง่าย สะดวก ประหยดั และลดความเส่ียงในการตอบสนอง

ของร่างกายผูป่้วย และการสร้างแอนติบอดีได ้จากการศึกษาของ Jong-WonLee และคณะ (2012) ศึกษาเปรียบเทียบ

การเหน่ียวนําการสร้างกระดูกใหม่ด้วยวิธีการใช้เพลทเลท ริช ไฟบริน (กลุ่มทดลอง) และไม่ใช้  เพลทเลท ริช 

ไฟบริน (กลุ่มควบคุม) ในกระต่าย พบการสร้างใหม่ของกระดูกในกลุ่มทดลองร้อยละ 29.30 ส่วนในกลุ่มควบคุมพบ

ร้อยละ 11.06  และพบกระดูกท่ีสร้างใหม่ยดึเกาะกบัรากฟันเทียมในกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 39.43 ในกลุ่มควบคุม

คิดเป็นร้อยละ 17.11 ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัพบการสร้างใหม่ของกระดูกใน

ปริมาณท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จึงทาํให้นาํไปสู่การศึกษาน้ี คือ เพ่ือศึกษาศึกษารูปแบบความเขม้ขน้ของเพลทเลท ริช 

ไฟบรินต่อการเพ่ิมจํานวนและการสร้างแคลเซียม ของเซลล์ MC3T3-E1 เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเหน่ียวนาํการสร้างกระดูกทางคลินิกต่อไป   

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

2.1  เพ่ือศึกษาผลของเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีต่อการเพ่ิมจาํนวนของเซลลส์ร้างกระดกู  

2.2  เพ่ือศึกษาผลของเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีต่อการสร้างแคลเซียมของเซลลส์ร้างกระดูก 

3. การดําเนินการวจิัย

การเตรียมเพลทเลท ริช ไฟบริน 

เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาํมีเดียน คิวบิทอล (median cubital vein) จากอาสาสมคัร ดว้ยเข็มขนาด 20 น้ิว ลง

ในหลอดสําหรับป่ันเลือดให้ไดเ้พลทเลท ริช ไฟบริน ปริมาณ 10 มิลลิลิตร จาํนวน 2 หลอด นาํไปป่ันในเคร่ือง A-

PRFTM ท่ีความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 14 นาที จะไดส่้วนประกอบของเพลทเลท ริช ไฟบริน 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนของพลาสม่าท่ีไม่มีเซลล ์ไฟบริน และส่วนเมด็เลือดแดง จากนั้นนาํส่วนของไฟบรินวางบนตะแกรงเพ่ือแยกส่วน

นํ้าออกจากแผน่ไฟบริน นาํแผน่เพลทเลท ริช ไฟบริน ท่ีเหลือจากการรักษาโรคเน้ือเยื่อรอบรากฟันเทียมอกัเสบทาง

คลินิกใส่ในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร โดยเติมอาหารเล้ียงเซลล์ตามอตัราส่วน คือ เพลทเลท ริช ไฟบริน 1 

แผน่ต่ออาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็มปริมาตร 5 มิลลิลิตร (หากเหลือแผน่เพลทเลท ริช ไฟบริน 2 ส่วนใน 5 ส่วน 

จะเติมอาหารเล้ียงเซลล์แอลฟา-เอ็มอีเอ็มปริมาตร 2 มิลลิลิตร) ใส่ตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

คาร์บอนไดออกไซด ์ร้อยละ 5 เป็นเวลา 7 วนั เตรียมความเขม้ขน้ของเพลทเลท ริช ไฟบรินให้มีความเขม้ขน้ร้อยละ 

6.25, 12.5, 25 และ 50  

การหาความเขม้ขน้ของเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีกระตุน้การเพ่ิมจาํนวนของเซลล์ไลน์ MC3T3-E1 ณ เวลา

ต่างๆ 

ตรวจสอบปริมาณเซลลท่ี์มีชีวิตของเซลลโ์ดยใชเ้พรสโตบลู โดยกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ เซลลไ์ลน์ MC3T3-E1 

ท่ีใส่เพลทเลท ริช ไฟบริน ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 6.25, 12.5, 25 และ 50 และกลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ เซลลไ์ลน์ MC3T3-E1 

ในอาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมีฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 10 และร้อยละ 1 

จากนั้นนาํไปเพาะเล้ียงในตูบ่้มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 เป็นเวลา 1 และ 7 

วนั เม่ือครบตามเวลาดูดสารละลายออกจากหลุม ลา้งดว้ยฟอสเฟตบฟัเฟอร์ซาไลน์ จากนั้นเติมสารละลายเพรสโตบลู 
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อ่านค่าความมีชีวิตของเซลล ์โดยใชเ้คร่ืองเสปกโทรโฟโตมิเตอร์ ไมโครเพลท รีดเดอร์ ท่ีความยาวกระตุน้ (excitation 

wavelength) 560 นาโนเมตร และความยาวคล่ืนคายพลงังาน (emission wavelength) 590 นาโนเมตร ท่ีเวลา 0, 30 และ 

60 นาที ซ่ึงความเขม้ขน้ของเพลทเลท ริช ไฟบริน ในความเขม้ขน้ต่างๆ จะถูกทดสอบซํ้ า 3 คร้ัง และคาํนวณหา

ค่าเฉล่ียร้อยละการอยูร่อดของเซลลไ์ลน์ MC3T3-E1 

การทดสอบการสร้างแคลเซียมของเซลลไ์ลน์ MC3T3-E1 ตามความเขม้ขน้ของเพลทเลท ริช ไฟบริน 

ตรวจสอบการสร้างแคลเซียมของเซลลโ์ดยใชอ้ะริซารีน เรด โดยแบ่งกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ เซลลไ์ลน์ MC3T3-

E1 ท่ีใส่ เพลทเลท ริช ไฟบริน ในความเขม้ขน้ร้อยละ 6.25, 12.5, 25 และ 50 และกลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ เซลล์ไลน์ 

MC3T3-E1 ในอาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมีฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 10 และร้อยละ 1 

จากนั้นนาํไปเพาะเล้ียงในตูบ่้มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็นเวลา 21 วนั 

ในอาหารเล้ียงเซลล์เหน่ียวนําให้เกิดการพฒันาเป็นเซลล์สร้างกระดูก (osteogenic media) เม่ือครบตามเวลาดูด

สารละลายออกจากหลุม ลา้งดว้ยฟอสเฟตบฟัเฟอร์ซาไลน์ จากนั้นตรึงเซลลด์ว้ยเมทานอลอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 20 นาที แลว้ลา้งดว้ยนํ้าปราศจากไอออน 2 คร้ัง เติมสารละลายอะลิซารีนหลุมละ 370 ไมโครลิตร ท้ิงไว ้2 

นาที จากนั้นดูดสารละลายอะลิซารีนท้ิง แลว้ลา้งดว้ยนํ้าปราศจากไอออน 3 คร้ัง แลว้ท้ิงไวใ้ห้แห้ง 

ละลายสีท่ีติดดว้ย 10% cetylpyridium chloride ใน 10 มิลลิโมล โซเดียมฟอสเฟต (sodium phosphate) 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อหลุม เขยา่ประมาณ 20 นาที เพ่ือให้สีท่ียอ้มละลาย นาํไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 570 

นาโนเมตร โดยใชเ้คร่ืองเสปกโทรโฟโตมิเตอร์ ไมโครเพลท รีดเดอร์ 

การวิเคราะห์ขอ้มลู

ใชโ้ปรแกรม SPSS statistics ในการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบร้อยละของปริมาณเซลล์ท่ีมีชีวิตของเซลล์ไลน์ 

MC3T3-E1 เม่ือทดสอบในเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ และ ณ เวลาต่าง กาํหนดค่าระดบันัยสําคญั (α) 

เท่ากบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Kruskal-Wailis one-way ANOVA with adjusted. 

4. ผลการวจิัย

จากการเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจาํนวนของเซลล์สร้างกระดูกของเพลทเลท ริช 

ไฟบริน ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 6.25, 12.5, 25 และ 50 และกลุ่มควบคุม คือ ในอาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมี 

ฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 1 (กลุ่มควบคุมเชิงลบ) และ อาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมี ฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อย

ละ 10 (กลุ่มควบคุมเชิงบวก) เม่ือครบเวลา 1 และ 7 วนั นาํมาวดัผลความมีชีวิตของเซลล์ดว้ยสารละลายเพรสโตบลู 

และนาํมาคาํนวณจาํนวนเซลลจ์ากสมการมาตรฐาน ไดผ้ลดงักราฟท่ี 1 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3070 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รูปที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยของเซลลส์ร้างกระดูกของหนูในแต่ละกลุม่ของเพลทเลท ริช ไฟบริน ที่ความเขม้ขน้ต่างๆ และกลุ่มควบคุม 

ทดสอบดว้ยสถิติ Kruskal-Wallis one-way ANOVA with adjusted # แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ  

(p ≤ 0.025) ในวนัที่ 1  และ  § แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.011) ในวนัที่ 7  

จากขอ้มลูการเพ่ิมจาํนวนของเซลลส์ร้างกระดูกขา้งตน้ (รูปท่ี 1) พบรูปแบบการเพ่ิมจาํนวนท่ีเหมือนกนัใน

กลุ่มอาหารเล้ียงเซลล์แอลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมี ฟีตัลโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 1 (กลุ่มควบคุมเชิงลบ), กลุ่มเพลทเลท ริช 

ไฟบริน ความเขม้ขน้ร้อยละ 6.25, 12.5 และ 25 โดยมีรูปแบบ คือ เม่ือเปรียบเทียบจาํนวนเซลลพ์บว่าในวนัท่ี 7 เซลลมี์

การลดจาํนวนลงจากวนัท่ี 1 ในขณะท่ีกลุ่มอาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมี ฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 10 (กลุ่ม

ควบคุมเชิงบวก) พบการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนเซลลม์ากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 7 แต่ในทางตรงขา้มกลบั

พบว่า ในกลุ่มเพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 50 พบว่าจาํนวนเซลลล์ดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบจาํนวนเซลล์ใน

วนัท่ี 1 เม่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าในวนัท่ี 7 กลุ่มควบคุมเชิงลบมีจาํนวนเซลล์น้อยกว่ากลุ่มควบคุม

เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.011)   

ในวนัท่ี 1 พบว่ากลุ่มเพลทเลท ริช ไฟบริน ความเขม้ขน้ร้อยละ 50 มีจาํนวนของเซลลสู์งข้ึนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ (p = 0.001 - 0.025) เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ โดยมีจาํนวนเซลล์มากกว่ากลุ่มควบคุมเชิงลบและกลุ่ม

ควบคุมเชิงบวกอยู่ 2.83 และ 2.42 เท่าตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มการทดลองทุกกลุ่มพบว่าจาํนวนเซลล์สร้าง
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กระดูกสูงท่ีสุด คือ เม่ือเล้ียงเซลลส์ร้างกระดูกดว้ยเพลทเลท ริช ไฟบริน ความเขม้ขน้ร้อยละ 50 เป็นเวลา 1 วนั และ

นอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มเพลทเลท ริช ไฟบริน ความเขม้ขน้ร้อยละ 50 เป็นเวลา 7 วนั โดยมีค่าแตกต่างกนัประมาณ 50 เท่า  

 

รูปที ่2 a-d แสดงภาพมิญชวิทยาของเซลลไ์ลน์ MC3T3-E1 ท่ีระยะเวลา 7 วนั (10X) 

(a) ภายหลงัสัมผสักบั เพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 50 (b) ภายหลงัสัมผสักบั เพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 25 

(c) ภายหลงัสัมผสักบั เพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 12.5  (d) ภายหลงัสัมผสักบั เพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 6.25 

จากรูป 2 a-d พบว่ารูปร่างและลกัษณะของเซลล์ท่ีสัมผสักบัเพลทเลท ริช ไฟบริน มีรูปทรงกระสวย 

(spindle) ปลายแหลม และมีปริมาณท่ีสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยกลุ่มควบคุมเชิงลบ  

1%FBS 10%FBS 

(a) (b) 

(c) (d) 
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เม่ือเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของการสะสมตะกอนแคลเซียมของเซลล์สร้างกระดูก ในกลุ่มเพลท เลท 

ริช ไฟบริน ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 6.25, 12.5, 25 และ 50 และกลุ่มควบคุมเชิงบวกและเชิงลบ เม่ือครบเวลา 21 วนั 

นาํมายอ้มตะกอนแคลเซียมดว้ยสารละลายอะลซารีน เรด พบว่ากลุ่มท่ีมีการสะสมตะกอนแคลเซียมท่ีมากท่ีสุด คือ 

กลุ่มควบคุมเชิงบวก พบการสะสมตะกอนแคลเซียมเป็น 8.85 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมเชิงลบ  และพบมี

การสะสมตะกอนแคลเซียมเป็น 1.38, 1.63, 2.00 และ 0.69 เท่า ในกลุ่มเพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 6.25, 12.5, 25 

และ 50 ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมเชิงลบ และเม่ือนาํไปทดสอบทางสถิติพบว่า แต่ละกลุ่มมีความ

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.215) ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียของการสะสมแคลเซียมของเซลล์สร้างกระดูกในแต่ละกลุ่มของ 

เพลทเลท ริช ไฟบริน ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ณ เวลา 21 วนั เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมเชิงลบ 
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รูปที ่4 แสดงการสะสมตะกอนแคลเซียมของเซลลส์ร้างกระดูกท่ีเวลา 21 วนั  

ในอาหารเล้ียงเซลลเ์หน่ียวนาํให้เกิดการพฒันาเป็นเซลลส์ร้างกระดูก ท่ีมีฟีตลั โบวายน์ ซีร่ัม ร้อยละ 1 

และ 10 และเพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 50, 25, 12.5 และ 6.25 

1%FBS 

10%FBS 

50%PRF 

12.5%PRF 

25%PRF 

6.25%PRF 
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รูปที ่5 a-f แสดงการสะสมตะกอนแคลเซียมของเซลลส์ร้างกระดูกท่ีเวลา 21 วนั ในอาหารเล้ียงเซลลเ์หน่ียวนาํให้เกิด

การพฒันาเป็นเซลลส์ร้างกระดูก (a) สูตรเพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 50 (b) สูตรเพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 25 

(c) สูตรเพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 12.5 (d) สูตรเพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 6.25 

1%FBS 10%FBS 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5. การอภปิรายผล

เซลลไ์ลน์ MC3T3-E1 เป็นเซลล์ท่ีไดม้าจากฝากะโหลกของหนู ซ่ึงมีความสามารถในการสร้างอลัคาไลน์

ฟอสฟาเทส (alkaline phosphatase; ALP activity) ในสภาวะพกัไดสู้ง เซลลมี์ความสามารถในการเปล่ียนแปลงไปเป็น

เซลลส์ร้างกระดูกและเซลลก์ระดูกได ้และสามารถสร้างแคลเซียมท่ีเป็นไฮดรอกซีอะพาไทด์ได ้สามารถกระตุน้การ

แสดงออกของเบสิกไฟโบรบลาสโกรตแฟ็คเตอร์เอ็มอาร์เอ็นเอ และโปรตีน ไดด้ว้ยทรานส์ฟอร์มม่ิงโกรตแฟ็คเตอร์ 

บีตา้ และ  เบสิกไฟโบรบลาส โกรต แฟ็คเตอร์ ในส่วนของโพรสตาแกรนดินเอฟทูแอลฟ่า (Prostaglandin F2α) 

สามารถกระตุน้ให้เกิดการสังเคราะห์ดีเอ็มเอและการเพ่ิมจาํนวนของเซลลโ์ดยมีการปรับตวัเพ่ิมจาํนวนตวัรับสัญญาณ

ของอินซูลินไลคโ์กรตแฟ็คเตอร์มากข้ึน  

การศึกษาน้ีใชก้ารตรวจสอบปริมาณเซลลท่ี์มีชีวิตของเซลลไ์ลน์สร้างกระดูกของหนูโดยการใชเ้พรสโต บล ู

ซ่ึงเพรสโต บลู เป็นสารประกอบรีซาซูริน (resazurin-based compound) ท่ีสามารถผ่านเขา้สู่เซลล์ไดโ้ดยไม่มีความ

เป็นพิษต่อเซลล ์ทาํให้สามารถวดัการเพ่ิมจาํนวนแบบจลนพลศาสตร์ (kinetic assay) ได ้เม่ือสารเขา้สู่เซลล์ในสภาวะ

รีดิวซ่ิง (reducing environment) ท่ีอยู่ในไซโตพลาสซึมของเซลล์ เพรสโต บลู เป็นสารละลายรีซาซูริน (resazurin-

based solution) ท่ีมีสีม่วง จะถูกเปล่ียนไปเป็นรีโซรูฟิน (resorufin) ท่ีมีสีแดง โดยเอนไซมใ์นไมโตคอนเดรีย 

(mitochondrial enzyme) หลายชนิด ซ่ึงรีโซรูฟินมีคุณสมบติัเป็นสีฟลูออเรสเซนต ์(fluorescence) ทาํให้สามารถวดั

การแบ่งตวัของเซลลไ์ดจ้ากความเขม้ของสีแดงท่ีเกิดข้ึน (Al-Nasiry et al., 2007) ขอ้ดีของการใชเ้พรสโต บลู ในการ

ตรวจสอบความมีชีวิตและความเป็นพิษต่อเซลล ์คือ ประหยดัเวลา หรือในกรณีท่ีเซลลมี์จาํนวนนอ้ยสามารถเพ่ิมความ

ไว (sensitivity) ของสารดว้ยการเพ่ิมระยะเวลาในการบ่มไดน้านถึง 24 ชัว่โมง แต่ตอ้งระวงัการปนเป้ือนจากแบคทีเรีย 

เพรสโต บลู สามารถบ่มไดท่ี้อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 หรือท่ีอุณหภูมิห้อง โดยไม่

เป็นพิษต่อเซลล ์สามารถนาํไปวดัแลว้นาํมาทดลองต่อได ้นอกจากน้ียงัไม่ตอ้งทาํการดูดอาหารเล้ียงเซลล์เก่าออกจาก

ถาดหลุมเหมือนกบัวิธีเอ็มทีที (MTT assay) ท่ีตอ้งดูดออกแลว้ใส่ไดเมททิลซัลฟอกไซดเ์พ่ือละลายสีฟอร์มาซาน 

(formazan) ในเซลล ์(Martín-Navarro et al., 2014)(Boncler et al., 2014)  

การเคล่ือนท่ีของเซลล์กระดูก เกิดการเติบโตและสร้างกระดูกข้ึนมาใหม่  อาศยัโกรตแฟคเตอร์ต่างๆ 

(Dahlin et al., 1988) (Drosse et al., 2008) เช่น เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรต แฟ็คเตอร์, อินซูลิน-ไลค์ โกรตแฟ็ตเตอร์, ไฟ

โบบราส โกรต แฟ็คเตอร์, ทรานส์ฟอร์มมิง โกรต แฟ็คเตอร์-เบตา, วาสคูลา เอนโดทีเลียว โกรต แฟ็คเตอร์ และโบ

นมอร์โฟเจนิก โปรตีน (Hughes et al., 2006) ซ่ึงสามารถพบไดใ้นเพลทเลท ริช ไฟบริน (Dohan et al., 2009) (Qiao et 

al., 2017) โดยในการศึกษาน้ีพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเพลทเลท ริช ไฟบริน ต่อการเพ่ิมจาํนวนของเซลล์ไลน์ 

MC3T3-E1 โดยพบว่าความสามารถในการเพ่ิมจาํนวนของเซลลท่ี์สูงท่ีสุดในวนัท่ี 1 คือ เพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีความ

เขม้ขน้ร้อยละ 50 ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่เม่ือเล้ียงต่อไปในวนัท่ี 7 กลบัพบว่าเซลล์มีจาํนวน

ลดลงนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการตายของเซลลแ์บบอะพอพโทซิสโดยจากการศึกษาของ 

Noda และคณะ (1986) พบว่าทรานส์ฟอร์มิง โกรท แฟคเตอร์ ส่งผลต่อรูปร่างของเซลล์ไลน์สร้างกระดูกของหนู 

MC3T3-E1โดยเปล่ียนรูปร่างจากทรงลกูบาศกเ์ป็นทรงกระสวย และเม่ือเติมเติมทรานส์ฟอร์มิง โกรท แฟคเตอร์ความ

เขม้ขน้ 1 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร พบการยบัย ั้งการเพ่ิมจาํนวนของเซลลล์งร้อยละ 40 และเม่ือเติมในความเขม้ขน้ 2 นา

โนกรัมต่อมิลลิลิตรพบการยบัย ั้งการเพ่ิมจาํนวนอยา่งสมบรูณ์ (Rodan, 1986) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Katagiri 

และคณะ (1990) พบว่า ทรานส์ฟอร์มิง โกรท แฟคเตอร์ ในความเขม้ขน้ท่ี 1 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ยบัย ั้งการเพ่ิม
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จาํนวนของเซลลไ์ลน์สร้างกระดูกของหนู MC3T3-E1(Katagiri et al., 1990) นอกจากนั้นอาจสามารถเกิดไดจ้ากการ

เล้ียงในอาหารเล้ียงเซลล์ท่ีมีซีรัมท่ีจาํกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาของ Jilka และคณะ (1998) พบว่าเม่ือมี

การเล้ียงเซลลแ์บบไม่มีซีรัมร่วมกบั โบไวน์ ซีรัม อลับูมิน ร้อยละ 0.5 (serum free with 0.5% bovine serum albumin) 

พบการตายของเซลลแ์บบอะพอพโทซิสท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัการเล้ียงเซลล์ใน

อาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมีฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 10 (Jilka et al., 1998) ซ่ึงจากการศึกษาน้ีพบว่าเซลลท่ี์

เล้ียงในอาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมี ฟีตลัโบไวน์ ซีรัม ร้อยละ 10 มีการเพ่ิมจาํนวนข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกนั 

และเม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเพลทเลท ริช ไฟบริน ต่อการสร้างแคลเซียมของเซลล์พบว่าท่ีความเขม้ขน้ของ

เพลทเลท ริช ไฟบริน ร้อยละ 6.25 พบการติดสีของสารยอ้มไดม้ากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัเซลล์ท่ีเล้ียงในเพลทเลท 

ริช ไฟบริน ความเขม้ขน้อ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัเล้ียงในอาหารเล้ียงเซลลแ์อลฟา-เอ็มอีเอ็ม ท่ีมีฟีตลัโบ

ไวน์ ซีรัม ร้อยละ 10 พบว่ามีค่าความสามารถในการเพ่ิมจาํนวนของเซลลแ์ละการสร้างแคลเซียมของเซลลไ์ดน้อ้ยกว่า 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความแตกต่างของส่วนประกอบและโกรทแฟคเตอร์ จากการศึกษาถึงส่วนประกอบในฟีตลัโบ

วายน์ ซีรัมท่ีผา่นมา พบว่ามีโกรทแฟคเตอร์ เช่น อีพิเดอมอล โกรท แฟ็คเตอร์, ไฟโบบราส โกรต แฟ็คเตอร์, เนิร์ฟ โก

รทแฟคเตอร์ (Nerve Growth Factor; NGF) เอ็นโดทีเรียลเซลล์ โกรทแฟคเตอร์ (Endothelial Cell Growth Factor; 

ECGF), เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรท แฟ็คเตอร์, อินซูลิน-ไลค์ โกรทแฟ็ตเตอร์, ทรานส์ฟอร์มมิง โกรท แฟ็คเตอร์-เบตา 

เป็นตน้ (Gstraunthaler, 2003) นอกจากน้ียงัพบส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น แอลบมิูน (albumin), กลูโคส, คอเลสเตอรอล, 

ทรานส์เฟอริน (transferrin), ธาตุเหล็ก เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีความสําคญัในการเพ่ิมจาํนวนและการสร้างแคลเซียมของ

เซลลไ์ด ้

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาถึงกลไกในการเพ่ิมจาํนวนของเซลล์สร้างกระดูกเม่ือถูกกระตุน้ด้วยเพลทเลท ริช

ไฟบริน เพ่ือให้ไดผ้ลสรุปท่ีชดัเจนมากข้ึน 

2. ควรมีการทดลองในเซลลม์นุษยเ์พ่ือศึกษาการตอบสนองของเซลลท่ี์ใกลเ้คียงกบัมนุษยม์ากยิง่ข้ึน
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ABSTRACT 

Introduction Dental pulp stem cells (DPSCs) have the potential to differentiate into osteoblasts and to be 

used in tissue engineering for bone regeneration. However, mechanism of differentiation is still unknown. 

Methylation is one of the key mechanisms that associated with cells differentiation. One of the major targets of 

methylation resides in Alu elements, which is an intersperse repetitive sequence (IRS). Many studies reported that 

the decreasing of Alu methylation level was associated with both pathological change such as cancer and 

physiological change such as ageing. Nevertheless, the methylation level of Alu in DPSCs and the relation with 

their differentiation have not been reported yet. The result of this study will gain a better understanding about 

mechanism of differentiation and may lead to new development of stem cell-based therapies, which can be a safe 

treatment for patients. 

Objective To compare the levels of Alu between DPSC-derived osteoblasts (DPSC-DOSs) and DPSCs. 

Materials and Methods DPSCs from 5 impacted third molars were extracted and induced into 

osteoblasts. Alu levels of DPSC-DOSs and DPSCs were measured by quantitative combined bisulfite restriction 

analysis-Alu (qCOBRA-Alu) technique. 

Results The Alu methylation level of DPSC-DOs from four samples were higher than DPSCs with no 

statistically significant difference. While one sample had slightly lower Alu methylation level than DPSCs. 

Conclusion DPSC-DOs has higher tendency of Alu methylation level than DPSCs. However, the 

mechanisms of differentiation are complicated and compose of varying patterns of DNA, so further studies are 

needed to confirm the result. 

Keywords: Epigenetic, DNA methylation, Alu, Dental pulp stem cell, Osteoblast 
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1. Introduction 

In dentistry, inadequate bone support is one of the major problems. Pathological or physiological bone 

loss result in tooth mobility and eventually tooth loss, poor retention of dental prosthesis, failure of dental implants, 

and facial disfiguration. Bone graft is one of the most common procedures for gaining more bone support. 

However, bone graft materials such as autologous bone, allograft and xenograft still have disadvantage. Autologous 

bone is associated with second site surgery which increase more pain and operating time. Allograft and xenograft 

materials are lack of osteogenesis ability and bone-forming cells. Stem cells which are now successful in many 

kinds of regenerative treatment may be an interesting alternative tool for bone generation. 

Stem cells have special characteristics including self-renewal ability and capability to differentiate into 

multiple lineages that make them to be a promising tool for tissue engineering and regenerative medicine (Caplan, 

2007; Watt & Hogan, 2000). Adult stem cells can be extracted from many human organs including dental pulp. 

DPSCs have been reported the ability to regenerate many tissue including bone (d'Aquino et al., 2007; d’Aquino et 

al., 2009; Takeda et al., 2008; Yamada et al., 2010; Yu et al., 2010). However, since DPSCs are multipotency, the 

cell type specific differentiation needs to be well controlled. 

Generally, proper cell differentiation and function are regulated by gene expressions which are controlled 

by genetic and epigenetic mechanisms. Epigenetic mechanism regulates gene expression by modified the structure 

of chromatin (Kim, Samaranayake, & Pradhan, 2009). DNA methylation, one of the major epigenetic mechanism, 

is an addition of a methyl group to cytosine-phosphate-guanine (CpG) dinucleotides (Smith & Meissner, 2013). 

This mechanism was shown to have important roles in cellular process (Hellman & Chess, 2007; Hoffman & Hu, 

2006; Smith & Meissner, 2013). A considerable portion of methylation sites are found in Interspersed repetitive 

sequences (IRSs). The most of IRSs are Alu element which comprise 13.7% of the human genome and corresponds 

to over 23% of all CpGs (Luo, Lu, & Xie, 2014). Several studies reported that methylation of Alu element was 

associated with cells activity during development, aging and tumor genesis. 

The methylation levels of Alu elements have been associated with tumor malignancy and aggressiveness 

of many cancers (Bae et al., 2012; Goel, Boland, & Hur, 2012; Park et al., 2014; Sirivanichsuntorn et al., 2013). 

The lower level of Alu methylation was found when activate the naive B cells to differentiate into plasma cells and 

memory B cells (Lai et al., 2013). Decreased Alu methylation levels were reported in post-menopausal women with 

osteoporosis comparing to individuals with the same age and normal bone mass index (Jintaridth, Tungtrongchitr, 

Preutthipan, & Mutirangura, 2013) and also found in patients with Alzheimer’s disease (Bollati et al., 2011). Yet, 

the methylation levels of Alu in dental pulp stem cells and the relation with their differentiation has not been 

reported. This study is investigating the DNA methylation levels of Alu in human DPSC-DOs compared with that 

of undifferentiated human DPSCs by using the combined bisulfite restriction analysis (COBRA) method.   
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2. Objectives of the study 

 To investigate the Alu Methylation levels of DPSC-DOs compared with undifferentiated DPSCs. 

 

3. Materials and methods 

Dental pulp cell isolation and culture  

The impacted non-pathological third molars were removed from healthy adult subjects (N=5). The 

protocol was approved by the Human Research Ethics Committee, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. 

Written consents were obtained from all participants. The dental pulp were minced and placed on 35 mm tissue 

culture dishes. The isolated cells were cultured in Dulbecco’s Modifed Eagle Medium (Gibco BRL, Carlsbad, CA, 

USA) containing 10% fetal bovine serum, 2 mM L-glutamine, 100 U/mL penicillin, 100 μg/mL streptomycin, and 

250 ng/mL amphotericin B at 37 °C in a humidified 5% carbon dioxide atmosphere. The medium was changed 

every 48 hours. After reaching confluence, the cells were undergone standard passaging procedure until reached the 

4th passage.  

Osteogenic differentiation  

The 4th passage of DPSCs were cultured in osteogenic medium, which consisted of growth medium 

supplemented with 50 μg/mL ascorbic acid (Sigma-Aldrich Chemical, St. Louis, MO, USA), 250 nM 

dexamethasone (Sigma-Aldrich Chemical), and 5 mM β-glycerophosphate (Sigma-Aldrich Chemical), for 2 

weeks. The medium was changed every 48 hours. 

Matrix Mineralization 

For confirmation of osteogenic differentiation, the induced DPSCs were assessed for matrix 

mineralization by Alizarin red and Von Kossa staining. For both staining, cells were fixed with ice cold methanol 

for 10 min, washed with deionized water. For Alizarin red staining, cells were incubated with 1% Alizarin Red S 

solution (Sigma) for 3 min at room temperature. Then washed extensively with deionized water to remove unbound 

stain. For Von Kossa staining, cell were fixed by 4% Formalin in PBS, then added 3% AgNO3 solution and 

incubated under 100 W UV light for 60 min in order to develop color. 

DNA preparation for COBRA 

2-week-cultured 4th passage DPSCs and DPSC-DOs were harvested by trypsinization and extracted DNA 

by using Phenol-chloroform extraction. Bisulfite conversion of the DNA was performed using the EZ DNA 

methylation Kit (Zymo Research, Orange, CA, USA) according to the manufacturer’s protocol.  

Detection of COBRA-Alu by using the COBRA technique 

The combined bisulfite restriction analysis-Alu (COBRA-Alu) technique was used to detect 2 CpG 

dinucleotide sites. Bisulfited-treated DNA was amplified by using primers with the following sequences: Alu 

forward 5’-GGRGRGGTGGTTTARGTTTGTAA-3 and Alu reverse 5’-CTAACTTTTTATATTTTTAATAAAAA 

CRAAATT TCACCA-3’. The PCR amplification was then performed the cycling: initial denaturation at 95 oC for 
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15 min followed by 45 cycles of denaturation at 95 P

o
PC for another 45s, annealing at 63 P

o
PC for 45s, extension at 

72 P

o
PC for 45s and ending with the final extension at 72 P

o
PC for 7 min. After amplifcation, the Alu PCR products (133 

bp in length) were digested with 2 U of the Tag1 restriction enzyme (Fermentas International Inc., Burlington, 

Canada) and incubated overnight at 65°C. The DNA fragments were stained with the SYBR green (Gelstar, Lonza, 

Rockland, ME, USA) and separated on 8% polyacrylamide gels, resulting in separated 5 bands of DNA. The 

intensity of the DNA fragments was measured using a Phosphoimager with Image Quant software (Molecular 

Dynamics, GE Healthcare, Slough, UK). We used DNA templates from HeLa cell lines as control for normalization 

of the inter-assay variation between each experiment. 

UAlu methylation analysis 

Amplicons were cut by Taq1. Different sizes of fragments resulted from different methylation of 2 CpG 

dinucleotides, which were: 133, 90, 75, 58, 43 and 32 bp (Figure1). The number of CpG dinucleotides was 

calculated by dividing the intensity of each band by the number of double-stranded bp of DNA sequence as follows: 

A=intensity of the 133-bp fragment divided by 133; B=intensity of the 58-bp fragment divided by 58; C=intensity 

of the 75-bp fragment divided by 75; D=intensity of the 90-bp fragment divided by 90; E=intensity of the 43-bp 

fragment divided by 43; and F=intensity of the 32-bp fragment divided by 32. Alu methylation level percentage was 

calculated as follows: (%mC) =100× (E+B)/ (2A+E+B+C+D).   

  Figure1.The illustration of the COBRA-Alu technique  
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Statistical analysis 

The statistical analysis was performed using SPSS software for Windows version 22.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL). Wilcoxon Signed-Rank test was performed to test the difference between Alu methylation levels of 

DPSC-derived osteoblasts and undifferentiated DPSCs. A P value<0.05 was considered statistically significant. 

 

4. Results 

Morphological Observation 

After 2 weeks, undifferentiated DPSCs showed fibroblastic, spindle shape appearance which had narrow 

cytoplasm due to high level of confluence (Fig. 2A). DPSC-DOs also had fibroblast-like spindle shape morphology 

but larger nucleus. The formation of mineral nodules was observed in DPSC-DOs (Fig. 2B). 

 

Figure 2.    The morphology at 2 weeks of 4th passage DPSCs, observing under light microscope  (original 

 magnification, x100). (A) Undifferentiated DPSCs, (B) DPSC-DOs. White arrow showed the mineral 

 nodule that was found scatter on the culture dish. 

 

Matrix Mineralization 

At 2 weeks, Alizarin red and Von Kossa staining were positive in DPSC-DOs. The mineral deposition of 

osteoblasts observed by Alizarin red staining was visualized as deep red color and Von Kossa staining was metallic 

silver. No positive staining was observed in undifferentiated DPSCs (Fig 3.). 
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Figure 3.    The mineral deposition after 2 weeks observed by (A) Alizarin red and (B) Von Kossa

 staining. Lower panel showed microscopic images (original magnification, x40). 
 

Methylation Level of Alu 

The Alu methylation level of DPSCs in sample 1, 2, 3, 4, and 5 were 35.43%, 37.73%, 36.16%, 36.77% 

and 46.50% while DPSC-DOs were 36.86%, 45.20%, 41.17%, 42.05% and 45.00% respectively (Fig 4). The Alu 

methylation level of DPSC-DOs from four samples were higher than DPSCs, while one sample had slightly lower 

than DPSCs. The average Alu methylation level of DPSCs was 38.52± 4.54 and DPSC-DOS was 42.06± 3.40. 

However, there was no statistically significant difference in Alu methylation level between DPSCs and DPSC-DOs 

(p = .138). 
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 Figure 4.    The Alu methylation levels of DPSCs and DPSC-DOs. DPSC-DOs in sample 1, 2, 3 and 4 

 had higher Alu methylation levels than DPSCs. However, there was no statistically significant difference. 
 

 

5. Discussion 

 The average of Alu methylation level had no statistical difference between DPSC-DOs and DPSCs. 

However, DPSC-DOs had higher tended to have higher Alu methylation level than DPSCs. Because the sample size 

of this study was small, so larger sample size is needed in further study to clarify the result. 

 Alu methylation level has been reported in various conditions. Lower of Alu methylation levels were 

found associated with both pathological change such as cancer and physiological change such as aging, including 

disease phenotype due to aging such as osteoporosis (Jintaridth & Mutirangura, 2010; Jintaridth et al., 2013; Park et 

al., 2014; Sirivanichsuntorn et al., 2013). However higher levels of Alu methylation were found in catch-up growth 

in twenty-year-old offspring (Rerkasem et al., 2015). In this study, Alu methylation levels of DPSC-DOs were 

slightly higher than DPSCs. The possible explanation was the loss of Alu methylation may lead to genomic 

instability. On the other hand, cells of individuals with catch-up growth and differentiated cells may require higher 

levels of genome stability. In contrast, Lai et al. found that Alu methylation levels decreased when activated the 

naive B cells to differentiate into plasma cells and memory B cells (Lai et al., 2013). This distinction might be due 

to different cell types. 

 According to all of studies mentioned above, Alu methylation was associated in many conditions. 

However, each condition had specific mechanism and the knowledge about it is still unclear. Differentiation is a 

complex process involving many genes and mechanisms, further investigation should be performed to acquire more 

information about molecular basis before applying in therapeutic use. 
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6. Conclusion 

 The Alu methylation level of DPSC-DOs is slightly higher than DPSCs but no statistically significant 

difference. The larger sample size and methylation level of other IRSs should be recruited in further study. 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบการหายของแผลทางคลินิกในส่วนของเน้ือเยื่อ

อ่อนดว้ยวิธีการผ่าตดัชกันาํให้กระดูกคืนสภาพร่วมกบัใชเ้พลทเลท ริช ไฟบรินและไม่ใชเ้พลทเลท ริช ไฟบรินใน 

บริเวณท่ีมีความวิการของสันกระดูก 

ผูป่้วยสุขภาพแข็งแรง 10 ราย (เพศหญิง 8 ราย, เพศชาย 2 ราย) ท่ีมีความวิการของสันกระดูกเฉพาะท่ีใน

ตาํแหน่งดา้นตรงกนัขา้มจะไดรั้บเลือก ให้ปลูกกระดูกโดยวิธีการชกันาํให้กระดูกคืนสภาพดว้ยกระดูกปลูกถ่ายเอก-

พนัธุ์และเยือ่กั้นคอลลาเจนทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ แต่จะใชเ้ยือ่กั้นเพลทเลท ริช ไฟบรินในกลุ่มทดสอบ เพ่ือ

ประเมินการหายของเน้ือเยื่ออ่อน เยื่อกั้นเพลทเลท ริชไฟบรินไดม้าจากเลือดของผูป่้วย 10 มิลลิลิตร นาํมาผสมกบั

กระดูกปลูกถ่ายและใชค้ลุมเยื่อกั้นคอลลาเจนก่อนการปิดแผ่นเหงือกในตาํแหน่งทดสอบ  ประเมินการหายของ

เน้ือเยือ่อ่อนดว้ยการประเมินความเจ็บปวด (Visual Analog Scale; VAS scale) จาก 1 ถึง 10 ในวนัท่ี 3, 7, 14 และ 30 

ดชันีการหายของแผล (Healing Index; HI) ให้คะแนนจากระดบั 1 ถึง 5 ในวนัท่ี 3, 7, 14, 30 และ 90 หลงัจากการ

ผา่ตดั 

พบว่ามีการหายของเน้ือเยื่ออ่อนทุกตาํแหน่งผ่าตดั ค่าเฉล่ียความเจ็บปวดไม่แตกต่างกนัทั้งสองกลุ่มหลัง

วนัท่ี 14 ค่าเฉล่ียดชันีการหายของแผลในกลุ่มทดสอบมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุม ในวนัท่ี 3, 7 และ14 แต่พบความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.046) ในวนัท่ี 14   
การใช้เพลทเลท ริช ไฟบริน เป็นวสัดุชีวภาพร่วมกับวิธีการชักนาํให้กระดูกคืนสภาพ สามารถกระตุ้น      

การปิดของแผลและกระตุ้นกระบวนการหายของแผลในการเพ่ิมขนาดสันเหงือก ทั้งน้ีจาํเป็นต้องมีการศึกษาใน    

ระยะยาวและมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากข้ึน เพ่ือยืนยนัคุณสมบติัท่ีดีของเพลทเลท ริช ไฟบรินในการส่งเสริมการหายของ

แผลต่อไป 

คาํสําคญั:  เพลทเลท ริช ไฟบริน, สันเหงือกว่าง, วิศวกรรมเน้ือเยือ่

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3089 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to compare clinical soft tissue healing in guided bone regeneration using 

allograft bone and collagen membrane with or without platelet-rich fibrin 

Ten healthy patients (8 females, 2 males) with bilateral localized alveolar ridge defects were selected in 

split-mouth design. Guided bone regeneration (GBR) technique was performed by using allograft and collagen 

membrane in both control and test sites, but platelet-rich fibrin (PRF) membrane was used only in test site to 

evaluate soft tissue healing. PRF membrane was obtained from venous blood sample of 10 cc mixed with allograft 

and to cover the collagen membrane before flap closer in a test site. The soft tissue healing was assessed by 

The Visual Analog Scale (VAS scale) range from 1 to 10 from day 3, 7, 14 and 30. Healing Index (HI) score range 

from 1 to 5 from day 3, 7, 14, 30 and 90, postoperatively.  

The soft tissue healing period was eventful in all surgical sites. Mean VAS scale showed no different in 

both groups after 14 days. Mean HI score in test group showed higher than control group from day 3, 7 and 14, but 

statistical significance (p = 0.046) found at day 14.  

Using PRF membrane as biomaterial in conjunction with GBR can accelerate initial soft tissue coverage 

and promote wound healing process in ridge augmentation procedure. Furthermore, larger sample size and long-

term studies are needed to confirm the positive effect of PRF in enhancing the wound healing. 

Keywords:  Platelet-rich fibrin, Edentulous ridge, Tissue engineering 

1. บทนํา

การสูญเสียฟันเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของคนไทย จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการสูญเสียฟันพบว่าโรคฟันผุ โรคปริทนัต์ อุบติัเหตุต่อฟันและหรือกระดูกเบา้ฟัน การสูบบุหร่ี การเค้ียวหมาก 

อาย ุมีผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการสูญเสียฟันของประชากร (Chatrchaiwiwatana, 2007; Farzad & Mohammadi, 2012) 

หลงัจากการสูญเสียฟันจะเกิดการละลายตวัของสันกระดูกเบา้ฟันทั้งความกวา้งและความสูง โดยเส้ียนใยกระดูกจะ

ลดลงไป (Pietrokovski, 1975) การเปล่ียนแปลงขนาดและรูปร่างของกระดูกเบา้ฟันจะส่งผลให้เกิดการยุบตวัของ

เน้ือเยือ่อ่อนในบริเวณดงักล่าวร่วมดว้ย ทาํให้เกิดปัญหาในการใส่ฟันเทียมท่ีเหมาะสมทั้งดา้นการทาํหน้าท่ีและความ

สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจาํเป็นต้องใส่ฟันเทียมชนิดรากเทียม (dental implant) (Schropp et al, 2003; 

Pietrokovski & Massler, 1967)  วิธีการรักษาเพ่ือแกไ้ขความวิการของกระดูกเบา้ฟันท่ีใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ การปลูก-

ถ่ายกระดูก (bone graft) การยืดกระดูกรองรับฟัน (distraction osteogenesis) การแยกกระดูกรองรับฟัน (bone- 

splitting) และการชกันาํให้กระดูกคืนสภาพ (Guided Bone Regeneration; GBR) (Jung et al, 2013) พบว่าวิธีการชกั-

นาํให้กระดูกคืนสภาพเป็นวิธีท่ีมีการนาํมาใชก้นัมากในปัจจุบนั โดยวิธีน้ีมีหลกัการคลา้ยคลึงกบัการชกันาํให้เน้ือเยื่อ-

คืนสภาพ (Guided Tissue Regeneration; GTR) (Nyman et al ,1980) การชกันําให้กระดูกคืนสภาพ มีหลกัการ          

ในการแยกเน้ือเยือ่อ่อนออกจากกระดูกท่ีมีความวิการโดยใชเ้ยื่อกั้น (barrier membrane) (Dahlin et al, 1988) โดยจะ

พบเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสร้างกระดูกในล่ิมเลือดใตเ้ยือ่กั้นนั้น และเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งนั้นจะพฒันาไปเป็นเซลล์สร้าง-
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กระดูก (osteoblast) ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีในกระบวนการสร้างกระดูกต่อไป (Schenk et al, 1994) การชกันาํให้กระดูกคืน-

สภาพต้องอาศยัเซลล์ตั้ งต้นหลายชนิด ดังนั้ นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ได้แก่ การแยกเซลล์ออก (cell exclusion) 

การครอบคลุมความวิการ (tenting) การเป็นโครงคํ้ ายนั (scaffolding) การมีความคงท่ี (stabilization) และการเป็น       

โครงร่าง (framework) (Wang & Carroll, 2001) นอกจากน้ีการทาํนายผลการรักษาดว้ยวิธีการชกันาํให้กระดูกคืน

สภาพอาศยัหลกัการ 4 ขอ้ดงัน้ี คือ การปิดแผลแบบปฐมภูมิ (primary closure) การสร้างเส้นเลือดใหม่ (angiogenesis) 

การคงช่องว่าง (space maintenance)  และการคงตวัของล่ิมเลือดหรือบาดแผล (stability of the blood clot/wound)   

(Wang & Boyapati, 2006) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสาํเร็จของการปลูกกระดูกดว้ยวิธีการชกันาํ-

ให้กระดูกคืนสภาพโดยการประเมินอตัราการรอดชีวิต (survival rate) และอตัราความสําเร็จ (success rate) ของ        

รากเทียม  พบว่าอัตราความสําเร็จในการฝังรากเทียมบริเวณท่ีมีการเสริมกระดูกทั้ งในแนวราบและแนวด่ิง             

ดว้ยวิธีการชกันาํให้กระดูกคืนสภาพอยูใ่นช่วงร้อยละ 61.5-100 ท่ีการติดตามผล 6 เดือนข้ึนไป นอกจากน้ียงัมีรายงาน

อตัราการรอดชีวิตในการฝังรากเทียมบริเวณท่ีมีการปลูกกระดูกดว้ยวิธีการชกันาํให้กระดูกคืนสภาพอยู่ในช่วงร้อยละ    

79-100 หลงัการใส่ฟันเทียมอย่างน้อย 1 ปี ซ่ึงอตัราการรอดชีวิตน้ี พบว่าไม่แตกต่างจากอตัราการรอดชีวิตในการ            

ฝังรากเทียมบริเวณกระดูกท่ีไม่ผา่นการปลูกกระดูกมาก่อน (pristine bone) (Hammerle, 2002) ในปัจจุบนัวิศวกรรม-

เน้ือเยื่อ (tissue engineering) เป็นกระบวนการสร้างเน้ือเยื่อเพ่ือให้เกิดการงอกใหม่ ซ่อมแซม และทดแทนเน้ือเยื่อ

รวมทั้งอวยัวะท่ีสูญเสียไปหรือได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการปรับปรุงการทาํงานของเน้ือเยื่อ ซ่ึงองค์ประกอบหลัก        

ของวิศวกรรมเน้ือเยื่อ ไดแ้ก่ เซลล์ (cells) โมเลกุลท่ีส่งสัญญาณ (signaling molecules) และโครงคํ้ ายนั (scaffold) 

(Chen & Jin, 2010) เน่ืองจากกระบวนการหายของกระดูก จะมีเซลลต์ั้งตน้ในการสร้างกระดูกเขา้มาทาํหน้าท่ีร่วมกบั

สารชีวโมเลกุล (bioactive molecules)  ซ่ึงเซลล์และสารชีวโมเลกุลเหล่าน้ีจะพบไดใ้นบริเวณบาดแผล แต่อาจจะ     

ไม่เพียงพอต่อการกระตุน้การสร้างกระดูกท่ีเหมาะสม จึงมีการคิดคน้พฒันาและนาํสารชีวโมเลกุลมาใช ้เพ่ือกระตุน้

ให้ เ กิดการหายของบาดแผลทั้ งในส่วนของเน้ือเยื่ออ่อนและเน้ือเยื่อแข็งให้ดียิ่ง ข้ึน โดยหลายปีท่ีผ่านมา                       

มีผูใ้ห้ความสนใจในการนาํผลิตผลจากเลือดผูป่้วยมาใชร่้วมกบัการปลูกกระดูก การคิดคน้และพฒันาเกล็ดเลือด-

เขม้ขน้ รุ่นท่ี 2 โดย Choukroun ในปี ค.ศ. 2000 เรียก เพลทเลท ริช ไฟบริน (platelet rich fibrin; PRF) (Dohan, 2006) 

ซ่ึงเพลทเลท ริช ไฟบรินถกูนาํมาใชใ้นงานศลัยกรรมช่องปาก เพ่ือส่งเสริมกระบวนการหายของแผล เพลทเลท ริช- 

ไฟบรินมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ คือ โครงร่างตาข่ายไฟบริน (fibrin mesh) ซ่ึงในโครงร่างตาข่ายไฟบรินจะพบ        

เกล็ดเลือดร้อยละ 95 (Dohan, 2010) และเม็ดเลือดขาว (leukocyte) (Dohan, 2006; Dohan, 2010) ร้อยละ 50       

(Dohan, 2010) รวมทั้งมีเพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรธ แฟคเตอร์ (platelet-derived growth factors; PDGFs) ทรานฟอร์มมิง 

โกรธ แฟคเตอร์ เบตา (transforming growth factor β; TGF-β) และอินซูลิน-ไลค์ โกรธ แฟคเตอร์ (insulin-like 

growth factors; IGFs) มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเลือดปกติ นอกจากน้ียงัพบสายโปรตีนไกลคานิก (glycanic chains) 

และไกลโคโปรตีน (glycoprotein) เกาะอยู่ในโครงสร้างไฟบริน โดยส่วนประกอบเหล่าน้ีมีความสําคัญต่อ

กระบวนการหายของแผล (Dohan, 2006)  เพลทเลท ริช ไฟบรินมีคุณสมบติัเป็นสารกระตุน้ท่ีไม่จาํเพาะ (mitogen) 

สามารถกระตุน้การเจริญของเซลลส์ร้างกระดูก (Gassling et al, 2010) เซลล์สร้างเส้นใยเหงือก (gingival fibroblasts) 

และเซลล์สร้างเส้นใยของเอ็นยึดปริทนัต์ (periodontal ligament fibroblasts) ได ้ จากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แสดงให้เห็นว่าเพลทเลท ริช ไฟบรินมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมหลายประการในการส่งเสริม

กระบวนการหายของแผลทั้ งในส่วนของเน้ือเยื่ออ่อนและเน้ือเยื่อแข็ง ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการนํา            
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เพลทเลท ริช ไฟบรินมาใช้ร่วมกับการผ่าตัดปลูกกระดูกในบริเวณท่ีมีความวิการของสันกระดูกด้วยวิธีการ-            

ชกันาํให้กระดูกคืนสภาพเพ่ือประเมินการหายของแผลในส่วนของเน้ือเยือ่อ่อนทางคลินิก  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

เพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบการหายของแผลทางคลินิกในส่วนของเน้ือเยื่ออ่อนดว้ยวิธีการผ่าตดัชกันาํให้กระดูก-

คืนสภาพร่วมกบัใชเ้พลทเลท ริช ไฟบรินและไม่ใชเ้พลทเลท ริช ไฟบรินในบริเวณท่ีมีความวิการของสันกระดูก

3. ระเบียบวธิกีารวจิัย

3.1 รูปแบบการวจิัยและการกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบมีกลุ่มควบคุมท่ีมีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่ม (randomized, 

controlled clinical trials) โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ในผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการผ่าตดัปลูกกระดูกก่อนการ       

ฝังรากเทียมท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกศลัยกรรมปริทนัต ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น แบบแบ่งส่วน-

ช่องปาก (split-mouth design) เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุม (control) คือ บริเวณท่ีไดรั้บการผา่ตดัดว้ยวิธีการชกันาํ-

ให้กระดูกคืนสภาพโดยการใชก้ระดูกปลูกถ่ายเอกพนัธุ์ชนิดชวัร์ออส® พลสั (SureOss® Plus, Hans Biomed Corp., 

Seoul, Korea) ร่วมกบัการใชเ้ยื่อกั้นคอลลาเจนชนิดคอลลาไกด์® (CollaGuide®, Bioland, Cheongwon, Korea) และ

กลุ่มทดสอบ (test) คือ บริเวณท่ีไดรั้บการผา่ตดัดว้ยวิธีการชกันาํให้กระดูกคืนสภาพโดยการใชก้ระดูกปลูกถ่ายเอก-

พนัธุ์ชนิดชนิดชวัร์ออส® พลสั ผสมกบัช้ินเพลทเลท ริช ไฟบรินร่วมกบัการใชเ้ยื่อกั้นคอลลาเจนชนิดคอลลาไกด์® 

และเยือ่เพลทเลท ริช ไฟบริน 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษานาํร่อง โดยมีการกาํหนดประชากร คือ 10 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 10 บริเวณ 

และกลุ่มทดสอบ 10 บริเวณ ขอ้กาํหนดในการคัดเข้าของประชากรศึกษาน้ี (inclusion criteria) ไดแ้ก่ เป็นผูป่้วย      

เพศชายหรือเพศหญิงอายุระหว่าง 18-70 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคทางระบบท่ีมีผลต่อการหายของแผล   

ทั้งในส่วนเน้ือเยื่ออ่อนและเน้ือเยื่อแข็ง ผูป่้วยท่ีมีความวิการของสันกระดูกบริเวณสันเหงือกว่างในแนวราบและ

แนวด่ิง ทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวา ดงัน้ีคือ ความวิการของกระดูกจะตอ้งอยู่ในขากรรไกรเดียวกนั ครอบคลุมบริเวณ   

ฟัน 1-2 ซ่ี โดยทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบควรจะอยู่ในบริเวณเดียวกนั กล่าวคือ บริเวณส่วนหน้าของช่องปาก 

(anterior region) หรือบริเวณส่วนหลังของช่องปาก (posterior region) โดยไม่รวมฟันกรามหลังซ่ีสุดท้าย 

ส่วนขอ้กาํหนดในการคดัออกของประชากรศึกษาน้ี (exclusion criteria) ไดแ้ก่  ผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ เช่น โรค-  

เบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคเลือด โรคความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมไม่ไดแ้ละโรคอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการรักษา ผูป่้วยท่ี

สูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล ์หรือใชส้ารเสพติด อยู่ในขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร มีประวติัรับการรักษาดว้ยเคมีบาํบดั 

รังสีรักษาท่ีบริเวณศีรษะ ใบหนา้และขากรรไกร รับประทานยาละลายเกล็ดเลือด ยาละลายล่ิมเลือด และยาสเตียรอยด ์

ผูป่้วยท่ีเป็นโรคปริทนัตอ์กัเสบและหรือโรคติดเช้ือในช่องปากท่ียงัไม่ไดรั้บการรักษา ผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต และ

ผูป่้วยท่ีไม่สมคัรใจและไม่สามารถเขา้ร่วมรับการรักษาไดต้ามกาํหนด ส่วนขอ้กาํหนดในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

ออกจากการทดลอง (withdrawal of participant criteria) ไดแ้ก่ ผูป่้วยมีอาการขา้งเคียงท่ีรุนแรงจากการผ่าตดั เช่น 

การติดเช้ือ มีภาวะเลือดออกผิดปกติหลงัผ่าตดั ผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาทางทนัตกรรมหรือทางการแพทย ์   

ท่ีส่งผลต่อการวิจยั ผูป่้วยไม่สามารถมาตามนดัตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวไ้ด ้และผูป่้วยขอถอนตวัออกจากการวิจยั 
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คดักรองผูป่้วยตามขอ้กาํหนดในการคดัเขา้และคดัออก อธิบายขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัแก่ผูป่้วย

เบ้ืองต้น อธิบายจริยธรรมในการวิจัยและให้ผูป่้วยกรอกใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย งานวิจัยน้ีได้ผ่าน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (HE592305) เรียบร้อยแลว้ 

3.2 วธิีการดําเนินการวจิัย  

ผูด้าํเนินการวิจยั ประกอบดว้ยทนัตแพทยจ์าํนวน 3 คน และนกัเทคนิคการแพทย ์1 คน ดงัน้ี 

ผูว้ิจยัคนท่ี 1  เป็นทนัตแพทย ์มีหน้าท่ีเตรียมและคดักรองผูป่้วยเข้าร่วมโครงการตามข้อกาํหนดในการ      

คดัเขา้ของประชากรศึกษา 

ผูว้ิจัยคนท่ี 2 เป็นทนัตแพทย ์มีหน้าท่ีตรวจในช่องปาก ทาํการผ่าตัดปลูกกระดูกด้วยวิธีการชักนําให้- 

กระดูกคืนสภาพทั้งบริเวณกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ  

ผูว้ิจยัคนท่ี 3 เป็นนกัเทคนิคการแพทย ์มีหนา้ท่ีเจาะเลือดผูป่้วยและป่ันเลือดเพ่ือเตรียมเพลทเลท ริช ไฟบริน

สาํหรับใชใ้นกลุ่มทดสอบ 

ผูว้ิจยัคนท่ี 4 เป็นทนัตแพทย ์ เป็นผูว้ดัผลและบนัทึกขอ้มลูโดย มีการปรับมาตรฐานระหว่างผูต้รวจ (inter – 

examiner calibration) กบัทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นปริทนัตวิทยา และภายในผูต้รวจ (intra– examiner calibration) 

โดยการตรวจซํ้าในผูป่้วยคนเดิม ผูป่้วยร้อยละ 10  (ผูป่้วย 2 คน) จะถูกสุ่มเพ่ือตรวจซํ้าภายหลงัจากการตรวจรอบแรก

ไปแลว้ 30 นาที โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficiency; ICC) ซ่ึงตอ้งมีค่า

มากกว่า 0.8 ข้ึนไป 

3.3 วธิีการผ่าตดัปลูกกระดูกด้วยวธิีการชักนําให้กระดูกคนืสภาพ 

ฉีดยาชาเฉพาะท่ีดว้ยยาชา 2% ลิโดเคนท่ีมีส่วนผสมของสารบีบหลอดเลือด (2% lidocaine with epinephrine 

1:100,000) จากนั้ นลงรอยกรีดบริเวณสันเหงือกว่างในแนวนอนค่อนมาทางด้านเพดานหรือล้ินประมาณ 2-3 

มิลลิเมตร ในลกัษณะเฉียง (bevel) หลงัจากนั้นลงรอยกรีดในแนวด่ิง 2 ตาํแหน่งเช่ือมรอยกรีดกลางสันกระดูก ให้เลย

บริเวณรอยต่อเยือ่เมือก-เหงือก (mucogingival junction) เปิดแผน่เหงือกแบบแผน่พบัท่ีแยกออกจากกระดูกขา้งใตแ้ละ

กาํจดัเน้ือเยื่อแกรนูเลชนัเพ่ือให้เห็นความวิการของกระดูกชัดเจน ประเมินความวิการของกระดูกและวดัขนาดใน

แนวราบและแนวด่ิงหน่วยเป็นมิลลิเมตร ลดแรงดึงของแผน่เหงือกโดยการกรีดบริเวณเยือ่หุ้มกระดูกทางดา้นล่างของ

แผ่นเหงือกในแนวราบ ให้สามารถดึงแผ่นเหงือกเล่ือนข้ึนมาทางตัวฟันได ้เพ่ือให้เกิดการปิดของแผลผ่าตดัแบบ    

ปฐมภูมิ (primary passive closure) กรอบริเวณกระดูกทึบ (compact bone) ท่ีมีความวิการดว้ยหัวกรอชา้ทรงกลมขนาด

เล็กเป็นหลุม เพ่ือให้เลือดเขา้มายงับริเวณท่ีจะเสริมกระดูก เติมเกล็ดกระดูกชวัร์ออส ®พลสั ท่ีเตรียมไว ้ให้เต็มความ-

วิการของกระดูกในบริเวณท่ีต้องการ หลงัจากนั้ นใชเ้ยื่อกั้นคอลลาไกด์® ปิดคลุมเกล็ดกระดูกทั้งหมด และคลุม

โดยรอบบริเวณความวิการของกระดูกออกไปอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร เย็บปิดแผลด้วยวิธีการเยบ็แบบไม่ต่อเน่ือง 

(interrupted suture) ดว้ยเข็มท่ีมีดา้ยร้อยและวสัดุเยบ็แผลแบบแบบสลายตวัชนิดไวคริล ขนาด 3-0 เพ่ือให้เกิดการปิด

ของแผลผา่ตดัแบบปฐมภูมิมากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มทดสอบจะมีการป่ันเลือดให้ไดส่้วนของ เพลทเลท ริช ไฟบริน โดย

เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาํมีเดียนคิวบิทอล (median cubital vein) ดว้ยเข็มรูปปีกผเีส้ือเบอร์ 24 ลงในหลอดสําหรับป่ัน

เลือดให้ไดเ้พลทเลท ริช ไฟบริน ปริมาณ 10 มิลลิลิตร จาํนวน 2 หลอด เท่ากบั 20 มิลลิลิตรต่อคน นาํหลอดท่ีเก็บ

เลือดแลว้ไปป่ันทนัทีในเคร่ือง A-PRFTM ท่ีความเร็ว 1300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 14 นาที (ตามคู่มือของบริษทัผูผ้ลิต)

นาํคีมคีบช้ินเพลทเลท ริช ไฟบรินออกมาจากหลอดดว้ยความน่ิมนวล ใชก้รรไกรตดัส่วนท่ีเป็นเม็ดเลือดแดงทาง 
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ดา้นล่างออกไป จากนั้นนาํเพลทเลท ริช ไฟบรินทั้งสองช้ินวางไวบ้นถาดและกดดว้ย PRF Box® เพ่ือให้เป็นเยื่อกั้น-     

เพลทเลท ริช ไฟบริน (PRF membrane) และของเหลว (PRF exudate) เตรียมเกล็ดกระดูกชวัร์ออส ®พลสั ผสมกบั  

เยื่อเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ีตัดเป็นช้ินเล็กๆ และของเหลวท่ีได้จากการกด หลังจากนั้ นนาํสารใส่ลงไปยงับริเวณ

กระดูกท่ีมีความวิการให้เต็ม ใชเ้ยื่อกั้นคอลลาไกด์® ปิดคลุมโดยรอบความวิการของกระดูกออกไปอย่างน้อย 3 

มิลลิเมตร นาํแผ่นเพลทเลท ริช ไฟบรินวางบนเยื่อกั้นคอลลาไกด์® จากบริเวณท่ีเป็นรอยต่อของแผ่นเหงือกบริเวณ 

เยบ็แผลออกไปประมาณ 3 มิลลิเมตรก่อนเยบ็ปิดแผล ในทาํนองเดียวกบักลุ่มควบคุม จากนั้นให้คาํแนะนาํในการดูแล

แผลหลงัผา่ตดั ผูป่้วยจะไดรั้บยาปฏิชีวนะ นํ้ ายาบว้นปากและยาบรรเทาอาการปวด 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การประเมินความเจ็บปวดหลงัผา่ตดั โดยแบบประเมินความเจ็บปวด (Visual Analog Scale; VAS) ให ้

ผูป่้วยขีดเส้นลงบนแบบประเมินในช่วงหมายเลข 0-10 โดยหมายเลข 0 หมายถึงไม่มีความเจ็บปวด ส่วนหมายเลข 10 

หมายถึงมีความเจ็บปวดมากท่ีสุด โดยประเมินในวนัท่ี 3, 7, 14 และ 30 

ดชันีการหายของแผลหลงัผา่ตดั โดยให้ระดบัค่าดชันีการหายของแผล (Healing Index; HI) (Landry, 1988) 

เป็น 1-5 โดยหมายเลข 1 หมายถึงระดบัการหายของแผลดอ้ยท่ีสุด ส่วนหมายเลข 5 หมายถึงระดบัการหายของแผลดี

ท่ีสุด โดยประเมินในวนัท่ี 3, 7, 14, 30 และ 90 ดงัตารางท่ี 1 

                 ตารางท่ี 1 แสดงค่าดชันีการหายของแผล (Healing Index; HI) (Landry, 1988) 

1 

Very poor 

Tissue colour: ≥ 50% of gingiva red 

• Response to palpation: bleeding 

• Granulation tissue: present 

• Incision margin: not epithelialized, with loss of epithelium beyond

incision margin 

• Suppuration present 

2 

Poor 

Tissue colour: ≥ 50% of gingiva red 

• Response to palpation: bleeding 

• Granulation tissue: present 

• Incision margin: not epithelialized, with connective tissue exposed 

3 

Good  

Tissue colour: ≥ 25% and < 50% of gingiva red 

• Response to palpation: no bleeding 

• Granulation tissue: none 

• Incision margin: no connective tissue exposed 

4 

Very good 

Tissue colour: < 25% of gingiva red 

• Response to palpation: no bleeding 

• Granulation tissue: none 

• Incision margin: no connective tissue exposed 

5 

Excellent 

Tissue colour: all tissues pink 

• Response to palpation: no bleeding 

• Granulation tissue: none 

• Incision margin: no connective tissue exposed 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมคาํนวณสถิติ SPSS statistic 19.0 ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี  α = 0.05 โดยใช้

สถิติ ดงัน้ี สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐานในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-

มาตรฐานและร้อยละของอาย ุเพศ สถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบดชันีการหายของแผลและประเมินความเจ็บปวดหลงั

ผา่ตดั ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ กรณีขอ้มลูแจกแจงปกติใชส้ถิติทดสอบทีแบบจบัคู่ (paired t-test) กรณีขอ้มูล-

แจกแจงไม่ปกติใชส้ถิติทดสอบเคร่ืองหมาย-ลาํดบัท่ีของวิลคอกซนั (Wilcoxon signed-rank test) 

4. ผลการวจิัย

ผูป่้วย 10 ราย เพศหญิง 8 รายและเพศชาย 2 ราย อาย ุ19-65 ปี (อายุเฉล่ีย 48.20 ± 16.11) บริเวณสันเหงือก-

ว่างท่ีใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบกนัแบ่งออกเป็นบริเวณฟันหน้า 4 บริเวณ ฟันหลงั 4 บริเวณ และฟันหน้ากบัฟัน-

กรามนอ้ย 2 บริเวณ 

ผลการประเมินค่าเฉล่ียความเจ็บปวดหลงัผา่ตดัพบว่า ในกลุ่มควบคุมเท่ากบั 3.6±1.19, 1.8±1.13, 0.3±0.48 

และ 0 ในวนัท่ี 3, 7, 14 และ 30  ตามลาํดบั  ส่วนในกลุ่มทดสอบเท่ากบั  3.3±1.33, 1.6±1.29, 0.6±0.84 และ 0 ในวนัท่ี 

3, 7, 14 และ 30  ตามลาํดบั  ซ่ึงในกลุ่มทดสอบมีแนวโน้มค่าเฉล่ียความเจ็บปวดน้อยกว่าในส่วนกลุ่มควบคุม โดย     

ไม่พบความเจ็บปวดเลย 30 วนัหลงัผ่าตดัในทั้งสองกลุ่ม  แต่เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน     

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 ส่วนค่าเฉล่ียความเจ็บปวดของทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มลดลงเท่ากับ 

3.4±1.24,1.7±1.18, 0.45±0.68 และ0 ในวนัท่ี 3, 7, 14 และ 30  ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียความเจ็บปวดหลงัผา่ตดัในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ 

ค่าเฉล่ียดชันีการหายของแผลหลงัการผ่าตดัพบว่า ในกลุ่มควบคุมเท่ากบั 2.1±0.56, 2.3±0.67, 2.7±0.67, 

4.1±0.73 และ 5 ในวนัท่ี 3, 7, 14, 30 และ 90 วนั ตามลาํดบั ส่วนในกลุ่มทดสอบเท่ากบั 2.2±0.42, 2.5±0.70, 3.1±0.73, 

4.1±0.73 และ 5 ในวนัท่ี 3, 7, 14, 30 และ 90 วนั ตามลาํดบั ซ่ึงในกลุ่มทดสอบมีแนวโนม้ระดบัค่าเฉล่ียดชันีการหาย-

ของแผลมากกว่ากลุ่มควบคุม ในช่วงวนัท่ี 3, 7 และ 14 และเม่ือทดสอบทางสถิติพบว่าในวนัท่ี 14 ค่าดชันีการหาย-

ของแผลของกลุ่มทดสอบอยูใ่นระดบัมากกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.046) แต่ในวนัท่ี 30 และ 90 

พบว่าทั้ งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนค่าเฉล่ียดัชนีการหายของแผลของทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มมากข้ึนเท่ากับ 

2.1±0.48, 2.4±0.68, 2.9±0.71, 4.1±0.71 และ 5 ในวนัท่ี 3, 7, 14, 30 และ 90 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 3 

VAS score Day 3 Day 7 Day 14 Day 30 

Control 3.6 ± 1.19 1.8 ± 1.13 0.3 ± 0.48 0 

Test 3.3 ± 1.33 1.6 ± 1.29 0.6 ± 0.84 0 

Mean 3.4 ± 1.24 1.7 ± 1.18 0.45 ± 0.68 0 

p 0.39 0.39 0.18 1.000 
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 ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียดชันีการหายของแผลหลงัการผา่ตดัในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ 

* Statistically significant (p < 0.05)

5. การอภปิรายผล

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษานาํร่องในผูป่้วย 10 ราย ทางคลินิกแบบมีกลุ่มควบคุมท่ีมีการจดักลุ่มดว้ยวิธีสุ่ม 

แบบแบ่งส่วนช่องปากด้านซ้ายและขวาในขากรรไกรเดียวกัน เพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบการหายของแผลทางคลินิก         

ในส่วนของเน้ือเยื่ออ่อนด้วยวิธีการผ่าตัดชักนําให้กระดูกคืนสภาพร่วมกับใช้เพลทเลท ริช ไฟบรินและไม่ใช ้         

เพลทเลท ริช ไฟบรินในบริเวณท่ีมีความวิการของสันกระดูกในระยะเวลา 90 วนั เน่ืองจากการผ่าตดัในช่องปากนั้น 

ความเจ็บปวดเป็นอาการสําคญัท่ีเกิดข้ึนไดใ้นกระบวนการหายของบาดแผล จากการศึกษาน้ีพบว่าผลการประเมิน

ค่าเฉล่ียความเจ็บปวด (VAS score) หลงัผา่ตดัในกลุ่มทดสอบมีแนวโนม้ความเจ็บปวดนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุมในวนัท่ี 3 

และวนัท่ี 7 เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี  α = 0.05 โดยค่าเฉล่ีย

ความเจ็บปวดทั้งสองกลุ่มมีแนวโนม้ลดลงจากวนัท่ี 3 เท่ากบั 3.4 ± 1.24 ถึงวนัท่ี 7 เท่ากบั 1.7 ± 1.18 และไม่พบความ-

เจ็บปวดเลยในวนัท่ี 30 เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Alparslan และคณะ (Alparslan, 2017) ไม่พบความแตกต่างของ

กลุ่มทดสอบท่ีมีการใส่เพลทเลท ริช ไฟบรินในแผลถอนฟันกรามซ่ีสุดทา้ยกบักลุ่มควบคุม ในการประเมินความ-

เจ็บปวดหลงัถอนฟันไปในวนัท่ี 1, 3 และ 7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มลดลงจนไม่มีความเจ็บปวด       

ในวนัท่ี 7 ทั้งสองกลุ่ม แต่การศึกษาของ Marenzi และคณะ (Marenzi, 2015) ท่ีประเมินความเจ็บปวดของแผลถอนฟัน

แบบแบ่งส่วนช่องปากในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดสอบท่ีใส่เพลทเลท ริช ไฟบริน ในผูป่้วย 26 ราย พบว่าระดบั-

ความเจ็บปวดเฉล่ียหลงัการทดลองในกลุ่มทดสอบเท่ากบั 3.2 ± 0.3 และกลุ่มควบคุมเท่ากบั 4.1 ± 0.1 ซ่ึงมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ในวนัท่ี 3 หลังการถอนฟันทั้งสองกลุ่ม โดยพบว่าผูป่้วยทั้งสองกลุ่มไม่มี     

ความเจ็บปวดในวนัท่ี 4 หลงัการถอนฟัน ซ่ึงหลายการศึกษาพบความขดัแยง้ในเร่ืองความเจ็บปวดของกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดสอบ เน่ืองจากอาจเกิดจากหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น วิธีการทดลอง ตาํแหน่งหัตถการ ระยะเวลาในการ       

ทาํหัตถการและระยะเวลาในการประเมินความเจ็บปวดของแต่ละการศึกษา 

นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ียดชันีการหายของแผล (HI) หลงัการผ่าตดัในกลุ่มทดสอบมีแนวโน้ม

มากกว่ากลุ่มควบคุมในวนัท่ี 3, 7 และ 14 โดยพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.046) ในวนัท่ี 14 และ

หลงัจากนั้นค่าเฉล่ียดชันีการหายของแผลในวนัท่ี 30 และ 90 ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั จากผลการศึกษาแสดง

ให้เห็นว่า เพลทเลท ริช ไฟบริน สามารถกระตุน้ให้เกิดการหายของแผลไดดี้ในช่วง 14 วนั หลงัการผ่าตดั ซ่ึงสามารถ

อธิบายได ้จากการศึกษาในห้องทดลองท่ีพบว่าโกรธแฟคเตอร์จะถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเน่ืองจากเพลทเลท ริช- 

ไฟบรินในช่วง 5 ชัว่โมงแรก (Su et al, 2009) จนถึง 7 วนั (Dohan et al, 2009) หรือในบางการศึกษานานถึง 28 วนั 

(Su et al, 2009) ซ่ึงหมายถึงเพลทเลท ริช ไฟบรินจะสามารถกระตุน้ส่ิงแวดล้อมในเวลาท่ีเหมาะสมในการสร้าง

Healing Index Day 3 Day 7 Day 14 Day 30 Day 90 

Control 2.1 ± 0.56 2.3 ± 0.67 2.7 ± 0.67 4.1 ± 0.73 5 

Test 2.2 ± 0.42 2.5 ± 0.70 3.1 ± 0.73 4.1 ± 0.73 5 

Mean 2.1 ± 0.48 2.4 ± 0.68 2.9 ± 0.71 4.1 ± 0.71 5 

p 0.317 0.317 0.046* 1.000 1.000 
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เน้ือเยื่อใหม่ในช่วงแรกของขบวนการหายของแผล นอกจากน้ียงัเพ่ิมการเกาะของเซลล์ เพ่ิมจาํนวนเซลล์และ      

คอลลาเจนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเน้ือเยือ่ใหม่ (Wu et al, 2009) โดยเยือ่เพลทเลท ริช ไฟบรินสามารถกระตุน้ให้เกิด

การพฒันาขั้นตอนสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายของแผลและการเจริญเต็มท่ีของเน้ือเยื่ออ่อน จากการท่ีไฟบรินเป็น

สารธรรมชาติท่ีช่วยในการสร้างหลอดเลือดใหม่ อาศยัเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ท่ีช่วยทาํให้เซลล์หลอดเลือด 

(endothelial cell) มีการเคล่ือนท่ี แบ่งตวัและมีลกัษณะการแสดงออกต่างๆ โดย Dohan และคณะ (Dohan et al, 2009) 

พบว่าเยื่อเพลทเลท ริช ไฟบรินสามารถปลดปล่อยเพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรธ แฟคเตอร์และทรานฟอร์มมิง โกรธ-      

แฟคเตอร์-เบตาไดอ้ย่างช้าๆ อย่างมีนัยสําคญั อย่างน้อยนาน 1 สัปดาห์ ซ่ึงแสดงว่าเยื่อกั้นเพลทเลท ริช ไฟบรินท่ี

นาํมาใชร่้วมในการผา่ตดัคร้ังน้ี จะกระตุน้ให้เกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการสร้างใหม่ของแผลได ้คลา้ยคลึงกบัใน

การศึกษาของ Jankovic และคณะ (Jankovic, 2012) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลหลงัปิดเหงือกร่นใน

ผูป่้วย 15 รายแบบแบ่งส่วนช่องปากในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบท่ีมีการใชเ้พลทเลท ริช ไฟบริน พบว่าดชันีการ

หายของแผลในกลุ่มทดสอบมากกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในช่วง 1 และ 2 สัปดาห์หลงัการผา่ตดั จาก

ความหนาแน่นสูง (high density) ของเสน้ใยไฟบริน (fibrin fibers) ท่ีทาํให้เกิดความคงตวัของแผลผา่ตดัและชกันาํให้

เกิดการสร้างใหม่ของหลอดเลือดเขา้มาเล้ียงบาดแผลอยา่งรวดเร็ว โดยค่าดชันีการหายของแผลท่ีมีแนวโน้มดีข้ึนเกิด

จากการทาํงานของโกรธแฟคเตอร์หลกัในเพลทเลท ริช ไฟบริน ไดแ้ก่ เพลทเลท-ดีไรฟ์ โกรธแฟคเตอร์ วาสคูลาร์-

เอนโดธีเลียล โกรธแฟคเตอร์และทรานฟอร์มมิง โกรธแฟคเตอร์ ในการสร้างหลอดเลือดใหม่และเมทริกซ์ของเซลล์

ในกระบวนการหายของเน้ือเยือ่อ่อน 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าผลของค่าเฉล่ียดชันีการหายของแผลท่ีมีแนวโนม้มากข้ึนและค่าเฉล่ียความ-

เจ็บปวดของแผลหลงัผ่าตัดท่ีลดลงในทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มท่ีใช ้เพลทเลท ริช ไฟบรินร่วมดว้ยสามารถส่งเสริม

กระบวนการสร้างใหม่ของเน้ือเยือ่อ่อน ทาํให้ผลการหายของแผลในระยะ 2 สัปดาห์แรกดีข้ึนอย่างชดัเจน  ส่วนผล

การศึกษาในส่วนการหายของกระดูกนั้นจะตอ้งมีการติดตามในระยะยาวต่อไป 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เพลทเลท ริช ไฟบริน สามารถส่งเสริมกระบวนการสร้างใหม่ของเน้ือเยือ่อ่อนทางคลินิก ทาํให้ผลการหาย-

ของแผลในระยะ 2 สัปดาห์แรกดีข้ึนอยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษานาํร่อง จึงควรมีการเพ่ิมจาํนวน

กลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจมากยิ่งข้ึน สามารถนาํไปพฒันาและประยุกต์ใช้ในทางทนัตกรรม

เพ่ิมข้ึนต่อไป 
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--------------------------------- 
ABSTRACT 

The photodynamic therapy (PDT) is an alternative treatment for localized target tissue (e.g. tumors, 
cancers, etc.) that mainly results in target cell death in oxidation mechanism in producing reactive oxygen species 
(ROS).  Erythrosine dye, not only is known as a standard disclosing agent in Dentistry, with its photosensitizer (PS) 
property, it also has been used as an antimicrobial PS. However, the cell viability of normal human oral cells of 
Erythrosine dye tested with Nano-titanium dioxide (Nano-TiO2) which is widely utilized as a photo-catalyst in 
order to enhance a photodynamic reaction still has been unknown.  
Objectives: To study the effects of Erythrosine with/out Nano-TiO2 as a photosensitizer on viability and 
morphology of normal human gingival fibroblast cell line (ATCC® CRL-2014, HGF-1) and Primary Human Oral 
Keratinocytes; HOK (ATCC® PCS200014™) primary cells. 
Methods: Eleven test groups of each HGF-1 and HOK were tested by Erythrosine as a photosensitizer in different 
concentration namely, Erythrosine (Ery) at 0 µM, 55 µM, 110 µM, 220 µM, and 440 µM in the presence and/or 
absence of 1% w/w Nano-TiO2 with blue light, Nano-TiO2 alone, and control groups (positive control = DMEM, 
abd negative control = H2O2). With LED-dental curing light (BA Optima 10, 420-480 nm, 16-19 J/cm2) for 1 min, 
at 1, 6, or 24 hrs, cell viability assays using PrestoBlue® (Invitrogen, Life Technologies GmbH, Darmstadt 
Germany) with Varioskan™ at excitation/emission wavelength 560/590 nm. Cell morphology was investigated by 
SEM (S3000N, Hitashi, Japan). 
Results: The difference between HGF-1 and HOK cell viability in Erythrosine-Nano-titamium dioxide-mediated 
photodynamic therapy was not statistically significant (p-value < 0.05) among the groups at all-time point, except 
for Erythrosine 440 µM that significantly reduced cell viability observed at 24 hrs. by utilizing one-way ANOVA 
and post hoc test. Furthermore, some morphology changes were observed between test and control groups by SEM. 
Conclusions: Erythrosine with Nano-TiO2, a novel PDT photosensitizer in the range of the present study exerted no 
toxicity on HGF-1 and HOK cells. 
Key words: Photodynamic therapy, Erythrosine, Blue LED light, Fibroblast, Human oral keratinocytes. 
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 Introduction 
The PDT is an alternative/adjunctive treatment for some localized oral lesions, consisting of 3 components; 

photosensitizing agent (PS), an appropriate wavelength light, and oxygen (in the target living tissue/cell). The PS 
undergoes a transition from a low-energy ‘ground state’ to a higher energy ‘triplet state’, where reaction between 
triplet-state photosensitizer and biomolecules produces free radicals and radical ions, or reactive oxygen species 
(singlet oxygen), producing oxidation mechanism to plasma membranes and DNA results in cell death in the target 
tissue. ROS production due to PDT (very short life-time (0.05 ms.) 1,2,3causes a highly elevated oxidative stress in 
the cell.3,4 The two most well-characterized cell death mechanisms following PDT are apoptosis and primary 
necrosis6,7,8. Necrosis usually predominates when using high dose PDT, whereas apoptosis is more often seen with 
comparatively lower PDT doses. Apoptotic pathways (which involves the activation of various cellular factors 
Caspase 2, 8, 9 and 10) and executioner caspases (Caspase 3, and 7)9) usually involve mitochondria, which is 
frequently regarded as the central processing organelle for apoptosis8,9 Therefore, mitochondrial damage is often 
essential for the induction of apoptosis within cells following PDT8.  

Photosensitizers used in PDT are classified into 5 groups; Phenothiazine dyes, Phthalocyanine dyes, Chlorine, 
Porphyrins, Monoterpene, and Xanthenes groups. Although PS such as Foscan (chlorine) and 5-aminolaevulinic 
acid (porphyrin) 10 provide effective results in some previous studies, yet it has some limitations11,12 for clinical 
sustainability and legislative assessments that significantly delay the translation of many such photosensitizers into 
the clinic.  

Not only malignancies of head and neck, brain, lung, prostate, ovaries, skin, oesophagus7,13,14,15 , and oral 
cancer can be treated by PDT, it can also be used to kill bacteria.  Staphylococcus aureus has been studied in using 
photosensitizers such as Haematoporphyrin,16 Phthalocyanine,17 5-Aminolaevulinic acid, Photofrin18, and 
Erythrosine.19  

In recent days, Erythrosine dye used in dentistry has been studied and resulted a promising photosensitizer. 
The Three major advantages of erythrosine over certain other photosensitizers are – (1) it is not toxic to the host, (2) 
it is approved by the FDA for usage in food/food products, and (3) it has already been approved for use in dentistry, 
thereby making its applicable into clinics easier20,21. The potential of Erythrosine to undergo photochemical 
reactions and generate singlet oxygen has been known in the past22 and has been used as a PS of biofilms of 
Streptococcus mutans for the PDT-based cell killing of these oral infectious bacteria21. Since Erythrosine is a 
hydrophilic dye23, the efficacy of PDT is related to the cellular uptake kinetics of the photosensitizer and its 
subcellular localization characteristics 23,24 which are the primary target for PDT. Erythrosine is likely to accumulate 
preferentially in lysosomes and mitochondria25. These localization characteristics may help in determining the 
mechanism of cell death. The previous studies showed PDT with Erythrosine activated by green light (532 +/- 10 
nm, 90 mW, an energy of 16.2 J, a time of 3 min, a fluency rate of 237 mW.cm-2 or 42.63 J/cm-2) could kill C. 
Albicans & C. dubliniensis if at least 390 µM was required for a statistically significant reduction in CFU/mL 27 
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Erythrosine (400 µM, 1 mins application time) activated by green LED (3 mins exposure time 14.34 J/cm–2) 
significantly reduced the amount of yeast26. In vitro: PDT on recovered yeasts PDT reduced C. albicans adherence 
to buccal epithelial cells by 35% without damaging adjacent tissues 27. 

In dentistry, LEDs are used as bleaching tools that do not damage oral tissues. Lately, the study Blue LED ( λ 
420-480 µM, 250 mW/cm2, 15 mins application time, 1 minute exposure time) Erytrosine with Nano-TiO2 gel; 
(adding carbomer 3%) has demonstrated that the Erythrosine combined with Nano-TiO2 concentration 440 µM is 
the most effective concentrations to kill Candida Albicans biofilms, yet the Erythrosine concentration 220 µM was 
found to generate the highest amount of singlet oxygen28  , However the concentrations of Erythrosine that killed 
Candida Albicans biofilms have not been confirmed about its cytotoxicity to oral tissue. 

To make the PDT practical, this study used the light-emitting diodes (LEDs), suggested as alternative light 
sources to lasers for their wider emission bands, smaller size, light weight and cost, greater flexibility in treatment 
irradiation time and easy operation.29,30 Our aim was to examine the cytotoxicity of our established Erythrosine with 
blue light photodynamic therapy method in HGF-1 and HOK cells, and subsequently observed how the 
photosensitizer damages the cellular components by using Scanning Electron Microscopy (SEM) also had been 
observed. 
2. Objectives of the study

To study the effects of Erythrosine with/out Nano-TiO2 as a photosensitizer on cell viability, and 
morphology of HGF-1, and HOK cells after PDT. 
3. Materials and methods

Sample characterization 
Eleven tested groups of different photosensitizers were studied: Erythrosine (Ery) at 0 µM, 55 µM, 110 

µM, 220µM, and 440µM in the presence and or absence of 1% w/w Nano-TiO2 + blue light, Nano-TiO2 alone (1% 
w/w by weight of Erythrosine 440 µM), and control groups (+ve control = DMEM, -ve control = H2O2) to both of 
normal human gingival fibroblast cell lines (ATCC® CRL-2014, HGF-1) and normal primary human oral 
keratinocytes; HOK (ATCC® PCS200014™). 

Preparation of Erythrosine 
Photosensitizers in this study were prepared by dissolving Erythrosine powder (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA) in distilled water into solution, 0.22 µm pore syringe filter sterilization. Erythrosine concentration 440 
µM was the stock solutions which was then diluted into a series of twofold dilutions of 220 µM, 110 µM, and 55 
µM. 1% w/w Nano-TiO2 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) was suspended into the solution, vibrated, and 
mixed equally in colloid. H2O2 3% or 1 M were prepared for negative control.  

Cell cultures 
HGF-1 cells were plated in DMEM containing 10% fetal bovine serum (Invitrogen/ Gibco, Carlsbad, CA) 

and Antibiotic-antimycotic (all from GibcoTM, USA). After 24 hour-incubation of HOK, special dermal cell basal 
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Fig. 1 
 Setting for photodynamic reaction, the dark box 
was set as irradiation environment. with 3 dental 
LED curing machines. 

medium (ATCC.PCS-200-030) and Keratinocyte Growth Kit (ATCC.PCS-200-040) were utilized. For HGF-1 
DMEM - Dulbecco's Modified Eagle Medium (Invitrogen/ Gibco, Carlsbad, CA) was used. The medium was 
changed according to the ATCC guideline. When both cells reached 80% confluence, subcultures were performed. 
The media were changed every 3 days for HGF-1, and 2 days for HOK.  Cultures were maintained at 37˚C, 5% 
CO2, 95% humidity. Primary HOK were used at passage 4-7. Both cells then were seeded 104 cells/cm2 in 96-well 
plates standard condition (37˚C, 5% CO2, and 95% humidity) for 24 hrs. Then the PDT was started.   
Photodynamic therapy 

Photodynamic therapy was performed in a 
dark room. A 20 µl of photosensitizer (Ery) in each 
group, pipetted into each tested wells (A, D, and H 
vertically also 2, 4, 6, 8 horizontally) 15 minutes pre-
irradiation time was set in order to let the solution 
endocytosed into cells. Test groups were irradiated 
with LED-dental curing-light (BA Optima 10, 420-480 
nm, 16-19 J/cm-2) for 1 min in the dark box (Fig. 1). 
Observations were performed at 1, 6 and 24 hrs. 
Prestoblue viability assay. 

Cell viability assays then were performed by PrestoBlue® (Invitrogen, Life Technologies GmbH, 
Darmstadt Germany). Each well was incubated 30 mins with PrestoBlue solution, then the analysis of absorbance 
were accomplished by Varioskan™ at excitation/emission wavelength 560/590 nm. All cells in this assay were 
cultured in serum free DMEM medium. The control was the mean absorbance from untreated cells and the 
background was the cell culture media without cells. 
Scanning Electron Microscope (SEM)  

In order to analyze the surface and morphology of the cells after the PDT, the cell culture (5 × 105 
cells/mL) were seeded on a cover slip in 6-well plates. The medium were removed from cells in all tested groups, 
then fixed with a 4% glutaraldehyde for 45 mins and dehydrated in a graded acetone solution series with Ethanol 
30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100% for 2 mins in each concentration. hexamethyl disilazane (HMDS) was 
used in the final drying stage by soaking the samples in pure HMDS at room temperature for 30 mins After 
deposition of a thin gold layer, the cell spreading on the samples were examined by SEM 1000x and 3000x 
(S3000N, Hitachi, Japan). 
Statistical analysis 
The Shapiro–Wilk test was use as test of normality in cell viability assay. (2) For normality curve result; ANOVA 
(p value < 0.05) with Tukey test multiple comparison.  Kruskal–Wallis Test. and Mann Whitney U test with 

Fig.1

https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cell-culture/mammalian-cell-culture/classical-media/dmem.html
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decomposition 36. In the previous study, 1% w/w Nano-TiO2 as a catalyst can increase efficiency of methylene blue 
and Anthocyanin (+LED 625 - 635nm, dose of 1 J/cm-2) on killing Streptococcus spp.37  The PDT with Blue LED 
light + Erythrosine 440 µM mixed with Nano-TiO2 is also effective in killing C. Albicans.30  .  In this study, 1% 
w/w TiO2 of the maximum concentration of Ery conc. 440 µM, (or having Nano-TiO2 only 0.35 µg/mL)30 had 
negative effect on cell viability.   The small amount of TiO2 1% w/w (maximum 4µg/mL) used as the photo-
catalytic agent to PDT showed positive result has relatively in line with the previous study that Nano-TiO2 
(200µg/mL) that it had negative effects on cell viability, proliferation, and the cell dose-dependent and size-
dependent manner39. In this study, TiO2 1% w/w, used as an accelerating agent for PDT did not affect percentage of 
cell viability, in line with some previous studies showed positive effects of TiO2, that TiO2–rutile permits 
acceptable survival of mammalian CNS neurons for at least 10 days in culture.40  which is because TiO2 actively 
inhibits the inflammatory response by breaking down reactive oxygen species (ROS),41,42 TiO2 micro- and 
nanoparticles induced significant decreases in cell survival if used at concentrations higher than 1 µg/mL38   

The primary HOK cells and HGF-1 cell-lines were studied. Both cells are the major cells in oral tissue where 
most oral lesion occurs. In this in vitro study, the primary cells and cell lines require different additional nutrients 
since the primary cells are not genetically modified for the in intro environment, and also needed special media. In 
contrast to cell lines, primary cells extracted from tissues have a finite lifespan and a limited expansion capacity. 
However, the primary cells have normal cell morphology and maintain many of the important markers and 
functions seen in vivo43 that is why both type of cells were tested in this study. The results showed that in  440  µM 
cell viability of HGF reduced to 25% and  HOK reduced 40% which can be assumed that the primary cells used 
could be more sensitive that HGF-1 cell lines as stated from previous studies. 

6. Conclusion
Erythrosine with Nano-titanium dioxide, a novel PDT photosensitizer, in the range of the present study 

exerted no toxicity to HGF-1 cell and HOK cells. 
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ปัจจุบนัการใชย้าสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณลดอาการปวดแทนการใชย้าแกป้วดแผนปัจจุบนัเพ่ือหลีกเล่ียง
อาการไม่พึงประสงคข์องยาก าลงัเป็นท่ีสนใจในกลุ่มแพทยแ์ผนไทยโดยเฉพาะกลุ่มการนวดไทย ซ่ึงยงัขาดงานวิจยั
รองรับ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ท  าการศึกษาทางคลินิกกบัผูป่้วยจ านวน 100 คนท่ีโรงพยาบาลพรหมพิราม 
จงัหวดัพิษณุโลก โดยท าการศึกษาวิจยัเพ่ือประเมินเปรียบเทียบอาการเจ็บปวดและการคลายตวัของกลา้มเน้ือทั้งก่อน
และหลงัการนวดไทยราชส านกัเพียงอยา่งเดียวกบัการนวดไทยราชส านกัร่วมกบัการใชเ้ถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลวนัละ 2 
คร้ังๆละ 1 แคปซูล ขนาด 200 มก. หลงัอาหารเชา้และเยน็ ในการรักษาอาการขอ้ไหล่ติด โดยศึกษาในผูป่้วยท่ีมีอาการ
ขอ้ไหล่ติด จ านวน 100 คน เป็นชาย 63 คน หญิง 37คน อาย ุ40-60 ปี อาชีพหลกัคือเกษตรกร (70%) โดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วม
โครงการโดยวิธีสุ่มเลือกออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 50 คน โดยกลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการนวดแบบราชส านักใน
การรักษาไหล่ติดสัปดาห์ละ 1 คร้ังเป็นเวลา 4 สัปดาห์และให้ยาหลอกทุกวนัเป็นเวลา 4 สัปดาห์และกลุ่มท่ี 2 ไดรั้บ
การวิธีการนวดแบบราชส านักในการรักษาไหล่ติดสัปดาห์ละ 1 คร้ังเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ร่วมกบัการใชย้าสมุนไพร
เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล ขนาดวนัละ 400 มก.โดยแบ่งให้วนัละ 2 คร้ังๆละ 200 มก.หลงัอาหาร เชา้เย็น เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ โดยท าการศึกษา ระดบัความเจ็บปวด โดยใช ้Pain Score และวดัองศาของหัวไหล่ โดยใช ้Goniometer ก่อน
และหลังการรักษา และวดัซ ้ าทุกสัปดาห์จนครบ 4 สัปดาห์ โดยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการศึกษาวิจยัในคนของสังกดัโรงพยาบาลพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก เลขท่ีโครงการ 58 
04 055 050 

จากผลการศึกษาพบว่า การนวดไทยราชส านักร่วมกบัการใชเ้ถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลขนาดวนัละ 400 
มก. มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใชว้ิธีนวดไทยราชส านักเพียงอย่างเดียวในการรักษาอาการขอ้ไหล่ติด  โดยพิจารณา
จากค่าองศาหัวไหล่ท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัการรักษา ในท่ากางแขน สัปดาห์ท่ี 1 , 2 , 3 และ 4  ร้อยละ 15.21 , 13.82 , 11.99 
และ 11.42 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ค่า  P-value < 0.05 โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบประเมินคุณภาพชีวิต
ก่อนรักษาและหลงัการรักษาในการเก็บขอ้มลู ตามเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข 

ค าส าคญั:  เถาวลัยเ์ปรียง, นวดไทยราชส านกั, ขอ้ไหล่ติด 
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ABSTRACT 
At present, traditional Thai herbs with analgesic property and less adverse effects has been chosen to 

replace modern analgesic drugs among traditional Thai medicine especially Thai massage. However, it still needs 
clinical research support. Thus, this research was done at Thai Traditional Medicine Clinic at Phromphiram 
Hospital, Phisanulok Province Thailand with 100 frozen shoulder patients.  

The purpose of this study was to compare muscle pain and muscle relaxation between Ratchasamnak 
Thai massage alone and Ratchasamnak Thai massage in combination with a herb with analgesic property, Derris 
Scandens (Thao- Wan- Priang) capsules twice a day, 200 mg each time, 400mg daily in 100 chronic frozen 
shoulder patients; 63 male, 37 female, age 40-60, most farmers (70%). The subjects was randomly divided in to 2 
groups; 50 each group. Group 1 was treated with Ratchasamnak Thai massage once a week for 4 weeks and taking 
placebo everyday for 4 weeks while Group 2 was treated with Ratchasamnak Thai massage once a week for 4 
weeks in combination with Derris scandens (Tho-Wan-Prieng) capsules 400 mg daily for 4 weeks. Pain and 
Degree of shoulder were recorded by using Pain Score and Goniometer respectively. Data collection was repeated 
for 4 weeks. This research study was approved by a Research Ethic Committee of Division of Public Health, 
Phisanulok Province. The results showed increased efficacy of frozen shoulders in weeks 1, 2, 3, 4 at 15.21%, 
13.82%, 11.92% and 11.42% respectively in Group 2 with  statistically significant different at P-value < 0.05. This 
research study used evaluation form of  quality of life before and after all treatments.  

 

Keywords: Thao Wan Pring, Ratchasomnak Massage, Frozen Shoulder 
 
1. บทน า 

โรคขอ้ไหล่ติด (Frozen shoulder) เป็นโรคท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรค
ต่างๆ พบไดป้ระมาณ 2 % ของประชากร โดยพบในคนอายุระหว่าง 40-60 ปี เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุจากการหนาตวั
และหดสั้นลงของเยือ่หุ้มแคปซูลท่ีอยู่รอบๆ ขอ้หัวไหล่  นอกจากน้ียงัพบไดป้ระมาณ 10-20% ของผูป่้วยเบาหวาน  
โรคอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีความสัมพนัธ์กบัโรคขอ้ไหล่ติด เช่น โรคไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์ต ่า 
โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ หรือผูท่ี้เคยไดรั้บการผา่ตดัมาก่อน [1]  อาการปวดในคนเป็นขอ้ไหล่ติด มกัจะเป็นอาการ
ปวดแบบต้ือๆ และอาการปวดเพ่ิมมากข้ึนเม่ือมีการเคล่ือนไหวโดยท่ีมีอาการปวดท่ีดา้นนอกของหัวไหล่ และบางคร้ัง
ปวดมาถึงตน้แขนดว้ยลกัษณะเฉพาะของโรคขอ้ไหล่ติด คือการเคล่ือนไหวท่ีจ ากดัเน่ืองจากอาการเจ็บ จากการตรวจ
ร่างกายท่ียนืยนัว่าเป็นขอ้ไหล่ติด พบว่าคนไขจ้ะฝืนและเจ็บมากเม่ือพยายามจบัให้มีการเคล่ือนไหวของขอ้หัวไหล่ 
ผูป่้วยท่ีมีอาการของขอ้ไหล่ติด จะส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวขอ้ไหล่ในชีวิตประจ าวนั  การรักษาส่วนใหญ่เป็น
การรักษา โดยการใชย้าแกป้วด การท ากายภาพบ าบดั การผ่าตดั และการนวด เป็นตน้ [1] โดยเหตุท่ีอาการเจ็บปวด
ดงักล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ครอบครัวและสังคม จึงเป็นปัญหาท่ีไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวางทั้งใน
หมู่ประชาชนทัว่ไปและในวงการแพทย ์ในประเทศไทยมีการรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกด้วย
วิธีการนวดแบบราชส านักในการรักษาอาการขอ้ไหล่ติด (Frozen shoulder) และการใชย้าเพ่ือลดอาการปวดของขอ้
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ไหล่ติด การนวดไทยแบบราชส านกั เป็นลกัษณะการนวดแผนไทย จบัเส้น เพ่ือให้เลือด ลมเดินสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั โดยท่ีการนวดแผนไทยท าให้การไหลเวียนของโลหิตและน ้ าเหลืองเพ่ิมมากข้ึน
แลว้ ยงัมีผลสะทอ้นให้การท างานของอวยัวะต่างๆ กลบัสู่สภาวะปกติ [2 ] สามารถบ าบดักลุ่มอาการโรคบ่าและไหล่  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคหัวไหล่ติดท่ีเป็นโรคเกิดจากการอั้นของเลือดและลมบริเวณขอ้ไหล่และจดัว่าเป็นโรคเร้ือรัง 
การรักษาท าไดโ้ดยนวดพ้ืนฐานบ่าทั้ง 2 ขา้ง นวดสัญญาณ 4 และสัญญาณ 5 หลงั นวดสัญญาณ 4 หัวไหล่ช่วย นวด
ขอบสะบกัทั้ง 2 ขา้ง และนวดสัญญาณ 1 ถึง 5 หัวไหล่ และนวดสัญญาณแยกของสัญญาณหัวไหล่ให้สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งการติดของหัวไหล่ [3] จากการศึกษางานวิจยัพืชสมุนไพรพบว่า “เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล” สามารถน ามาใช้
รักษาอาการปวดหลงั-ขอ้เข่าเส่ือม โดยมีความปลอดภยัและประสิทธิผลการรักษาเทียบเท่ายาแกป้วดแผนปัจจุบนั    
จากรายงานวิจยั “เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล” เปรียบเทียบยาไดโคลฟีแนค รักษาอาการปวดหลงัและยานาโปรเซน รักษา
อาการอกัเสบจากโรคขอ้เข่าเส่ือม พบว่าสารสกดัเถาวลัยเ์ปรียงมีประสิทธิภาพเทียบเท่า ยาบรรเทาอ าการปวดและ
ตา้นการอกัเสบในกลุ่ม NSAIDs ทั้ง 2 ตวัและมีฤทธ์ิขา้งเคียงน้อยมาก โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดถ่้ายทอด
เทคโนโลยกีารสกดัสารส าคญั และควบคุมคุณภาพให้องค์การเภสัชกรรม  เพ่ือให้มีการผลิตเป็นยาออกจ าหน่ายใน
ระดบัอุตสาหกรรมท าให้มีการใชอ้ย่างกวา้งขวางโดยเฉพาะเพ่ือให้โรงพยาบาลต่างๆ ไดน้ าไปใชก้บัผูป่้วยในกลุ่ม
ผูสู้งอายุ[4] ผงเถาวลัยเ์ปรียงท่ีบรรจุในแคปซูลไดรั้บการจัดให้เป็นยาในบญัชีแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2554 โดยทาง
กระทรวงสาธารณสุข เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล มีประสิทธิผลในการลดการอักเสบและมีความปลอดภัย ผูว้ิจัยจึง
ท าการศึกษาประสิทธิภาพของการนวดไทยราชส านกัร่วมกบัการใชเ้ถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลในการรักษาอาการขอ้ไหล่
ติดของผูม้ารับบริการกลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก  โรงพยาบาลพรหมพิราม เพ่ือเป็นแนวทางใน
การรักษาผูป่้วยโรคขอ้ไหล่ติดและการวิจยัเก่ียวกบัการรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยประยุกตข์ั้นสูงต่อไป    
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย  

1) เพ่ือเปรียบเทียบอาการหัวไหล่ติด ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองซ ้ าจ  านวน 4 คร้ังของ
ประชาชนท่ีมีอาการหัวไหล่ติด ระหว่างการนวดแบบราชส านกักบัการนวดราชส านกัร่วมกนัการ
ใชย้าสมุนไพรเถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล ในการรักษาหัวไหล่ติด 

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตก่อนและหลงัการทดลองระหว่าง 
การนวดแบบราชส านกักบัการนวดราชส านกัร่วมกนัการใชย้าสมุนไพรเถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล ใน
การรักษาหัวไหล่ติดเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการฟ้ืนตวัของอาการหัวไหล่ติด หลงัการรักษาดว้ย
การนวดไทยแบบราชส านักเพียงอย่างเดียวกบัการนวดไทยแบบราชส านักร่วมกับการใช้ยา
สมุนไพรเถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
        การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบก่ึงทดลองทางคลินิก คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูป่้วยท่ีมีอาการ

ขอ้ไหล่ติดระยะกลางจ านวน 100 คน พกัอาศยัในเขตอ าเภอพรหมพิราม ท่ีมารับบริการกลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย
และแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป่้วยท่ีมีอาการขอ้
ไหล่ติดไดรั้บการรักษาโดยการนวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาหลอก และกลุ่มผูป่้วยท่ีมีอาการขอ้ไหล่ติดไดรั้บการ
รักษาโดยการนวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาเถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลร่วมในการรักษาคร้ังละ 1 แคปซูล วนัละ 2 คร้ัง 
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หลงัอาหารโดยทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน ไดรั้บยาติดต่อกนันาน 4 สัปดาห์ ดงัน้ี 
1) อาสาสมคัรกลุ่มท่ี 1 การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาหลอก ท าการนวดคร้ังละ 30 นาที 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จนครบ 4 สัปดาห์ โดยให้รับประทานยาหลอก (แป้งข้าวโพดขนาด 400 มิลลิกรัม ขนาด 200 
มิลลิกรัมต่อ 1 แคปซูล) วนัละ 2 คร้ัง หลงัอาหาร เวลาเชา้และเยน็ โดยปริมาณการให้ยาข้ึนอยู่กบัน ้ าหนักตวัน ้ าหนัก
ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ให้รับประทานคร้ังละ 1 แคปซูล ถา้น ้ าหนกัมากเกิน 50 กิโลกรัม ให้รับประทานคร้ังละ 2 แคปซูล 
ติดต่อกนั 4 สัปดาห์ และทุกคร้ังท่ีมีการนดัมาเพ่ือท าการนวดอาสาสมคัรจะตอ้งตอบแบบสอบถามการใชย้าหรือการ
รักษาอยา่งอ่ืนร่วมดว้ยในระหว่างด าเนินการศึกษาและบนัทึกลงในแบบบนัทึกการทดลอง             

2) อาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 การรักษานวดไทยแบบราชส านักและให้ยาเถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลร่วมในการรักษา 
ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มท่ี 1 เปล่ียนยาหลอกเป็นยาเถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล 

3) ก่อนการนวด ผูว้ิจยัซกัประวติัผูป่้วย โดยใชแ้บบสอบถามบนัทึกประวติัผูป่้วย แบบสอบถามทัว่ไปและ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตก่อนและหลงัการรักษา หลงัจากนั้น ตรวจร่างกาย ตรวจวดัอาการปวดขอ้ไหล่ติด และให้
กรอกแบบประเมินอาการปวดขอ้ไหล่ติด (Pain Scale) [2] ก่อนการรักษา 1 คร้ัง และหลงัการรักษา สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
จนครบ 4 สัปดาห์   

4) วดัองศาขอ้ไหล่ดว้ยเคร่ือง Goniometer บนัทึกระดบัองศาของขอ้ไหล่ วดัก่อนการรักษา 1 คร้ัง และวดั
หลงัการรักษา สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จนครบ 4 สัปดาห์ 

 

เกณฑ์คดัเข้า (Inclusion Criteria) 1) ผูป่้วยมีอาการขอ้ไหล่ติดระยะกลาง มีพิสัยการเคล่ือนไหวขอ้ไหล่ใน
ท่ายกแขนมาด้านขา้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 องศา มีอาการปวดไหล่มากกว่า 4 สัปดาห์ และมีระดบัอาการปวด
มากกว่า3คะแนนข้ึนไป 2) มีช่วงอาย3ุ0-65ปี 3) พกัอาศยัอยู่ในอ าเภอพรหมพิราม 4) ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เ ช่น มีไข้
สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส โรคหัวใจ การแตกหรือหักของกระดูก 5) ไม่แพส้มุนไพรเถาวลัยเ์ปรียง 6) ไม่มีประวติัเป็น
โรคเก่ียวกบัระบบเลือด ตบั และไต 7) มีความยนิยอมและสมคัรใจในการเขา้ร่วมวิจยั 

เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) 1) มีประวติัแพส้มุนไพรเถาวลัยเ์ปรียง 2) มีความผิดปกติของระบบ
กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ และกระดูกท่ีรุนแรง 3) ไม่สามารถท าตามขอ้ตกลงการวิจยัได ้เช่น ใชก้ารรักษาแบบอ่ืนร่วมดว้ย 4) 
ไม่สามารถเขา้ร่วมการศึกษาไดต้ลอดระยะเวลาของโครงการวจิยั 5) มีประวติัการใชย้าสเตอรอยด ์ยาปฏิชีวนะ ยาตา้น
การอกัเสบท่ีมิใช่สเตอรอยด ์หรือยาตา้นฮีสตามีนในช่วง 7 วนัก่อนเขา้ร่วมในโครงการวิจยั  6) มีประวติัผ่าตดับริเวณ
ขอ้ไหล่ในช่วง1 ปีท่ีผา่นมา 7) ไม่พกัอาศยัอยูใ่นอ าเภอพรหมพิราม   

เกณฑ์การยุตกิารทดลองของอาสาสมคัร 1)ในระหว่างท่ีด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยัพิจารณาว่าอาสาสมคัรเกิด
อาการแพ ้ต่อผลิตภณัฑท์ดสอบ เช่น  ผืน่แดง ตาบวม หนา้บวม อาเจียน หายใจติดขดั 2)อาสาสมคัรใชผ้ลิตภณัฑ์อ่ืนท่ี
โครงการห้ามมิให้ใชต้ามขอ้ปฏิบติัของท่าน 3) อาสาสมคัรขอยกเลิกการเขา้ร่วมการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย1) Goniometer เป็นเคร่ืองมือใช้วดัมุมของร่างกาย 2) 
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลและคอมพิวเตอร์  3) กลอ้งถ่ายรูป 4) แบบบนัทึกขอ้มูลต่างๆไดแ้ก่ แบบบนัทึกประวติั 
แบบสอบถามทัว่ไป แบบสอบถามประเมินอาการและแบบบนัทึกองศาของหัวไหล่ 
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4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 คะแนนความปวดกลา้มเน้ือ ก่อนและหลงัการรักษาของอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 จ  านวน 50 คน                                     
การรักษาโดยวธีินวดไทยแบบราชส านกัและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล(ระดบัความปวดจากนอ้ยไปมาก 1-10) 

การประเมินความปวดของกลา้มเน้ือ ความปวดของ
กลา้มเน้ือลดลง(%) สปัดาห์ที ่ ก่อนการรักษา 

(   ± SE) 
หลงัการรักษา 
(   ± SE) 

1 
2 
3 
4 

5.70 ± 0.09 
4.63 ± 0.09 
3.57 ± 0.10 
2.45 ± 0.09 

4.59 ± 0.08 
3.29 ± 0.09 
2.40 ± 0.09 
1.41 ± 0.09 

19.45  
28.96  
33.03  
45.31 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเจ็บปวดก่อนการรักษาและหลงัการรักษาของอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 1 การรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาหลอก (0) และอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านัก
และให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล (1)          
                                                   

ระ
ดบั

คว
าม
เจ็บ

ปว
ด 

เวลาในการทดลอง(สัปดาห์) 
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            ขอ้มลูท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ีย ± SD แสดงขอ้มลูท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ P < 0.05 จาก
รูปแสดงให้เห็นว่าผลต่างระดบัความเจ็บปวดก่อนการนวดและหลงัการนวดไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างการรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาหลอก(0) และอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 การรักษาโดยวธีินวดไทยแบบราชส านกั
และให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล (1) ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการศึกษา วิจยัแสดงให้เห็นว่าเถาวลัยเ์ปรียงไม่มีผลต่ออาการ
เจ็บปวด แต่อาการเจ็บปวดจะลดลงจากการนวดราชส านกั 
 
ตารางท่ี 2 ค่าองศาหัวไหล่ ในท่ายกแขนแนบศีรษะ ก่อนและหลงัการรักษาของอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 จ  านวน 50 คน 
(การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านกัและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล)        

 
สปัดาห์ที ่

ท่ายกแขนแนบศีรษะ(องศา) องศา 
ที่เพิม่(%) ก่อนการรักษา 

(   ± SE) 
หลงัการรักษา 
(   ± SE) 

1 
2 
3 
4 

130.00 ± 1.18  
139.20 ± 0.96  
148.50 ± 0.84  
157.90 ± 0.74  

139.40 ± 0.94 
148.70 ± 0.77 
158.00 ± 0.71 
166.70 ± 0.66 

7.37 
6.92 
6.46 
5.61 

 
 

รูปท่ี 2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบการวดัองศาของหัวไหล่ในท่ายกแขนแนบศีรษะของทั้ง 2 กลุ่ม 
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 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความองศาหัวไหล่ในท่ายกแขนแนบศีรษะก่อนการักษาและหลงัการรักษาของ
อาสาสมคัรกลุ่มท่ี 1 การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาหลอก (0) และอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 การรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชส านักและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล (1) ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ีย ± SD แสดงขอ้มูลท่ีมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ P < 0.05 จากรูปแสดงให้เห็นผลต่างขององศาหัวไหล่ในท่ายกแขนแนบ
ศีรษะก่อนการนวดและหลงัการนวดมีความแตกต่างกนัระหว่างการรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านักและให้ยา
หลอก (0) และ การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านักและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล (1) ใน สัปดาห์ท่ี 4 ของ
การศึกษาวิจยั 
              จากการวดัองศาหัวไหล่ดว้ยเคร่ือง Goniometer ของอาสาสมคัร ในท่ากางแขนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน   
กลุ่ม 1 (การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านักและให้ยาหลอก) วดัค่าองศาหัวไหล่หลงัการรักษาในสัปดาห์ท่ี 1 
เฉล่ีย 13.55 องศา สัปดาห์ท่ี 2 เฉล่ีย 10.59 องศา สัปดาห์ท่ี 3 8.85 องศา และสัปดาห์ท่ี 4 เฉล่ีย 8.44 องศา กลุ่มท่ี 2 
(การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชส านกัและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล) วดัค่าองศาหัวไหล่หลงัการรักษาในสัปดาห์ท่ี 
1 เฉล่ีย 15.21 องศา สัปดาห์ท่ี 2 เฉล่ีย 13.82 องศา สัปดาห์ท่ี 3 เฉล่ีย 11.99 องศา และสัปดาห์ท่ี 4 เฉล่ีย  11.42 องศา      
 

ตารางท่ี 3 ค่าองศาหัวไหล่ ในท่ากางแขน ก่อนและหลงัการรักษาของอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 จ  านวน 50 คน (การรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชส านกัและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล) 

 
สปัดาห์ที ่

ท่ากางแขน(องศา) องศา 
ที่เพิม่(%) ก่อนการรักษา 

(   ± SE) 
หลงัการรักษา 
(   ± SE) 

1 
2 
3 
4 

51.70 ± 0.71 
59.40 ± 0.63 
67.70 ± 0.61 
75.80 ± 0.75 

59.40 ± 0.63 
67.50 ± 0.61 
75.80 ± 0.75 
84.50 ± 0.95 

15.21 
13.82 
11.99 
11.42 
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รูปท่ี 3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบการวดัองศาของหัวไหล่ในท่ากางแขนของทั้ง 2 กลุ่ม 
 

              กราฟแสดงการเปรียบเทียบความองศาหัวไหล่ในท่ากางแขน ก่อนการรักษาและหลังการรักษาของ
อาสาสมคัรกลุ่มท่ี 1 การรักษานวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาหลอก (0) และอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 2 การรักษานวดไทย
แบบราชส านักและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล (1) ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ีย ±SD แสดงขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ P< 0.05 จากรูปท่ี 19 แสดงให้เห็นผลต่างขององศาของหัวไหล่ในท่ากางแขนมีความ
แตกต่างกนัระหว่างการรักษานวดไทยแบบราชส านกัและให้ยาหลอก (0) และการรักษานวดไทยแบบราชส านักและ
ให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล (1) มีความแตกต่างกนัในสัปดาห์ท่ี 4 ของการศึกษาวิจยั   

วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ใช ้Program R และ ANOVA with repeated measure ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ P ˂ 0.05 เป็นความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากผลการประเมินอาการปวดกลา้มเน้ือก่อนและหลงัการรักษาของอาสาสมคัรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าค่าเฉล่ีย
คะแนนความปวดกลา้มเน้ือก่อนการรักษามากกว่าหลงัการรักษาอาสาสมคัรทั้ง 2 กลุ่ม มีอาการปวดกลา้มเน้ือลดลง  

จากผลการวดัองศาขอ้ไหล่ดว้ยเคร่ือง Goniometer ก่อนและหลงัการรักษาของอาสาสมคัรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า
ท่าแขนแนบล าตัวของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าองศาหัวไหล่เป็น 0 ท่ายกแขนแนบศีรษะและท่ากางแขนของ
อาสาสมคัรทั้ง 2 กลุ่ม หลงัการรักษามีค่าองศาหัวไหล่เพ่ิมข้ึน และเปรียบเทียบองศาขอ้ไหล่ในท่ากางแขนก่อนและ
หลงัการรักษาของอาสาสมคัรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า ในสัปดาห์ท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในสัปดาห์ท่ี 2 
, 3 และ 4 ท่ีความเช่ือมัน่ P – value < 0.05 (n = 50)  
                  จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลงัการทดลองของอาสาสมคัรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม 2 พบว่า 
โดยทัว่ไปสุขภาพของทั้ง 2 กลุ่ม จากก่อนไดรั้บการรักษา ตอบ ดี และหลงัไดรั้บการรักษา ตอบดีมาก ร้อยละ 86 และ 
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80 เม่ือเปรียบเทียบสุขภาพตอนน้ีกบัปีท่ีแล้ว ทั้ง 2 กลุ่ม ตอบ ตอนน้ีดีกว่า 1 ปีท่ีแล้ว ร้อยละ 98 และ 96 การท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ก่อนการรักษาท าไดบ้า้ง เม่ือท าการรักษาแลว้ สามารถท าไดเ้ต็มท่ี เช่น กิจกรรมท่ีใชแ้รง
พอสมควร การยกหรือถือของ การกม้ คุกเข่า โกง้โคง้  เดินมากกว่า 1 กิโลเมตร อาบน ้ า แต่งตวั ใส่เส้ือผา้ ข้ึนบนัได้
หลายๆชั้น ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมามีปัญหาในการท ากิจวตัรประจ าวนั  หลงัการรักษาไม่มีปัญหาในการท ากิจวตัร
ประจ าวนั ในดา้นอาการปวดตามร่างกาย เหลือเพียงอาการปวดเล็กน้อยมาก อาการปวดขอ้ไหล่เหลือเพียงเล็กน้อย 
ทางดา้นความรู้สึก สงบสบายมากข้ึน  
 

5. การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการนวดไทยแบบราชส านักร่วมกับการใชเ้ถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลในการ

รักษาอาการขอ้ไหล่ติด ในดา้นการเพ่ิมองศาหัวไหล่ให้ผูป่้วยสามารถเคล่ือนไหวหัวไหล่ไดม้ากข้ึน จากอาสาสมคัร
กลุ่มท่ี 2 (การรักษานวดไทยแบบราชส านกัและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลร่วมในการรักษา) มีผลท าให้ท่ายกแขนแนบ
ศีรษะและท่ากางแขน มีความแตกต่างจากกลุ่มท่ี  1 (รักษาดว้ยการนวดไทยแบบราชส านกัอยา่งเดียว) ทั้งน้ีอาจมาจาก
สรรพคุณทางยาของเถาวลัยเ์ปรียง ซ่ึงเป็นยาแกก้ระษยัเส้น แกเ้ส้นเอ็นขอด ท าให้เส้นอ่อนและหย่อนดี ใชแ้กป้วด
เม่ือยกลา้มเน้ือ[1] และผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

     จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการนวดไทยแบบราชส านกัร่วมกบัการใชเ้ถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลในการ
รักษาอาการขอ้ไหล่ติดในดา้นการเพ่ิมองศาขอ้ไหล่ให้ผูป่้วยสามารถเคล่ือนไหวขอ้ไหล่ไดม้ากข้ึนจากอาสาสมคัร
กลุ่มท่ี 2 (การรักษานวดไทยแบบราชส านกัและให้เถาวลัยเ์ปรียงแคปซูลร่วมในการรักษา) มีผลท าให้ท่ายกแขนแนบ
ศีรษะและท่ากางแขน มีความแตกต่างจากกลุ่มท่ี 1 (รักษาดว้ยการนวดไทยแบบราชส านกัอย่างเดียวร่วมกบัยาหลอก)  
 
กติตกิรรมประกาศ   
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ส าเร็จไปดว้ยดี 
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Thai herbal learning site. (2011). การนวดไทยเพ่ือบ าบดักลุ่มอาการโรคบ่า ไหล่ แขนและมือ. สืบคน้เม่ือ 22 กนัยายน 

2557. จาก http://be7herb.wordpress.com/สุโขทยัธรรมธิราช/นวดแผนไทย-2/หน่วยท่ี1-7/หน่วย7 
 
 

http://be7herb.wordpress.com/สุโขทัยธรรมธิราช/นวดแผนไทย-2/หน่วยที่1-7/หน่วย7
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บทคัดย่อ 

ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) จดัเป็นหน่ึงในพืชสกุลชงโคท่ีมีคุณค่าและมีความสาํคญัทาง

การแพทยพ้ื์นบา้นของไทย งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของตน้ย่านางแดงและความ

เป็นพิษเฉียบพลนัของสารสกดัท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูง โดยการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH และการ

ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลนัในสัตวท์ดลอง จากการศึกษาพบว่าสารสกดัดว้ยเอทานอลจากตน้ย่านางแดงมีฤทธ์ิ

ตา้นอนุมูลอิสระท่ีดี มีค่า IC50  เท่ากบั 2.2 µg/mL และยงัพบว่าส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทท่ีแยกจากสารสกดัต้น 

ยา่นางแดงดว้ยเอทานอลมีฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระท่ีดี มีค่า IC50 เท่ากบั 2.5 µg/mL การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัของ

สารสกดัดว้ยเอทานอลและส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทจากตน้ยา่นางแดง พบว่าไม่ทาํให้หนูขาวเล็กเพศผูแ้ละเพศเมีย

แสดงอาการความเป็นพิษ เม่ือไดรั้บแบบคร้ังเดียวในขนาด 2.0 g/kg นํ้ าหนักตวั และไม่พบว่าหนูขาวเล็กท่ีไดรั้บสาร

สกดัแสดงอาการความเป็นพิษอ่ืน ๆ ตลอดการทดลอง เม่ือวเิคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมและสารฟลาโวนอยดร์วม 

พบว่าสารสกดัดว้ยเอทานอลจากตน้ยา่นางแดงมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์รวม เท่ากบั 550.3 µg 

GAE/mg extract และ 337.0 µg catechin/mg extract ตามลาํดบั โดยส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทมีปริมาณสารฟีนอลิก 

รวมและสารฟลาโวนอยด์รวมสูง เท่ากบั 655.6 µg GAE/mg extract และ 411.0 µg catechin/mg extract ตามลาํดบั 

จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทท่ีแยกสกดัไดจ้ากสารสกดัตน้ย่านางแดงดว้ยเอทานอลมีฤทธ์ิ

ต้านอนุมูลอิสระสูงและมีความปลอดภัย โดยต้นย่านาแดงมีสารออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟีนอลิกและ 

ฟลาโวนอยดเ์ป็นหลกั  

คาํสําคญั:  ตน้ยา่นางแดง, ฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระ, ความเป็นพิษเฉียบพลนั
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ABSTRACT 

Bauhinia strychnifolia Craib. is one of the Bauhinia plants that has been traditionally used in Thai folk 

medicine. The present study aimed to investigate the anti-oxidant activity and acute toxicity of B. strychnifolia 

stems by DPPH radical scavenging assay and acute toxicity test in mice, respectively. The ethanolic extract of B. 

strychnifolia effectively neutralized harmful extracellular free radicals in the DPPH assay with an IC50 value of 2.2 

µg/mL. Moreover, the ethyl acetate fraction obtained from fractionation of the ethanolic extract also exhibited the 

same effect with the IC50  value of 2.5 µg/mL. The acute toxicity of the ethanolic extract and ethyl acetate fraction 

of B. strychnifolia was found to be greater than 2.0 g/kg of body weight in both male and female Swiss albino mice.  

In addition, during the day of the observation period, the animals were observed with no significant signs of 

toxicity, adverse pharmacological effects or abnormal behavior. The ethanolic extract of B. strychnifolia had total 

phenolic and total flavonoid contents with 550.3 µg GAE/mg extract and 337.0 µg catechin/mg extract, 

respectively, while the ethyl acetate fraction had those contents with 655.6 GAE/mg extract and 441.0 µg 

catechin/mg extract, respectively. The results indicated that the ethanolic extract and ethyl acetate fraction of B. 

strychnifolia had high anti-oxidant activity and were safe. From this study, the stem of B. strychnifolia was found to 

contain phenolic and flavonoid compounds which might be responsible for the anti-oxidant activity of this plant. 

 

Keywords:  Bauhinia strychnifolia, Anti-oxidant activity, Acute toxicity 

 

1. บทนํา 

อนุมลูอิสระมีอิเลก็ตรอนโดดเด่ียวในโมเลกุล จึงมีความไวสูงในการเขา้ทาํปฏิกิริยากบัสารชีวโมเลกุลและ

ทาํลายสมดุลของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย โดยการทาํลายองค์ประกอบหลกัของเซลล์ เช่น ทาํลายหน้าท่ีของเซลล ์

เมมเบรนอนันาํไปสู่การตายของเซลล ์ทาํลายดีเอ็นเอ แตกพนัธะเปปไทดข์องโปรตีนทาํให้โปรตีนไม่สามารถทาํงาน

ไดต้ามปกติ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะทางพยาธิสภาพในโรคสําคญับางโรค ไดแ้ก่ โรคหัวใจและ

ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด การกลายพนัธุ์ และการเกิดมะเร็ง อนุมลูอิสระยงัทาํให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตมากข้ึน โดย

ทาํให้เกิดการแตกของโครโมโซมและการทาํลายดีเอ็นเอ นอกจากนั้นโรคท่ีมีการอกัเสบเร้ือรังจากอนุมูลอิสระจะ

สามารถทาํให้เกิดมะเร็งตามมาได ้ดงันั้นการไดรั้บสารตา้นอนุมลูอิสระสามารถชะลอการเกิดกระบวนการเหล่าน้ีได ้

(ประสงค ์เทียนบุญ, 2553) 

พืชในสกุลชงโค (Bauhinia) เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีได้รับความสนใจ เน่ืองจากมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ี

หลากหลาย เช่น ฤทธ์ิลดระดบันํ้าตาลในเลือด ฤทธ์ิตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนั และฤทธ์ิยบัย ั้งมะเร็ง นอกจากน้ีพืชใน

สกุลน้ียงัใชบ้าํรุงร่างกายและรักษาอาการต่าง ๆ เช่น บาํรุงโลหิต แกน้ํ้ าเหลืองเสีย แกพิ้ษ แกผ้ืน่คนั แกไ้ข ้แกป้วดเม่ือย 

และตา้นการอกัเสบ (ระวิวรรณ แกว้อมตวงศ,์ 2551) ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) จดัเป็นหน่ึงในพืช

สกุลน้ี โดยทางการแพทยแ์ผนไทยนิยมใช ้ใบ ตน้ และรากย่านางแดง เพ่ือการลา้งพิษ รักษาไข ้แกพิ้ษเบ่ือเมา และ

อาการแพ ้(วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540) นอกจากน้ีมีรายงานการใชใ้บหรือต้นนาํมาต้มเพ่ือเป็นยาบาํรุงร่างกาย รักษา

โรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ และมะเร็งในกระเพาะอาหาร (Yuenyongsawad, Bunluepuech, Wattanapiromsakul, & 
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Tewtrakul, 2013) จากขอ้มลูการใชต้น้ย่านางแดงมีความสัมพนัธ์กับอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัโรคหรืออาการ

ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีรายงานเก่ียวกบัความปลอดภยัของสารสกดัตน้ยา่นางแดงท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระสูงมา

ก่อน จึงจาํเป็นตอ้งมีการวิจยัเพ่ือยนืยนัฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระของสารสกดัตน้ยา่นางแดง เพ่ือพฒันาสารสกดัสมุนไพร

ยา่นางแดงมาใชต้า้นอนุมลูอิสระไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นการตระหนกัถึงความสาํคญัและคุณค่าของสมุนไพร

ไทยเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการนาํสมุนไพรไทยมาใชใ้นการรักษาผูป่้วยอยา่งย ัง่ยนื  

จากสรรพคุณทางยาของตน้ยา่นางแดงในการรักษาอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุมลูอิสระ จึงสนใจศึกษาฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระของสารสกัดและส่วนสกัดจากต้นย่านางแดง เพ่ือนําข้อมูลไปพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้าน 

อนุมลูอิสระในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระและความเป็นพิษเฉียบพลนัของสารสกดัจากตน้ยา่นางแดง 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

3.1 การสกดัสารจากต้นย่านางแดง 

ตน้ยา่นางแดงแห้งในการศึกษาคร้ังน้ี ซ้ือจากร้านยาไทยเจริญสุขโอสถ จ.นครปฐม หั่นตน้ย่านางแดงแห้ง

เป็นช้ินเล็ก ๆ นาํไปอบท่ีอุณหภูมิ 50-60 °C เป็นเวลาประมาณ 24 ชัว่โมง จนแห้งสนิท นาํมาบดเป็นผงหยาบดว้ย

เคร่ืองบดไฟฟ้า เก็บผงบดหยาบท่ีไดใ้นภาชนะปิดสนิท ในท่ีแห้งและเยน็ จากนั้นนาํผงบดหยาบของตน้ย่านางแดง 

1.4 kg มาสกดัโดยใชว้ิธีการสกดัแบบหมกั (maceration) ดว้ยตวัทาํละลาย 95% เอทานอล ปริมาตร 8 L ทาํการสกดัซํ้ า 

4 คร้ัง จากนั้นกรองสารสกดัท่ีไดด้ว้ยกระดาษกรองเบอร์ 1 รวมสารสกดัทั้งหมดนาํไประเหยตวัทาํละลายออกดว้ย

เคร่ือง rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 45 °C จากนั้นชัง่นํ้ าหนักสารสกดัเอทานอลปริมาณ 74.2 g มาสกดัแยกส่วนดว้ย

วิธีสกดัของเหลวดว้ยของเหลว (liquid-liquid extraction) เพ่ือสกดัแยกกลุ่มสารสําคญัตามคุณสมบติัการละลายใน 

ตวัทาํละลายต่าง ๆ คือ ตวัทาํละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และนํ้ า ตามลาํดบั จากนั้นระเหยตวัทาํ

ละลายออก จะไดส่้วนสกัดเฮกเซน ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท และส่วนสกดันํ้ า โดยได้

นํ้ าหนกัของส่วนสกดัแสดงดงัรูปท่ี 1 จากนั้นนาํสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ย่านางแดงมาเตรียมสารละลายของ

ตวัอยา่งท่ีความเขม้ขน้ 10 mg/mL ใน dimethyl sulfoxide (DMSO) สาํหรับทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระ 
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รูปท่ี 1  การสกดัแยกสารจากตน้ยา่นางแดง 

 

3.2 การศึกษาปริมาณสารฟีนอลกิรวม  

การวดัปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (total phenolic content) ท่ีมีในสารสกดัจากตน้ย่านางแดงดว้ยวิธี 

Folin-Ciocalteu หรือ gallic acid equivalent (GAE) ใช ้gallic acid เป็นสารมาตรฐาน โดยเตรียมสารสกดัตวัอย่างและ

สารมาตรฐาน gallic acid 1 mg/mL ละลายใน absolute ethanol หลงัจากนั้นดูดสารสกดัตวัอยา่งปริมาตร 20 µL ใส่ลง

ใน 96-well plate จากนั้นเติม Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 100 µL เขย่าผสมให้เขา้กนั ตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 6 นาที 

เติม 7% sodium carbonate (Na2CO3) ปริมาตร 80 µL ผสมให้เขา้กนั ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แลว้

นาํไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 765 nm ทาํการทดสอบตวัอย่างละ 4 คร้ัง และนาํค่าการดูดกลืนแสงท่ีไดไ้ป

คาํนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเฉล่ียในรูปไมโครกรัมของ gallic acid equivalent (GAE) ต่อมิลลิกรัมสาร

สกดั (µg GAE/mg extract) (Settharaksa et al., 2014)  

3.3 การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม  

การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม (total flavonoid content) ในสารสกดั โดยนาํสารสกดัความ

เขม้ขน้ 1 mg/mL ปริมาตร 25 µL ผสมกบันํ้ า 125 µL เติม 5% sodium nitrate (NaNO3) ปริมาตร 25 µL แลว้บ่มไวท่ี้

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 นาที หลงัจากนั้นเติมสารละลาย 10% aluminium chloride (AlCl3) ปริมาตร 15 µL แลว้บ่มไว้

ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเติม 1 M sodium hydroxide (NaOH) ปริมาตร 50 µL หลงัจาก 10 นาทีนาํไปวดั

การดูดกลืนแสงวดัท่ี 510 nm นาํค่าการดูดกลืนแสงท่ีไดไ้ปคาํนวณหาปริมาณสารฟลาโวนอยด์จากสมการของกราฟ

สารละลายมาตรฐาน cathechin ความเขม้ขน้ 0-200 µg/mL ทาํการทดสอบตวัอย่างละ 4 คร้ัง และผลท่ีไดแ้สดงเป็น

ไมโครกรัม cathechin เทียบเท่าต่อมิลลิกรัมของสารสกดั (µg cathechin/mg extract) (Settharaksa et al., 2014) 

3.4 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 

เตรียมตวัอย่างสารสกดัและสารมาตรฐานใน absolute ethanol ท่ีความเขม้ขน้ 0.78-200 ug/mL นาํตวัอย่าง

และสารมาตรฐาน คือ butylated hydroxytoluene (BHT) และ quercetin มาทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) โดยเติมตวัอย่างท่ีตอ้งการทดสอบท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ ปริมาตร 100 µL ลงใน 

ละลายดว้ย 90% เมทานอลและสกดัดว้ยเฮกเซน 

 

การสกดัตน้ยา่นางแดงดว้ยเอทานอล 1.4 kg (8 L x 4)  

 
สารสกดัตน้ยา่นางแดงดว้ยเอทานอล (74.2 g) 

ส่วนสกดัดว้ยเฮกเซน (0.2 g) สารสกดัชั้น 90% เมทานอล 

ระเหยตวัทาํละลายเมทานอล  

ละลายดว้ยนํ้าและสกดัดว้ยไดคลอโรมีเทน 

 
ส่วนสกดัดว้ยไดคลอโรมีเทน (0.5 g) สารสกดัชั้นนํ้ า 

ส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท (20.4 g) 

สกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท 

 
ส่วนสกดัดว้ยนํ้า (44.7 g) 
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96-well plate หลงัจากนั้นเติมสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 6×10-5 M ปริมาตร100 µL แลว้นาํไปบ่มในท่ีมืดท่ี

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ตรวจวดัค่าการตา้นอนุมูลอิสระของตวัอย่างท่ีความยาวคล่ืน 517 nm ดว้ย microplate 

reader (Epoch, Biotek) จากนั้นนาํค่าดูดกลืนแสงท่ีไดไ้ปคาํนวณหาค่าร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ และสร้างกราฟ

ระหว่างค่าร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระกบัความเขม้ขน้ของตวัอย่างท่ีทาํการทดสอบจาํนวน 4 ซํ้ า เพ่ือหาค่า 50% 

inhibitory concentration (IC50) (Sudsai, Wattanapiromsaku, & Tewtrakul,  2013) โดยการคาํนวณร้อยละการยบัย ั้ง

อนุมลูอิสระ DPPH มีดงัน้ี 

%Inhibition = [(A  control - A sample) / A control] × 100 

โดยท่ี  A control = Absorbance of control - Absorbance of control blank  

               A sample = Absorbance of sample - Absorbance of sample blank 

3.5 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัในหนูทดลอง 

การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลนัในหนูทดลองดว้ยวิธีการประเมิน 50% lethal dose (LD50) เป็นไป

ตามขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเล้ียงและใชส้ัตวเ์พ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลยัรังสิต (RSEC 05/2558) ในการศึกษาคร้ังน้ีใชห้นูขาวเล็กพนัธุ์ Swiss albino เพศผูแ้ละ

เพศเมียอาย ุ6 สัปดาห์ นํ้าหนกั 30-40 g จากศนูยส์ัตวท์ดลองภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สัตวท์ดลองไดรั้บ

อาหารมาตรฐานและนํ้าด่ืมท่ีเพียงพอตลอดเวลาก่อนเร่ิมการทดลอง โดยสัตวท์ดลองถูกเล้ียงในห้องเล้ียงสัตวค์วบคุม

อุณหภูมิท่ี 22 ± 3°C ความช้ืนสัมพทัธ์ 30-70 % และแสงสว่าง 12 ชัว่โมง/วนั 

การหาค่า LD50ของสารสกดัและส่วนสกดัท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระสูงจากจากตน้ย่านางแดงในหนูขาวเล็ก 

ใชว้ิธี up-and-down method (Bruce, 1985)  โดยทาํการอดอาหารหนูขาวเล็ก 6 ชัว่โมง ก่อนการทดลอง ต่อมา

สัตวท์ดลองไดรั้บสารสกดัขนาด 2.0 g/kg นํ้ าหนักตวั โดยป้อนคร้ังละ 1 ตวั กลุ่มควบคุมป้อนตวัทาํละลาย (Tween 

80:นํ้ า, 2.5:97.5) โดยขนาดของสารสกดัสามารถเพ่ิมหรือลดไดโ้ดยใชค่้า constant multiplicative factor (viz., 2.0) 

ข้ึนอยูก่บัผลการทดลองของขนาดสารสกดัก่อนหน้านั้น สังเกตอาการของหนูขาวเล็กหลงัจากไดรั้บสารสกดัอยา่ง

ใกลชิ้ดในช่วง 30 นาที ถึง 8 ชัว่โมงแรก และทุก 24 ชัว่โมง จนครบ 14 วนัหลงัทาํการทดลอง ลกัษณะ signs of 

toxicity ท่ีสังเกตคือ tremor, convulsion, hyperactivity, sedation, grooming, loss of righting reflex, respiratory 

depression, coma และ death 

3.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 

สําหรับการวิเคราะห์ทางสถิตินั้ น ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกระบุในรูปของ mean ± standard error of mean 

(S.E.M.) (ทาํการทดลองซํ้ าจาํนวน 4 คร้ัง) ซ่ึงการคาํนวณหาค่า IC50  จะถูกคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Excel และการวิเคราะห์ข้อมูลจะใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of 

varience: ANOVA) ร่วมกบั Dunnett’s test ทั้งน้ีค่า p-value ท่ีมีค่า p<0.05 ถือเป็นค่านยัสาํคญัทางสถิติ 
 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารฟีนอลกิรวมและปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม  

ปริมาณสารฟีนอลิกรวมของสารสกดัจากส่วนต่าง ๆ คาํนวณไดจ้าก linear regression equation ของกราฟ

มาตรฐานของ gallic acid โดยมีสมการดงัน้ี y = 0.0039x + 0.0042, R2 = 0.998 จากผลการทดลอง พบว่าสารสกดัจาก

ตน้ยา่นางแดงดว้ยเอทานอลมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูง 550.3 µg GAE/mg extract ในขณะท่ีส่วนสกดัดว้ยเฮกเซน 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 3126 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ส่วนสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน ส่วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท และส่วนสกัดด้วยนํ้ า มีปริมาณสารฟีนอลิก 

รวมเท่ากบั 48.9, 389.9, 655.6 และ 567.6 µg GAE/mg extract ตามลาํดบั แสดงดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1  แสดงปริมาณสารฟีนอลิกรวม ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม และการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัและ

ส่วนสกดัจากตน้ยา่นางแดง  

ตวัอยา่งจากตน้ยา่นางแดง 
ปริมาณฟีนอลิกรวม 

 (µg GAE/mg extract) 

ปริมาณฟลาโวนอยดร์วม 

(µg catechin/mg extract) 

DPPH assay 

 (IC50, µg/mL) 

สารสกดัดว้ยเอทานอล 550.3 ± 1.5 337.0 ± 0.9 2.2 ± 0.1 * 

       ส่วนสกดัดว้ยเฮกเซน 48.9 ± 1.8 46.2 ± 1.9 >200 

       ส่วนสกดัดว้ยไดคลอโรมีเทน 389.9  ± 1.1 120.3 ± 1.2 107.0 ± 1.7 

       ส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท 655.6  ± 0.9 411.0 ± 1.1 2.5 ± 0.5 * 

       ส่วนสกดัดว้ยนํ้า 567.6 ± 1.3 355.5 ± 1.4 2.1± 0.2 * 

BHT - - 26.2 ± 0.8 

Quercetin - - 0.8± 0.7 

ผลของตวัอยา่งทดสอบแสดงในรูปของ mean ± S.E.M. ของสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ยา่นางแดง (n = 4) 

* ค่า IC50 ของตวัอยา่งทดสอบแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั BHT โดย p<0.05  

- หมายถึง ไม่ไดท้าํการทดสอบ 
 

ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวมของสารสกดัจากส่วนต่าง ๆ คาํนวณไดจ้าก linear regression equation ของ

กราฟมาตรฐานของ catechin โดยมีสมการ คือ y = 0.0022x - 0.0032, R2 = 0.997 จากผลการศึกษาปริมาณสาร 

ฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดต้นย่านางแดงด้วยเอทานอลมีปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 337.0 µg 

catechin/mg extract ในขณะท่ีส่วนสกดัดว้ยเฮกเซน ส่วนสกดัดว้ยไดคลอโรมีเทน ส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท และ

ส่วนสกัดด้วยนํ้ า มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 46.2, 120.3, 411.0 และ 355.5 µg catechin/mg extract 

ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 จากการศึกษาของ Yuenyongsawad et al. (2013) พบว่าเม่ือนาํส่วนสกดัท่ีมีฤทธ์ิใน

การยบัย ั้งเซลล์มะเร็ง HT-29, HeLa, MCF-7 และ KB cells ท่ีดี มาแยกสารบริสุทธ์ิ ไดส้ารบริสุทธ์ิ 3 สาร ไดแ้ก่ 

quercetin, 3,5,7,3´,5´-pentahydroxyflavanonol-3-O-α-L-rhamnopyranoside และ 3,5,7-trihydroxychromone-3-α-L-

rhamnopyranoside นอกจากน้ียงัสามารถแยกสารผสมระหว่าง β-sitosterol และ stigmasterol อีก 1 ชนิด จากรายงาน

ผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าสารสําคญัท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ย่านางแดง

เป็นสารกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด ์ซ่ึงสารกลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระท่ีดี โดยพบไดสู้งในส่วน

สกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท 

4.2 ผลการต้านอนุมูลอสิระของสารสกดัและส่วนสกดัจากต้นย่านางแดง 

จากการวิจยัคร้ังน้ีเม่ือนาํสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ย่านางแดงไปทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี 

DPPH พบว่าสารสกดัดว้ยเอทานอล ส่วนสกดัดว้ยเฮกเซน ส่วนสกดัดว้ยไดคลอโรมีเทน  ส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท 

และส่วนสกดัดว้ยนํ้า มีค่า IC50 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ยา่นางแดงน้ีมีความสามารถใน

การตา้นอนุมลูอิสระ DPPH ท่ีดีเม่ือเทียบกบัสารมาตรฐาน โดยสารมาตรฐานท่ีใชใ้นการทดสอบน้ี คือ quercetin และ 
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BHT ซ่ึงมีค่า IC50 เท่ากบั 0.8 และ 26.2 µg/mL ตามลาํดบั จากตารางท่ี 1 สารสกดัดว้ยเอทานอล (IC50 เท่ากบั 2.2 

µg/mL) ส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท (IC50 เท่ากบั 2.5 µg/mL) และส่วนสกดัดว้ยนํ้ า (IC50 เท่ากบั 2.1 µg/mL) มีฤทธ์ิ

ตา้นอนุมูลอิสระท่ีดีกว่าสารมาตรฐาน BHT อย่างมีนัยสําคญัท่ี p<0.05 แต่มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระน้อยกว่าสาร

มาตรฐาน quercetin สอดคลอ้งกบัการศึกษาการยบัย ั้งอนุมลูอิสระดว้ยวิธี DPPH ของใบย่านางแดงท่ีสกดัดว้ยวิธีการ

ตม้กบันํ้ า การหมกัดว้ย 95% เอทานอล การหมกัดว้ย 50% เอทานอล และกากท่ีเหลือจากการหมกัดว้ยเอทานอลนาํมา

ตม้สกดัอีกคร้ัง พบว่าสารสกดัใบย่านางแดงท่ีไดจ้ากการตม้กากหลงัจากการหมกัดว้ย 95% เอทานอล มีฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระดีท่ีสุดโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 6.50 µg/mL ซ่ึงสารออกฤทธ์ิยบัย ั้งอนุมูลอิสระเป็นสารกลุ่มฟีนอลิก 

(Sayompark,  Itharat, & Hansakul, 2012) 

จากการศึกษาส่วนสกดัต่าง ๆ ท่ีแยกไดจ้ากสารสกดัตน้ยา่นางแดงดว้ยเอทานอล โดยใชต้วัทาํละลายเฮกเซน 

ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และนํ้า ซ่ึงมีขั้ว (polarity) ท่ีต่างกนั ทาํให้ไดส่้วนสกดัท่ีประกอบดว้ยสารสําคญัท่ีมีขั้ว

ต่างกนั ส่งผลให้ส่วนสกดัท่ีได้มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีแตกต่างกนั จากขอ้มูลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าส่วนสกดัดว้ย

เอทิลอะซิเตท (IC50 เท่ากับ 2.5 µg/mL) และส่วนสกัดดว้ยนํ้ า (IC50 เท่ากบั 2.1 µg/mL) มีศกัยภาพท่ีจะนาํไป

ทาํการศึกษาสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะส่วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทซ่ึงมีขั้ วไม่สูงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัส่วนสกดัดว้ยนํ้า ประกอบกบัผลการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมและปริมาณสารฟลาโวนอยด์

รวม และผลการศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ช้ีให้เห็นว่าส่วนสกดัเอทิลอะซิเตทท่ีแยกไดจ้ากสารสกดัตน้ย่านางแดง

ดว้ยเอทานอลมีปริมาณสารฟีนอลิกรวม (655.6 µg GAE/mg extract) และปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม (411.0 µg 

catechin/mg extract) สูง และมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระท่ีดี มีศกัยภาพสูงเหมาะสมสําหรับการนาํมาทาํการศึกษาความ

เป็นพิษเฉียบพลนัในหนูขาวเล็กต่อไป 

4.3 ความเป็นพิษเฉียบพลนัของสารสกดัและส่วนสกดัต้นย่านางแดงในหนูขาวเลก็ 

จากผลการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัในหนูขาวเล็กพนัธุ์ Swiss albino  (ตารางท่ี 2) เม่ือหนูขาวเล็กเพศผู ้

(38.7 ± 1.2 g)  และเพศเมีย (34.5 ± 1.6 g) ไดรั้บสารสกดัดว้ยเอทานอล และส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทจากตน้ย่านาง

แดงในขนาด 0.5-2.0 g/kg นํ้าหนกัตวั พบว่าค่า LD50 ของสารสกดัดว้ยเอทานอลและส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทมีค่า

มากกว่า 2.0 g/kg ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย จากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ หลงัจากหนูขาวไดรั้บสารสกดัดว้ยเอทานอล

และส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทอย่างใกลชิ้ดในช่วง 30 นาที จนถึง 8 ชัว่โมง พบว่าสารสกดัดว้ยเอทานอลและส่วน

สกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทท่ีขนาด 2.0 g/kg ไม่ทาํให้หนูขาวมีอาการแตกต่างจากกลุ่มควบคุมในช่วง 6 ชัว่โมง หลงัจาก

ไดรั้บสารสกดัดงักล่าว เม่ือสังเกตอาการต่อไปจนครบ 14 วนัหลงัจากหนูขาวไดส้ารสกดั พบว่าหนูขาวท่ีไดรั้บสาร

สกดัในขนาด 0.5-2.0 g/kg นํ้ าหนักตวั ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม และไม่แสดงอาการความเป็นพิษอ่ืน ๆ 

ตลอดการทดลอง จากขอ้มลูแสดงให้เห็นว่าการไดรั้บสารสกดัดว้ยเอทานอลและส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทแบบคร้ัง

เดียวในปริมาณ 0.5-2.0 g/kg นํ้าหนกัตวั ไม่ทาํให้เกิดพิษต่อหนูขาวเล็ก แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มลูความปลอดภยัของสาร

สกดัจากสมุนไพรยา่นางแดงยงัมีจาํกดัเฉพาะขอ้มลูในส่วนใบยา่นางแดงเท่านั้น โดยพบว่าสารสกดัใบย่านางแดงดว้ย 

เอทานอลไม่มีความเป็นพิษต่อหนูท่ีไดรั้บในขนาด 3.0 g/kg (Somsak, Noilod, Chachiyo, & Kraithep, 2015) ดงันั้น

เพ่ือให้ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของสมุนไพรยา่นางแดงเพ่ิมมากข้ึน การศึกษาความปลอดภยัของสารสกดัและส่วน

สกดัจากตน้ยา่นางแดงในขนาดท่ีสูงกว่า 2.0 g/kg นํ้าหนกัตวั และการไดรั้บสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ย่านางแดง

ในระยะยาวซ่ึงอาจมีผลต่อสัตวท์ดลองได ้จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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ตารางท่ี 2  การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลนัของสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ยา่นางแดงในหนูขาวเล็ก 

ชุดการทดสอบ ขนาดของสารสกดั (mg/kg นํ้าหนกัตวั) การประเมินผล 

 500 1000 2000  

 M F M F M F  

กลุ่มควบคุม (ตวัทาํละลาย) O O O O O O หยดุการทดสอบ 

สารสกดัดว้ยเอทานอล O O O O O O หยดุการทดสอบ 

ส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท O O O O O O หยดุการทดสอบ 

M = Male Swiss albino mice; F = Female Swiss albino mice; O = survived 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดและส่วนสกดัจากตน้ย่านางแดง ช้ีให้เห็นว่าสารสกัดด้วย 

เอทานอลและส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทตน้ยา่นางแดงมีศกัยภาพในการตา้นอนุมลูอิสระสูงและมีความปลอดภยัเม่ือ

ไดรั้บในขนาด 2.0 g/kg นํ้ าหนักตวั โดยสารสกดัดว้ยเอทานอลและส่วนสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตทมีสารออกฤทธ์ิใน

กลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด ์ 

จากการศึกษาขา้งตน้ควรทาํการศึกษาหาสารสาํคญัท่ีออกฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระและศึกษาความปลอดภยัของ

สารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ยา่นางแดงเม่ือไดรั้บอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการใชส้ารสกดัตน้ย่านาง

แดงในการศึกษาและการควบคุมคุณภาพเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑต่์อไปในอนาคต 
 

เอกสารอ้างองิ 

ประสงค ์เทียนบุญ. (2553). บทบาทของสารตา้นอนุมลูอิสระกบัสุขภาพ. วารสารคลินิกอาหารและโภชนาการ. 4(2), 

69-79. 

ระวิวรรณ แกว้อมตวงศ.์ (2551). สารทุติยภูมิและฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของพืชสกุลชงโค. วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10(3), 116-130. 

วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540). สารานุกรมสมนุไพรไทย รวมหลักเภสัชกรรมไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  

Bruce, R. D. (1985). An up-and-down procedure for acute toxicity testing. Fundamental and Applied Toxicology, 

5(1), 151-157.  

Sayompark, S., Itharat, A., & Hansakul, P. (2012). Comparative study of antioxidant activities and total phenolic 

content of Bauhinia strychnifolia leaves extracts. In: 1st Conference on Graduate Student Network of 

Thailand (GS-NETT 2012); December 18 2012; Thammasat Convention Park (TUC Park), Thammasat 

University, Rangsit Campus, Pathum Thani.  

Settharaksa, S., Madaka, F., Sueree, L., Kittiwisut, S., Sakunpak, A., Monton, C., & Charoenchai, L. (2014). Effect 

of solvent types on phenolic, flavonoid contents and antioxidant activities of Syzygium gratum (Wight) 

S.N. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(2), 114-116.  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 3129 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

Somsak, V., Noilod, J., Chachiyo, S., & Kraithep, S. (2015). Antimalarial activity of ethanolic leaf extract of 

Bauhinia strychnifolia in mice infected with Plasmodium berghei. Malaria Control & Elimination, 4(2), 

1000131. doi: 10.4172/ MCE.1000131.  

Sudsai, T., Wattanapiromsaku, C., & Tewtrakul, S. (2013). Inhibition of nitric oxide production by compounds 

from Boesenbergia longiflora using lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 macrophage cells. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(3), 317-323. 

Yuenyongsawad, S., Bunluepuech, K., Wattanapiromsakul, C., & Tewtrakul, S. (2013). Anti-cancer activity of 

compounds from Bauhinia strychnifolia stem. Journal of Ethnopharmacology, 150(2), 765-769. 
 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 3130 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุน าเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา

ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3131 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ฤทธ์ิต้านมะเร็งของสารสกัดคูซูโนไคนินจากพริกไทยด าในหนูขาว 

ที่ถูกเหน่ียวน าด้วยสาร NMU 

ANTICANCER ACTIVITY OF KUSUNOKININ EXTRACT FROM PIPER NIGRUM IN 

NMU-INDUCED MAMMARY TUMOR RATS 
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--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

สารคูซูโนไคนิน เป็นสารบริสุทธ์ิชนิดลิกแนนจากพริกไทยด า สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโต และชกัน าให้
เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MDA-MB-468 และ MCF-7 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาฤทธ์ิการตา้นมะเร็งของสารคูซูโนไคนิน ในหนูขาวสายพนัธุ์ Sprague-
Dawley ท่ีถูกเหน่ียวน าให้เป็นมะเร็งดว้ยสาร N-nitroso-N-methylurea (NMU) ผลการทดลองพบว่าสารคูซูโนไคนิน
สามารถควบคุมการเพ่ิมขนาดของก้อนมะเร็ง โดยสัตวท์ดลองท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินขนาด 2.25 4.5 และ 9 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของขนาดกอ้นมะเร็งอยู่ในช่วง 10 – 30 ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อวนั 
ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัหนูขาวกลุ่มควบคุม (control) ท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของขนาดกอ้นมะเร็งเท่ากบั 
360 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตรต่อวนั บ่งบอกว่าสารคูซูโนไคนินมีผลรบกวนกระบวนการแบ่งตวัของเซลล์มะเร็ง ซ่ึงผลจาก
การวิเคราะห์ระดบัโปรตีนในกอ้นมะเร็งจากสัตวท์ดลองท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินขนาด 2.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น ้าหนกัตวั พบว่าระดบัของโปรตีน Cyclin D1 และ Wnt-4 ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการเจริญเติบโต
ของเซลลล์ดลง 

นอกจากน้ีไดท้  าการศึกษาฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินในการยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลล์ พบว่าสารคูซูโนไค
นินสามารถยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 โดยผลการยบัย ั้งเป็นไปตามความเขม้ขน้
ของสารท่ีเพ่ิมข้ึน และผลจากการวิเคราะห์ระดบัโปรตีนในกอ้นมะเร็งจากสัตวท์ดลองท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินขนาด
4.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั มีระดบัของโปรตีน E-cadherin ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีท าหนา้ท่ียดึเกาะระหว่างโมเลกุล
เพ่ิมข้ึน ผลจากการศึกษาฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินทั้ง in vitro และ in vivo บ่งบอกว่าสารคูซูโนไคนินมีฤทธ์ิตา้นการ
เจริญและการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง โดยขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาเบ้ืองตน้คร้ังน้ีจะถูกน าไปใชใ้นการออกแบบ
กลุ่มการทดลอง และจ านวนสัตวท์ดลองในการทดลองหลกัของการศึกษาคุณสมบติัในการรักษามะเร็งของสารคูซูโน
ไคนินต่อไป  
ค าส าคญั: การยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลล,์ คูซูโนไคนิน, ฤทธ์ิตา้นมะเร็ง 
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ABSTRACT 
Kusunokinin, lignan isolated from Piper nigrum, was reported to have antiproliferation and induction of 

apoptosis on breast cancer cells, MDA-MB-468 and MCF-7. This preliminary study aimed to investigate the 
anticancer activity of kusunokinin in animal models, N-nitroso-N-methylurea (NMU) – induced Sprague-Dawley 
rats. Rats treated with 2.25, 4.5 and 9 mg/kg kusunokinin were significantly lower in the growth rate of tumor 
volume (10 -30 mm3/day) when compared with the control group (~360 mm3/day). The results suggested that 
kusunokinin may interfere with cancer cell proliferation. Therefore, the levels of protein involved in cell 
proliferation process were quantified by Western blotting and found that levels of protein Cyclin D1 and Wnt-4 
were reduced in rats treated with 2.25 mg/kg kusunokinin. 

In addition, kusunokinin presented antimigration activity on MCF-7 cells in dose-dependent manner and 
level of E-cadherin, protein belongs to a family of cell adhesion molecule in rats treated with 4.5 mg/kg 
kusunokinin was also increased. The obtained data indicated that kusunokinin performed antiproliferation and 
antimigration activities in both in vitro and in vivo. The outcome from this preliminary study provide the 
information necessary for designing the group of treatment and size of animal in the main trial for further 
investigate on the anticancer activity of kusunokinin. 
Keywords:  anticancer, anti-migration, kusunokinin 
 

1. บทน า 
การรักษามะเร็งเตา้นมดว้ยการใชเ้คมีบ าบดัเป็นการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต่ยงัพบว่าผูป่้วยจ านวนมาก

ไดรั้บผลขา้งเคียงจากการใชย้า เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน ปากแห้ง ผมร่วง ติดเช้ือง่าย ซีด และเลือดออกง่าย เป็นตน้ (ศิริ
มาศและวิจิตรา, 2551) ส่งผลให้การรักษาโรคมะเร็งเตา้นมมกัไม่ประสบผลส าเร็จ และนอกจากนั้นยงัมีรายงานถึงการ
ด้ือยาร่วมดว้ย จากปัญหาดงักล่าว ในปัจจุบนัจึงไดมี้การน าสารสกดัจากพืชสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการ
เจริญของเซลลม์ะเร็งมาใช ้ซ่ึงเป็นอีกแนวทางในการรักษาโรคมะเร็ง และลดการด้ือยา  

พริกไทย (Piper nigrum) เป็นเคร่ืองเทศรสเผด็ท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร และมีประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ 
โดยพริกไทยปรากฏเป็นส่วนผสมในต ารับยาหลายชนิด เช่น ต ารับยาเลือด ต ารับยาจุกเสียด ต ารับยาแกก้ษยั ต ารับยา
แกท้างเสมหะ หอบหืด ต ารับยาแกซ้าง ต ารับยาแกริ้ดสีดวง เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการศึกษาฤทธ์ิของพริกไทย และพบว่า
สารออกฤทธ์ิส าคญัในพริกไทย ประกอบดว้ย  อลัคาลอยด ์ลิกแนน และเทอร์ปีน (Parmar et al., 1997) สารพิเพอรีน 
(piperine) เป็นสารในกลุ่มอลัคาลอยดท่ี์พบมากท่ีสุดในพริกไทยด า โดยมีรายงานการศึกษาฤทธ์ิตา้นมะเร็งชนิดต่างๆ 
ของสารพิเพอริน เช่น พบว่าสารสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเล้ียงชนิด LNCaP, 
PC-3 และ DU-145 โดยลดระดับโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการเจริญเติบโต ได้แก่ p-STAT3 และ NF-kB 
(Abhilash et al., 2013) ในเซลล์มะเร็งเตา้นมกลุ่ม triple-negative breast cancer (TNBC) พบว่าสารพิเพอรินสามารถ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตและการเคล่ือนท่ีของเซลล์ โดยเพ่ิมระดบัโปรตีน p21 ลดระดบัโปรตีน MMP-2 และ MMP-9 
(Greenshields et al., 2015) นากจากน้ียงัพบว่าสารพิเพอรินมีความเป็นพิษต่อเซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 
ไดค่้า IC50 เท่ากบั 9.80 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (Sakpakdeejaroen & Itharat, 2009) แต่ทั้งน้ีพบว่าเม่ือให้สารพิเพอริน
แก่หนูทดลองจะมีความเป็นพิษต่อระบบภูมิคุม้กนั มา้ม ต่อมไทมสั ต่อมน ้าเหลือง (Dogra, Khanna & Shanker, 2004) 
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และเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ของหนู (Daware, Mujumdar & Ghaskadbi, 2000) ในปัจจุบนัจึงมีการศึกษาสารสกดั
จากพริกไทยด าท่ีแยกพิเพอรีนออก (piperine free P. nigrum extract; PFPE) พบว่า PFPE มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MDA-MB-468 และ MCF-7 (Sriwiriyajan, Ninpesh, Sukpondma, Nasomyon, & 
Graidist, 2014) และสามารถลดขนาดของกอ้นมะเร็งและลดอุบติัการณ์การเกิดมะเร็งเตา้นมในหนูทดลองได ้โดยสาร 
PFPE มีผลลดระดบัโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ c-Myc, VEGF และ topoisomerase II  และ
มีผลต่อโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตายของเซลล์ โดยลดระดบัโปรตีน bcl-2 และเพ่ิมระดบัโปรตีน p53 และ 
bax (Deng, Sriwiriyajan, Tedasen, Hiransai, & Graidist, 2016; Sriwiriyajan et al., 2016)  

เม่ือน า PFPE ไปผา่นกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิ (การแยกส่วนประกอบ และการตรวจสอบเอกลกัษณ์) จะ
ไดส้ารคูซูโนไคนิน (kusunokinin) (Sriwiriyajan, Sukpondma, Srisawat, Madla, & Graidist, 2017) ทั้งน้ีสารคูซูโนไค
นินสามารถสกดัไดจ้ากพืชหลายชนิด เช่น Aristolochia cymbifera, Wikstromia indica, Haplophyllum vulcanicum 
และ Wikstroemia sikokiana (Awale et al., 2014; Belkis, Tekant, Daniel & Manfr, 1996; Tomoya, Toshiaki and 
Mikio, 2000) ปัจจุบนัมีรายงานการศึกษาฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินในดา้นต่างๆ เช่น เป็นพิษต่อปรสิต Trypanosoma 
cruzi โดยให้ค่า IC50 ต่อปรสิตในระยะท่ีอยูภ่ายในเซลล ์(amastigotes) เท่ากบั 17 ไมโครโมลาร์ และต่อปรสิตท่ีอยู่ใน
กระแสเลือด (trypomastigotes) เท่ากบั 51 ไมโครโมลาร์ (de Barros et al., 2005; Sartorelli, Carvalho, Reimão, 
Lorenzi, & Tempone, 2010) ในดา้นการศึกษาฤทธ์ิตา้นมะเร็งพบว่าสารคูซูโนไคนินท่ีแยกไดจ้ากพริกไทยด ามีความ
เป็นพิษต่อเซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 และ MDA-MB-468 ไดค่้า IC50 เท่ากบั 4.37 และ 3.19 ไมโครโม
ลาร์ ตามล าดับ โดยกลไกการออกฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินต่อเซลล์มะเร็งคือ (1) ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลม์ะเร็งเตา้นม โดยลดระดบัโปรตีน topoisomerase II เพ่ิมระดบัโปรตีน p21 (2) ชกัน าให้เซลล์เกิดกระบวนการ
ตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส (apoptosis) โดยลดระดับโปรตีน bcl-2 และเพ่ิมระดับของโปรตีน p53, bax, 
cytochrome c, caspase-3, caspase-7 และ caspase-8 (Sriwiriyajan et al., 2017)  

ผลจากรายงานวิจยัท่ีผ่านมาในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าสารคูซูโนไคนินมีฤทธ์ิตา้นการเจริญเติบโต

ของเซลลม์ะเร็ง และเหน่ียวน าให้เกิดการตายของเซลลแ์บบอะพอพโทซิส การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้

เพ่ือศึกษาคุณสมบติัในการรักษามะเร็งเตา้นมของสารคูซูโนไคนินในสัตวท์ดลอง (in vivo) ท่ีถูกเหน่ียวน าให้เป็น

มะเร็งดว้ยสาร NMU ตลอดจนศึกษากลไกระดับโมเลกุลและการเปล่ียนแปลงของระดบัโปรตีนท่ีเก่ียวข้องใน

กระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนการเคล่ือนท่ีของเซลล ์โดยน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการออกแบบการทดลองเพ่ือ

ศึกษาฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินในการรักษามะเร็งเตา้นมท่ีมีจ  านวนสัตวท์ดลองต่อกลุ่มเพ่ิมข้ึนต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินในการยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-

7 ดว้ยวิธี Wound healing assay 
2. เพ่ือศึกษาคุณสมบติัในการรักษามะเร็งเตา้นมของสารคูซูโนไคนินในหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าดว้ยสาร 

NMU และศึกษาระดบัโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเจริญเติบโต (proliferation) และกระบวนการเคล่ือนท่ีของ
เซลล ์(migration) ในกอ้นมะเร็งดว้ยวิธี Western blot analysis 
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3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 สารคูซูโนไคนิน 
สารคูซูโนไคนินท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นสารบริสุทธ์ิท่ีสกดัจากพริกไทยด า โดยใชว้ิธีการสกดัและท าบริสุทธ์ิ 

ตามวิธีการของ Sriwiriyajan และคณะ (2017) โครงสร้างสารดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 โครงสร้างทางเคมีของสารคูซูโนไคนิน 
3.2 การเลีย้งเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลีย้งชนิด MCF-7 
เล้ียงเซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 ดว้ยอาหาร Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium 

(RPMI 1640) ท่ีมี penicillin ความเขม้ขน้ 50 หน่วยต่อมิลลิลิตร streptomycin ความเขม้ขน้ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
fetal bovine serum ความเขม้ขน้ร้อยละ 10 และ L-glutamine ความเขม้ขน้ร้อยละ 1 โดยเล้ียงเซลล์ในตูบ่้มท่ีอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 และความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 80 

3.3 การศึกษาฤทธิ์ของสารคูซูโนไคนินต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธี Wound healing 
assay 

เล้ียงเซลล ์MCF-7 จ  านวน 8 x 105 เซลลต่์อหลุม ในจานเพาะเล้ียงแบบ 12 หลุม  บ่มในตูเ้พาะเล้ียงเซลล์เป็น
เวลา 1 คืน จากนั้นขดูเซลลด์ว้ยทิปขนาด 200 ไมโครลิตร ให้เป็นแนวเส้นตรงผ่านกลางหลุม และลา้งเศษเซลล์ท่ีขูด
ออกดว้ยสารละลาย phosphate buffer saline (PBS) เติมอาหารเล้ียงเซลล์ (กลุ่มควบคุม) และอาหารเล้ียงเซลล์ท่ีผสม
สารคูซูโนไคนินท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ดงัน้ี 0.286, 0.571 และ 0.857 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร น าเซลล์ไปถ่ายรูปดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์แบบหัวกลบั (inverted microscope) และท าการวดัความกวา้งของรอยแผลท่ีขูดท่ีเวลา 0 ชัว่โมง น า
เซลลไ์ปบ่มในตูเ้พาะเล้ียงเซลล์ และถ่ายรูปเซลล์ในช่วงเวลาต่างๆ ไดแ้ก่ 24, 48 และ 72 ชัว่โมง แลว้จึงค านวณเป็น
ร้อยละของการเคล่ือนท่ีของเซลลโ์ดยใชว้ิธีค  านวณของ Li และคณะ (2017) แสดงดงัสมการ 

 

                              
                                                   

                         
 

 

Wound healing width at t0 คือ ความกวา้งของรอยแผลท่ีขดูท่ีเวลา 0 ชัว่โมง 
Wound healing width at t1 คือ ความกวา้งของรอยแผลท่ีขดูท่ีเวลาต่างๆ (24 48 และ 72 ชัว่โมง) 

3.4 สัตว์ทดลอง และก้อนมะเร็งเต้านม  
กอ้นมะเร็งเตา้นมท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นกอ้นมะเร็งเตา้นมท่ีไดจ้ากการศึกษาเบ้ืองตน้ (preliminary study) 

ภายใตโ้ครงการวิจยัเร่ือง “ฤทธ์ิของสาร kusunokinin จากพริกไทยด าในหนูขาวท่ีถูกกระตุน้ให้เป็นมะเร็งเตา้นม (Ref. 
01/59)” ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชส้ัตวท์ดลองมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การ
ดูแลและปฏิบติัต่อสัตวท์ดลอง เป็นไปตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวท์ดลองแห่งชาติ 
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หนูขาวสายพันธุ์ Sprague – Dawley เพศเมียถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งเต้านมด้วยสาร N-nitroso-N-
methylurea (NMU) หลงัจากตรวจพบกอ้นมะเร็ง หนูขาวจะไดรั้บยาเคมีบ าบดั (doxorubicin) หรือสารคูซูโนไคนิ
นในขนาดท่ีแตกต่างกนั บนัทึกการเปล่ียนแปลงขนาดของกอ้นมะเร็งเตา้นม และเก็บกอ้นมะเร็งเตา้นมหลงัส้ินสุดการ
ทดลอง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีสนใจดว้ยวิธี Western blotting โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 6 กลุ่ม และให้
สารทดสอบตามแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี (1) กลุ่ม Normal หนูกลุ่มน้ีไม่ถูกเหน่ียวน าให้เกิดมะเร็ง เล้ียงโดยให้อาหาร
และน ้าตามสภาวะปกติ (2) กลุ่ม Control เหน่ียวน าให้เกิดมะเร็งดว้ยสาร NMU แต่ไม่ให้สารชนิดใดเพ่ิม (3) กลุ่ม Dox 
3 เหน่ียวน าให้เกิดมะเร็งดว้ยสาร NMU และให้ doxorubicin ขนาด 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั กลุ่มท่ี (4)-(6) 
เหน่ียวน าให้เกิดมะเร็งดว้ยสาร NMU และให้สาร kusunokinin ขนาด 2.25 4.5 และ 9.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนัก
ตวั ตามล าดบั 

3.5 การศึกษาระดับของโปรตนีทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนการเคลื่อนที่ของเซลล์
ด้วยวธิี Western blot analysis  

เก็บกอ้นมะเร็งเตา้นมในหนูกลุ่มท่ี 2 ถึง 6 มาสกดัและแยกโปรตีนตามวิธีการของ Sriwiriyajan และคณะ 
(2015) โดยในการศึกษาคร้ังน้ีใช ้primary  antibody ท่ีจ  าเพาะต่อโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ 
Wnt-4, c-Src, Erk1/2 และ Cyclin D1 โปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของเซลล์ ไดแ้ก่ E-cadherin, MMP-2 และ 
MMP-9 โดยใช ้GAPDH เป็น internal control และบ่มดว้ย secondary antibody เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนั้นน าเมม
เบรนไปประกบฟิล์มเพ่ือดูระดบัของโปรตีนหรือน าไปวดัดว้ยเคร่ือง fusion FX CCD น าผลท่ีไดไ้ปวดัความเขม้ขน้
ของแถบโปรตีน (band intensity) ดว้ยโปรแกรม Image J 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
ร้อยละการเคล่ือนท่ีของเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 รายงานเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (mean ± S.D.) ระดบัของโปรตีนรายงานเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± S.D.) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลระหว่างหนูกลุ่ม control และกลุ่ม treatment โดยใช ้One way ANOVA หาก p-
value ≤ 0.05 ถือว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

4. ผลการวจิัย 
  4.1 ฤทธิ์ของสารคูซูโนไคนินต่อการยบัยั้งการเคลือ่นทีข่องเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลีย้งชนิด MCF-7 

Wound healing assay เป็นวิธีการท่ีศึกษาการเคล่ือนท่ีของเซลลผ์า่นช่องว่าง โดยท าการขูดตรงบริเวณกลาง
เซลล ์ถา้เซลลมี์การเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนช่องว่างท่ีขดูก็จะแคบลง จากการศึกษากระบวนการเคล่ือนท่ีของเซลล์มะเร็งเตา้
นมชนิด MCF-7 ดว้ยวิธี Wound healing assay พบว่าเซลลใ์นกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารเล้ียงเซลล ์(control) มีค่าร้อยละการ
เคล่ือนท่ีของเซลล์ท่ีชัว่โมงท่ี 72 เท่ากบั 59.39 ส่วนเซลล์ในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารเล้ียงเซลล์ท่ีผสมสารคูซูโนไคนินท่ี  
ความเขม้ขน้ 0.286, 0.571 และ 0.857 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าร้อยละการเคล่ือนท่ีของเซลล์ เท่ากบั 54.09, 47.24 
และ 41.79 ตามล าดบั จากผลการศึกษาจะเห็นว่าสารคูซูโนไคนินสามารถยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลล์มะเร็งได ้ซ่ึงผล
การยบัย ั้งเป็นไปตามความเขม้ขน้ของสารท่ีเพ่ิมข้ึน ดงัรูปท่ี 2 ดงันั้นสารคูซูโนไคนินอาจช่วยลดการแพร่กระจายของ
เซลลม์ะเร็งไปยงัส่วนต่างๆได ้
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รูปท่ี 2 (ก) ฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินต่อการยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลล์ MCF-7 ดว้ยวิธี Wound healing assay (ข) 
ร้อยละการเคล่ือนท่ีของเซลล ์MCF-7 ท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินในระดบัความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนั รายงานเป็นค่าเฉล่ีย 
± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± S.D.) (N=3) 

4.2 ฤทธิ์ของสารคูซูโนไคนินต่อการยบัยั้งการเจริญของก้อนมะเร็งเต้านมในหนูขาว 
หลงัจากตรวจพบกอ้นมะเร็งเตา้นม หนูขาวจะไดรั้บยาเคมีบ าบดั (doxorubicin) และสารคูซูโนไคนินขนาด

ต่างๆ เป็นระยะเวลา 14-22 วนั ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าขนาดของกอ้นมะเร็งในหนูขาวกลุ่มท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัหรือ
สารคูซูโนไคนิน มีขนาดเล็กกว่ากอ้นมะเร็งในกลุ่ม control อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p˂0.05) จากรูปท่ี 3 จะเห็นได้
ว่ากอ้นมะเร็งในหนูขาวกลุ่ม control มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ tumor volume สูงท่ีสุด (~ 360 mm3/Day) ในขณะท่ีหนูท่ี
ได้รับสารคูซูโนไคนินมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ tumor volume อยู่ในช่วง 10-30 mm3/Day ส่วนหนูขาวท่ีได้รับ 
doxorubicin พบว่าปริมาตรของกอ้นมะเร็งเพ่ิมข้ึนและเร่ิมลดลงหลงัจากไดรั้บยาเป็นเวลา 11 วนั จากผลการศึกษาจะ
เห็นว่าสารคูซูโนไคนินมีฤทธ์ิในการควบคุมการเจริญเติบโตของกอ้นมะเร็งได ้

 
รูปท่ี 3 ผลของสารคูซูโนไคนินต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของกอ้นมะเร็งในหนูขาวท่ีไดรั้บการกระตุน้ให้เป็นมะเร็ง
ดว้ยสาร NMU 

4.3 ฤทธิ์ของสารคูซูโนไคนินต่อระดับของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนการ
เคลือ่นทีข่องเซลล์ ในก้อนมะเร็งเต้านมของหนูขาวทีไ่ด้รับสาร NMU  

น ากอ้นมะเร็งมาสกดัโปรตีนและตรวจสอบระดบัของโปรตีนท่ีสนใจดว้ยวิธี Western blot analysis โดยจาก
การศึกษาโปรตีนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโต พบว่าในหนูกลุ่มท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินขนาด 2.25 มี
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ระดับโปรตีน Cyclin D1 และ Wnt-4 ลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ส าหรับโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการเคล่ือนท่ีของเซลล์ พบว่าในหนูกลุ่มท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินขนาด 2.25 และ 9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น ้าหนกัตวั มีระดบัโปรตีน E-cadherin ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนหนูกลุ่มท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนิ
นขนาด 4.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั พบว่ามีระดบั E-cadherin เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัโปรตีน MMP-2 และ MMP-9 เพ่ิมข้ึน ในหนูกลุ่มท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินขนาด 2.25-9 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั และลดลงเล็กนอ้ยในหนูกลุ่มท่ีไดรั้บ doxorubicin ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 ระดบัของโปรตีนในกอ้นมะเร็งของหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าให้เป็นมะเร็งดว้ยสาร NMU (ก และ ค) ผลการ
ตรวจสอบระดับของโปรตีนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนการเคล่ือนท่ีของเซลล์ด้วยวิธี 
Western blot  analysis (ข และ ง) ระดบัของโปรตีนรายงานเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) 
 

5. การอภปิรายผลและบทสรุป 
การน าสารส าคญัจากพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ มาใชใ้นการรักษามะเร็ง นับเป็นแนวทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถ

น ามาใชก้บัผูป่้วยเพ่ือลดปัญหาเก่ียวกบัอาการขา้งเคียงท่ีพบ และการด้ือยา รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาให้ดี
ยิง่ข้ึน จากการศึกษาก่อนหนา้น้ีพบว่าสารคูซูโนไคนินเป็นสารบริสุทธ์ิชนิดลิกแนนจากพริกไทยด า มีความเป็นพิษต่อ
เซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MDA-MB-468 และ MCF-7 ท าให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโต และเหน่ียวน าให้เกิด
การตายของเซลลแ์บบอะพอพโทซิส (Sriwiriyajan et al., 2017) จากการศึกษาเพ่ิมเติม พบว่าสารคูซูโนไคนินสามารถ
ยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 โดยผลการยบัย ั้งเป็นไปตามความเขม้ขน้ของสารท่ี
เพ่ิมข้ึน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดง่้าย บ่งบอกว่าสาร
คูซูโนไคนินจากพริกไทยด ามีฤทธ์ิต้านมะเร็งเต้านม น ามาสู่การศึกษาเบ้ืองต้น (preliminary study) ท่ีลงลึกใน
สัตวท์ดลอง (in vivo) โดยท าการศึกษาฤทธ์ิต้านมะเร็งเตา้นมของสารคูซูโนไคนินจากพริกไทยด าในหนูขาวท่ีถูก
เหน่ียวน าให้เกิดมะเร็งดว้ยสาร NMU  
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ผลการศึกษาพบว่าสารคูซูโนไคนินจากพริกไทยด าสามารถควบคุมอตัราการเพ่ิมข้ึนของปริมาตรกอ้นมะเร็ง
ได ้โดยหนูขาวท่ีไดรั้บสารคูซูโนไคนินมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของปริมาตรกอ้นมะเร็งอยูใ่นช่วง 10-30 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร
ต่อวนั ในขณะน้ีหนูขาวกลุ่ม control (กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บสารใดๆ เพ่ิม) มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของปริมาตรกอ้นมะเร็ง  360 
ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อวนั ดังนั้ นฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินจากพริกไทยด าจึงอาจมีผลเก่ียวข้องกับการรบกวน
กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง จึงท าการสกัดโปรตีนจากกอ้นมะเร็งเพ่ือศึกษาระดับโปรตีนท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการเจริญเติบโต จากการศึกษาจะเห็นว่า doxorubicin และสารคูซูโนไคนินขนาด 2.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น ้ าหนักตัว สามารถลดระดับโปรตีน Wnt-4 และ Cyclin D1 ซ่ึงโปรตีน Wnt-4 หรือโมเลกุลบางอย่างท่ีเป็น
ส่วนประกอบของวิถีสัญญาณน้ีจะท าหนา้ท่ีเพ่ิมการแสดงออกของ Cyclin D1 ดงันั้นการลดระดบัของโปรตีน Wnt-4 
อาจมีผลให้ระดบั Cyclin D1 ลดลงไปดว้ย ท าให้เซลลห์ยดุอยูใ่นระยะ G1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sriwiriyajan 
และคณะ (2017) ท่ีศึกษาฤทธ์ิตา้นมะเร็งของสารคูซูโนไคนินในระดบัเซลล์ พบว่าสารสามารถท าให้เซลล์หยุดอยู่ใน
ระยะ G2/M และเม่ือศึกษากลไกระดบัโมเลกุลพบว่าสารคูซูโนไคนินสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตและเหน่ียวน าให้
เซลลเ์กิดกระบวนการตายแบบอะพอพโทซิส โดยลดระดบัโปรตีน topoisomerase II และเพ่ิมระดบัโปรตีน p21 ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดความเสียหายของ DNA ส่งผลให้วฎัจกัรเซลลห์ยดุลง จากนั้น p53 จะกระตุน้กระบวนการอะพอพโทซิสเพ่ือ
ท าลายเซลลท่ี์มีความเสียหายต่อไป จึงส่งผลให้กอ้นมะเร็งเตา้นมของหนูในกลุ่มท่ีไดรั้บ doxorubicin หรือสารคูซูโน
ไคนินมีขนาดลดลง ซ่ึงผลท่ีได้ยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาฤทธ์ิต้านมะเร็งของสารโพโดฟิลโลทอกซิน 
(Podophyllotoxin) ซ่ึงเป็นสารท่ีมีโครงสร้างใกล้เคียงกับสารคูซูโนไคนิน ท่ีสกัดได้จากรากของพืชในกลุ่ม 
Podophyllum เช่น P. peltatum, P. emodii และ P. hexandrum (Cragg & Newman, 2005) ซ่ึงพบว่าสารโพโดฟิลโล 
ทอกซินสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งกระเพาะอาหารชนิด SGC7901 โดยท าให้เซลลห์ยุดอยู่ในระยะ 
G2/M ส่งผลให้วฎัจกัรเซลลห์ยดุลง (Zhang, Zhou, Liu, Chen, & Yang, 2008) 

ทั้งน้ีจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาผลของสารคูซูโนไคนินต่อระดบัของโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
เจริญเติบโต สามารถน าไปออกแบบการทดลองในคร้ังต่อไป โดยท าการออกแบบให้ doxorubicin ร่วมกบัสารคูซูโน
ไคนินในสัตว์ทดลอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษาฤทธ์ิตา้นมะเร็งของสารคูซูโนไคนินให้ดียิ่งข้ึน ดังเช่น
การศึกษาของ Girish และคณะ (2004) พบว่าการให้สารสกดัจากเมล็ดองุ่น grape seed extract (GSE) ขนาด 100 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ร่วมกบั doxorubicin ขนาด 25-75 นาโนโมลาร์ สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง
เตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 โดยท าให้เซลล์หยุดอยู่ในระยะ G1 นอกจากน้ียงัพบว่าในเซลล์มะเร็งเตา้นมเพาะเล้ียง
ชนิด MDA-MB-468 การให้ GSE ร่วมกบั doxorubicin สามารถเพ่ิมเซลล์ในระยะ G1 ได้อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการให้ doxorubicin เพียงตวัเดียว 

สืบเน่ืองจากผลการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่าสารคูซูโนไคนินสามารถยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลลม์ะเร็ง
เตา้นมเพาะเล้ียงชนิด MCF-7 จึงไดท้  าการวิเคราะห์ระดบัโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของเซลล์ในกอ้นมะเร็ง
เตา้นม ทั้งน้ีการศึกษากลไกการเคล่ือนท่ีในระดบัโมเลกุลจ าเป็นตอ้งพิจารณาโปรตีน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) E-cadherin ซ่ึง
เป็นโปรตีนท่ีท าหนา้ท่ียดึเกาะระหว่างโมเลกุล (van Roy & Berx, 2008) ดงันั้นการสูญเสียหน้าท่ีหรือการลดปริมาณ
ของ E-cadherin จะชกัน าให้เกิดกระบวนการ epithelial mesenchymal transition (EMT) (Larue & Bellacosa, 2005) 
ท  าให้เซลลมี์การแพร่กระจายไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้(2) MMP-2 และ MMP-9 เป็นโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีในการ
ย่อยโครงสร้างของผนังเซลล์ ส่งผลให้เซลล์มะเร็งสามารถลุกลามจากเซลล์หน่ึงไปยงัอีกเซลล์หน่ึงได้ (Roomi, 
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Monterrey, Kalinovsky, Rath & Niedzwiecki, 2008) ดงันั้นจากผลการยบัย ั้งการเคล่ือนท่ีของเซลล์ ระดบัโปรตีน E-
cadherin ควรคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน ส่วน MMP-2 และ MMP-9 ควรลดลง ซ่ึงจากการศึกษาระดบัของโปรตีนทั้ง 2 กลุ่ม ใน
กอ้นมะเร็งเตา้นมพบว่าสารคูซูโนไคนินขนาด 4.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถเพ่ิมระดบั E-cadherin ส่วนยาเคมี
บ าบดัสามารถลดระดบั MMP-2 และ MMP-9 ได ้ 

จากผลการศึกษาเบ้ืองต้นในสัตว์ทดลองสรุปได้ว่าสารคูซูโนไคนินมีฤทธ์ิในการต้านมะเร็งเต้านมใน
สัตวท์ดลอง เน่ืองจากสามารถเหน่ียวน าให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโต โดยลดระดบัโปรตีน Wnt-4 และ Cyclin D1 
และยบัย ั้งกระบวนการเคล่ือนท่ีของเซลล์โดยเพ่ิมระดบัโปรตีน E-cadherin ส่วน doxorubicin สามารถลดระดับ
โปรตีน MMP-2 และ MMP-9 ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นว่าการให้ยาเคมีบ าบดัและสารคูซูโนไคนินมีผลเปล่ียนแปลง
ระดบัของโปรตีนท่ีต่างชนิดกนั แต่ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเบ้ืองตน้ (preliminary study) ขอ้มูลท่ีได้
อาจจะยงัไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษากลไกของสารเพ่ิมเติม และโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะออกแบบ
การทดลองโดยให้ doxorubicin  ร่วมกบัสารคูซูโนไคนินในขนาดต่างๆ เพ่ือพฒันาเป็นยาในการรักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้
นมต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ท าการศึกษาฤทธ์ิของสารคูซูโนไคนินในสัตวท์ดลองท่ีมีจ  านวนสัตวท์ดลองต่อกลุ่มเพ่ิมข้ึน โดยอาศยัขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการศึกษาเบ้ืองตน้ไปใชใ้นการออกแบบการทดลอง ซ่ึงใชก้ารทดลองแบบ complete randomized design โดย
แบ่งการทดลองเป็น (1) หนูกลุ่มปกติ (2) หนูท่ีไดรั้บการกระตุน้ดว้ยสาร NMU (3) หนูท่ีไดรั้บการกระตุน้ดว้ยสาร 
NMU และไดรั้บสารคูซูโนไคนินขนาดต่างๆ (4) หนูท่ีไดรั้บการกระตุน้ดว้ยสาร NMU และไดรั้บ doxorubicin (5) 
หนูท่ีไดรั้บการกระตุน้ดว้ยสาร NMU ร่วมกบัสารคูซูโนไคนินขนาดต่างๆ ค านวณจ านวนสัตวท์ดลองท่ีใชด้งัสมการ 

n = 2[((Zα∕2 + Zβ) )/2]2 
โดย  - Zα/2 คือ ค่าคงท่ีจากตาราง Z ตามค่า α = 1.96 

 - Zβ  คือ ค่าคงท่ีจากตาราง Z ตามค่า power การกระตุน้ให้เกิดมะเร็งเตา้นมดว้ยสาร NMU สามารถท าให้เกิด

มะเร็งในสัตวท์ดลองชนิด SD rats เพศเมียได ้80% = 1.28 

 - D คือ ค่า effect size ในท่ีน้ี คือ ค่าเปอร์เซ็นตก์ารลดขนาดกอ้นในกลุ่มทดลองเทียบกบักลุ่มควบคุม = 0.5 

 -  คือ ค่า standard deviation ของกลุ่มควบคุม = 1 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการยบัย ั้งการฟักของไข่ยงุลายบา้นโดยสารละลายยาไอเวอร์เม็คติน โดย

ใชค้วามเขม้ขน้ต่างกนัตามกลุ่มการทดลอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ (1) ความเขม้ขน้ 0 ppm, (2) 0.001 ppm, (3) 
0.01 ppm, (4) 0.1 ppm, (5) 1 ppm, และ (6) 10 ppm ตามล าดบั การทดลองน้ีด าเนินการโดยใชไ้ข่ยุงลายบา้น 25 ฟอง/
กลุ่ม (ท า 3 ซ ้า) แช่ลงในสารละลายไอเวอร์เม็คตินนาน 48 ชัว่โมง จากนั้นท าการตรวจนับไข่ยุงท่ีฟัก ผลการทดลอง
พบว่า เม่ือครบ 48 ชัว่โมง พบการฟักของไข่ยุงลายในกลุ่ม 0 ppm, 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, และ 10 
ppm เป็นจ านวน 20+0.00, 8.33+7.57, 7.33+0.58, 6.33+1.53, 5.67+4.16, and 4.33+5.13 ฟอง ตามล าดบั จากการ
ค านวณอตัราการยบัย ั้งการฟักออกจากไข่ของแต่ละกลุ่มขา้งตน้ พบว่ามีค่าเป็น 0%, 58.35%, 63.35%, 68.35%, 71.65, 
และ 78.35% ตามล าดบั ค่าการยบัย ั้งการฟัก (IC50) ของการทดลองน้ี มีค่านอ้ยกว่า 0.001 ppm จากการวิจยัน้ีสรุปไดว้่า 
สารละลายไอเวอร์เมค็ติน ให้ผลการยบัย ั้งการฟักของไข่ยงุลายบา้น 
ค าส าคญั:  ไอเวอร์เมค็ติน, ยงุลายบา้น, การฟักของไข่ 

ABSTRACT 
This study aimed to investigate the hatching inhibitory effect on eggs of Aedes aegypti mosquito of 

Ivermectin solution. According to concentration of  Ivermectin solution, the experimental groups were divided into 
6 groups including (i) 0 ppm, (ii) 0.001 ppm, (iii) 0.01 ppm, (iv) 0.1 ppm, (v) 1 ppm, and (vi) 10 ppm respectively. 
Twenty five eggs of mosquito were submerged in 150 mL of Ivermectin solutions for 48 hours. The experiment in 
each group was triplicates. The number of hatched eggs at 48 hours among groups of 0 ppm, 0.001 ppm, 0.01 ppm, 
0.1 ppm, 1 ppm, and  10 ppm Ivermectin were 20+0.00, 8.33+7.57, 7.33+0.58, 6.33+1.53, 5.67+4.16, and 
4.33+5.13 respectively. Moreover, the percentage of hatching inhibition were 0%, 58.35%, 63.35%, 68.35%, 71.65, 
and 78.35% respectively. The IC50 of Ivermection for Aedes eggs hatching was less than 0.001 ppm. These findings 
suggested that Ivermection solution  inhibits the hatching of Aedes eggs into larvae. 
Keywords:  Ivermectin, Aedes aegypti, Egg hatching 
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1. บทน า 
 ยงุเป็นแมลงท่ีมีขนาดเล็ก พบไดท้ัว่ไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในโลกน้ีมียงุประมาณ 3,450 ชนิด ส่วนใน
ประเทศไทยพบว่ามียุงอย่างน้อย 412 ชนิด มีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปคือ ยุงลาย (Aedes) ยุงร าคาญ (Culex) 
ยงุกน้ปล่อง (Anopheles) ยงุเสือ (Mansonia) และยงุยกัษห์รือยงุชา้ง (Toxorhynchites) (อนุลกัษณ์, 2555) ยุงเป็นแมลง
ท่ีมีอันตรายแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก โดยยุงแต่ละชนิดเป็นพาหะในการน าโรคท่ีส าคัญทางสาธารณสุข เช่น 
ยงุกน้ปล่องเป็นพาหะน าโรคมาลาเรีย โดยมีผูป่้วยทัว่โลก 212 ลา้นราย และท าให้เสียชีวิตไดม้ากกว่า 400,000 รายต่อ
ปีทัว่โลก  ซ่ึงการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดในเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 5 ปี (WHO, 2016) ในประเทศไทยพบผูป่้วยคนไทย 
5,367 ราย เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ลดลง 28.25% และมีผูป่้วยต่างชาติ 2,608 ราย เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ลดลง 37.25%  ยุงลาย ( Aedes aegypti, และ Aedes albopictus ) เป็นพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก 
โดยอุบติัการณ์ของโรคไขเ้ลือดออกทัว่โลกเพ่ิมข้ึน 30 เท่าในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา โดยมีผูติ้ดเช้ือเดงก่ีทัว่โลกเฉล่ีย
ประมาณ 390 ลา้นรายต่อปีและมี 96 ลา้นราย ท่ีมีอาการทางคลินิก (WHO, 2017) ในประเทศไทยพบอตัราป่วยต่อ
แสนประชากร 50.85 รายและอตัราตายต่อแสนประชากร 0.07 ราย (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง, 2560) และอีก
หลายประเทศมีการรายงานการระบาดคร้ังแรกของโรค Zika, dengue, chikungunya และไขเ้หลือง (WHO, 2017) ยุง
ร าคาญเป็นพาหะน าโรคไวรัสไขส้มองอกัเสบ (JE) และโรคเทา้ชา้ง  ยุงเสือเป็นพาหะของโรคเทา้ชา้ง โดยทัว่โลกมี
ประชากรประมาณ 1.4 พนัลา้นคน ใน 13 ประเทศท่ีเส่ียงต่อการเป็นโรคเทา้ชา้ง  ปัจจุบนัมีผูติ้ดเช้ือพยาธิโรคเทา้ชา้ง
มากกว่า120 ลา้นคน ประมาณ 40 ลา้นคน มีอาการแสดงของโรคเทา้ชา้ง โดยในประเทศไทยพบพยาธิโรคเทา้ชา้ง ๒ 
ชนิด ไดแ้ก่ Wuchereria bancrofti พาหะหลกั คือ ยงุลายป่า (Aedes nevius) พบจงัหวดัชายแดนไทยพม่า และ Brugia 
malayi มีพาหะหลกัคือ ยุงเสือ (Mansonia bonnea) มีความชุกของโรคเทา้ชา้ง 0.36 ต่อประชากรแสนคน พบผูป่้วย
โรคเทา้ชา้งคนไทยเพียงจงัหวดันราธิวาส (Nithikathkul & Saichua, 2006)  

จากสถานการณ์การติดต่อของโรคท่ีน าโดยยงุพาหะ ท่ีมีการแพร่กระจายในหลายประเทศวิธีการท่ีใชใ้นการ
ควบคุมยุงพาหะนั้นมีหลายวิธี ไดแ้ก่ การควบคุมโดยใชส้ารเคมี (Chemical control) ตวัอย่างสารเคมีท่ีมีการใชเ้ช่น 
กลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต (Organophosphorus Compounds) ซ่ึงน ามาใช้ แทนสารเคมีกลุ่มออร์แกนโนคลอรีน 
สารเคมีกลุ่มน้ีมีราคาแพง มีฤทธ์ิตกคา้งประมาณ3-5 เดือน สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroid 
Compounds) สารเคมีกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิค่อนขา้งดีในการก าจดัยุงพาหะ มีพิษต่อคนหรือสัตว์เล้ียงลูกดว้ยนมน้อย แต่มี
ขอ้เสียคือ ฤทธ์ิตกค้างค่อนขา้งสั้ น ตอ้งพ่นทุกสัปดาห์ และแมลงสร้างความตา้นทาน การควบคุมโดยใชว้ิธีทาง
ชีววิทยา (Biological control) เช่น ลูกน ้ ายุงยกัษ์ (Toxorhynchites), หนอนพยาธิ (Nematode), ปลากินลูกน ้ า 
(Larvivorous fish) โดยการใชส่ิ้งมีชีวิตเหล่าน้ี จะตอ้งมีปริมาณมากเพียงพอในการก าจดัลูกน ้ ายงุ แบคทีเรีย (Bacteria) 
โดยใช ้Bacillus thuringiensis serotype H-14 (หรือ israelensis) เรียกย่อว่า Bti สารพิษน้ีสามารถย่อยสลายเองใน 
ธรรมชาติ แต่ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนในธรรมชาติได ้ตอ้งใชอ้ย่างสารเคมีก าจดัแมลง, เช้ือรา ในสกุล Tolypocladium, 
Penicillium สามารถท าให้ลูกน ้ าตายได ้แต่มีปัญหาในการผลิตทางอุตสาหกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิต และรูปแบบการ
ผลิตท่ีเหมาะสม การควบคุมโดยวิธีทางพนัธุกรรม (Genetic control) วิธีการน้ีไม่ท าให้ยงุตาย แต่ยุงจะถูกควบคุม เช่น 
ยงุตวัผูถู้กท าให้เป็นหมนั โดยการผา่นกมัมนัตรังสีหรือโดยใชส้ารเคมี แต่สารเคมีมกัมีพิษต่อสัตวเ์ลือดอุ่น ท าให้เกิด
ปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติเสียสมดุล (อุษาวดี, 2544)  
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Ivermectin เป็นยารักษาโรคหนอนพยาธิตวักลม (Foley, Bryan, & Lawrence, 2000) และใชก้ันอย่าง
แพร่หลายส าหรับการควบคุมโรค onchocerciasis และ lymphatic filariasis (LF) และใชใ้นการควบคุมโรคท่ีถูกละเลย
ในเขตร้อน (NTDs) จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่ายา ivermectin ท าหนา้ท่ีเป็น endectocide ท่ีท  าให้เกิดการตาย
ของยงุกน้ปล่อง และมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการใช ้เยือ่เมมเบรน และการให้ยงุดูดเลือดโดยตรง (WHO, 2017) วิธีการ
เหล่าน้ีพบว่า ยา ivermectin มีศกัยภาพในการลดการแพร่เช้ือมาลาเรีย โดยยาจะไปมีผลต่อการอยู่มีชีวิตรอดของยุง 
การพฒันาไข่ในเพศเมีย และยบัย ั้งการสร้าง sporozoite (Chaccour, Kobylinski, & Bassat, 2013) ผลของ ivermectin 
ต่อแมลง พบว่าการให้ยาในปริมาณท่ีสูงจะส่งผลให้แมลงเกิด ภาวะ paralysis และตายในท่ีสุด และยาไปลดการมีชีวิต
รอดของแมลงระยะตวัเต็มวยัในรุ่นถดัไป อีกทั้งปริมาณยาท่ีต ่าจะไปท าให้เกิดการย่อยสลายของเลือดท่ีไดรั้บการดูด
มา โดยท่ีแมลงไม่ไดพ้ฒันาไข่ และลดการฟักไข่ (Focks , Laughlin, & Linda, 1991) จากการศึกษาของ Kobylinski 
(2011) พบว่ายุง Anopheles gambiae สามารถถูกฆ่าไดเ้ม่ือไดรั้บการดูดเลือดมนุษยท่ี์มียา ivermectin  (Kobylinski, 
2011) Robert B. Tesh and Hilda Guzman (1990) พบว่า เม่ือให้ยุง 3 ชนิด Aedes aegypti, Ae. albopictus, and Culex 
quinquefasciatus ดูดเลือดมนุษยท่ี์มียา ivermectin พบว่า มีผลท าให้ยงุตวัเต็มวยัตายเพ่ิมข้ึน การวางไข่ และการฟักไข่
ลดลง (Guzman, 1990) จากการศึกษาของ Cassiano S. Rosa (2011) พบว่าลูกน ้ าของยงุลายบา้น (Aedes aegypti) ระยะ
L3 , L4 เม่ือสัมผสักบัสารละลาย ivermectin ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั จะมีอตัราการตาย
ของลูกน ้ าท่ีเพ่ิมข้ึน (Albeny, Lmsa, & Maph, 2011) 

จากการศึกษาก่อนหนา้พบว่าปริมาณความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนัของสารละลาย ivermectin ส่งผลกระทบต่อ
ลูกน ้ าของยุงหลายชนิด อีกทั้งมีผลต่อการพฒันาไข่ในยุงเพศเมีย การมีชีวิตรอดของยุงตวัเต็มวยัเม่ือไดรั้บเลือดท่ีมี 
ivermectin เจือปน เพราะฉะนั้น ivermectin จึงอาจใชเ้ป็นทางเลือกในการควบคุมประชากรของยุงในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
แพร่ระบาดได ้ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของยา ivermectin ต่อการฟักไข่ของยุงลายบา้น (Aedes 
aegypti) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของยา ivermectin ท่ีมีความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อการฟักของไข่ยงุลายบา้น (Aedes aegypti) 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ยุงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ยุงลายบา้นเพศเมีย (Aedes aegypti) อายุ 5-7 วนั ท่ีเล้ียงในกรงขนาด 30 

×30×30 เซนติเมตร ในห้องปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเวลากลางวนั :กลางคืน 12 :12ชัว่โมง อุณหภูมิ 27-29 oC  มีความช้ืน
สัมพทัธ์ท่ี 70% เล้ียงยุงโดยสารละลายซูโครสเขม้ขน้ 10%w/v เป็นอาหาร ณ ห้องปฏิบติัการกีฏวิทยา ภาควิชากีฏ
วิทยาทางการแพทย ์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
สัตวท์ดลอง (เลขท่ี FTM-ACUC 004/2018) 

  การทดลองน้ี แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองท่ีมีสารละลาย ivermectin) 
ด าเนินการทดลองซ ้า 3 คร้ัง มีวิธีด  าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ด าเนินการเตรียมยุงท่ีจะใช้วางไข่โดยให้ยุงดูดเลือดผ่านทางเยื่อเมมเบรน เม่ือยุงได้รับเลือดแล้ว 
ด าเนินการดูดยงุจ านวน 30 ตวัจากกรงโดยใชท่้อพลาสติก คดัเลือกเฉพาะยงุเพศเมียท่ีไดรั้บเลือด ใส่ในกรงท่ีจดัเตรียม
ไวแ้ละใชก้า้นส าลีท่ีชุบดว้ยสารละลายซูโครสเขม้ขน้ 10%w/v เป็นอาหารแก่ยงุ 
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2. เตรียมชุดวางไข่ของยุง โดยการน ากระดาษกรองเบอร์ 4 ใส่ลงในถว้ยพลาสติกจากนั้นเติมน ้ าสะอาดท่ี
ปราศจากคลอรีนจ านวน 100 มิลลิลิตร 

3. เม่ือยงุวางไข่บนกระดาษกรองแลว้ น ากระดาษกรองออกมาจากกรง ผึ่งให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง หลงัจาก
นั้นนบัจ านวนไข่ แบ่งกลุ่มไว ้กลุ่มละ 25 ฟอง จ านวน 6 กลุ่ม 

4. น าไข่ยงุท่ีได ้วางลงในถว้ยพลาสติกท่ีมีสารละลาย ivermectin แต่ละความเขม้ขน้ และกลุ่มควบคุมใชน้ ้ า
สะอาดท่ีปราศจากคลอรีน 

5. หลงัจากนั้น ท าการตรวจจ านวนไข่ยงุท่ีฟักจากการนบัจ านวนระยะตวัอ่อน (larva) ภายหลงัการแช่ไข่ยุง
ลงในสารละลายแล้ว ณ เวลา 30 นาที, ชั่วโมงท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, และ 48 ตามล าดบั การทดลองน้ีมีการ
ด าเนินการ 3 ซ ้ า 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผล 
ใชส้ถิติพรรณนาเพ่ือการบรรยายผลการทดลองเป็น ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของจ านวนไข่ยุงท่ีฟัก 

และร้อยละของการยบัย ั้ง (% inhibition) ของฟักของไข่ยงุ การทดลองน้ีหาค่าความเขม้ขน้ของไอเวอร์เม็คตินท่ียบัย ั้ง
การฟักของไข่ยงุได ้50% (IC50) โดยใช ้Probit analysis 

4. ผลการวจิัย
ผลการฟักของไข่ยงุของกลุ่มควบคุม เร่ิมพบการฟักเม่ือ 1 ชัว่โมงเป็นตน้ไป โดยจ านวนของการฟักมาก

ท่ีสุดพบ ณ ชัว่โมงท่ี 48 (20 ฟอง) ไม่พบการฟักเพ่ิมข้ึนในชัว่โมงท่ี 72 (ขอ้มลูไม่ไดแ้สดง) ส าหรับกลุ่มท่ีแช่ใน
สารละลายไอเวอร์เมค็ติน พบว่า ณ เวลา 30 นาที หลงัแช่ไวใ้นสารละลายทุกกลุ่มการทดลองยงัไม่พบการฟัก โดยการ
ฟักของไข่ยงุ จะเร่ิมพบเม่ือเวลาผา่นไป 1 ชัว่โมง ท่ีความเขม้ขน้  0 , 0.01 และ 0.1 ppm โดยมีจ านวนฟักเป็น 0.33+ 
0.58, 1+1.73, และ 0.33+0.58 ฟอง ตามล าดบั และพบว่ามีอตัราการฟักไข่ของยงุเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมจากการ
แช่ในสารละลายไอเวอร์เมค็ติน ในชัว่โมงท่ี 5 พบว่ามีการฟักของไข่ยงุครบทุกกลุ่ม (0, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, และ 10 
ppm) โดยมีจ านวนไข่ท่ีฟักเป็น 1.67+1.53, 2+3.46,  1.33+2.31, 1+1.73, 0.67+1.15, และ 1+1.73  ฟอง ตามล าดบั ณ 
ชัว่โมงท่ี 6 มีจ  านวนไข่ท่ีฟักเป็น 1.67+1.53, 2+3.46,  1.33+2.31, 1+1.73, 0.67+1.15, และ 1.67+2.89 ฟอง ตามล าดบั  
ภายหลงัการแช่ไข่มาแลว้ 12 ชัว่โมง พบจ านวนการฟักเป็น 5+4.58, 4+6.93, 3+1.73, 1.33+1.53, 1+1.73, และ 
1.67+2.89 ฟอง ตามล าดบั  ภายหลงัการแช่ไข่มาแลว้ 24 ชัว่โมง พบจ านวนการฟักเป็น 11+6.24, 5+7.00, 5.67+1.15, 
4.33+1.15, 4.67+3.00,และ 3+4.36 ฟอง ตามล าดบั สุดทา้ย ณ 48 ชัว่โมงพบไข่ฟักเป็น 20+0.00 , 8.33+7.57, 
7.33+0.58, 6.33+1.53, 5.67+4.16 และ 4.33+5.13 ฟอง ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนไข่ท่ีฟักออก ณ ช่วงเวลาต่างๆ จากการแช่ในสารละลายไอเวอร์เมค็ตินความเขม้ขน้ต่างกนั 
(n=25) 

ตรวจ ณ เวลา (ช่ัวโมง) 
จ านวนไข่ทีฟั่ก ใน Ivermectin Solution ทีค่วามเข้มข้นต่างๆ (mean+sd) 

0 ppm. 0.001 ppm. 0.01 ppm. 0.1 ppm. 1.0 ppm. 10 ppm. 
0.5 0 0 0 0 0 0 
1 0.33+ 0.58 0 1+1.73 0.33+0.58 0 0 
2 0.67+0.58 1+1.73 1.33+2.31 0.33+0.58 0 0 
3 1.67+1.53 2+3.46 1.33+2.31 0.67+1.15 0 0 
4 1.67+1.53 2+3.46 1.33+2.31 0.67+1.15 0 0 
5 1.67+1.53 2+3.46 1.33+2.31 1+1.73 0.67+1.15 1+1.73 
6 1.67+1.53 2+3.46 1.33+2.31 1+1.73 0.67+1.15 1.67+2.89 
12 5+4.58 4+6.93 3+1.73 1.33+1.53 1+1.73 1.67+2.89 
24 11+6.24 5+7.00 5.67+1.15 4.33+1.15 4.67+3.00 3+4.36 
48 20+0.00 8.33+7.57 7.33+0.58 6.33+1.53 5.67+4.16 4.33+5.13 

การยบัย ั้งการฟักของไข่ยงุไดจ้ากการเทียบจ านวนท่ีฟักในกลุ่มควบคุม ณ เวลา 48 ชัว่โมง (20 ฟอง)   ผล
การศึกษาพบว่า  การยบัย ั้งการฟักของไข่ยงุมีค่าเพ่ิมข้ึนตามความเขม้ขน้ของสารละลายไอเวอร์เมค็ติน โดยท่ีความ
เขม้ขน้10 ppm มีค่าการยบัย ั้งการฟักของไข่ยงุ ณ ชัว่โมงท่ี 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, และ 48 เป็น 100%, 100%, 
100%, 100%, 100%, 95%, 91.65%, 91.65%, 85%, และ 78.35% ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 2) จากการวิเคราะห์ probit 
analysis ค่า IC50 มีค่านอ้ยกว่า 0.001 ppm. (ดงัรูปท่ี 1) 
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ตารางท่ี 2 แสดงการยบัย ั้งการฟักของไข่ยงุ ณ ช่วงเวลาต่างๆ จากการแช่ในสารละลายไอเวอร์เมค็ตินความเขม้ขน้
ต่างกนั 

ตรวจ ณ เวลา (ช่ัวโมง) 
% Inhibition 

0 ppm. 0.001 ppm. 0.01 ppm. 0.1 ppm. 1.0 ppm. 10 ppm. 
0.5 100 100 100 100 100 100 
1 98.35 100 95 98.35 100 100 
2 96.65 95 93.35 98.35 100 100 
3 91.65 90 93.35 96.65 100 100 
4 91.65 90 93.35 96.65 100 100 
5 91.65 90 93.35 95 96.65 95 
6 91.65 90 93.35 95 96.65 91.65 
12 75 80 85 93.35 95 91.65 
24 45 75 71.65 78.35 76.65 85 
48 0 58.35 63.35 68.35 71.65 78.35 

รูปท่ี 1 การหาค่า IC50  

Ivermectin concentration (ppm) 

% 
Ha

tch
ing
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5. การอภปิรายผล
จากผลการทดลองพบว่าการฟักของไข่ยุงของกลุ่มควบคุม(แช่ในน ้ าธรรมดา) เร่ิมพบการฟักเม่ือ 1 ชัว่โมง

เป็นตน้ไป โดยจ านวนของการฟักมากท่ีสุดพบ ณ ชัว่โมงท่ี 48 (20 ฟองจาก 25 ฟอง) ดงันั้นอตัราการฟักของไข่ยุงลาย
ท่ีใชใ้นการทดลองน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 80 จากการศึกษาน้ี ณ 48 ชั่วโมงของการแช่ไข่ยุง พบว่าจ  านวนไข่ท่ีฟักมีจ านวน
นอ้ยลงตามความเขม้ขน้ท่ีสูงข้ึนของสารละลายไอเวอร์เมค็ติน ผลการศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัแรกท่ีเป็นการแช่ไขยุง แต่มี
งานวิจยัก่อนหนา้น้ี ท่ีให้ยงุดูดเลือดท่ีมีไอเวอร์เมค็ตินปนอยู ่พบว่ามีผลท าให้อตัราการฟักของไข่ยุงลายลดลงอย่างมี
นัยส าคญั (Deus, Saavedra Rodriguez, & Butter, 2012) การศึกษาท่ีให้ลูกน ้ ายุงร าคาญ (Culex quinquefasciatus) อยู่
ในสารละลายไอเวอร์เมค็ติน 1, 5, และ 10 ppm พบว่าลูกน ้ ามีการเคล่ือไหวนอ้ยลง เป็นอมัพาตและมีอตัราการตายสูง 
ซ่ึงไอเวอร์เม็คตินอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ chloride channel ท่ี cell membrane (De Fritas, Faria, Alves, & De 
Melo, 1996) ลูกน ้ าของยุงต่างชนิดกันมีอัตราการรอดชีวิตเม่ืออยู่ในสารละลายไอเวอร์เม็คตินต่างกนั โดยอยู่ใน
สารละลายไอเวอร์เม็คตินความเข้มข้น 0.1 ppm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบการรอดชีวิตของลูกน ้ ายุงก้นปล่อง 
(Anopheles gambiae) 61.6% ในขณะท่ียุงร าคาญ(Culex quinquefasciatus)ไม่มีลูกน ้ าตวัใดรอดชีวิต (Derua Ya, 
Malongo, & Simonsen, 2016) 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สารละลายไอเวอร์เมค็ตินความเขม้ขน้สูงสุดท่ีใชใ้นการทดลองน้ี (10 ppm) ให้ผลการยบัย ั้งการฟักของไข่

ยงุลายดีท่ีสุด และค่า Inhibitory concentration 50% มีค่านอ้ยกว่า 0.001 ppm  
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ต่ออาการถอนนิโคติน และอัตราการเลิกบุหร่ี ในผู้ที่ต้องการเลกิบุหร่ี 

EFFECTS OF DIAPHRAGMATIC AND THORACIC SEGMENTAL BREATHING 

EXERCISE WITH PURSED LIP ON NICOTINE WITHDRAWAL SYMPTOMS AND 

SMOKING CESSATION RATE IN INDIVIDUALS WISHING TO QUIT SMOKE 
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บทคัดย่อ 
อาการถอนนิโคตินเป็นอาการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในผูเ้ลิกบุหร่ี ส่งผลให้การเลิกบุหร่ีไม่ส าเร็จ การฝึกหายใจท า

ให้เกิดการผอ่นคลายและช่วยลดอาการถอนนิโคตินไดใ้นระยะเฉียบพลนั แต่ยงัไม่มีการทดสอบผลของการช่วยเลิก
บุหร่ีในระยะยาว การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการฝึกหายใจต่ออาการถอนนิโคติน และอตัราการเลิก
บุหร่ี โดยการติดตามผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นอาสาสมคัรท่ีมีความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี จ  านวน 
31 คน ไดรั้บการฝึกหายใจเขา้โดยใชก้ระบงัลมและกลา้มเน้ือทรวงอกร่วมกบัการหายใจออกโดยการห่อปาก โดยท า
การฝึกหายใจทุกคร้ังเม่ือมีอาการถอนนิโคติน ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัให้ขอ้มลูเก่ียวกบัอาการถอนนิโคติน ซ่ึงประกอบดว้ย 
อาการอยากสูบบุหร่ี หงุดหงิดหรือโกรธง่าย เครียดหรือวิตกกังวล ซึมเศร้า สมาธิสั้ นลง นอนไม่หลับ อยาก
รับประทานอาหารมากข้ึนหรือน ้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึน ทอ้งผกู และอาการปากแห้งหรือเจ็บคอ  และให้ข้อมูลเก่ียวกับ
จ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนั โดยสอบถามขอ้มลูดงักล่าวในวนัแรก เดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 6 ของการฝึกหายใจ ผลการวิจยั
พบว่ามีการลดลงของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมวิจยัท่ีมีอาการถอนนิโคตินเกือบทุกอาการในเดือนท่ี 3 และลดลงอย่างมากใน
เดือนท่ี 6 มีอตัราการเลิกบุหร่ีส าเร็จร้อยละ 36 และจ านวนผูท่ี้ลดจ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนั ร้อยละ 45 การศึกษาคร้ังน้ี
สรุปไดว้่าการฝึกหายใจสามารถลดอาการถอนนิโคติน และมีอตัราการเลิกบุหร่ีส าเร็จเป็นจ านวนสูง  

ค าส าคญั:  การฝึกหายใจ, การเลิกบุหร่ี, อาการถอนนิโคติน 

ABSTRACT 
Nicotine withdrawal symptoms are an important problem for smoking cessation and cause a failure to quit 

smoking. Breathing exercise has been proposed to decrease nicotine withdrawal symptoms in acute effect but not in 
long term effect. The propose of this study was to investigate the effects of breathing exercise on nicotine 
withdrawal symptoms and smoking cessation rate for 6-month follow up. Thirty one adult smokers who intending 
to quit smoking were participated. All participants performed diaphragmatic and thoracic segmental breathing 
exercise with purse lip when they had nicotine withdrawal symptoms. They had to inform about their nicotine 
withdrawal symptoms including desire to smoke, irritable or anger, tension or anxiety, depression, poor 
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concentration, restless or insomnia, increase appetite or weight gain, constipation, and dry mouth or sore throat, as 
well as the number of cigarette smoking per day. All outcomes were recorded at the 1st day, the 3rd month and the 6th 

month of the breathing training. The results indicated that the number of participants who had nicotine withdrawal 
symptoms were decreased almost of the symptoms at 3 months and 6 months. A successful smoking cessation rate 
was 36% and cut down rate was 45%. In conclusion, breathing exercise could decrease nicotine withdrawal 
symptoms and the successful cessation rate was high.  

Keywords:  breathing exercise, smoking cessation, nicotine withdrawal symptoms 

1. บทน า
บุหร่ีเป็นสารเสพติดประกอบดว้ยสารพิษจ านวนมากท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบทั้งต่อผูสู้บและ

บุคคลขา้งเคียง ปัจจุบนัจึงมีการเล็งเห็นพิษภยัของบุหร่ีและมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูท่ี้สูบบุหร่ีหัน
มาสนใจเลิกบุหร่ีมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการเลิกบุหร่ีส าเร็จยงัมีอตัราท่ีต ่า เน่ืองจากการเสพติดนิโคตินในบุหร่ี ท าให้
เม่ือเลิกสูบบุหร่ีจะเกิดอาการถอนนิโคติน เช่น กระวนกระวาย หงุดหงิด  อ่อนเพลีย และหิวง่าย เป็นตน้ และเป็น
สาเหตุส าคญัของการหวนกลบัไปสูบใหม่ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554; สุทศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ รณชยั คงสกนธ์ 
2552) การฝึกหายใจเป็นวิธีการทางกายภาพบ าบดัท่ีใชฝึ้กผูป่้วยระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงประกอบดว้ยการหายใจโดย
ใชก้ระบงัลม และการหายใจโดยใชก้ลา้มเน้ือทรวงอก ร่วมกบัการหายใจออกโดยการห่อปาก มีผลช่วยให้เกิดการผอ่น

คลาย ลดอาการเหน่ือย ส่งเสริมการระบายอากาศ (Watchie, 2010)  การหายใจลึกยงัเป็นวิธีท่ีแนะน าในการช่วยลด
อาการอยากบุหร่ี (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) งานวิจยัท่ีผ่านมามีการท าการศึกษาเก่ียวกบัการหายใจลึกต่ออาการ
ถอนนิโคติน ไดแ้ก่ อาการอยากบุหร่ี หงุดหงิด วิตกกงัวล ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ นอนไม่หลบั อยากรับประทานอาหาร
มากข้ึนและน ้ าหนักเพ่ิมข้ึน โดยทดสอบเป็นเวลา 4 ชัว่โมงพบว่าการหายใจลึกสามารถยบัย ั้งอาการอยากบุหร่ีได ้
(McClernon, Westman & Rose. 2004) แต่ยงัไม่มีการวิจยัท่ีศึกษาผลในระยะยาว การวิจยัคร้ังน้ีจึงสนใจน าเอาการฝึก
หายใจตามหลกัวิธีการทางกายภาพบ าบดั ซ่ึงเป็นวิธีการง่าย ๆ ท าไดทุ้กเพศทุกวยั มาช่วยในการเลิกบุหร่ี โดยผูท่ี้
ตอ้งการเลิกบุหร่ีสามารถปฏิบติัไดเ้องทุกคร้ังท่ีมีอาการอยากสูบบุหร่ี และท าการติดตามผลไปเป็นเวลา 6 เดือน   

2. วตัถุประสงค์การวจิัย
เพ่ือศึกษาผลของการฝึกหายใจดว้ยกระบงัลม และกลา้มเน้ือทรวงอก ร่วมกบัการหายใจออกโดยการห่อปาก 

ต่อการลดอาการถอนนิโคติน และความส าเร็จในการเลิกบุหร่ี ในผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ี 

3. การด าเนินการวจิัย
การวิจัยคร้ังน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย คณะกายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้เข้าร่วมการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมการวิจยัเป็นอาสาสมคัรผูสู้บบุหร่ีท่ีมีความตอ้งการเลิกสูบบุหร่ี จ  านวน 31 คน ค านวณ

จากสูตรของประชาการ 1 กลุ่ม (n = Z1
2
-/2 P (1-P) / d2 ) โดยใชข้อ้มูลจากการศึกษาของ Ussher และคณะ (2007) มี
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เกณฑ์การคดัเขา้ไดแ้ก่ ผูสู้บบุหร่ีท่ีมีความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี สุขภาพดี ไม่มีโรคประจ าตวั ไม่เสพติดสารเสพติด
ชนิดอ่ืนร่วมด้วย ไดแ้ก่ สุรา ยาเสพติดอ่ืน ๆ และตอ้งยินดีเข้าร่วมการวิจยัโดยการลงนามในหนังสือแสดงความ
ยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั  

ขั้นตอนการวจิัย 
คดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจากอาสาสมคัรผูสู้บบุหร่ีท่ีมีความตอ้งการเลิกสูบบุหร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑลและจงัหวดันครนายก ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไดรั้บการอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการวิจยัจนเขา้ใจ เม่ือผูเ้ขา้ร่วม
การวิจยัยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัและลงนามในหนังสือยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ จึงท าการซักประวติั บนัทึกขอ้มูล
พ้ืนฐานการสูบบุหร่ี ไดแ้ก่ จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนั จ  านวนปีท่ีสูบ และชนิดของบุหร่ีท่ีสูบ จากนั้นท าแบบประเมิน
ระดบัความรุนแรงของการเสพติดสารนิโคติน Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 
2554) และวดัค่าสัญญาณชีพ ไดแ้ก่ อตัราการเตน้ของหัวใจ ความดนัโลหิต และความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดแดง 
ผูว้ิจยัท  าการสาธิตวิธีการฝึกหายใจจนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเขา้ใจและสามารถปฏิบติัการฝึกหายใจไดถู้กตอ้ง ให้ผูเ้ขา้ร่วม
การวิจยัน าวิธีการฝึกหายใจน้ีไปปฏิบติัทุกคร้ังเม่ือมีอาการถอนนิโคติน และไดรั้บการติดตามผลทางโทรศพัททุ์กวนั
ในช่วง 1 สัปดาห์แรก ในสัปดาห์ท่ี 2 และติดตามเดือนละคร้ังจนครบ 6 เดือน โดยการสอบถามจ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อ
วนั และสอบถามอาการถอนนิโคติน 9 อาการไดแ้ก่ อาการอยากสูบบุหร่ี หงุดหงิดหรือโกรธง่าย เครียดหรือวิตกกงัวล 
ซึมเศร้า สมาธิสั้นลง นอนไม่หลบั อยากรับประทานอาหารเพ่ิมหรือน ้าหนกัตวัเพ่ิมข้ึน ทอ้งผกู และปากแห้งหรือเจ็บ
คอ โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัตอบว่ามีหรือไม่มีอาการดงักล่าว แลว้ผูว้ิจยับนัทึกไว ้ 

การฝึกหายใจ 
การฝึกหายใจประกอบด้วย การฝึกหายใจแบบใชก้ลา้มเน้ือกระบงัลมและกลา้มเน้ือทรวงอกร่วมกบัการ 

หายใจออกโดยการห่อปาก โดยผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะท าการฝึกหายใจเม่ือมีอาการอยากบุหร่ี ดงัน้ี   
วิธีการฝึกหายใจแบบใชก้ลา้มเน้ือกระบงัลมร่วมกบัการหายใจออกโดยการห่อปาก วางมือทั้งสองขา้งท่ีหน้า

ทอ้ง แลว้หายใจเขา้ทางจมูกชา้ ๆ ให้ทอ้งค่อย ๆ ป่องออกดนัมือท่ีวางอยู่ เม่ือหายใจเขา้เต็มท่ีแลว้จึงหายใจออกทาง
ปากชา้ ๆ โดยการห่อปาก ท าติดต่อกนัจ านวน 3 คร้ัง แลว้พกัประมาณ 30 วินาที การฝึกหายใจแบบใชก้ลา้มเน้ือทรวง
อกร่วมกบัการหายใจออกโดยการห่อปาก วางมือทั้งสองขา้งไวท่ี้ทรวงอก โดยคร้ังแรกวางมือท่ีผนังทรวงอกส่วนบน 
แลว้หายใจเขา้ทางจมูกชา้ ๆ ให้ปอดส่วนบนขยายออกดนัมือท่ีวางอยู่ หายใจออกทางปากชา้ ๆ โดยการห่อปาก ท า
ติดต่อกนัจ านวน 3 คร้ัง แลว้พกัประมาณ 30 วินาที จากนั้นให้วางมือไวท่ี้ผนังทรวงอกส่วนกลางแลว้หายใจเขา้ทาง
จมกูชา้ ๆ ให้ปอดส่วนกลางขยายออกดนัมือท่ีวางอยู่ หายใจออกทางปากชา้ ๆ โดยการห่อปาก ท าติดต่อกนัจ านวน 3 
คร้ัง แลว้พกัประมาณ 30 วินาที สุดทา้ยวางมือไวท่ี้ผนงัทรวงอกส่วนล่าง แลว้หายใจเขา้ทางจมกูชา้ ๆ ให้ปอดส่วนล่าง
ขยายออกดนัมือท่ีวางอยู ่หายใจออกทางปากชา้ ๆ โดยการห่อปาก ท าติดต่อกนัจ านวน 3 คร้ัง หากอาการถอนนิโคติน
ยงัไม่หมดไปผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัสามารถท าการฝึกหายใจซ ้าอีกรอบได ้

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
แสดงขอ้มลูพ้ืนฐานของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรอาการอยากบุหร่ี

แต่ละอาการและอตัราการเลิกบุหร่ีส าเร็จแสดงขอ้มลูเป็นร้อยละของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทั้งหมด  
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4. ผลการวจิัย 
จากการประชาสัมพนัธ์มีผูส้นใจเขา้ร่วมการวิจยัจ  านวน 37 คน คดัออกเน่ืองจากไม่มีความตั้งใจในการเลิก

บุหร่ี 5 คน และเสพสารเสพติดชนิดอ่ืนร่วมดว้ย 1 คน ไดผู้เ้ขา้ร่วมการวิจยัทั้งหมด 31 คน เป็นเพศชาย 29 คน เพศ
หญิง 2 คน ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัก่อนรับโปรแกรมการฝึกหายใจ แสดงไวใ้นตารางท่ี 1 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
การวิจัย   มีอายุเฉล่ีย 23.84±6.36 ปี จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัเฉล่ีย 9.87±6.01 มวน ระยะเวลาในการสูบบุหร่ีเฉล่ีย 
5.63±4.78 ปี จ  านวน pack-year เฉล่ีย 3.21±3.65 ระดับการเสพติดนิโคตินเฉล่ีย 1.74±0.77 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับติด
นิโคตินเล็กนอ้ย    อตัราการเตน้ของหัวใจเฉล่ีย 81.71±11.26 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิตขณะหัวใจบีบตวั (Systolic) 
เฉล่ีย 126.52±7.81 มิลลิเมตรปรอท ความดนัโลหิตขณะหัวใจคลายตวั (Diastolic) เฉล่ีย 76.71±6.94 มิลลิเมตรปรอท 
ค่าความอ่ิมตวัออกซิเจนในเลือดแดง เฉล่ียร้อยละ 96.90±2.17  ซ่ึงสัญญาณชีพทุกค่าจดัอยูใ่นช่วงปกติ 
 
ตารางที ่1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัก่อนการทดลอง (n = 31) 
 ผู้เข้าร่วมการทดลอง  (n = 31) 

Gender (persons) 
Male / Female 

 
29 / 2 

Age (years) 
Mean ± SD 

 
23.84±6.36 

Number of smoking per day (pieces) 
Mean ± SD 

 
9.87±6.01 

Times of smoking (years)  
Mean ± SD 

 
5.63±4.78 

Pack-years 
Mean ± SD 

 
3.21±3.65 

Fagerstrom Test for Nicotine Dependence 
Mean ± SD 

 
1.74±0.77 

Type of cigarettes (percent) 
 Cigarettes with filter tip 

 
100 

Heart rate (beat/min) 
Mean ± SD 

 
81.71±11.26 

Systolic blood pressure (mmHg.) 
Mean ± SD 

Diastolic blood pressure (mmHg.) 
Mean ± SD 

 
126.52±7.81 

 
76.71±6.94 

%SpO2 

Mean ± SD 

 
96.90±2.17 
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ผลของการฝึกหายใจต่ออาการถอนนิโคตนิ 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัท่ีมีอาการถอนนิโคตินแต่ละอาการใน วนัแรก เดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 6 แสดงไวใ้น

ตารางท่ี 2 และรูปท่ี 2 พบว่าในวนัแรกมีผูท่ี้มีอาการอยากบุหร่ี อาการหงุดหงิดหรือโกรธง่าย อาการเครียดหรือวิตก
กงัวล อาการสมาธิสั้นลง อาการนอนไม่หลบั อาการทอ้งผกู และ อาการปากแห้งหรือเจ็บคอ เป็นจ านวนร้อยละ 87.1, 
29.03, 35.48, 29.03, 22.58, 16.13, 32.26 ตามล าดบั ในเดือนท่ี 3 จ  านวนผูท่ี้มีอาการเหล่านั้นลดลงเหลือร้อยละ 48.39, 
3.23, 6.45, 16.12, 6.45, 16.13, 6.45 ตามล าดบัและในเดือนท่ี 6 จ านวนผูท่ี้มีอาการเหล่านั้นลดลงเหลือร้อยละ 35.48, 
3.23, 3.23, 6.45, 0, 3.23, 6.45 ตามล าดบั มีเพียงอาการอยากทานอาหารเพ่ิมข้ึนหรือน ้ าหนักตวัเพ่ิมข้ึนท่ีมีจ  านวน
เพ่ิมข้ึนจากวนัแรกร้อยละ 22.58 เป็นร้อยละ 32.26 ในเดือนท่ี 3 และร้อยละ 38.71 ในเดือนท่ี 6 ส่วนอาการซึมเศร้า
พบว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัมีอาการน้ี    
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนร้อยละ ของผูท่ี้มีอาการถอนนิโคติน ในวนัแรก ผา่นไป 3 เดือน และ 6 เดือน (n = 31)  

 วนัแรก 3 เดือน 6 เดือน 

อยากบุหร่ี 87.1 48.39 35.48 

หงุดหงิดหรือโกรธง่าย 29.03  3.23  3.23  

เครียดหรือวิตกกงัวล 35.48 6.45 3.23 

ซึมเศร้า 0 0 0 

สมาธิสั้นลง 29.03 16.12 6.45 

นอนไม่หลบั 22.58 6.45 3.23 

อยากทานอาหารเพ่ิมหรือน ้าหนกัตวัเพ่ิมข้ึน 22.58 32.26 38.71 

ทอ้งผกู 16.13 16.13 0 

อาการปากแห้งหรือเจ็บคอ 32.26 6.45 6.45 
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 รูปที ่2 แสดงค่าจ านวนร้อยละของผูท่ี้มีอาการถอนนิโคตินแต่ละอาการ เปรียบเทียบกนัตามเวลา 
 
 ผลของการฝึกหายใจต่ออตัราการเลกิบุหร่ี  

ผลของการฝึกหายใจต่ออตัราการเลิกบุหร่ี โดยผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลจากการติดตามผลเป็นเวลา 6 เดือน 
พบว่ามีผูท่ี้ไม่ไดสู้บบุหร่ีเลยตั้งแต่เขา้ร่วมการวิจยัและใชว้ิธีการฝึกหายใจเพ่ือลดอาการถอนนิโคติน เป็นผูเ้ลิกบุหร่ี
ส าเร็จจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ผูท่ี้มีการลดลงของจ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนั 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั มีผูท่ี้สูบบุหร่ีจ านวนต่อวนัคงเดิม 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และมีผูท่ี้
สูบบุหร่ีต่อวนัเพ่ิมข้ึน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทั้งหมด (รูปท่ี 3) 
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รูปที ่3 แสดงค่าอตัราการเลิกบุหร่ีเป็นร้อยละ หลงัจากฝึกหายใจเป็นเวลา 6 เดือน 

 
 

5. การอภปิรายผล 
การฝึกหายใจต่ออาการถอนนิโคตนิ  
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัท่ีมีอาการถอนนิโคตินมีจ านวนลดลงในทุกอาการ ยกเวน้

อาการอยากทานอาหารหรือน ้าหนกัตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจ านวนผูท่ี้มีอาการถอนนิโคตินลดลงตั้งแต่เดือนท่ี 3 และลดลงไป
อีกในเดือนท่ี 6 จากการติดตามของผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลว่า ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัรู้สึกว่าอาการถอนนิโคติน ไดแ้ก่ อาการ
หงุดหงิดหรือโกรธง่าย อาการเครียดหรือวิตกกงัวล อาการสมาธิสั้ นลง และอาการนอนไม่หลบัลดลงหลงัการฝึก

หายใจทนัที ซ่ึงอธิบายไดว้่าการฝึกหายใจมีผลให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เหน่ือยและคลายเครียด  (Watchie, 2010) การ
วิจยัในคร้ังน้ีเป็นการฝึกหายใจโดยใชก้ระบงัลมและกลา้มเน้ือทรวงอกส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ผูฝึ้กหายใจ
ตอ้งเพ่งสมาธิไปยงักระบงัลมและทรวงอกส่วนต่าง ๆ ท่ีท  าการฝึก จึงให้ผลเช่นเดียวกบัการศึกษาของ Bock และคณะ 
(2010) ท่ีท  าการศึกษาผลของการฝึกโยคะต่อการเลิกบุหร่ี โดยท าการฝึกโยคะติดต่อกนัเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้น
ติดตามผลหลงัการฝึก เดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 6 พบว่าสามารถลดอาการอยากสูบบุหร่ี ความเครียด วิตกกงัวล และมี
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน โดยอธิบายว่าการฝึกโยคะประกอบดว้ยการฝึกหายใจและการเพ่งสมาธิไปท่ีลมหายใจ ซ่ึงมีผลท าให้
ลดความเครียด ส่งเสริมสมาธิ ท าให้อารมณ์แจ่มใส อาจจะช่วยส่งเสริมการเลิกบุหร่ีได ้(Bock and other. 2010) 

การฝึกหายใจในการวิจยัคร้ังน้ีใชเ้วลาฝึก 3-5 นาที ซ่ึงเป็นการยืดเวลาออกไปท าให้อาการอยากสูบบุหร่ี
หายไป (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554)  นอกจากน้ีการฝึกหายใจยงัเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี การศึกษา
ของ McClernon และคณะ (2004)  ท่ีท  าการศึกษาการสูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ ต่ออาการถอนนิโคตินในระยะสั้ นเป็น

เลิกบุหร่ีส าเร็จ 

จ านวนบุหร่ีต่อวนัลดลง 

จ านวนบุหร่ีต่อวนัคงที่ 

จ านวนบุหร่ีต่อวนัเพิม่ขึ้น 

36% 

45% 

16% 
3% 
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เวลา 4 ชัว่โมง ไดอ้ธิบายว่าการสูดลมหายใจลึก ๆ เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ซ่ึงสามารถช่วยลดอาการ
อยากสูบบุหร่ีได ้(McClernon, Westman & Rose. 2004) 

การเลิกบุหร่ีท าให้เกิดอาการถอนนิโคตินนั้น เน่ืองจากร่างกายขาดสารนิโคติน โดยอาการจะเพ่ิมข้ึนใน
ช่วงแรกของการเลิกบุหร่ี และจะรุนแรงมากใน 7 วนัแรก หลงัจากนั้นนิโคตินจะถูกขจดัออกจากร่างกายจนหมด และ
อาการถอนนิโคตินดงักล่าวจะบรรเทาลงในช่วง 2-4 สัปดาห์ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554; สุทศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 
และ รณชยั คงสกนธ์, 2552)  และเม่ือหยุดสูบบุหร่ีแลว้ต่อมการรับรสท่ีล้ินจะท างานไดดี้ข้ึนท าให้การสัมผสัรับรส
อาหารไดดี้ข้ึน มีผลต่ออาการอยากรับประทานอาหารเพ่ิมข้ึน โดยน ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นจะข้ึนอยู่กับลกัษณะการ
รับประทานอาหารของแต่ละบุคคล จึงท าให้การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัมีแนวโน้มอยากรับประทานอาหาร
เพ่ิมข้ึนและน ้าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนภายหลงัจากการเลิกสูบบุหร่ี  

การฝึกหายใจต่ออตัราการเลกิบุหร่ี 
 การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัท่ีเลิกบุหร่ีส าเร็จมีจ  านวนสูง งานวิจยัท่ีผา่นมาของ Tonnesen และคณะ 
(1999) ท่ีศึกษาผลของการใชแ้ผน่นิโคตินปริมาณมาตรฐาน 15 มิลลิกรัม และปริมาณสูง 25 มิลลิกรัม เป็นเวลา 8 และ 
22 สัปดาห์ ต่ออตัราการเลิกบุหร่ี ในผูสู้บบุหร่ี 3,575 คน พบว่ามีผูเ้ลิกบุหร่ีส าเร็จประมาณ 12% - 16%  ซ่ึงอตัราการ
เลิกบุหร่ีท่ีสูงในงานวิจยัน้ีอาจเกิดจากผลของการฝึกหายใจท่ีช่วยลดอาการถอนนิโคตินท าให้เกิดอาการอยากสูบบุหร่ี
น้อยลง ร่วมกับกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการเลิกบุหร่ีอยู่แลว้ และจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ข้าร่วมการวิจัย
พบว่าการโทรศพัทติ์ดตามผลท่ีสม ่าเสมอของผูว้ิจยัช่วยกระตุน้ให้เกิดความตั้งใจในการเลิกบุหร่ีมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในช่วงสัปดาห์แรกท่ีมีอาการถอนนิโคตินรุนแรงจะมีการติดตามผลทุกวนั ดงันั้นอตัราการเลิกบุหร่ีส าเร็จท่ีสูงในการ
วิจยัคร้ังน้ีจึงอาจเป็นผลมาจากการติดตามผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัอยา่งสม ่าเสมอดว้ยเช่นกนั  

ในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยท่ีไม่สามารถเลิกบุหร่ีไดส้ าเร็จและมีบางส่วนท่ีมีการสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึน ผูว้ิจยัได้
สอบถามถึงสาเหตุของการเลิกบุหร่ีไม่ส าเร็จ ซ่ึงไดรั้บค าตอบว่าช่วงเวลาท่ีท าการวิจยันั้นผูเ้ขา้ร่วมการวิจยักลุ่มน้ีมี
ความเครียดส่วนบุคคล และมีการเขา้สังคมกบัผูท่ี้สูบบุหร่ี ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการเลิกบุหร่ีไม่ส าเร็จ  
 ข้อจ ากดัของการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคห์ลกั คือศึกษาผลของการฝึกหายใจต่ออาการถอนนิโคติน โดยไม่มีการควบคุม
จ านวนคร้ังของการฝึกหายใจของผูเ้ขา้ร่วมวิจยั จ  านวนการฝึกหายใจจึงข้ึนอยู่กบัอาการถอนนิโคติน ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วม
การวิจยัแต่ละคนจะฝึกหายใจเม่ือมีอาการถอนนิโคตินซ่ึงข้ึนอยู่กบัอาการถอนนิโคตินท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล การ
วิจยัคร้ังน้ีศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว จึงไม่มีกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบ ท าให้การแสดงผลเป็นจ านวนร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั จ  านวนท่ีนอ้ยลงในช่วง 3 เดือน หรือ 6 เดือน แสดงว่าผูท่ี้มีอาการในวนัแรกนั้น อาการเหล่านั้นได้
หายไปในเดือนท่ี 3 หรือเดือนท่ี 6 และการวิจยัคร้ังน้ีทางผูว้ิจยัไม่สามารถควบคุมปัจจยัแวดลอ้มรอบขา้งของผูเ้ขา้ร่วม
การวิจยัได ้ไดแ้ก่ การเขา้สังคมกบักลุ่มท่ีมีการสูบบุหร่ี และปัญหาความเครียดส่วนบุคคลท่ีท าให้หวนกลบัไปสูบบุหร่ี 
ซ่ึงปัจจยัแวดลอ้มรอบขา้งเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการเลิกบุหร่ีส าเร็จของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ี    
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การฝึกหายใจดว้ยกระบงัลม และกลา้มเน้ือทรวงอก ร่วมกบัการหายใจออกโดยการห่อปาก ในผูท่ี้มีความ
ตอ้งการเลิกบุหร่ี ช่วยลดอาการถอนนิโคติน และมีอตัราการเลิกบุหร่ีส าเร็จสูง จึงน่าจะมีการน าวิธีการฝึกหายใจน้ีไป
แนะน าหรือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ีต่อไปได ้
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บทคัดย่อ 

บทนาํ: ภาวะอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่สามารถเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่วยัเด็กถึงผูใ้หญ่ โดยอุง้เทา้จะมีการพฒันามาก

ในช่วงวยัรุ่นตอนตน้ และพฒันาชา้ลงเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ภาวะอุง้เทา้แบนท่ีเกิดข้ึนในวยัรุ่นตอนตน้ สามารถรบกวน

การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งมีการลงนํ้าหนกั และกิจกรรมท่ีมีการทรงท่าร่วมดว้ย ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง 

ภาวะอุง้เทา้แบนสามารถส่งผลกระทบต่อขอ้ต่ออ่ืนๆ ของรยางคข์า ทาํให้ความสามารถในการทรงท่าวลดลง และเกิด

การบาดเจ็บในอนาคตได ้วตัถุประสงค:์ เพ่ือเปรียบเทียบระยะการเคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าและความสามารถใน

การทรงท่าทั้งก่อนและหลงัการทาํกิจกรรมกระโดดซํ้ า ในวยัรุ่นตอนต้นท่ีมีและไม่มีภาวะเทา้แบนชนิดยืดหยุ่น 

ระเบียบวิธีวิจยั: อาสาสมคัรวยัรุ่นตอนตน้อายรุะหว่าง 13-14 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอุง้เทา้ปกติ และกลุ่มอุง้

เท้าแบนชนิดยืดหยุ่น โดยอาสาสมัครทุกคนจะได้รับการทดสอบระยะการเคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าและ

ความสามารถในการทรงท่าขณะยืนบนขาขา้งเดียวร่วมกบัลืมตา หลบัตา และยืนบนพ้ืนโฟม ทั้งก่อนและหลงัการ

กระโดดซํ้า เม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดแลว้จึงนาํมาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ าดว้ยสถิติ Wilcoxon Signed-

Rank test และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มดว้ยสถิติ Mann-Whitney U test ผลการวิจยั: พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติของระยะการเคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าและความสามารถในการทรงท่าขณะยืนบนขาขา้งเดียวร่วมกบัลืม

ตาบนพ้ืนแข็งระหว่างกลุ่มอุง้เทา้ปกติและอุง้เทา้แบนทั้งก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ า โดยหลงัการกระโดดซํ้ าพบว่า

ทั้งสองกลุ่มมีการเคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่ามากข้ึน และยงัพบว่ากลุ่มอุง้เทา้แบนมีความสามารถในการทรงท่าบน

ขาขา้งเดียวลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อาจเน่ืองมาจากมีการลา้ของกลา้มเน้ือเกิดข้ึนหลงัการกระโดดซํ้า ทาํให้เกิด

การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างท่ีพยงุอุง้เทา้ดา้นใน เกิดการเคล่ือนท่ีของขอ้ต่อ และการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีในการลง

นํ้าหนกัของฝ่าเทา้ แต่อยา่งไรก็ตามในการยืนหลบัตาและยืนบนพ้ืนโฟมยงัไม่พบความแตกต่างท่ีชดัเจนของทั้งสอง

กลุ่ม อาจเน่ืองมาจากระบบการรับความรู้สึกท่ีใชใ้นการทรงท่าของวยัรุ่นตอนตน้ยงัพฒันาไม่เต็มท่ีเท่าวยัผูใ้หญ่ และ

ช่วงอายุน้ียงัต้องพ่ึงพาระบบการมองเห็นเพ่ือช่วยในการทรงท่า จึงทาํให้ไม่พบความแตกต่างท่ีชัดเจน ดังนั้นใน

การศึกษาคร้ังถดัไป จึงแนะนาํให้ศึกษาเพ่ิมเติมในวยัผูใ้หญ่ เพ่ือจะไดท้ราบถึงผลของการทาํกิจกรรมลงนํ้าหนกัซํ้ า ต่อ

การทรงท่าท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งข้ึน และแนะนาํให้ผูท่ี้มีภาวะอุง้เทา้แบนไดรั้บการรักษาตั้งแต่เร่ิมตน้ 

เพ่ือลดความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนในอนาคตได ้

คาํสําคญั:  เทา้แบนชนิดยดืหยุน่, การทรงท่า, การกระโดดซํ้า 
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ABSTRACT 

Background: The flexible flatfoot was a common problem in every age. Medial longitudinal arch had high 

development in adolescence and slight development in adult. Flexible flatfoot can disturb some of functional 

performance especially weight bearing performance during standing balance. Therefore, adolescent who have 

flexible flatfoot should acquire appropriate treatments for protecting of balance impairment and joint injuries in the 

future. Objective: The study compared navicular drop and postural stability via single leg standing before and after 

repetitive hopping in normal foot and flexible flatfoot. Methodology: Participants had age between 13 and14 years 

old. They were separated in groups of flexible flatfoot and normal foot. Participants were measured navicular drop 

and single leg standing before and after repetitive hopping. Wilcoxon Signed-Rank test and The Mann-Whitney U 

test were statistical analysis for calculating of difference within and between groups of normal and flexible flatfoot. 

Result: The result of navicular drop and single leg standing during eyes open showed significant difference between 

groups of normal and flexible flatfoot. After repetitive hopping, increasing of navicular drop was shown in both 

groups and flexible flatfoot found significant reduction of balance ability through single leg standing with eyes 

open. The result might be explained as muscular fatigue after repetitive hopping lead to changing of supporting 

structure under the medial longitudinal arch, changing of joint alignment, and changing of weight distribution on 

plantar foot. Nevertheless, there were no difference obviously in conditions of single leg standing with eyes closed 

or foam surface. The results may imply that adolescent have immaturity of sensory systems and they have reliance 

on visual system for balance stability. Therefore, study of standing balance in adults after repetitive activity with 

weight baring will be a suggestion for further study. Adolescent who have flexible flatfoot should acquire earlier 

treatment for preventing of risk factors in the future. 

 

Keywords:   Flexible flatfoot, Balance, Repetitive hopping    

 

1. บทนํา 

อุง้เทา้ดา้นใน (Medial Longitudinal Arch) มีโครงสร้างท่ีช่วยพยุงไว ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Dynamic 

support ประกอบดว้ย Tibialis posterior, tibialis anterior และ Intrinsic plantar muscles และ Passive support 

ประกอบดว้ย ligaments ต่างๆ และ Plantar aponeurosis (Anne et al., 2009) ความผิดปกติของอุง้เทา้เกิดข้ึนได ้2 

ประเภท คืออุง้เทา้ยกตวัสูง (High arch) และอุง้เทา้แบน (Flatfoot) จากอุบติัการณ์พบว่าอุง้เทา้ยกตวัสูงเกิดข้ึนไดร้้อย

ละ 1.32 และอุง้เทา้แบนเกิดข้ึนไดร้้อยละ 13.88 ของผูท่ี้มีอุง้เทา้ผิดปกติ (Chou et al., 2009) นอกจากน้ีอุง้เทา้แบนยงั

แบ่งไดอี้ก 2 ประเภทคืออุง้เทา้แบนชนิดติดแข็ง (Rigid flatfoot) และอุง้เทา้แบนชนิดยืดหยุ่น (Flexible Flat Foot) 

(Fabry, 2010) อุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่จะมีความรุนแรงนอ้ยกว่าชนิดติดแข็ง และหากไดรั้บการรักษาตั้งแต่เร่ิมแรกจะ

สามารถรักษาให้หายไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่ตดั (Evans et al., 2011)  แต่หากปล่อยให้อุง้เทา้แบนเกิดข้ึนแบบเร้ือรัง จะเพ่ิม

โอกาสให้เกิดการผดิรูปของเทา้และเกิดการเจ็บปวดได ้หรืออาจส่งผลให้แนวขอ้ต่อบริเวณเทา้และขอ้เทา้เปล่ียนแปลง
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ไป การเปล่ียนแปลงน้ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองไปถึงการเปล่ียนแปลงของแนวขอ้เข่า ขอ้สะโพก และหลงัส่วนล่าง ทาํให้มี

ความเส่ียงท่ีจะเกิดการอกัเสบและการบาดเจ็บบริเวณขอ้ต่อต่าง ๆ ได ้(Otsuka et al., 2003) 

มีการทดสอบเพ่ือวดัระดบัความรุนแรงของภาวะอุง้เทา้แบนไดห้ลากหลายวิธี เช่น การทดสอบการเคล่ือนท่ี

ของกระดูกนาวิคูล่า (Navicular Drop) และการฉายภาพรังสี (x-rays) จากการศึกษาของ Brody ในปี 1982 ไดแ้นะนาํ

การทดสอบการเคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าว่าเป็นวิธีการทดสอบท่ีง่าย สะดวก และประหยดั สามารถใชว้ินิจฉัย

ภาวะอุง้เทา้แบนแทนการฉายภาพรังสีได ้โดยมีค่าปกติอยูใ่นช่วง 5-9.99 มิลลิเมตร และค่าท่ีแสดงถึงภาวะเทา้แบนคือ

การเคล่ือนท่ีมากกว่า 10 มิลลิเมตรข้ึนไป (Brody, 1982) การพฒันาของอุง้เทา้ดา้นในจะเร่ิมข้ึนตั้งแต่วยัเด็กมากข้ึน

ในช่วงอาย ุ11 ปี เร่ิมมีความคงท่ีเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นตอนตน้อายุประมาณ 13 ปี และมกัจะไม่พบการเปล่ียนแปลงเม่ืออายุ

ประมาณ 18 ปี (Waseda et al., 2014) สาเหตุการเกิดอุง้เทา้แบนในวยัรุ่น สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการพฒันาของอุง้เทา้ท่ี

ไม่สมบรูณ์ การใชง้านของอุง้เทา้ไม่ถูกตอ้ง และนํ้าหนกัตวัท่ีมากเกินกว่าเกณฑ ์(Daneshmandi et al., 2009) เด็กวยัรุ่น

ท่ีมีภาวะเทา้แบนแมว้่าจะไม่พบอาการเจ็บปวด แต่อาจพบความบกพร่องขณะทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี

มีการลงนํ้าหนกั เช่นการวิ่ง และกระโดด และยงัพบความสามารถในการทรงท่าลดลงดว้ย (Vittore et al., 2009) จาก

งานวิจยัของ Kim ในปี 2015 พบว่าอาสาสมคัรกลุ่มอุง้เทา้แบนมีความสามารถในการทรงท่าแบบอยูก่บัท่ีลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอาสาสมคัรอุง้เทา้ปกติ (Kim et al., 2015) และจากงานวิจยัของ Boozari ในปี 2013 

พบว่ากลุ่มอาสาสมคัรอุง้เทา้แบนจะมีการลงนํ้าหนกัท่ีฝ่าเทา้ดา้นในมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอาสาสมคัรอุง้เทา้

ปกติ ภายหลังท่ีมีการกระโดดซํ้ าบนขาขา้งเดียว (Boozari et al., 2013) ตาํแหน่งการลงนํ้ าหนักท่ีเปล่ียนไปของ

อาสาสมัครอุ้งเท้าแบนหลังการทํา กิจกรรม ทําให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงของมุมข้อเท้า  เ ข่า  และสะโพก 

(Jafarnezhadgero et al., 2017) ส่งผลให้ความสามารถในการทรงท่าเปล่ียนแปลงไปดว้ย ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้่า

คนเทา้แบนท่ีมีการทาํกิจกรรมการลงนํ้าหนกัอยา่งต่อเน่ือง (Repetitive loading) จะส่งผลกระทบต่ออุง้เทา้ และทาํให้

ความสามารถในการทรงท่าลดลง โดยเฉพาะขณะยืนบนขาขา้งเดียว จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้่าวยัรุ่น

ตอนตน้อายปุระมาณ 13-14 ปี เป็นช่วงอายท่ีุเหมาะสมท่ีจะตรวจสอบหาความผดิปกติของอุง้เทา้ เน่ืองจากอุง้เทา้ของ

วยัรุ่นตอนตน้มีการพฒันาใกลเ้คียงกบัวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงหากพบความผิดปกติของอุง้เทา้ในวยัรุ่นตอนตน้ และให้การดูแล

รักษาท่ีถูกต้อง อุง้เทา้แบนอาจสามารถพฒันาให้ใกล้เคียงอุ้งเทา้ปกติได้ ซ่ึงจะลดปัญหาความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัการทาํกิจกรรมต่างๆ (Volpon, 1994) รวมถึงป้องกนัการเกิดอุง้เทา้แบนท่ีมากข้ึนหรืออุง้เทา้แบนชนิดติดแข็ง 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทรงท่าทั้งก่อนและหลงัการทาํกิจกรรมกระโดดซํ้ า ในวยัรุ่นตอนตน้ท่ี

มีและไม่มีภาวะอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่ 

 

3. ระเบียบวธิีการวจิัย 

3.1 รูปแบบการดําเนินงานวจิัย 

งานวิจยัอยูใ่นรูปแบบเชิงทดลอง 

3.2 ประชากรและการกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรของงานวิจยัในคร้ังน้ีคืออาสาสมคัรท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 13-14 ปี แบ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่มีและมีอุง้

เทา้แบนชนิดยืดหยุ่น สามารถส่ือสารและเข้าใจภาษาไทยไดอ้ย่างชดัเจน และผูป้กครองหรือผูดู้แลยินยอมให้เข้า
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ร่วมงานวิจยั เกณฑ์ในการคดัออกคือ มีการผิดรูปหรือมีแผลเปิดบริเวณเทา้หรือขอ้เทา้ มีความยาวขาทั้งสองข้าง

แตกต่างกนัมากกว่า 2 เซนติเมตร (Shaffer et al., 2013) เคยมีประวติัการบาดเจ็บของรยางค์ขา ตวัอย่างเช่น มีประวติั

การผา่ตดัของรยางคข์า มีปัญหาทางระบบกระดูกกลา้มเน้ือท่ีส่งผลต่อการทรงท่า มีปัญหาทางระบบหายใจหรือการ

ไหลเวียนโลหิตท่ีส่งผลต่อการวิจยั มีปัญหาทางระบบประสาทท่ีส่งผลต่อการทรงท่า มีปัญหาทางสายตาท่ีไม่สามารถ

แก้ไขดว้ยเลนส์สายตา มีนํ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนํ้ าหนักส่วนสูงของประเทศไทย (สถาบนัวิจยัและประเมิน

เทคโนโลยทีางการแพทยก์รมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข, 2542) และเป็นนกักีฬาประจาํโรงเรียนหรือสถาบนั 

 3.3 วธิีดําเนินการดําเนินงานวจิัย  

 งานวิจยัน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดาํเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณ

บุคลากรรหสั PTPT 2017 - 023 โดยในงานวิจยัน้ีมีผูท้าํการทดสอบจาํนวน 2 คน คือผูท้าํการทดสอบคนท่ี 1 และผูท้าํ

การทดสอบคนท่ี 2 เม่ืออาสาสมคัรผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกแลว้ ผูท้ดสอบคนท่ี 1 จะบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ อาย ุ

ส่วนสูง นํ้ าหนกั ความถนดัของขา ความยาวขา และความแข็งแรงกลา้มเน้ือรยางคข์า จากนั้นผูท้ดสอบคนท่ี 1 เป็นคน

ประเมินการเคล่ือนตวัของกระดูกนาวิคู่ล่าโดยให้อาสาสมคัรถอดรองเทา้ นัง่บนเกา้อ้ี เทา้วางราบกบัพ้ืน มุมขอ้เข่างอ 

90° จากนั้นผูท้ดสอบคนท่ี 1 คลาํหาปุ่มกระดูกนาวิคูล่า และทาํสัญลกัษณ์เอาไวบ้นผิวหนัง จดัแนวของขอ้เทา้ให้อยู่

ในแนวเส้นตรงตามวธีิการ anterior line method (Najjarine, 2011) จากนั้นให้อาสาสมคัรยนืข้ึนพร้อมลงนํ้าหนกัขาทั้ง

สองขา้งให้เท่ากนั ผูท้ดสอบคนท่ี 1 จะขีดระดบัการเปล่ียนแปลงของกระดูกนาวิคูล่าลงบนกระดาษกาวท่ีอยู่บนไม้

บรรทดั 2 ขีด ในขณะนัง่และยนืลงนํ้าหนกัตามลาํดบั จากนั้นผูท้าํการทดสอบคนท่ี 2 เป็นผูว้ดัระยะการเคล่ือนท่ีของ

กระดูกนาวิคูล่าโดยใช ้Vernier caliper หน่วยมิลลิเมตร และแบ่งกลุ่มอาสาสมคัรออกเป็น 2 กลุ่มโดยถ้าพบว่า

อาสาสมคัรมีระยะการเคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าอยูท่ี่ 5-9.99 มิลลิเมตร จะจดัอยู่ในกลุ่มเทา้ปกติ แต่หากระยะการ

เคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรข้ึนไป จะจดัอยูใ่นกลุ่มอุง้เทา้แบนแบบยดืหยุน่ (Brody, 1982)  

 เม่ือแบ่งอาสาสมคัรเป็น 2 กลุ่มเรียบร้อยแลว้ อาสาสมคัรทั้งหมดจะไดรั้บการสุ่มเพ่ือทดสอบความสามารถ

ในการทรงท่าขณะยนืลงนํ้าหนกับนขาขา้งเดียวหรือ Single leg standing มีทั้งหมด 4 การทดสอบคือ ยืนลืมตาทรงท่า

บนพ้ืนแข็ง ยืนหลับตาทรงท่าบนพ้ืนแข็ง ยืนลืมตาทรงท่าบนพ้ืนโฟม และยืนหลับตาทรงท่าบนพ้ืนโฟม ทาํการ

ทดสอบท่าละ 1 คร้ัง อาสาสมคัรทุกคนจะยืนบนขาขา้งท่ีถนัดในตาํแหน่งท่ีกาํหนดไว ้โฟมท่ีใชใ้นการทดสอบการ

ทรงท่าคือ  Ethylene Vinyl Acetate (EVA) foam (Chaikeeree et al., 2015) ขณะยืนอาสาสมคัรจะยกขาขา้งท่ีไม่ถนัด

ข้ึนในมุมขอ้สะโพกเท่ากบั 0° และขอ้เข่างอ 90° มือทั้งสองขา้งวางไวท่ี้สะโพก เม่ืออาสาสมคัรยืนในท่าทางท่ีถูกตอ้ง

แลว้ ผูท้ดสอบคนท่ี 1 เร่ิมจบัเวลา โดยกาํหนดเวลาสูงสุดไวท่ี้ 120 วินาที หากพบว่าขาขา้งท่ียกตกลงแตะพ้ืน มือขา้ง

ใดขา้งหน่ึงหลุดออกจากสะโพก และลืมตาข้ึนขณะการทดสอบท่ีตอ้งหลบัตา ผูท้ดสอบคนท่ี 1 จะหยดุเวลาทนัที หลงั

การทดสอบแต่ละคร้ัง อาสาสมคัรจะไดน้ัง่พกัเป็นเวลา 120 วินาที 

 3.4 ค่าสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 ขอ้มลูพ้ืนฐานของอาสาสมคัรทั้งสองกลุ่มเก่ียวกบั เพศ อายุ นํ้ าหนัก ส่วนสูง ความถนัดของขา และความ

แข็งแรงกล้ามเน้ือ จะใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติ independent t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ตัวแปรระยะการ

เคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่า (มิลลิเมตร) และเวลา (วินาที) ขณะยนืบนขาขา้งเดียว ทั้งก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ า ๆ 

ระหว่างกลุ่มอุง้เทา้ปกติ และกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่ จะไดรั้บการทดสอบการกระจายตวัของขอ้มลูโดย Shapiro-

Wilk test หากพบว่าขอ้มลูมีการกระจายตวัแบบปกติ สถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบคือ Two-way mixed ANOVA แต่หาก
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พบว่าขอ้มลูมีการกระจายตวัไม่ปกติ สถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ า ๆ คือ Wilcoxon 

Signed-Rank test และสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอุ้งเทา้ปกติและกลุ่มอุ้งเทา้แบนชนิดยืดหยุ่นคือ The 

Mann-Whitney U test โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัไวท่ี้ P < 0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปอาสาสมคัร 

อาสาสมคัรรวมทั้งหมด 38 คน แบ่งเป็นกลุ่มอุง้เทา้ปกติ และกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่ กลุ่มละ 19 คน อยู่

ในช่วงวยัรุ่นตอนตน้ อายอุยูร่ะหว่าง 13-14 ปี เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลพ้ืนฐานของอาสาสมคัรทั้งสองกลุ่ม พบว่าไม่มี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองนํ้าหนกั ส่วนสูง และกาํลงักลา้มเน้ือขา ดงัแสดงในตารางท่ี 1   

 

                ตารางท่ี 1  ขอ้มลูพ้ืนฐานอาสาสมคัร (SD = Standard deviation) 

ข้อมูลอาสาสมคัร กลุ่มอุ้งเท้าแบน (n=19) กลุ่มเท้าปกติ (n=19) P value 

เพศ (n, %) 

        ชาย 

        หญิง 

 

12, 63.16 % 

7, 36.84 % 

 

9, 47.37 % 

10, 52.63 % 

 

อาย ุ(Mean ± SD) 13.31 ± 0.73 13.64 ± 0.50 0.113 

นํ้าหนกั, กิโลกรัม (Mean ± SD) 46.71 ± 6.03 47.96 ± 10.57 0.656 

ส่วนสูง, เซนติเมตร (Mean ± SD) 158.74 ± 8.68 161.37 ± 8.29 0.346 

ขาขา้งถนดั (n, %) 

        ขา้งขวา 

        ขา้งซา้ย 

 

16, 84.21 % 

3, 15.79 % 

 

17, 89.47 % 

2, 10.53 % 

 

กาํลงักลา้มเน้ือ (Mean ± SD) 

        Hip flexors, กิโลกรัม 

        Hip extensors, กิโลกรัม 

        Hip abductors, กิโลกรัม 

        Hip adductors, กิโลกรัม 

        Knee flexors, กิโลกรัม 

        Knee extensors, กิโลกรัม 

        Dorsiflexors, กิโลกรัม 

        Plantar flexors, กิโลกรัม 

 

12.65 ± 2.16 

11.38 ± 2.48 

11.89 ± 14.31 

7.55 ± 2.04 

11.48 ± 3.11 

11.53 ± 2.91 

7.76 ± 1.55 

8.95 ± 2.03 

 

12.16 ± 2.12 

11.98 ± 2.49 

8.23 ± 1.50 

7.49 ± 1.42 

10.80 ± 2.27 

11.46 ± 2.88 

8.16 ± 1.76 

8.46 ± 2.17 

 

0.490 

0.458 

0.275 

0.920 

0.447 

0.942 

0.468 

0.477 

  

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือทดสอบการกระจายตัวของขอ้มูลพบว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัไม่ปกติ จึงเลือกใชส้ถิติ The Mann-

Whitney U test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุง้เทา้ปกติและกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยืดหยุ่น และใชส้ถิติ 
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Wilcoxon Signed-Rank test ในการทดสอบความแตกต่างก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ า ผลการศึกษาระยะการ

เคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระหว่างก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ าใน

กลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยืดหยุ่นและกลุ่มอุง้เทา้ปกติ (P = 0.003, 0.000) นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติระหว่างกลุ่มอุง้เทา้ปกติและกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่ ทั้งก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ า (P = 0.000, 0.000) 

ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ผลการทรงท่าในขณะยนืบนขาขา้งเดียว พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างกลุ่ม

อุง้เทา้ปกติ และกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่ ทั้งก่อนและหลงัการกระโดดซํ้า เม่ือยนืลืมตาบนพ้ืนแข็ง (P = 0.000, P = 

0.000) และพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ า ในกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิด

ยดืหยุน่เม่ือยนืลืมตาบนพ้ืนแข็ง (P = 0.002) นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างก่อนและ

หลงัการกระโดดซํ้ าขณะยืนหลบัตาบนพ้ืนแข็ง (P = 0.044) ในกลุ่มอุง้เทา้ปกติ และเม่ือยืนหลบัตาบนพ้ืนโฟม (P = 

0.025) ในกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนและหลงักิจกรรมการกระโดดซํา้ๆ 

การทดสอบ กลุ่ม 

ก่อนการกระโดดซํ้า หลงัการกระโดดซํ้า ก่อนและหลงั

กระโดดซํ้า 

(P value) 
Mean ± SD P value Mean ± SD P value 

ระยะการเคล่ือนท่ี 

ของกระดูกนาวิคูล่า 

(มิลลิเมตร) 

อุง้เทา้แบน

ชนิดยดืหยุน่ 
16.12 ± 4.47 

0.000* 
18.32 ± 2.98 

0.000* 
0.003* 

เทา้ปกติ 8.10 ± 1.48 12.19 ± 3.79 0.000* 

 Single leg 

standing  

(วินาที) 

ลืมตาทรงท่า

บนพ้ืนแขง็ 

อุง้เทา้แบน

ชนิดยดืหยุน่ 
78.89  ± 30.75 

0.000* 
50.37 ± 33.04 

0.000* 
0.002* 

เทา้ปกติ 112.35 ± 16.17 102.09 ± 25.24 0.114 

หลบัตาทรงท่า

บนพ้ืนแขง็ 

อุง้เทา้แบน

ชนิดยดืหยุน่ 
21.39 ± 20.89 

0.157 
14.33 ± 14.84 

0.267 
0.085 

เทา้ปกติ 29.69 ±20.95 21.97 ±19.81 0.044* 

ลืมตาทรงท่า

บนพ้ืนโฟม 

อุง้เทา้แบน

ชนิดยดืหยุน่ 
41.03 ± 31.66 

0.199 

28.97 ± 27.10 

0.133 

0.122 

เทา้ปกติ 55.93 ± 35.83 50.78 ± 43.47 0.246 

หลบัตาทรงท่า

บนพ้ืนโฟม 

อุง้เทา้แบน

ชนิดยดืหยุน่ 
3.78 ± 2.19 

0.255 
3.12 ± 2.44 

0.589 
0.025* 

เทา้ปกติ 3.12 ± 1.91 3.03 ±1.65 0.717 

 * มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.05) 
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5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาความสามารถในการทรงท่าและระยะการเคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่า ทั้งก่อนและหลงัการทาํ

กิจกรรมกระโดดซํ้าในวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีและไม่มีอุง้เทา้แบนชนิดยดืหยุน่ ผลการศึกษาพบความแตกต่างของระยะการ

เคล่ือนท่ีของกระดูกนาวิคูล่าระหว่างกลุ่มทั้งก่อนและหลงัมีการกระโดดซํ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Robbins ใน

ปี 1987 ท่ีพบความเปล่ียนแปลงของอุง้เทา้ดา้นใน ภายหลงัมีกิจกรรมการลงนํ้าหนักท่ีรยางค์ขา (Robbins et al., 1987) 

และงานของ Gardin ในปี 2013 ท่ีพบว่าภายหลงัการทาํกิจกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระดบักระดูกนาวิคู

ล่าได ้เน่ืองจากการลา้ของกลา้มเน้ือ tibialis posterior และ tibialis anterior (Gardin, 2013) ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึง

อาจอธิบายไดว้่า การเคล่ือนตวัของกระดูกวิคูล่าท่ีตํ่าลงภายหลงัการกระโดดซํ้านั้น เกิดจากความลา้ของกลา้มเน้ือหรือ

โครงสร้างท่ีทาํหนา้ท่ีพยงุอุง้เทา้ดา้นในไดแ้ก่ tibialis posterior และ plantar intrinsic muscles (Anne et al., 2009) โดย

วงจรท่ีใชอ้ธิบายการลา้ของกลา้มเน้ือขณะการกระโดดซํ้ า ไดแ้ก่ Stretch - shortening cycles  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 

ขั้นตอน คือ 1) Pre-activation ช่วงก่อนท่ีจะเกิดแรงสัมผสัระหว่างพ้ืนกบัรยางค์ 2) Stretch phase ช่วงท่ีเทา้สัมผสัพ้ืน

แลว้กลา้มเน้ือถูกยดืออก จากนั้นกลา้มเน้ือจะทาํงานแบบ eccentric contraction เพ่ือเตรียมการเคล่ือนไหวในขั้นตอน

ถดัไปและ 3) Shortening phase ช่วงกระโดดจะเป็นการทาํงานของกลา้มเน้ือแบบ concentric contraction โดยการ

ทาํงานของวงจรน้ีซํ้ า ๆ จะส่งผลให้เกิดการลา้ของกลา้มเน้ือแบบชัว่คราวได ้(Nicol et al., 2006) และเม่ือวิเคราะห์ถึง

ท่าทางการกระโดดในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีมีการกระโดดดว้ยขาขา้งเดียว ในทิศทางดา้นขา้งสลบัไปมาซ้ายและขวา ขา้ม

เส้นท่ีกาํหนด อาจจะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงนํ้าหนกับริเวณดา้นในฝ่าเทา้มากข้ึน จึงทาํให้เห็นการเคล่ือนตวัของ

กระดูกนาวิคูล่าท่ีตํ่าลง การเคล่ือนตัวตํ่าลงของกระดูกนาวิคูล่าสามารถส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ

โครงสร้างอ่ืนไดด้ว้ย เช่น การเคล่ือนตวัของกระดูกแคลคาเนียสและทาลสั ส่งผลให้ขอ้เทา้อยูใ่นรูปแบบ Valgus และ

เส้นเอ็นกลางเทา้ (Plantar ligament) ถูกยดืยาวข้ึนดว้ย (Neumann, 2002)  

ผลการศึกษาการทรงท่าเม่ือยนืบนขาขา้งเดียวขณะลืมตา พบว่ามีความแตกต่างของทั้ง 2 กลุ่มตั้งแต่ก่อนการ

กระโดด โดยจากเวลาการทดสอบสูงสุด 120 วินาที กลุ่มอุง้เทา้แบนและกลุ่มอุง้เทา้ปกติสามารถยืนไดเ้วลาเฉล่ีย

ประมาณ 78 และ 112 วินาทีตามลาํดับ หลงัการกระโดดยืนไดเ้วลาเฉล่ียประมาณ 50 และ 102 วินาทีตามลาํดับ 

นอกจากน้ีกลุ่มอุง้เทา้แบนยงัพบว่าหลงัการกระโดดยืนไดเ้วลาท่ีน้อยลงเฉล่ียจาก 78  วินาทีเป็น 50 วินาที จากผล

การศึกษาจะเห็นไดว้่ากลุ่มอุง้เทา้แบนมีความสามารถในการยนืดว้ยขาขา้งเดียวนอ้ยกว่ากลุ่มอุง้เทา้ปกติ สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Lee ในปี 2013 ท่ีพบว่าภายหลงัการทาํกิจกรรมจะทาํให้เกิดการลา้ของกล้ามเน้ือ plantar intrinsic 

muscles ร่วมกบัความไม่มัน่คงของอุง้เทา้ (Lee et al., 2013) ส่งผลให้ผิวหนังท่ีสัมผสัพ้ืนและพ้ืนท่ีในการลงนํ้ าหนัก

ของฝ่าเทา้ รวมถึงการวางตวัของขอ้ต่อต่างๆ ภายในอุง้เทา้เปล่ียนแปลงไป เกิดการรบกวนต่อระบบ somatosensory 

ซ่ึงเป็นระบบสําคญัในการควบคุมการทรงท่า ท่ีทาํงานร่วมกบัระบบสายตา และเวสติบูล่า (visual and vestibular 

system) (Prieto et al., 1993) ดงันั้นเม่ือระบบใดระบบหน่ึงถูกรบกวน จะทาํให้ความสามารถในการทรงท่าลดลงได ้

(Cote et al., 2005) และเม่ือพิจารณาถึงกลุ่มอุง้เทา้ปกติจะพบว่าอาสาสมคัรสามารถยืนทรงท่าบนขาขา้งเดียวไดด้ว้ย

เวลาเฉล่ียท่ีค่อนขา้งนานมากกว่า 100 วินาที ซ่ึง Condon ในปี 2014 ไดก้ล่าวไวว้่าในเด็กอุง้เทา้ปกติท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปี

ข้ึนไป สามารถพบ Ceiling effect เม่ือทดสอบความสามารถในการทรงท่าขณะยืนดว้ยขาขา้งเดียวร่วมกบัการลืมตา

บนพ้ืนแข็งได ้(Condon et al., 2014) นอกจากความลา้ของกลา้มเน้ือแลว้อีกปัจจยัท่ีอาจทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ขณะยืนทรงท่าบนขาขา้งเดียวของกลุ่มอุ้งเทา้แบนคือความทนทานของกล้ามเน้ือ เน่ืองจากการวดัการทรงท่าใน
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การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาสูงสุดคือ 120 วินาที ซ่ึงเป็นเวลาท่ีค่อนขา้งนาน ถา้กลา้มเน้ือขามีความทนทานไม่เพียงพอ อาจ

ส่งผลให้ความสามารถในการทรงท่าเปล่ียนแปลงไปได ้(Avelar et al., 2010)  

เม่ือทดสอบความสามารถในการทรงท่าขณะยนืบนขาขา้งเดียวในสถานการณ์อ่ืนคือ การยนืหลบัตาและการ

ยนืบนพ้ืนโฟม ทั้งก่อนและหลงัการกระโดด พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอุง้เทา้แบนและกลุ่มอุง้เทา้ปกติ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tudor ในปี 2009 ท่ีไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุง้เทา้แบนและกลุ่มอุง้เทา้ปกติใน

การทดสอบการทรงท่าบนพ้ืนท่ีไม่มัน่คง (Tudor et al., 2009) ซ่ึงปัจจยัท่ีอาจทาํให้ทั้งสองกลุ่มมีการทรงท่าท่ีไม่

แตกต่างกนัคือ การพฒันาของระบบรับความรู้สึกท่ีใชใ้นการทรงท่า ท่ีอาจจะยงัพฒันาไม่เต็มท่ีเท่าวยัผูใ้หญ่ ดงันั้นเม่ือ

มีการปิดกั้นระบบการมองเห็นหรือรบกวนระบบ somatosensory จึงทาํให้ความสามารถในการทรงท่าของทั้งสอง

กลุ่มลดลงและไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าช่วงอายุ 8-12 ปี จะเร่ิมมีการพฒันาท่ีคงท่ีของ

ระบบ somatosensory แต่ยงัจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาระบบการมองเห็นมาก (Hay et al., 1997) และยงัพบว่าการทรงท่าในวยั

เด็กจนกระทัง่อาย ุ16 ปี จะแยล่งมากเม่ือมีการทดสอบ ขณะหลบัตา (Humphriss et al., 2011; Nolan et al., 2005) และ

จากงานวิจยัของ Goble ในปี 2005 ยงัไดศึ้กษาถึง ความถูกตอ้งในการทาํงานของ Proprioceptive sense ในคนอายุ 8–

10 ปี และ อายุ 16–18 ปี พบว่าในคนท่ีอายุมากกว่ามีความถูกตอ้งในการทาํงานของ Proprioceptive มากกว่าคนท่ีมี

อายุน้อยกว่าถึงร้อยละ 50 (Goble et al., 2005) แต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มอุ้งเทา้ปกติ หลงัการกระโดดซํ้ าพบว่ามี

ความสามารถในการยนืบนขาขา้งเดียวร่วมกบัหลบัตาดว้ยเวลาท่ีลดลงเฉล่ียจาก 29 วินาที เป็น 21 วินาที และกลุ่มอุง้

เทา้แบนพบว่ามีความสามารถในการยนืบนขาขา้งเดียวร่วมกบัหลบัตาบนพ้ืนโฟมดว้ยเวลาลดลงเฉล่ียจาก 3.7 วินาที 

เป็น 3.1 วินาที ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 2 พบว่า การยนืทรงท่าบนขาขา้งเดียวใน 3 สถานการณ์คือ หลบัตา

บนพ้ืนแข็ง ลืมตาบนพ้ืนโฟม และหลับตาบนพ้ืนโฟม มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีค่อนข้างสูง ซ่ึงแสดงถึงความ

แปรปรวนและการกระจายของขอ้มลูท่ีค่อนขา้งสูงเช่นกนั ซ่ึง 3 สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียน

การทาํงานของระบบการรับความรู้สึก ทั้งระบบการมองเห็น และ somatosensory (Condon et al., 2014) ดงันั้นความ

แปรปรวนของข้อมูลท่ีเกิดข้ึนใน 3 สถานการณ์น้ีอาจนํามาสนับสนุนสมมติฐานเร่ืองการพฒันาของระบบรับ

ความรู้สึก ในวยัรุ่นตอนตน้ท่ียงัพฒันาไม่เต็มท่ีเท่าวยัผูใ้หญ่ และวยัรุ่นตอนตน้อาจจะยงัตอ้งอาศยัระบบการมองเห็น

เป็นหลกัในการทรงท่า (Rine et al., 2013) จึงยงัไม่สามารถอธิบายไดแ้น่ชดัว่าการลดลงของเวลาขณะยืนบนขาขา้ง

เดียวร่วมกบัหลบัตาหลงัการกระโดดซํ้ าของกลุ่มอุง้เทา้ปกติ และยืนบนขาขา้งเดียวร่วมกบัหลบัตาบนพ้ืนโฟมของ

กลุ่มอุง้เทา้แบนนั้น เกิดจากผลของการกระโดดซํ้า การลา้ของกลา้มเน้ือ และการเปล่ียนแปลงของการลงนํ้ าหนัก ดงัท่ี

ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังถดัไปแนะนาํให้เก็บขอ้มลูในวยัผูใ้หญ่ เพ่ือจะไดอ้ธิบายถึงผลของการทาํ

กิจกรรมท่ีมีการลงนํ้าหนกัซํ้ าต่อการทรงท่าไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีภาวะอุง้เทา้แบนชนิดยืดหยุ่นพบการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งของ

กระดูกนาวิคูล่ามากข้ึนเม่ือมีการทาํกิจกรรมท่ีมีการลงนํ้าหนกัซํ้ า และยงัพบการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทรง

ท่าขณะยนืบนขาขา้งเดียวร่วมกบัลืมตา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการทาํกิจกรรมท่ีมีการลงนํ้าหนกัซํ้ าอาจจะส่งผลให้เกิดเทา้

แบนเพ่ิมมากข้ึน มีผลต่อการเคล่ือนท่ีของขอ้ต่อต่างๆ ภายในอุง้เทา้ ขอ้เทา้ และขอ้เข่า (Volpon, 1994) รวมถึงพ้ืนท่ีใน

การลงนํ้าหนกัเปล่ียนแปลงไป จึงทาํให้กระทบต่อความสามารถในการทรงท่า ดงันั้นการลดความเส่ียงในการเกิดอุง้

เทา้แบนมากข้ึน จะสามารถลดความเส่ียงในการบาดเจ็บต่อโครงสร้างต่างๆ และการบกพร่องต่อความสามารถในการ

ทรงท่าดว้ย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงแนะนาํให้วยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีภาวะอุง้เทา้แบนชนิดยืดหยุ่นไดรั้บการรักษาดว้ย

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 3167 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

วิธีการท่ีเหมาะสมตั้งแต่เน่ินๆ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการพยุงอุง้เทา้ดา้นใน ลด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุง้เทา้แบนเพ่ิมมากข้ึน และความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบการเคล่ือนตวัของกระดูกนาวิคูล่าในกลุ่มอุง้เทา้แบนชนิดยืดหยุ่นมากกว่ากลุ่มอุง้

เทา้ปกติอย่างมีนัยสําคญั ทั้งก่อนและหลงัการกระโดดซํ้ า และยงัพบการเปล่ียนแปลงการทรงท่าขณะยืนบนขาขา้ง

เดียวร่วมกบัลืมตา โดยกลุ่มอุง้เทา้แบนยนืไดเ้วลานอ้ยกว่ากลุ่มอุง้เทา้ปกติอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัการ

ทาํกิจกรรมท่ีมีการลงนํ้าหนกัซํ้ า กลุ่มอุง้เทา้แบนมีการเปล่ียนแปลงของขอ้ต่อภายในอุง้เทา้ และมีความสามารถในการ

ทรงท่าลดลง อาจเน่ืองมาจากการล้าของกล้ามเน้ือท่ีใช้พยุงอุ ้งเท้า และพ้ืนท่ีในการลงนํ้ าหนักบริเวณอุ้งเท้า

เปล่ียนแปลงไป แต่อยา่งไรก็ตามยงัไม่พบการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทรงท่าท่ีชดัเจนเม่ือยนืทรงท่าขณะ

หลบัตา และยนืบนพ้ืนโฟม ซ่ึงอาจเกิดจากการพฒันาของระบบการรับความรู้สึกท่ีใชใ้นการทรงท่าในวยัรุ่นตอนตน้ 

ซ่ึงยงัพฒันาไดไ้ม่เต็มท่ีเทียบเท่ากบัวยัผูใ้หญ่ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังถดัไป จึงแนะนาํให้ศึกษาเพ่ิมเติมในวยัผูใ้หญ่ 

เพ่ือจะไดท้ราบถึงผลของการทาํกิจกรรมการลงนํ้าหนกัซํ้ า ต่อการทรงท่าท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งข้ึน และ

แนะนาํให้ไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนในอนาคตได ้
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บทคัดย่อ 

การออกกาํลงักายในผูสู้งอายสุามารถลดความเส่ียงต่อการลม้ในผูสู้งอายุได ้ดงันั้นการศึกษาถึงผลการออก

กาํลงักายในรูปแบบต่าง ๆ และความสามารถของผูสู้งอายขุณะทาํกิจกรรม จะเป็นแนวทางในการเลือกการออกกาํลงั

กายให้เหมาะสม และลดความเส่ียงต่อการล้มในผูสู้งอายุตอนต้นได้ โดยวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือ

เปรียบเทียบความสามารถในการเดิน และความสามารถในการเดินร่วมกบัการทาํกิจกรรมท่ี 2 ของผูสู้งอายุท่ีออก

กาํลังกายแบบไทเก๊ก เดิน และไม่ได้ออกกาํลงักาย โดยมีเข้าร่วมวิจัยคือผูสู้งอายุเพศหญิงอายุระหว่าง 60-69 ปี 

แบ่งเป็นกลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊ก เดิน และไม่ออกกาํลงักาย กลุ่มละ 21 คน ผูสู้งอายไุดสุ่้มทดสอบความสามารถ

ในการเดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตร เดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตรร่วมกบัการถือแกว้นํ้ า และเดินไป-กลบัระยะทาง 3 

เมตรร่วมกบัการลบเลข และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใชส้ถิติ One way analysis of variance 

(ANOVA) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊กและกลุ่มเดินใชเ้วลาในการเดินไป-กลบัระยะทาง 3 

เมตรนอ้ยกว่ากลุ่มไม่ออกกาํลงักายอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ กลุ่มออกกาํลงักายแบบเดินใชเ้วลาในการเดินไป-กลบั

ระยะทาง 3 เมตรร่วมกบัการถือแกว้นํ้ านอ้ยกว่ากลุ่มไม่ออกกาํลงักายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และกลุ่มออกกาํลงักาย

แบบไทเก๊กและกลุ่มเดินใชเ้วลาในการเดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตรร่วมกบัการลบเลขนอ้ยกว่ากลุ่มไม่ออกกาํลงักาย

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสรุปผูสู้งอายตุอนตน้เพศหญิงท่ีออกกาํลงักายแบบไทเก๊กและเดินมีความสามารถในการ

เดินและการเดินร่วมกับการทาํกิจกรรมท่ีสองได้ดีกว่ากลุ่มผูสู้งอายุท่ีไม่ได้ออกกาํลังกาย โดยในการศึกษาถัดไป

แนะนาํทดสอบเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคล่องแคล่วและรูปแบบการเคล่ือนไหวในผูสู้งอาย ุ

คาํสําคญั: กิจกรรมท่ี 2, การเดิน, ไทเกก๊ 

ABSTRACT 

Exercises are an important factor to reduce risk of falling in elderly. Therefore, the study of exercise patterns on 

walking performance would be a guideline for selecting suitable exercises in young elderly. The objective of the 

study were comparisons of walking performance via timed up and go test (TUGT), timed up and go test add to 

motor task (TUGT-motor), and timed up and go test add to cognitive task (TUGT-cognitive) between 3 groups of 

elderly. Sixty-three elderly females aged between 60-69 years were included in the study. They were separated in 

groups of Tai-Chi exercise, walking exercise, and control. Participants were randomly measured TUGT, TUGT-

motor, and TUGT-cognitive. Statistical analysis was the one-way analysis of variance (ANOVA) for comparing 
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walking performance between 3 groups of elderly. Results showed that TUGT and TUGT-cognitive had significant 

difference between groups of Tai-Chi and control, also between walking and control. TUGT-motor showed 

significant difference between groups of walking and control. In conclusion, female elderly who have Tai-Chi and 

walking exercises, they showed tendency to have good performance of walking and walking with dual tasks. The 

further study suggests to measure agility and pattern of movement during walking in elderly.  

Keywords:  dual task, walking, Tai-Chi 

 

1. บทนํา 

องคก์ารสหประชาชาติจดัใหผู้สู้งอายหุมายถึงบุคคลซ่ึงมีอายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไป ในปัจจุบนัผูสู้งอายุมีอตัรา

การเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการคาดการณ์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 ถึงค.ศ. 2030 จะมีประชาการผูสู้งอายทุัว่โลกเพ่ิมข้ึนถึง 

1.4 พนัลา้นคน และในปี ค.ศ. 2050 จะมีประชากรผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 2.1 พนัลา้นคน นอกจากน้ียงัมีการจดั

กลุ่มประชากรผูสู้งอายมุากท่ีมีอายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป ซ่ึงพบแนวโน้มอตัราการเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยมีการคาดการณ์ว่า

ในปี ค.ศ. 2050 อตัราการเพ่ิมข้ึนของผูสู้งอายุมากจะเป็น 3 เท่าจากปีค.ศ. 2015 (World Population Aging, 2015) 

สถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศไทยพบว่ามีประชากรผูสู้งอาย ุ60 ปี และ 80 ปีข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 5 และ 6 

ต่อปีตามลาํดบั โดยผูสู้งอายตุอนตน้ช่วงอายุระหว่าง 60 – 70 ปี เป็นกลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองไดม้าก แต่เม่ือมี

อายุมากข้ึนอตัราการช่วยเหลือตัวเองไดจ้ะลดน้อยลง เร่ิมมีอาการเจ็บป่วย มีโรคประจาํตวั และภาวะสมองเส่ือม 

(สถานการณ์ผูสู้งอายไุทย, 2016) ผูสู้งอายจุาํนวน 2 ใน 3 มีสาเหตุการเสียชีวิตจากการพลดัตกหกลม้ โดยความเส่ียงจะ

สูงข้ึนตามอาย ุ(Rubenstein, 2006) จากการศึกษาของ Gbiri และคณะปีค.ศ. 2006 (Gbiri & Fabunmi, 2006) ไดศึ้กษา

สมรรถภาพการทรงตวัในผูสู้งอายพุบว่าผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพในการทรงตวัลดลง สาเหตุมกัมาจากความเส่ือมถอย

ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทาํให้เกิดการตอบสนองต่อการทรงตวัไดช้า้หรือไม่สมบูรณ์ จากการศึกษาท่ีผ่านมา

สาเหตุของการลม้เกิดข้ึนไดห้ลายสาเหตุทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในคือสุขภาพของผูสู้งอายุทั้ง

ทางดา้นความแข็งแรง ความสามารถในการทรงตวั และโรคประจาํตัว ปัจจัยภายนอกคือ สภาพแวดลอ้มของท่ีอยู่

อาศยั รวมถึงการรับประทานอาหาร (Ytterstad, 1996) การป้องกนัและลดปัจจยัเส่ียงต่อการลม้สามารถแกไ้ขให้ดีข้ึน

ไดโ้ดยการออกกาํลงักาย โปรแกรมการออกกาํลงักายส่วนใหญ่ของผูสู้งอาจจะเป็นการเดิน วิ่ง ไทเก๊ก เตน้แอโรบิค 

และการออกกาํลงักายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ โดยอาจทาํเป็นกลุ่มการออกกาํลงักาย เพ่ือให้ผูสู้งอายุไดมี้

ส่วนร่วมในการเขา้สังคม การออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมในผูสู้งอายคุวรจะใชร้ะยะเวลาในการออกกาํลงักายประมาณ 

30 ถึง 60 นาทีต่อวนัและ 3 วนัต่อสัปดาห์ (Gillespie et al., 2003) จากการศึกษาของ Voukelatos และคณะปีค.ศ. 2007 

(Voukelatos, Cumming, Lord & Rissel, 2007) ไดเ้ปรียบเทียบภาวะเส่ียงต่อการลม้ระหว่างผูสู้งอายุท่ีออกกาํลงักาย

แบบไทเก๊กและไม่ไดอ้อกกาํลงักาย พบว่าการออกกาํลงักายแบบไทเก๊กช่วยลดความเส่ียงต่อการลม้ไดร้้อยละ 50 

นอกจากน้ีการเดินยงัเป็นการออกกาํลงักายอีกชนิดหน่ึงท่ีเหมาะสมในผูสู้งอายุ โดยจะทาํให้ผูสู้งอายุสามารถควบคุม

การเคล่ือนไหวของร่างกายและการทรงตวัไดดี้ข้ึน มีความสามารถในการกา้วเพ่ิมมากข้ึน ทั้งความเร็ว ความยาว และ

ความถ่ีในการกา้ว และยงัสามารถลดความเส่ียงต่อการลม้ และภาวะกระดูกหักท่ีเกิดจากการลม้ในผูสู้งอายุได ้(Gaba 

et al., 2016; Ansai, Aurichio & Rebelatto, 2016; Ebrahim, Thompson, Baskaran & Ebans, 1997) แบบประเมินการ

ทรงตวัและความเส่ียงต่อการลม้มีมากมาย เช่น The Berg Balance Scale (BBS) (Berg, Wood-Dauphinee, Williams & 
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Maki, 2016) เป็นแบบประเมินท่ีใชท้าํนายความเส่ียงการลม้ของผูสู้งอาย ุ (Shumway-Cook, Baldwin, Polissar & 

Gruber, 1997) ซ่ึงเป็นการทดสอบความสามารถในการทาํกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวและไม่มีการเคล่ือนไหวของ

ร่างกาย แต่มีขอ้จาํกดัคือไม่สามารถประเมินความเส่ียงในการลม้ของผูสู้งอายุท่ีมีความสามารถในการเคล่ือนไหวสูง

และสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ (Blum & Korner-Bitensky, 2008) Fullerton Advance Balance Test (Rose, 2013) 

เป็นการตรวจประเมินความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่น่ิงและเคล่ือนไหวร่วมกับการทดสอบการทาํงาน

ประสานกนัของระบบการรับความรู้สึกและการปรับท่าทางระหว่างการทรงตวัเม่ือมีปัจจยัภายนอกมารบกวน โดย

สามารถประเมินความเส่ียงต่อการลม้ได้ร้อยละ 76 (Hernandez & Rose, 2008) Trail Walking Test เป็นการวดั

ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการควบคุมการทรงตวัเม่ือมีการเคล่ือนไหวและความตั้งใจ มีความสามารถใน

การประเมินความเส่ียงต่อการลม้ไดร้้อยละ 71 เหมาะสําหรับผูท่ี้มีความสามารถในการเคล่ือนไหวสูง (Yamada & 

Ichihashi, 2010), การยืนขาเดียว (Single leg standing) เป็นการประเมินท่ีนิยมใชป้ระเมินการทรงตวัในผูสู้งอายุ ซ่ึง

เวลาในการยนืขาเดียวจะบ่งบอกถึงความมัน่คง และความแข็งแรงของกระดูกและกลา้มเน้ือขณะยนื ซ่ึงการทดสอบ

การยนืขาเดียวสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเดิน ประวติัการลม้ และการใชชี้วิตประจาํวนั (Bohannon, 2006) Timed Up and 

Go Test (TUGT) เป็นอีกแบบประเมินหน่ึงท่ีสามารถใชป้ระเมินความเส่ียงในการลม้ โดยมีค่า Sensitivity และ 

Specificity อยู่ในระดบัสูง โดย TUGT ไดถู้กพฒันาให้มีการเพ่ิมงานหรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักิจวตัรประจาํวนั 

เน่ืองจากพบว่ากลไกหลกัท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้ผูสู้งอายุลม้คือ การลม้เม่ือไดท้าํกิจกรรมมากกว่า 1 อย่างใน

เวลาเดียวกนั (Shumway-Cook, Baldwin, Polissar & Gruber, 1997; Boonsinsukh, 2013) จากการศึกษาท่ีผ่านมา 

(Gbiri & Fabunmi, 2006; Voukelatos, Cumming, Lord & Rissel, 2007) มุ่งเน้นการประเมินการทรงตวัของผูสู้งอายุ

ขณะอยูน่ิ่ง เช่น การยนืขาเดียวทั้งลืมตาและหลบัตา การยนืต่อเทา้หรือการยืนในท่ีแคบ ในขณะท่ีการทรงตวัระหว่าง

ทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น การเดินถือของ และการเดินร่วมกบัใชค้วามคิดกเ็ป็นสถานการณ์สําคญัท่ีผูสู้งอายุตอ้ง

พบเจอในชีวิตประจาํวนั และมีส่วนสําคญัในการพยากรณ์การลม้ได้ โดยเฉพาะในผูสู้งอายตุอนตน้ท่ียงัมีการทาํ

กิจกรรมท่ีหลากหลายและเส่ียงต่อการลม้ ดงันั้นการออกกาํลงักายในผูสู้งอายจึุงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถลดความ

เส่ียงต่อการลม้ในผูสู้งอายไุด ้การศึกษาถึงผลการออกกาํลงักายในรูปแบบต่าง ๆ และความสามารถของผูสู้งอายุขณะ

ทาํกิจกรรม จะเป็นแนวทางหน่ึงในการพิจารณาเลือกการออกกาํลงักายให้เหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงต่อการลม้ใน

ผูสู้งอายตุอนตน้ได ้

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเดิน เม่ือทดสอบดว้ยการเดินไปและกลบัเป็นระยะทาง 3 เมตร (Timed 

Up and Go Test, TUGT) เดินไปและกลบัเป็นระยะทาง 3 เมตร ร่วมกบัถือแกว้ใส่นํ้ า (Timed Up and Go Test with 

motor ,TUGT-motor) และ เดินไปและกลบัเป็นระยะทาง 3 เมตร ร่วมกบัการลบเลข (Timed Up and Go Test with 

cognitive ,TUGT-cognitive) ของผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายดว้ยไทเก๊ก เดินเร็ว และไม่ไดอ้อกกาํลงักาย  

 

3. การดําเนินการวจิัย 

 ผูเ้ข้าร่วมวิจัยเป็นผูสู้งอายุตอนต้นเพศหญิง อายุระหว่าง 60-69 ปี สามารถเดินไดด้้วยตนเองโดยไม่ใช้

เคร่ืองช่วยเดิน สามารถเข้าใจคําพูดและส่ือสารได้ มีทกัษะในการคาํนวณคณิตศาสตร์ เช่น บวกและลบเลข มี

ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจโดยไดรั้บการประเมินภาวะสมองเส่ือมดว้ยแบบทดสอบ Thai Mental State 
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Examination (TMSE) คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบั 23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เกณฑ์การคัดออกคือ 

ผูสู้งอายท่ีุมีดชันีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากบั 30 กิโลกรัม/เมตร2 เคยมีประวติัการลม้ก่อนการทดสอบ 6 เดือน มีโรค

ทางระบบประสาทท่ีจาํกดัการเคล่ือนไหว เช่น โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางกระดูกและกลา้มเน้ือท่ี

ส่งผลต่อการเดิน โรคหัวใจและปอดชนิดรุนแรงท่ีไม่ไดรั้บการควบคุม มีความบกพร่องดา้นการมองเห็น การไดย้ินท่ี

ไม่สามารถแกไ้ขได้ มีความบกพร่องของระบบการรับรู้ความรู้สึก มีการบาดเจ็บ อาการปวด เคยได้รับอุบติัเหตุ

ร้ายแรงหรือการผา่ตดับริเวณแขน ขา และลาํตวั ท่ีส่งผลหรือขดัขวางต่อการเคล่ือนไหวก่อนเขา้ร่วมงานวิจยั ผูสู้งอายุ

ท่ีเขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ีมี 3 กลุ่มคือกลุ่ม 1) ออกกาํลงักายแบบไทเก๊ก กลุ่ม 2) ออกกาํลงักายแบบเดิน และกลุ่ม 3) 

ไม่ไดอ้อกกาํลงักายหรือกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มท่ี 1) และกลุ่มท่ี 2) เป็นกลุ่มท่ีออกกาํลงักายอยา่งนอ้ยคร้ังละ 1 ชัว่โมง 3 

วนัต่อสัปดาห์ และออกกาํลงักายต่อเน่ืองมากกว่า 6 เดือน กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มผูสู้งอายท่ีุสามารถทาํกิจวตัรประจาํวนั

ไดป้กติ และไม่ไดอ้อกกาํลงักายเป็นประจาํ การศึกษาน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์คณะ

กายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รหัส PTPT 2016-014 

 เม่ือผูเ้ขา้ร่วมวิจยัรับทราบวตัถุประสงคข์องการศึกษาและลงช่ือในใบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั

ทุกคนจะสวมใส่เส้ือผา้ท่ีง่ายต่อการเคล่ือนไหวและสวมรองเทา้ท่ีเหมาะสม และจบัฉลากเพ่ือสุ่มลาํดบัการทดสอบทั้ง 

3 การทดสอบคือ เดินไปและกลบัเป็นระยะทาง 3 เมตร (Timed Up and Go Test, TUGT) เดินไปและกลบัเป็น

ระยะทาง 3 เมตร ร่วมกบัถือแกว้ใส่นํ้ า (Timed Up and Go Test with motor ,TUGT-motor) และ เดินไปและกลบัเป็น

ระยะทาง 3 เมตร ร่วมกบัการลบเลข (Timed Up and Go Test with cognitive ,TUGT-cognitive) โดยแต่ละการ

ทดสอบจะทาํซํ้ า 3 คร้ัง ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจะไดรั้บการสุ่มทดสอบทั้งหมด 9 คร้ัง และมีช่วงพกัระหว่างเปล่ียนการ

ทดสอบอยา่งนอ้ย 1 นาทีหรือจนกว่าจะหายเหน่ือย โดยผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจะใชเ้วลาในการทดสอบทั้งหมดประมาณ 15 

นาที 

 การทดสอบ TUGT ให้อาสาสมคัรนัง่บนเกา้อ้ีโดยหลงัพิงพนกัพิง เทา้วางราบกบัพ้ืน ผูว้ิจยัให้สัญญาณคาํว่า 

“เร่ิม” พร้อมกับบนัทึกภาพวิดีโอ ให้อาสาสมคัรลุกข้ึนยืนจากเก้าอ้ี เดินดว้ยความเร็วปกติเป็นระยะทาง 3 เมตร 

จากนั้นหมุนตวัเดินออ้มกรวยและเดินกลบัมานั่งบนเกา้อ้ีตวัเดิมอีกคร้ัง เร่ิมจบัเวลาเม่ือให้สัญญาณคาํว่า “เร่ิม” หยุด

เวลาเม่ืออาสาสมคัรนัง่ลงและหลงัพิงพนกัพิงเกา้อ้ี (Ansai & Aurichio, 2016) การทดสอบ TUGT-motor วิธีการคลา้ย

กบั TUGT เพียงเพ่ิมการถือแกว้นํ้ าท่ีมีขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 8 เซนติเมตร สูง 9.5 เซนติเมตร ท่ีมีนํ้ าห่างจากขอบแกว้

ประมาณ 1 เซนติเมตร และให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัถือดว้ยมือขา้งท่ีถนัดระหว่างการเดิน (Ansai & Aurichio, 2016) และการ

ทดสอบ TUGT-cognitive เพ่ิมให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัลบเลขทีละ 3 ระหว่างการเดิน โดยในแต่ละคร้ังผูว้ิจยัจะเปล่ียนตวัเลข

ตั้งตน้เป็น 100, 90 และ 80 ตามลาํดบั ขอ้มูลท่ีบนัทึกไดจ้ากการศึกษาน้ีคือ เวลาท่ีใชใ้นการทาํการทดสอบทั้ง 3 การ

ทดสอบมีหน่วยเป็นวินาที โดยแต่ละการทดสอบจะใชค่้าเฉล่ียจากการทดสอบ 3 คร้ัง และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

ดว้ยสถิติ the one-way analysis of variance (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบทั้ง 

3 การทดสอบระหว่างกลุ่มผูสู้งอายุทั้ง 3 กลุ่ม และวิเคราะห์ผล Multiple comparison โดยใช ้Tukey’s Honestly 

Significant Difference (Tukey’s HSD) โดยตั้งค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี p<0.05 

 

4. ผลการวจิัย 

ผูสู้งอายตุอนตน้เพศหญิงอายรุะหว่าง 60-69 ปี ทั้งหมด 63 คน ไดเ้ขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเกก๊ กลุ่มออกกาํลงักายแบบเดิน และกลุ่มควบคุมซ่ึงไม่ไดอ้อกกาํลงักาย กลุ่ม
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ละ 21 คน โดยมีค่าเฉล่ียอาย ุดชันีมวลกาย คะแนนประเมินภาวะสมองเส่ือม และช่วงเวลาของการออกกาํลงักาย ดงั

แสดงในตารางท่ี 1   

 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของอาย ุดชันีมวลกาย คะแนนประเมินภาวะสมอง

เส่ือม และระยะเวลาในการออกกาํลงักายของกลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊ก กลุ่มออกกาํลงักายแบบเดิน และกลุ่มไม่

ออกกาํลงักาย 

 

เม่ือทาํการเปรียบเทียบความสามารถในการเดินระหว่างกลุ่มผูสู้งอายุทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าเวลาท่ีใช้ในการ

ทดสอบดว้ย TUGT และ TUGT-cognitive ของกลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊กและกลุ่มออกกาํลงักายแบบเดินใชเ้วลา

นอ้ยกว่ากลุ่มไม่ออกกาํลงักายอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ TUGT-motor พบว่ากลุ่มออก

กาํลงักายแบบเดินใชเ้วลานอ้ยกว่ากลุ่มไม่ออกกาํลงักายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของการเดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตร 

(TUGT) การเดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตรร่วมกบัถือแกว้นํ้ า (TUGT-motor) และการเดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตร

ร่วมกบัลบเลข (TUGT-cognitive) ของกลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊ก กลุ่มออกกาํลงักายแบบเดิน และกลุ่มไม่ออก

กาํลงักาย 

การทดสอบ 

กลุ่ม  
 

Pa 

 

Pb 

 

Pc 
ไทเก๊ก 

Mean±SD 

เดิน 

Mean±SD 

ควบคุม 

Mean±SD 

TUGT (sec) 11.07 ± 1.83 10.45 ± 1.55 13.19 ±2.28 0.545 0.001* 0.002* 

TUGT-motor (sec) 13.18 ± 2.62 11.82 ± 1.90 14.05 ± 1.95 0.116 0.005* 0.411 

TUGT-cognitive (sec) 13.75 ± 1.88 13.03 ± 2.19 16.80 ± 4.03 0.692 0.001* 0.003* 

* = Significant difference  

Pa = Tukey HSD test ระหวา่งกลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊กกบักลุ่มเดิน  

Pb = Tukey HSD test ระหวา่งกลุ่มไม่ออกกาํลงักายกบักลุ่มออกกาํลงักายแบบเดิน  

Pc = Tukey HSD test ระหวา่งกลุ่มไม่ออกกาํลงักายกบักลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊ก  

 

 

ลกัษณะ 

กลุ่ม 

ไทเก๊ก (n = 21) 

Mean±SD 

เดิน (n = 21) 

Mean±SD 

ควบคุม (n = 21) 

Mean±SD 

อาย ุ(ปี) 64.28 ± 2.49 64.05 ± 3.28 64.38 ± 3.15 

ดชันีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2) 22.61 ± 1.26 23.90 ± 2.38 24.33 ± 2.40 

คะแนนประเมินภาวะสมองเส่ือม  

(เต็ม 30 คะแนน) 

27.62 ± 1.28 27.52 ± 1.50 26.05 ± 1.16 

ระยะเวลาการออกกาํลงักาย (เดือน) 57.14 ± 76.43 43.71 ± 41.00 - 
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5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าผูสู้งอายตุอนตน้กลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊กสามารถเดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตร 

รวมถึงเดินไป-กลบัระยะทาง 3 เมตรร่วมกบัการลบเลขไดเ้ร็วกว่ากลุ่มไม่ไดอ้อกกาํลงักาย อาจแสดงถึงความสามารถ

ในการควบคุมการทรงตวัและการเคล่ือนไหวท่ีดีกวา่ โดยเกิดจากการฝึกฝนตามท่าทางท่ีหลากหลายของไทเก๊ก โดยมี

ลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งควบคุมแขน ขา ศีรษะ และลาํตวัอยา่งชา้ ๆ และต่อเน่ือง รวมถึงมีการย่อเข่าร่วมกบัถ่าย

นํ้ าหนักของขา ซ่ึงช่วยกระตุน้ให้กลา้มเน้ือขาและลาํตวัเกิดความแข็งแรง (Huang & Liu, 2015; Zeng et al., 2015) 

รวมถึงการรับความรู้สึกผา่นกลา้มเน้ือและขอ้ต่อมีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถควบคุมการทรงท่าขณะอยูน่ิ่งและขณะ

เคล่ือนไหวไดดี้ (Voelcker-Rehage, 2008) นอกจากน้ีประโยชน์ของการออกกาํลงักายแบบไทเก๊กยงัมีการฝึกควบคุม

ลมหายใจร่วมดว้ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของปอด (Zeng et al., 2015) โดยการควบคุมลมหายใจนั้นตอ้ง

ประสานสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนไหวของร่างกาย ทาํให้เกิดการเสริมสร้างสมาธิขณะท่ีร่างกายมีการเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจ

เป็นเหตุผลท่ีทาํให้ผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพในการเดินร่วมกบัการใชค้วามคิดไดดี้  

ในกลุ่มออกกาํลงักายแบบเดินพบว่าผูสู้งอายตุอนตน้สามารถเดินไดเ้ร็วกว่าผูสู้งอายุท่ีไม่ไดอ้อกกาํลงักายทั้ง

การเดินปกติ การเดินร่วมกับการใช้ความคิด และการเดินร่วมกับมีการควบคุมการทาํงานของกล้ามเน้ือ อาจ

เน่ืองมาจากลกัษณะของการออกกาํลงักายด้วยการเดินทาํให้ผูสู้งอายุเดินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจะมี

ความเร็ว ความยาว และความถ่ีในการกา้วเพ่ิมมากข้ึน (Gaba et al., 2016; Ansai, Aurichio & Rebelatto, 2016; 

Ebrahim, Thompson, Baskaran & Evans, 1997) นอกจากรูปแบบการเดินแลว้ ผูสู้งอายุท่ีออกกาํลงักายแบบเดิน ยงัมี

ความแข็งแรง ความยดืหยุน่ ความทนทานของกลา้มเน้ือ และการรับรู้ของขอ้ต่อส่วนแขน หัวไหล่ ลาํตวั และขาท่ีดี 

(Saelao & Kanungsukkasem, 2012) จึงทาํให้สามารถเดินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้ออกกาํลงักาย 

โดยรวมแล้วการออกกาํลังกายแบบไทเก๊กและเดินเป็นลกัษณะการออกกาํลังกายท่ีมีประโยชน์สําหรับผูสู้งอายุ

ตอนตน้ นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อขณะออกกาํลงักายแลว้ การมีกลุ่มในการ

ออกกาํลงักายจะทาํให้ผูสู้งอายไุดเ้พ่ิมทกัษะการคิด การแสดงความคิดเห็น การเขา้สังคม และพบปะผูค้นท่ีหลากหลาย 

โดยการมีกลุ่มออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย 2 ถึง 3 คร้ังต่อสัปดาห์ จะทาํให้ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวิต ทั้งทางดา้นร่างกายและ

จิตใจท่ีดีข้ึนได้ ส่งผลให้ผูสู้งอายุมีความมั่นใจ สามารถเคล่ือนไหวได้อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพได ้

(Rugbeer, Ramklass, Mckune & van Heerden, 2017) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเม่ือเดินร่วมกบัมีการควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มออก

กาํลงักายแบบเดินและกลุ่มไม่ออกกาํลงักาย แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีออกกาํลงักายแบบไทเก๊กและกลุ่ม

ท่ีไม่ได้ออกกาํลงักาย ซ่ึงถ้าวิเคราะห์จากกิจกรรมการเดินร่วมกับมีการควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือจะพบว่า 

ผูสู้งอายตุอ้งมีการควบคุมการทาํงานของลาํตวัและรยางคแ์ขนในการถือแกว้นํ้ าร่วมกบัใชค้วามคล่องแคล่ว (Agility) 

ขณะเดิน ซ่ึงโดยภาพรวมจะเห็นไดว้่ากลุ่มออกกาํลงักายแบบเดินจะสามารถเดินไดเ้ร็วกว่ากลุ่มท่ีออกกาํลงักายแบบ

ไทเก๊กและกลุ่มไม่ไดอ้อกกาํลงักาย ดงันั้นอาจเป็นไปไดว้่ากลุ่มท่ีออกกาํลงักายแบบเดินมีความคล่องแคล่ว (Agility) 

และรูปแบบในการเคล่ือนไหว (Pattern of movement) ขณะเดินท่ีดีกว่ากลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊กและกลุ่มไม่ได้

ออกกาํลงักาย จึงทาํให้มีความสามารถในการเดินท่ีรวดเร็วกว่า ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดท้าํการทดสอบเร่ืองความ

คล่องแคล่วและรูปแบบการเดิน ดงันั้นจึงแนะนาํให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในการศึกษาถดัไป  
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จากการสาํรวจท่ีผา่นมาพบว่าผูสู้งอายตุอนตน้เป็นวยัท่ีสามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัได ้อาจเร่ิมมีอาการเจ็บป่วย 

หรือโรคประจาํตวัท่ีทาํใหค้วามสามารถในการทาํกิจกรรมบางอยา่งลดลง (สถานการณ์ผูสู้งอายไุทย, 2016) รวมถึงมี

การถดถอยของระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทรงตวัจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทรงตวัและการทาํกิจกรรมของ

ผูสู้งอายลุดลง (Rubenstein, 2006) ดงันั้นการออกกาํลงักายแบบไทเก๊กและการเดินอาจจะเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีทาํให้

ผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรม เช่น การเดิน และการเดินร่วมกบัการทาํกิจกรรมท่ี 2 ไดดี้กว่าผูสู้งอายท่ีุ

ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย ในการศึกษาน้ีจึงแนะนาํใหผู้สู้งอายตุอนตน้ท่ีมีอายรุะหว่าง 60-69 ปี หันมาสนใจการออกกาํลงั

กาย เช่น ไทเก๊ก และการเดิน เพ่ือเพ่ิมหรือรักษาประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรมขณะเคล่ือนไหว และลดปัจจยัเส่ียงต่อ

การลม้ในอนาคตเม่ือมีอายท่ีุเพ่ิมข้ึน โดยในการศึกษาคร้ังต่อไปแนะนาํให้ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคล่องแคล่วและ

รูปแบบการเคล่ือนไหวของผูสู้งอาย ุ เพ่ือจะไดท้ราบถึงความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของผูสู้งอาย ุ และนาํมาประยกุต์

รูปแบบการออกกาํลงักายให้เหมาะสมกบัผูสู้งอายตุ่อไป 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาน้ีเปรียบเทียบการทรงตวัในผูสู้งอายุตอนตน้เพศหญิงท่ีมีการออกกาํลงักายแบบไทเก๊ก แบบเดิน 

และไม่ออกกาํลงักายโดยกลุ่มออกกาํลงักายแบบไทเก๊กใชเ้วลาในการเดินและเดินร่วมกบัใชค้วามคิดน้อยกว่ากลุ่มท่ี

ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย ในขณะท่ีกลุ่มออกกาํลงักายแบบเดินใชเ้วลาในการเดิน เดินร่วมกบัใชค้วามคิด และเดินร่วมกบัมี

การควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือไดน้อ้ยกว่ากลุ่มไม่ออกกาํลงักาย ดงันั้นผูสู้งอายตุอนตน้เพศหญิงท่ีออกกาํลงักาย

แบบไทเก๊กและแบบเดินมีแนวโนม้ท่ีจะพบประสิทธิภาพในการเดิน และเดินร่วมกบัการทาํกิจกรรมท่ี 2 ไดดี้กว่ากลุ่ม

ผูสู้งอายุท่ีไม่ไดอ้อกกาํลงักาย ประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการแนะนาํให้ผูสู้งอายุตอนตน้ออก

กาํลงักายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรมและลดปัจจยัเส่ียงต่อการลม้ในอนาคตได ้รวมถึงแนะนาํให้ศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคล่องแคล่วและรูปแบบการเคล่ือนไหวขณะเดินของผูสู้งอายใุนการศึกษาถดัไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบ Descriptive Predictive Research เพ่ือศึกษาความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง สัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้และทกัษะในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองกบัความตอ้งการ
ของผูดู้แล และปัจจยัท านายความตอ้งการของผูดู้แล กลุ่มตวัอย่างเป็นผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เลือกอย่าง
เฉพาะเจาะจง จ านวน 90 ราย เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว แบบประเมินความรู้และทกัษะในการดูแล
ของผูดู้แล และแบบสอบถามความต้องการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
บรรยาย ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation 
coefficient) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Stepwise multiple regression coefficient) 

ผลการวิจยัพบว่า ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่าผูดู้แล
มีความตอ้งการดา้นความรู้และทกัษะในการดูแล และดา้นจิตใจและอารมณ์มากท่ีสุด ปัจจยัท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กบั
ความตอ้งการของผูดู้แล ไดแ้ก่ ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย และสัมพนัธภาพในครอบครัว 
ส่วนปัจจยัท่ีสามารถท านายความตอ้งการของผูดู้แล คือ สัมพนัธภาพในครอบครัว สามารถท านายความตอ้งการของ
ผูดู้แลไดร้้อยละ 3.27 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขอ้เสนอแนะการวิจยัควรมีการศึกษาความตอ้งการของ
ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละระยะ ตั้งแต่ระยะเฉียบพลนั ระยะ 6 เดือน และ 1 ปี เพ่ือการจดับริการท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองได ้

ค าส าคญั: ความตอ้งการของผูดู้แล, ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั, สัมพนัธภาพในครอบครัว, 
ความรู้และทกัษะในการดูแล 

ABSTRACT 
This descriptive predictive research is aimed at studying the needs of the caregivers who care for patients 

with cerebrovascular disease. In addition, this research examines the significance of selected factors that jointly 
predict the need of the caregivers. The sample 90 cases of caregivers of patient with cerebrovascular disease were 
purposively selected. Data collection was done using personal factors, the activities of daily living (Barthel ADL 
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Index), family relationships, knowledge and skill of care and the need of caregivers. These data were analyzed 
using descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression.  
 The results of this research indicate that the leading needs of the caregiver fall, at a highest level, within 
the knowledge and skill of care and emotional and psychological domain. The activities of daily living and family 
relationships negatively correlated with the needs of caregivers. Family relationships significantly predicted the 
need of caregivers at 3.27 percent with statically level of 0.05. This study suggests a review of the needs of the 
caregivers in each of the following stages 1) before discharge, 2) 6 months, and 3) 1 year after discharge to ensure 
that nursing service conforms to the need of the caregiver. 
 
Keywords:  caregiver’s need, activity of daily living, family relationship, knowledge and skill of care    
 

1. บทน า 
 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease หรือ Stroke) เป็นโรคเร้ือรังทางระบบประสาทและสมองท่ี
เป็นปัญหาส าคญัและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบั 2 รองจากโรคหัวใจ (Stroke Association, 2015) โดยพบผูเ้สียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 6.7 ลา้นคน จาก 38 ลา้นคนของผูเ้สียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังทัว่โลก (WHO, 
2014) และคาดการณ์ว่าในปี 2030 จะพบผูเ้สียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทัว่โลกจ านวน 23.6 ลา้นคน (American 
Stroke Association, 2015) ในประเทศไทยพบอตัราตายต่อแสนประชากรในปี 2556-2558 เท่ากบั 36.13, 38.66, 42.62 
ตามล าดบั และอตัราป่วยต่อแสนประชากรในปี 2556-2558 เท่ากบั 366.81, 352.30 และ 425.24 ตามล าดบั (กรม
ควบคุมโรค ส านกัโรคไม่ติดต่อ, 2559) 
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลนั มีสาเหตุมาจากการตีบ/อุดตนัหรือแตกของ
หลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดไม่สามารถน าออกซิเจน สารน ้ าและอาหารไปหล่อเล้ียงสมองส่วนนั้นๆได ้ท าให้
สมองส่วนนั้นตาย ส่งผลให้ผูป่้วยเกิดความบกพร่องหรือสูญเสียความสามารถ (National Stroke Association, 2014) 
ซ่ึงไดแ้ก่ ความผิดปกติดา้นการเคล่ือนไหว ความบกพร่องดา้นความคิดและความจ า (Walsh, Galvin, Loughnane, 
Macey, & Horgan, 2015) ปัญหาการเค้ียวและการกลืนอาหาร การสูญเสียประสาทสัมผสั มีความผิดปกติเก่ียวกบัการ
ส่ือสาร ปัญหาดา้นการมองเห็น รวมถึงปัญหาการขบัถ่าย (Kerr, 2012) ทั้งยงัส่งผลระยะยาวต่อสภาวะจิตใจ อารมณ์ 
และสังคม (Stroke Association, 2015) จากปัญหาของผูป่้วยท าให้ไม่สามารถใชชี้วิตโดยล าพงัได ้จึงจ าเป็นตอ้งมี
ผูดู้แล ดงันั้นผูดู้แลจึงมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการดูแลและช่วยเหลือการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การป้องกนัการ
เกิดภาวะแทรกซอ้น รวมถึงการฟ้ืนฟทูั้งสภาพร่างกายและจิตใจผูป่้วย เน่ืองจากการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นการดูแลท่ีตอ้งรับภาระหนกัและใชร้ะยะเวลายาวนาน อีกทั้งผูดู้แลซ่ึงยงัไม่มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการดูแล
ผูป่้วย จึงรู้สึกกงัวลและไม่มัน่ใจ เป็นเหตุให้ไม่มีความพร้อมในการดูแล ผูดู้แลจึงมีความตอ้งการหลายๆดา้นเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองและผูป่้วย จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมองพบว่าผูดู้แลยงัมีความตอ้งการและมีปัญหาท่ีตอ้งการการตอบสนองหลายๆดา้น โดยแบ่งเป็น
หมวดหมู่ดงัน้ี 

1) ดา้นความรู้และทกัษะในการดูแล ไดแ้ก่ สาเหตุและปัจจยัเส่ียงการเกิดโรค การดูแลรักษา การดูแล
การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย การดูแลความปลอดภยัและป้องกนัการกลบัเป็นซ ้ าของโรค (Hafsteindottir, 
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Vergunst, Linderman, & Schuurmans, 2011) ระยะเวลาในการฟ้ืนสภาพร่างกาย (Hayashi, Hai and Tai, 2013) การ
ดูแลเร่ืองอาหารเฉพาะโรค (Hayashi et al., 2013) และการจดัการกบัปัญหาเร่ืองการให้อาหาร (Feeding) การป้องกนั
การพลดัตกหกลม้ การเคล่ือนไหวและการออกก าลงักาย (Hafsteindottir et al., 2011) ปัญหาดา้นการขบัถ่าย การ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัทัว่ไป  และการดูแลเพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนและอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน (อรัญญา ไพรวลัย ,์ 
2551) 

2) ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพของผูดู้แลเอง ความเม่ือยลา้ ความไม่สุขสบายจากโรคเดิมของ
ผูดู้แล (Maclsacc, Margaret and Godfrey, 2010) อาการปวดหลงั ปวดเอว (ออ้ฤทยั ธนะค ามา, 2553) รวมถึงการนอน
หลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ (Andrew, Kilkenny, Naloy, Purvis, & Cadilhac, 2015) 

 3) ด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ การจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวลและการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นอารมณ์ของผูดู้แล (อรุณี ชุณหบดี, ธิดารัตน์ สภานันท์, โรชินี อุปรา และสุทรีภรณ์ ทองไสย, 2556; Ang et 
al., 2013; Hafsteindottir et al., 2011; Maclsaac et al., 2010)  

4) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคมในดา้นทัว่ไป (Andrew et al., 2015) การติดต่อ
ขอรับค าปรึกษาจากบุคลากรสุขภาพ (Hafstiendottir et al, 2011) บริการรถเข็นหรือเตียงท่ีสามารถปรับได ้และการ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยทั้งท่ีบา้นและในชุมชน (อรุณี ชุณหบดี และคณะ, 2556) 

 5) ดา้นทัว่ไป ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถานพยาบาลท่ีรองรับในภูมิล  าเนาเดิมของผูป่้วย (Andrew et al., 2015) 
ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการเงิน (Hafsteindottir et al, 2011; Hayashi et al., 2013) และการไดรั้บการดูแลก่อนกลบั
เขา้ท างานของผูป่้วย (Return to Work) (Hafsteindottir et al., 2011) 
 จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
มีความเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย (รสสุคนธ์ เจืออุปถมัย ,์ 2553)โดยหาก
ผูป่้วยมีความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดน้้อย จะส่งผลให้ผูดู้แลมีความตอ้งการท่ีมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ผูดู้แลต้องให้การช่วยเหลือผูป่้วยท่ีซับซ้อนมากตามไปด้วย (Tsai, Yip, Tai, & Lou, 2015) และสัมพนัธภาพใน
ครอบครัวท่ีดีย่อมมีผลให้ผูดู้แลมีความตั้งใจและเต็มใจในการดูแลผูป่้วย (ภรภัทร อ่ิมโอฐ, 2550: รสสุคนธ์ เจือ
อุปถมัย ์2553) นอกจากน้ียงัพบว่าผูดู้แลขาดขอ้มลูในเร่ืองของความรู้และทกัษะในการดูแล (อรัญญา ไพรวลัย ,์ 2551: 
Hafsteindottir et al., 2011: Hayashi et al., 2013) เพ่ือการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและปราศจากภาวะแทรกซ้อน ความรู้
และทกัษะในการดูแลจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการดูแลผูป่้วย  
 ผูว้ิจยัในฐานะพยาบาลวิชาชีพซ่ึงมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมให้กบัผูดู้แล จึงสนใจท่ีจะศึกษาความ
ตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ความสัมพนัธ์ และปัจจยัท านายของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงความรู้ท่ีไดจ้ะ
ใชใ้นการพฒันาแนวทางการดูแลและการวางแผนจ าหน่ายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย: เพื่อศึกษา 

2.1 ความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
สัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้และทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองกบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
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 2.3 ปัจจยัท านายของความสามารถในการปฏิบติักิจวติัประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
สัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้และทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง  

 
3. การด าเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบบรรยายเชิงท านาย (Descriptive Predictive Research) ประชากร (Accessible 
Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เป็นผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขา้รับการตรวจติดตาม (follow up) 
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรกหลงัการจ าหน่ายกลบับา้น ณ แผนกอายุรกรรมผูป่้วยนอก และแผนกศลัยกรรมผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเป็นสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยจ านวน 90 ราย โดยค านวณจากสัดส่วนของตวัแปรกบัขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 1:30 (Hair, Anderson, Babin, & Black, 1998)  
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย   

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ แบบสอบถามของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง และแบบสอบถามของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

แบบประเมินส่วนท่ี 2 แบบประเมินระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมอง โดยประเมินจากแบบประเมินดชันีบาร์เธล  (Barthel ADL Index) ท่ีปรับปรุงโดยสุทธิชยั จิตะพนัธ์กุล 
(2541) 
 แบบประเมินส่วนท่ี 3 แบบประเมินส าหรับผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 1) แบบประเมิน
สัมพนัธภาพในครอบครัว ซ่ึงผูว้ิจยัดดัแปลงมาจากแบบประเมินสัมพนัธภาพในครอบครัวของวิไล สุรสาคร (2549) มี
จ  านวนค าถามทั้งหมด 13 ขอ้ เป็นค าถามทางบวก 9 ขอ้ ทางลบ 4 ขอ้ ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 4 ระดบั คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ย และเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 2) แบบประเมินความรู้และ
ทกัษะในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงผูว้ิจยัดดัแปลงมาจากแบบประเมินความรู้ในการดูแล และ
พฤติกรรมการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองของภรภทัร อ่ิมโอฐ (2550) มีค าถามทั้งหมด 18 ขอ้ เป็น
ค าถามทางบวก 12 ข้อ ทางลบ 6  ข้อ ลกัษณะค าตอบมีให้เลือก 3 ค  าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ และ 3) 
แบบสอบถามความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการของ
ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองจากการศึกษาและทบทวนงานวิจยั มีค าถามทั้งหมด 24 ข้อ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั คือ มีความตอ้งการเล็กน้อย ปานกลาง 
มาก และมากท่ีสุด 

การหาความตรงของเน้ือหาให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางระบบ
ประสาท 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  1 ท่าน และอาจารยพ์ยาบาล 1 ท่าน ไดค่้า CVI  = 0.86 -0.92 แลว้จึง
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 20 ราย แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ทั้ง 3 ฉบบัได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.85, 0.90, 0.80 ตามล าดบั  
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การพิทกัษ์สิทธิ์ของกลุ่มตวัอย่างการ 
  การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
เลขท่ี 008/2016 และไดรั้บอนุมติัเก็บขอ้มลูจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยั โดยการแนะน าตัว 
อธิบายวตัถุประสงค ์ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงขั้นตอนการปฏิบติัและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถปฏิเสธหรือตอบรับในการศึกษาคร้ังน้ีได ้หรือขณะให้ขอ้มูล สามารถยกเลิกการให้
ขอ้มลูไดโ้ดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อบริการท่ีพึงไดรั้บ ขอ้มลูทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบั และน าเสนอในภาพรวม 
ไม่มีการระบุช่ือผูเ้ขา้ร่วมวิจยั เม่ือยนิดีเขา้ร่วมการวิจยั ผูว้ิจยัจึงให้ลงนามยนิยอมการเขา้ร่วมวิจยั 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
              1) ผูว้ิจยัส ารวจรายช่ือผูป่้วย ขอ้มลูพ้ืนฐาน วนัจ าหน่ายและวนันดัจากเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ตาม
แผนกผูป่้วยใน ไดแ้ก่ หอผูป่้วยในอายุรกรรมชาย/หญิง หอผูป่้วยหนักอายุกรรรม หอผูป่้วยในศลัยกรรมชาย/หญิง 
และหอผูป่้วยหนกัศลัยกรรม 2) พดูคุยทางโทรศพัทเ์พ่ือท าการยืนยนันัดตรวจติดตาม (follow up) ของผูป่้วยกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 3) ผูว้ิจยัไปรอพบกลุ่มตวัอยา่งตามวนันดั และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที  
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
              ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน
การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย ความรู้และทกัษะในการดูแล
ของผูดู้แล ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ได้ทดสอบการกระจายของข้อมูลความสามารถในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าว ันของผูป่้วย สัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้และทักษะในการดูแลของผู ้ดูแลผูป่้วย โดยใช้สถิติ 
Kolmogorov- Smirnov พบว่ามีการกระจายเป็นโคง้ปกติ  จึงไดท้  าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดงักล่าว 
กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วย โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation 
coefficient) และทดสอบปัจจัยท านายระหว่างตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression)   
 
4. ผลการวจิัย 
 ผูดู้แลผูป่้วยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (78.90%) มีอายเุฉล่ีย 48.43 ปี (S.D.=13) ศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา 
(36.70%) รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่า 20,000 บาท (43.30%) และส่วนใหญ่เป็นบุคคลใน
ครอบครัวท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล ท่ีส าคญัคือคู่สมรสและบุตร (43.33%) โดยมีระยะเวลาในการดูแลผูป่้วยมากกว่า 12 
ชัว่โมงต่อวนั (52.20%) และมีโรคประจ าตวัความดนัโลหิตสูงมากท่ีสุด (28.89%) 
 ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศชาย (61.10%) มีอายเุฉล่ีย 59.43 ปี (S.D.=15) ระยะเวลา
การเจ็บป่วยมากท่ีสุดในช่วงมากกว่า 2 เดือน -3 เดือน (53.30%) ส่วนใหญ่จะมีโรคประจ าตวัคือโรคความดนัโลหิตสูง 
(31.11%)และมีภาวะอ่อนแรงของร่างกายคร่ึงซีก หรือทั้งตัว โดยมีอาการอ่อนแรงของร่างกายซีกขวามากท่ีสุด 
(37.78%) มีความบกพร่องดา้นอ่ืนๆร่วมดว้ย (18.89%) ได้แก่ ใส่สายให้อาหารทางจมูก เดินเซ ชาซีกขวา อารมณ์
แปรปรวน และมองเห็นภาพซอ้น  
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 ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นจะพบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีช่วยเหลือตนเองไดดี้ (56.67%) 
 สัมพนัธภาพในครอบครัวโดยรวมอยูใ่นระดบัดี (90%) 
 ความรู้และทกัษะในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก (56.67%) 
และเม่ือพิจารณาความรู้และทกัษะในการดูแลรายขอ้ จะพบว่าผูดู้แลมีความรู้และทกัษะในขอ้ ผูป่้วยควรไดรั้บอาหาร
อย่างน้อยวนัละ 3 ม้ือ และน ้ าวนัละ 8 แก้วมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีผูดู้แลยงัไม่เข้าใจ คือ โรคหลอดเลือดสมองเป็น
โรคติดต่อ รองลงมาคือ ถา้เป็นโรคหลอดเลือดสมองแลว้ จะไม่เกิดซ ้ าอีก  
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าความตอ้งการของ
ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  =3.20, S.D.=0.5) โดยพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนน
ความตอ้งการสูงสุด คือ ดา้นความรู้และทกัษะในการดูแล (  =3.43, S.D.=0.51) รองลงมา คือ ดา้นจิตใจและอารมณ์ 
ดา้นร่างกาย และดา้นสังคม ส่วนดา้นท่ีไดค่้าเฉล่ียคะแนนความตอ้งการต ่าสุด คือ ดา้นทัว่ไป ( =2.89, S.D.=0.82)   
 ความตอ้งการดา้นความรู้และทกัษะในการดูแล ผูดู้แลมีความตอ้งการทราบถึงอาการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงถึง
การติดเช้ือ ( =3.68, S.D.= 0.58) และตอ้งการทราบแนวทางในการรักษาอยา่งต่อเน่ือง ( =3.61, S.D.= 0.63) มาก
ท่ีสุด  
 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่ตอ้งการเวลาในการนอนหลบั
พกัผอ่นอยา่งเพียงพอ ( = 3.38, S.D.= 0.74)  และตอ้งการการดูแลรักษาเม่ือตนเองเจ็บป่วย ( = 3.27, S.D.= 0.87)  
 ความตอ้งการทางดา้นจิตใจและอารมณ์ ส่วนใหญ่ตอ้งการความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วย (  = 3.48, S.D.= 
0.76)  ตอ้งการลดความเครียดและความวิตกกงัวลจากการดูแลผูป่้วย และตอ้งการผูรั้บฟังหรือให้ค าปรึกษาเม่ือเกิด
ปัญหาจากการดูแล ( =3.30, S.D.=0.81)   
 ความตอ้งการดา้นสังคม ส่วนใหญ่ตอ้งการค าปรึกษาจากแพทย ์พยาบาล ทางโทรศพัทเ์ม่ือเกิดปัญหาการ
ดูแล ( = 3.38, S.D.= 0.83)   และตอ้งการความช่วยเหลือในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทั้งท่ีบา้นและชุมชน ( = 3.11, 
S.D.= 1.04)  
 ความตอ้งการดา้นทัว่ไป มีความต้องการความช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลผูป่้วย
รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านเองสูงท่ีสุด (  =3.10, S.D.= 1.00) 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง สัมพนัธภาพในครอบครัว และความรู้และทกัษะในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 จากผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
สัมพนัธภาพในครอบครัว มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = -0.231, p = 0.029 และ r= -0.238, p= 0.024 ตามล าดบั) กบัความตอ้งการของ
ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนตวัแปรความรู้และทกัษะในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหว่างความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
                 ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้และทกัษะในการดูแลของผูดู้แล 
                 ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง          
 

ตวัแปร ความตอ้งการของผูดู้แล (-r) p-value 
ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของ
ผูป่้วย 

-0.231* 0.029 

สัมพนัธภาพในครอบครัว -0.238* 0.024 
ความรู้และทกัษะในการดูแล -0.003 0.981 

 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพ่ือศึกษาปัจจยัท านายของความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมอง สัมพนัธภาพในครอบครัว และความรู้และทกัษะในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
  จากผลการวิจยั พบว่า สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นปัจจยัเดียวท่ีสามารถท านายความตอ้งการของผูดู้แล
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองได ้โดยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปรความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมอง (r=-.327) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย 
                 โรคหลอดเลือดสมอง สัมพนัธภาพในครอบครัว และความรู้และทกัษะในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วย 
                 โรคหลอดเลือดสมอง กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในรูปของคะแนนดิบ (b) 
                 และคะแนนมาตรฐาน (Beta) (n= 90)                    
           ตวัแปรท านาย B S.Eb Beta t p-value 
สัมพนัธภาพในครอบครัว -0.327 0.142 -0.238 -2.297* 0.024 
(Constant)  4.282 0.486   8.807* 0.000 

R Square  0.057     
R= 0.238 Adjusted R Square 0.046 F ratio= 5.276* 
 
5. การอภปิรายผล 
ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง  
 ความตอ้งการดา้นความรู้และทกัษะในการดูแล ผูดู้แลมีความตอ้งการทราบถึงอาการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงถึง
การติดเช้ือ  และต้องการทราบแนวทางในการรักษาอย่างต่อเน่ืองมากท่ีสุด อธิบายได้ว่าความต้องการดังกล่าวมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติัการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  ผูดู้แลท่ีไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้
และทกัษะการดูแลท่ีถูกตอ้งเพ่ิมมากข้ึน ย่อมส่งผลให้การปฏิบติัดูแลผูป่้วยดีข้ึนทั้งในเร่ืองของการป้องกนัทอ้งผูก 
การป้องกนัขอ้ติด การป้องกนัแผลกดทบั การป้องกนัอารมณ์ซึมเศร้า และการป้องกนัปอดอกัเสบ (ทินวิสุทธ์ ศรีละมยั
, 2548) สอดคลอ้งกับ Li et al., (2017) ท่ีพบว่าผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นมีความตอ้งการขอ้มูลทัว่ไป
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เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง โดยหากผูดู้แลไดรั้บความรู้และมีทกัษะในการดูแลท่ีดี ก็จะส่งผลให้ผูป่้วยนั้นฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายไดเ้ร็วข้ึน  
 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่ตอ้งการเวลาในการนอนหลบั
พกัผอ่นอยา่งเพียงพอ และตอ้งการการดูแลรักษาเม่ือตนเองเจ็บป่วย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูดู้แลตอ้งใชป้ริมาณเวลาใน
การดูแลหรือท ากิจกรรมในการดูแลผูป่้วยค่อนขา้งมาก โดยพบว่าผูดู้แลมากกว่าก่ึงหน่ึงใชเ้วลาในการดูแลผูป่้วย
มากกว่า 12 ชัว่โมงต่อวนั ท าให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลีย และบางรายอาจมีอาการเจ็บป่วยตามมาจากการพกัผ่อนไม่
เพียงพอ ซ่ึงจากการศึกษาของโรชินี อุปรา, ชลธิชา เรือนค า, เจนนารา วงส์ปาลี, และเอกชยั กนัธะวงศ ์(2554) พบว่า
ภาระท่ีเกิดข้ึนจากการดูแลผูป่้วย คือ การพกัผ่อนท่ีไม่เพียงพอ จะท าให้ผูดู้แลมีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายได ้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Menon et al. (2017) ท่ีพบว่าผูดู้แลมีภาระการท างานในการดูแลท่ีมากข้ึน ส่งผลต่อการ
นอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ มีอาการอ่อนเพลีย ปวดกลา้มเน้ือ เป็นลม นอกจากนั้นยงัพบว่าผูดู้แลมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนและสังคมลดลง (Menon et al., 2017) รวมถึงโอกาสท่ีจะไปท่องเท่ียวและการพกัผอ่นลดลงจากเดิม (Andrew et 
al., 2015)  
 ความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์ ส่วนใหญ่ต้องการความมั่นใจในการดูแลผูป่้วย ต้องการลด
ความเครียดและความวิตกกงัวลจากการดูแลผูป่้วย และตอ้งการผูรั้บฟังหรือให้ค าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาจากการดูแล 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาระงานท่ีผูดู้แลตอ้งท าให้ผูป่้วย ประกอบกบัการท างาน
และชีวิตส่วนตวัของผูดู้แลผูป่้วยท่ีมีอยู่เดิม ท าให้เกิดความไม่สุขสบายใจจากการดูแลข้ึนก่อให้เกิดความเครียดและ
ความวิตกกงัวลข้ึนได ้ทั้งน้ีหากผูดู้แลไม่ไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกตอ้ง อาจส่งผลต่อสภาวะจิตใจ พฤติกรรม
และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลได ้(ออ้ฤทยั ธนค ามา, 2553) สอดคลอ้งกบั Andrew et al. (2015) ท่ีกล่าวว่าการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวลดลง อาจน าไปสู่การแปลกแยกจากสังคม ความตึงเครียดดา้นจิตใจ 
ความวิตกกงัวล และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลได ้ซ่ึง Hafsteindottir et al. (2011) ไดก้ล่าวถึงปัญหาความเครียด
และความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนจากการดูแล ผูดู้แลผูป่้วยจึงตอ้งการทราบวิธีการจดัการกบัความเครียดของผูดู้แลเอง และ 
Maclsaac et al. (2010) ท่ีพบว่าผูดู้แลตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในการดูแล และตอ้งการให้แพทยแ์ละ
พยาบาลรับฟังปัญหา และเปิดโอกาสให้ผูดู้แลไดซ้กัถามปัญหาเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยอยา่งเต็มท่ี  
 ความตอ้งการดา้นสังคม ส่วนใหญ่ตอ้งการค าปรึกษาจากแพทย ์พยาบาล ทางโทรศพัทเ์ม่ือเกิดปัญหาจาก
การดูแล และต้องการความช่วยเหลือในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทั้ งท่ีบา้นและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Hafsteindottir et al. (2011) ท่ีพบว่าผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีความตอ้งการติดต่อส่ือสารกบับุคคลากร
สุขภาพ และตอ้งการแหล่งสนับสนุนและช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาขณะดูแลผูป่้วยอยู่ท่ีบา้น และสอดคลอ้งกบัอรุณี 
ชุณหบดี (2556) ท่ีพบว่าผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีความตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองของการเคล่ือนยา้ย
ผูป่้วย  
 ความตอ้งการดา้นทัว่ไป มีความต้องการความช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลผูป่้วย
รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูดู้แลเองสูงท่ีสุด อาจเน่ืองจากผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และ
เกือบก่ึงหน่ึงอายนุอ้ยกว่า 60 ปี จึงอาจเป็นหัวหนา้ครอบครัวและเป็นผูห้ารายไดห้ลกัให้กบัครอบครัว สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Hayashi et al. (2013), Li et al. (2017), Andrew et al. (2015); Hafsteindottir et al. (2011) ท่ีพบว่าผูป่้วย
ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ท าให้ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้ ายภายในครอบครัวเป็นอย่างมาก และยงั
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พบว่าส่วนใหญ่นั้นไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเงินจากรัฐบาล แต่ก็ยงัไม่เพียงพอในเร่ืองของค่ารักษาพยาบาล ค่า
อุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้างๆ ในการดูแลและฟ้ืนฟสูภาพร่างกายของผูป่้วย (Menon et al., 2017) 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และความรู้และทกัษะในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลอืดสมอง 
 ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และสัมพนัธภาพในครอบครัว 
มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยสามารถอภิปรายผลในแต่ละประเด็นไดด้งัน้ี 
 ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบั
ความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองมีระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอยูใ่นระดบัท่ีดี ก็จะส่งผลให้ความตอ้งการของ
ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองลดน้อยลง สอดคลอ้งกบั Tsai et al. (2015) ท่ีพบว่าความสามารถในการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมองนั้น สอดคลอ้งกบัภรภทัร อ่ิมโอฐ (2550) ท่ีพบว่าระดบัความรุนแรงของการเจ็บป่วยมีความสัมพนัธ์ทาง
ลบกบัพฤติกรรมการดูแลผูป่้วย ซ่ึงถา้ผูป่้วยมีความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัในระดบัสูง จะส่งผลถึง
พฤติกรรมการดูแลผูป่้วยท่ีนอ้ยไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูป่้วยมีความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัใน
ระดบัต ่า บทบาทและหนา้ท่ีของผูดู้แลก็จะมีมากข้ึนตามไปดว้ย จึงส่งผลให้ผูดู้แลมีความตอ้งการมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้ง
กบั Andrew et al. (2015) ท่ีกล่าวว่าระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง
นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความตอ้งการของผูดู้แล และเม่ือความตอ้งการของผูดู้แลไม่ไดรั้บการตอบสนอง ย่อม
ส่งผลต่อภาระการดูแลท่ีมากยิง่ข้ึน รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีต ่าลง น าไปสู่ความส้ินหวงัและขาดพลงัอ านาจในการดูแล 
 สัมพนัธภาพในครอบครัว มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากสัมพนัธภาพในครอบครัวอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึนทั้งในเร่ืองของคนใน
ครอบครัวรักและห่วงใยผูป่้วย มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และมีความขดัแยง้กนัน้อยมากระหว่างคนในครอบครัวกบั
ผูดู้แล ยอ่มส่งผลให้ความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองลดน้อยลง สอดคลอ้งกบัภาวิณี พรหมบุตร 
(2557) ท่ีพบว่า สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ท าให้ความเครียดของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นอยู่
ในระดบัต ่า และท าให้ความตอ้งการของผูดู้แลทางดา้นจิตใจและอารมณ์ลดลง เน่ืองจากญาติผูดู้แลมีก าลงัใจในการ
ดูแลผูป่้วย จึงมีผลให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลผูป่้วยท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ เจืออุปถมัย ์(2553) ท่ี
พบว่าสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัความต้องการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และพบว่า
สัมพนัธภาพครอบครัวท่ีดีนั้นเน่ืองมาจากสมาชิกในครอบครัวมีความห่วงใยสุขภาพของผูป่้วย มีการร่วมมือกนัใน
การแกปั้ญหา ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการไต่ถามทุกขสุ์ขกนั ท าให้ญาติเกิดความรู้สึกไดรั้บความรักและ
ความห่วงใย จึงส่งผลท่ีดีต่อความต้องการของผูดู้แลผูป่้วย สอดคล้องกับชโลม วิเศษโกสิน ( 2552) ท่ีพบว่า 
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูดู้แลกบัสมาชิกในครอบครัว กบัสัมพนัธภาพระหว่างผูดู้แลกบัผูป่้วยท่ีดีนั้น ย่อมส่งผลถึง
พฤติกรรมการดูแลท่ีดี  
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 ความรู้และทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูดู้แล
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง อาจเน่ืองมาจากผูดู้แลส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะในการดูแลอยูใ่นระดบัมาก โดยผูป่้วย
ส่วนใหญ่มีระยะการเจ็บป่วยอยู่ในช่วงมากกว่า 2 เดือน -3 เดือน ซ่ึงผูดู้แลเร่ิมเกิดการเรียนรู้และเกิดทกัษะเก่ียวกบัการ
ดูแลผูป่้วย ประกอบกับผูดู้แลได้รับค าแนะน าการดูแลผูป่้วยจากเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพก่อนการจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล ความรู้และทกัษะในการดูแลจึงไม่มีความสัมพนัธ์กับความตอ้งการของผูดู้แล ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
รสสุคนธ์ เจืออุปถมัย ์(2553) ท่ีศึกษาการประเมินสถานการณ์ดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความตอ้งการของ
ผูดู้แล ท่ีพบว่า การประเมินสถานการณ์ดูแลผูป่้วยมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตอ้งการของผูดู้แล กล่าวคือ ถา้
ผูดู้แลมีการประเมินสถานการณ์การดูแลอยูใ่นระดบัมาก จะส่งผลให้ระดบัความตอ้งการของผูดู้แลอยูใ่นระดบันอ้ย 
 
ปัจจัยท านายของความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และความรู้และทกัษะในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กับความต้องการของผู้ ดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลอืดสมอง 
 จากผลการวิจยั พบว่า สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นปัจจยัเดียวท่ีสามารถท านายความตอ้งการของผูดู้แลได ้
โดยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปรความตอ้งการของผูดู้แล (r=-.327) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทางลบ กล่าวคือ หากสัมพนัธภาพในครอบครัวปรับตวัดีข้ึน ก็จะส่งผลให้ความตอ้งการของ
ผูดู้แลปรับตวัลดลง สอดคลอ้งกบั ประกอบพร ทิมทอง, ภาวนา กีรติยตุวงศ,์ และรัชนี สรรเสริญ  (2551) ท่ีไดอ้ธิบาย
ว่า สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูป่้วย ผูดู้แล และครอบครัว ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
ส่งผลให้ญาติผูดู้แลมีความสามารถในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองไดดี้ ความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองจึงน้อยลง จันทนา ชาญประโคน (2550) พบว่าสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวจะส่งผลให้เกิดแรง
กระตุน้ให้สมาชิกในครอบครัวไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย ตรงขา้มกนัหากเกิดการขดัแยง้กนัในครอบครัว ย่อม
ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีการจดัการการผูป่้วยร่วมกนันอ้ย ภาระการดูแลจึงตกอยู่ท่ีผูดู้แลหลกัเพียงคนเดียว จึง
ส่งผลให้ผูดู้แลมีความตอ้งการมากข้ึน  
  
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ด้านการปฏิบติัพยาบาล  1) หน่วยบริการควรมีการประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวนัของผูป่้วยก่อนจ าหน่าย รวมถึงการประเมินสัมพนัธภาพในครอบครัวของผูดู้แล 2) ควรมีการประเมินความ
ตอ้งการของผูดู้แล และให้ค าแนะน าในการดูแลตามความเหมาะสมของผูดู้แล   

ดา้นการท าวิจยัคร้ังต่อไป 1) ควรมีการทบทวนองคค์วามรู้เพ่ิมเติมเพ่ือคน้หาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลหรือ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  2) ควรมีการศึกษาความตอ้งการของผูดู้แล
โรคหลอดเลือดสมองในแต่ละระยะของการเจ็บป่วยดว้ยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ระยะรักษาตวัในโรงพยาบาล 
ระยะก่อนจ าหน่าย ระยะ 6 เดือน ระยะ 1 ปี หลงัจ าหน่าย เพ่ือสามารถจดัการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูดู้แลโรคหลอดเลือดสมองได ้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปฏิบติัการแบบวดัก่อนและหลงัและมีกลุ่มเปรียบเทียบ (Pre and Posttest 

Intervention with Comparison Group)เพ่ือศึกษาผลของแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและจดัการทอ้งผูก ท่ีพฒันาจาก

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ต่อระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู การรับรู้อาการทอ้งผกูและการรับรู้อาการท่ีเกิดร่วมกบั

ทอ้งผกู กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีไดรั้บยาบรรเทาปวดกลุ่ม Opioids ชนิดรับประทาน แบ่งเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ จาํนวน 30 ราย และกลุ่มใชแ้นวปฏิบติั จาํนวน 30 ราย ซ่ึงไดรั้บการแนวปฏิบติั

เพ่ือป้องกนัและจดัการทอ้งผกู เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานและแบบบนัทึก

การขบัถ่ายอุจจาระ (Bowel diary) เปรียบเทียบระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู การรับรู้อาการทอ้งผกู และการรับรู้

อาการท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกู ก่อนและหลงัไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัและระหว่างกลุ่มท่ีไดก้ารดูแลปกติ และกลุ่ม

ใชแ้นวปฏิบติั ดว้ยสถิติ Chi-square (χ2=5.164, p= .076)  

    ผลการวิจัยพบว่า ระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู การรับรู้อาการทอ้งผกูและการรับรู้อาการท่ีเกิด

ร่วมกบัทอ้งผกู ก่อนและหลงัไดรั้บแนวปฏิบติัและระหว่างกลุ่มท่ีไดก้ารดูแลปกติและกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัไม่แตกต่าง

กนัอยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู ในกลุ่มใชแ้นวปฏิบติั ลดลงจากระดบัปานกลางเป็นระดบัตํ่าจาํนวน 4 

คน ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั คือ ควรป้องกนัทอ้งผกูโดยการใชย้าระบายตามแผนการรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ ควบคู่

กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดย การรับประทานอาหารท่ีมีเส้นใยท่ีเพียงพอการด่ืมนํ้ าอย่างเพียงพอการมีกิจกรรม

เคล่ือนไหวฝึกการขบัถ่าย และบนัทึกการขบัถ่ายอุจจาระดว้ยตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ   

คาํสําคญั: แนวปฏิบติัการป้องกนัและจดัการทอ้งผกู, OPIOID INDUCED CONSTIPATION,  

  ทอ้งผกูและมะเร็งระยะลุกลาม 

ABSTRACT 

The objectives of this pre and posttest design with comparison group were to investigate the outcomes of 

constipation prevention and management practice guideline on risk of constipation, perceived constipation, and 

symptoms with constipation. Systematic sampling of 60 patients with advanced cancer receiving oral opioids were 

recruited and divided into two groups; 30 received a usual care and 30 received an evidenced-based practice 

guideline for constipation prevention and management. Risk of constipation, perceived constipation and symptoms 
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with constipation were collected before and 4 weeks after the guideline. Data were analyzed by descriptive 

statistics, Chi-square (p= .076) 

The findings showed that risk of constipation, perceived constipation and symptoms with constipation 

before and after and between intervention group were not significantly difference (p=.076). However risk of 

constipation of 4 patients in the intervention group was decreased from moderate level to low level. Laxative used 

and lifestyle modification with high fiber, adequate fluid intake, increase physical activity, bowel habit training, and 

regular bowel diary recording are suggested. 

 

Keywords: CONSTIPATION PREVENTION AND MANAGEMENT GUIDELINE, OPIOID INDUCED CONSTIPATION, 

ADVANCED CANCER 

 

1.บทนํา 

มะเร็งระยะลุกลาม (Advanced cancer) เป็นระยะท่ีไม่สามารถรักษาให้หายได ้ซ่ึงผูป่้วยในระยะน้ีจะตอ้ง

เผชิญกบัอาการของโรคท่ีรุนแรงร่วมกบัอาการขา้งเคียงของการรักษาแบบประคบัประคอง (Palliative treatment) ท่ี

ไดรั้บ ซ่ึงอาการท่ีพบไดบ่้อยในผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามคือ ปวด (Pain)เป็นสาเหตุของความทุกขท์รมานและส่งผลให้

คุณภาพชีวิตลดลง (Shoemaker, Estfann, Induru & Walsh, 2011) ดงันั้น การดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative 

treatment) จึงจาํเป็นเพ่ือบรรเทาความทุกขท์รมานจากอาการต่างๆท่ีเกิดข้ึน และให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (American 

Society of Clinical Oncology [ASCO], 2015) การบรรเทาปวดดว้ยการใชย้าตามหลกัเกณฑ์ขององค์การอนามยัโลก

(World Health Organization [WHO], 1996) ขั้นตอนแรก ถา้ปวดน้อยใชย้ากลุ่ม Non-Opioids เช่น Paracetamol, 

Aspirin และ NSAIDs เป็นตน้ หากอาการปวดยงัไม่ดีข้ึนหรือมีความรุนแรงมากข้ึน จะใชข้ั้นตอนท่ีสอง คือ ให้ยากลุ่ม 

Weak Opioids  เช่น Codeine และ Tramadol เป็นตน้ และหากผูป่้วยมีอาการปวดมากข้ึนและไม่สามารถระงบัปวดได้

ดว้ย Weak Opioids ในขนาดท่ีเหมาะสมแลว้จะเปล่ียนมาใชย้าในกลุ่มท่ีสาม คือ Strong Opioids เช่น Morphine, 

Fentanyl หรือ Methadone เป็นตน้ 

ผลขา้งเคียงของการรักษาดว้ยยากลุ่ม Opioids คือ กดการหายใจ ง่วง สะลึมสะลือ คนั และส่งผลต่อระบบ

ทางเดินอาหาร ทาํให้เกิดภาวะ Opioids Induced Constipation (OIC) และภาวะ Opioids-Induced Bowel Dysfunction 

(OIBD)ซ่ึงจะพบการบีบหดตวัของลาํไส้ลดลง ส่งผลให้เกิดกรดไหลยอ้น กระเพาะอาหารว่างชา้ลง เกิดการดูดซึมนํ้ า

กลบัมากข้ึนอุจจาระอยูใ่นลาํไส้ใหญ่นานข้ึนทาํให้อุจจาระเป็นกอ้นแข็ง (Fecal Impaction) ส่งผลให้เกิดลาํไส้อุดตนั 

(Bowel Obstruction) ทาํให้เกิดอาการทอ้งอืด ทอ้งเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหารตามมา นอกจากน้ีทาํให้มีการหด

เกร็งของกลา้มเน้ือช่องทอ้ง (Abdominal cramping) และหูรูดของทวารหนักเพ่ิมข้ึน (Kumar et al., 2014; McMillan, 

2004; Woolery et al., 2008) จากการทบทวนวิจยั พบว่าทอ้งผกูเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เกิดความเครียดถึงร้อยละ 74-

92 และทาํให้การทาํกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัลดลง (Aurilio, Pace, Pota&Sansone, 2012; Panchal, Muller-Schwefe, 

&Wurzemann, 2007) ทาํให้เกิดความรําคาญและไม่สุขสบาย ส่งผลทางลบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสําคญั (Aurilio et 

al., 2012)  รวมทั้งทาํให้ผูป่้วยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีในเร่ืองการขบัถ่าย (National Cancer Institute [NCI], 2014; 

National Institute for Health and Care Excellent [NICE], 2012; Woolery et al., 2008)  
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แนวปฏิบติัในการป้องกันและจัดการทอ้งผูกในผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลาม ท่ีพฒันามาจากหลักฐานเชิง

ประจกัษใ์นผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลาม ท่ีไดรั้บการรักษาแบบประคบัประคองประกอบดว้ย การจดัการทอ้งผกูทั้งโดย

การไม่ใชย้าและใชย้าโดยการใชย้าพบว่า แพทยมี์แผนการรักษาโดยให้ยาระบายแก่ผูป่้วยทุกคร้ังท่ีให้รับประทานยา 

กลุ่ม Opioids กลุ่มของยาระบายท่ีใชบ่้อยในปัจจุบนัมีหลายกลุ่ม เช่น Bulk producers, Fecal softeners, Stimulant 

laxatives, Lubricant laxatives, Osmotic laxatives, Saline laxatives และ Opioids antagonists (NCI, 2014) ส่วน

แนวทางการป้องกนัและจดัการทอ้งผกูโดยการไม่ใชย้า พบว่า การป้องกนัการเกิดทอ้งผกูเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด(NCI, 

2014)  ซ่ึงแนวปฏิบติัน้ี ประกอบดว้ย การรับประทานอาหารท่ีมีเส้นใยสูง ร่วมกบัผกัท่ีสามารถหาไดง่้ายในแต่ละม้ือ

อาหาร หรือเพ่ิมผลไมใ้นทุกม้ือการด่ืมนํ้ าเพ่ิมข้ึน ฝึกการขบัถ่ายอุจจาระ และการออกกาํลงักายเคล่ือนไหว โดยเดิน

หลงัม้ืออาหาร 5-10  นาที (NCI, 2014; McKay, Fravel, & Scanlon, 2010) 

พยาบาลมีบทบาทสําคัญร่วมกับทีมสุขภาพในการดูแลผูป่้วยแบบประคับประคอง ตามแนวปฏิบติัเพ่ือ

ป้องกนัและลดความรุนแรงของอาการทอ้งผกู โดยการซกัประวติัและตรวจร่างกาย เพ่ือประเมินอาการท่ีถึงแสดงภาวะ

ทอ้งผกู รวมทั้งการสอนผูป่้วยเพ่ือให้สามารถประเมินดว้ยตนเองได ้นอกจากน้ีพยาบาลพยาบาลมีบทบาทสําคญัใน

ดา้นการป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงอาการทอ้งผกู โดยการสอนผูป่้วยให้เห็นถึงความสําคญัของวิธีการป้องกนั

ทอ้งผูก ทั้งโดยการใชย้าระบาย เพ่ือป้องกันและรักษาอาการทอ้งผกูตามแผนการรักษา  รวมทั้งการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การด่ืมนํ้า การเคล่ือนไหวออกกาํลงักาย และการฝึกการขบัถ่าย ซ่ึงการ

ปรับ38เปล่ียนพฤติกรรมเหล่าน้ีร่วมกบัการใชย้าระบาย จะลดความเส่ียงและความรุนแรงของอาการทอ้งผกูลง (National 

Clinical Effectiveness Committee, 2015) อยา่งไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจยัทางการพยาบาล ท่ีศึกษาเก่ียวกบั

ผลลพัธ์ของการใชแ้นวปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัทอ้งผกู ในผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีไดรั้บยาบรรเทาปวดโดยใช ้Strong 

Opioids พบว่ามีอยูอ่ยา่งจาํกดั (NCI, 2014; NICE, 2012; Shoemaker et al., 2011; Woolery et al., 2008) 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นการวิจยัและรักษาโรคมะเร็ง ซ่ึงในแผนกผูป่้วยนอก มี

ผูเ้ขา้มารับบริการ ทั้งผูป่้วยรายเก่าและรายใหม่ เดือนละประมาณ 2,000-2,500ราย  ซ่ึงขอ้มูลจากสํารวจการใช้ยา

บรรเทาปวดกลุ่ม Opioids ช่วงเวลา 3 เดือนยอ้นหลงั (กนัยายน 2559 - พฤศจิกายน 2559) ในแผนกผูป่้วยนอก พบว่า มี

การสั่งใชย้าบรรเทาปวดกลุ่ม Opioids ให้แก่ผูป่้วยมะเร็งทั้งหมด 378คร้ัง เป็นกลุ่มยาแบบรับประทาน คือ Morphine 

ร้อยละ 75.30 และยาชนิดอ่ืนๆได้แก่ Kapanol ร้อยละ 18.94 Methadone ร้อยละ 2.44และชนิดแปะผิวหนัง คือ 

Durogesic ร้อยละ 3.32 ซ่ึงผูป่้วยกลุ่มน้ีจะไดรั้บยาระบายทุกราย ร้อยละ 71.03 โดยเป็นยาระบายกลุ่มเพ่ิมการบีบตวั

ของลาํไส้ (Stimulant laxative) กลุ่มท่ีดูดซึมนํ้ากลบัเขา้สู่ลาํไส้ (Osmotic laxative) และยาระบายแบบสวนตามลาํดบั

ซ่ึงจากขอ้มลูดงักล่าวยงัไม่พบ (หน่วยงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, 2559)  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มีแต่การทดลองท่ีใชย้าในการป้องกนัทอ้งผกู Lee-

Robichaud, Thomas, Morgan, & Nelson (2010); Candy, Jones, Goodman, Drake, &Tookman (2011) ยงัไม่พบ

งานวิจยัท่ีนาํแนวปฏิบติัการป้องกนัทอ้งผกูไปใชใ้นกลุ่มผูป่้วยมะเร็ง ท่ีไดด้ว้ยยาบรรเทาปวดกลุ่ม Strong Opioid รับ

ชนิดรับประทาน แต่พบแนวปฏิบติัการป้องกนัและจดัการทอ้งผกูท่ีพฒันาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในผูป่้วยมะเร็ง 

ของ National Cancer Institute (2014) และสถาบนั BC Cancer Agency (Buduhan, et al., 2010, 2013 revised) ซ่ึงเห็น

ถึงความสําคัญของการป้องกนัการเกิดทอ้งผกู โดยเป็นคาํแนะนาํท่ีควรปฏิบติั (Recommendations) ในแนวปฏิบติั 

สอดคลอ้งกบับทบาทของพยาบาล ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจจะนาํแนวปฏิบติัการป้องกนัทอ้งผกูจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์
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มาใช ้ร่วมกบัการดูแลตามมาตรฐานและการให้ยาระบายตามแผนการรักษาของแพทย ์และติดตามผลของการใชแ้นว

ปฏิบติัท่ีมีต่อความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู การรับรู้อาการทอ้งผกู และการรับรู้อาการท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกู 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู ในผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีรับประทานยา 

กลุ่ม Opioids ระหว่างก่อนและหลงัในกลุ่มใชแ้นวปฏิบติั และระหว่างกลุ่มใชแ้นวปฏิบติักบักลุ่มเปรียบเทียบท่ีไดรั้บ

การดูแลตามปกติ 

2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้อาการทอ้งผกู และการรับรู้อาการท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกู ระหว่างกลุ่มใช้

แนวปฏิบติักบักลุ่มเปรียบเทียบท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ 

 

3. การดําเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปฏิบติัการแบบวดัก่อนและหลงัและมีกลุ่มเปรียบเทียบ (Pre and Posttest 

Design With Comparison Group) กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม 

(Advanced cancer) ท่ีมาตรวจตามนดัในคลินิกมะเร็งทัว่ไป ท่ีแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั้งผูป่้วยรายเก่า

และผูป่้วยรายใหม่ ท่ีรับประทานยา กลุ่ม Strong Opioids ชนิด MST 10 mgท่ีมาตรวจติดตาม ระหว่างเดือน มกราคม – 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีเกณฑค์ดัเขา้ ดงัน้ีเพศชายและหญิง อาย ุ20 ปีข้ึนไป  เป็นผูป่้วยมะเร็งรายเก่าและรายใหม่ อยู่

ในระยะลุกลามตามการวินิจฉยัของแพทย ์ สามารถเขียน อ่าน ภาษาไทย และบนัทึกขอ้มูลได ้ ยินดีและสมคัรใจเขา้

ร่วมโครงการ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างกาํหนดจากค่า Effect size.30 ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ .05 และอาํนาจในการ

ทดสอบ .80 เปิดตารางของ (Norwood, 2000) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ จาํนวน 34 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple 

random sampling) ดว้ยการจบัฉลากตามลาํดบัการมาตรวจ โดยสุ่มไดเ้ลขคู่แทนกลุ่มตวัอย่างใชแ้นวปฏิบติั และเลขค่ี

แทนกลุ่มเปรียบเทียบ ซ่ึงเม่ือดาํเนินการเก็บขอ้มลูวิจยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 30 คน 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิัย 

ประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการดาํเนินการวิจยัไดแ้ก่ 1) คู่มือแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัทอ้งผกูและจดัการทอ้งผกู ผูว้ิจยัสร้างเอง ซ่ึงมีภาษาท่ีเขา้ใจ

ง่ายและในรูปแบบ Power point เพ่ือการให้ความรู้ ประกอบดว้ย นิยามการเกิดทอ้งผกู สาเหตุการเกิดทอ้งผกูในผูป่้วย

โรคมะเร็งระยะลุกลาม การสาํรวจการเกิดทอ้งผกูดว้ยตนเองเบ้ืองตน้ วิธีการจดัการทอ้งผกูโดยการใชย้าและไม่ใชย้า 

ตวัอยา่งผกัท่ีมีเส้นใยและอาหารท่ีควรรับในแต่ละวนั เป็นตน้ 2)แบบบนัทึกขอ้มูลการขบัถ่ายอุจจาระ (Bowel diary)  

ผูว้ิจยัสร้างเองจากการทบทวนวรรณกรรม ส่วนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 1)แบบบนัทึกขอ้มลูส่วนบุคคล

และขอ้มลูการเจ็บป่วยจากเวชระเบียน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส สิทธิการรักษา ชนิดของโรคมะเร็ง 

ระยะของโรค ประวติัการรักษาท่ีไดรั้บ ช่ือยา Opioids ท่ีไดรั้บ และระยะเวลาท่ีไดรั้บ 2) แบบสอบถามระดบัความ

เส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู ผูว้ิจยัเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู Constipation Risk Assessment 

Scale (CRAS) แปลเป็นไทย โดย โบตัน๋ แสนสุขสวสัด์ิ (2007) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1การซักประวติั

เก่ียวกบัแบบแผนการขบัถ่ายอุจจาระ ความถ่ีของการขบัอุจจาระ ลกัษณะอุจจาระการแกไ้ขปัญหาทอ้งผกู เช่น การใช้

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 3195 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ยาระบาย เป็นตน้ประวติัเก่ียวกับการผ่าตดัท่ีมีผลต่อการทาํงานของระบบทางเดินอาหาร การประเมินเก่ียวกบัการ

รับประทานอาหาร และนํ้าด่ืมท่ีผูป่้วยไดรั้บใน 3 วนัท่ีผ่านมา การประเมินดา้นจิตใจผูป่้วย การประเมินกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวและการพกัผ่อน การประเมินเก่ียวกบัยาท่ีผูป่้วยไดรั้บทุกชนิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาํให้เกิดภาวะทอ้งผกูและ

ส่วนท่ี 2การตรวจร่างกายโดยการฟังและการคลาํหน้าทอ้ง เกณฑ์การคิดคะแนนและระดบัความเส่ียงต่อการเกิด

ทอ้งผูก โดยคาํตอบแต่ละส่วนทั้งท่ีคิด คะแนนและท่ีไม่คิดคะแนน ในส่วนท่ีคิดคะแนนจะมีการระบุค่าคะแนน 

ระหว่าง  – 2 ถึง + 2  เม่ือทาํการประเมินเสร็จส้ินให้นาํส่วนคะแนนทั้งหมดรวมกนั   

ซ่ึงแบ่งกลุ่มระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู ดงัน้ี คะแนน  ≤ -19 ไม่เกิดความเส่ียงต่อทอ้งผกู คะแนน 18 ถึง -6  มี

ความเส่ียงระดบัตํ่า คะแนน -5 ถึง +7  มีความเส่ียงระดบัปานกลาง และคะแนน  ≥ +8 แสดงว่า มีความเส่ียงระดบัสูง  

(3) แบบบนัทึกการขบัถ่ายอุจจาระ (Bowel Diary) ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เป็นแบบบนัทึกเก่ียวกบัอาการของทอ้งผกูและ

อาการท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกูในแต่ละวนั โดยให้บนัทึกดว้ยตนเอง (หรือญาติช่วยเหลือ) ประเมินวนัละ 1 คร้ังช่วงเวลา

ใดก็ได ้ระยะเวลา 28 วนั โดยแบบบนัทึกมีอาการให้เลือก การประเมินใส่เคร่ืองหมายถูก (/)  หมายถึง มีอาการเกิด  = 

1 และไม่เกิด =0  คิดคะแนนตามจาํนวนของการเกิดอาการ คะแนนเต็มของแต่ละอาการ 28 คะแนน ซ่ึงคู่มือแนว

ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัทอ้งผกูและจดัการทอ้งผกู เคร่ืองมือวดัระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู แบบบนัทึกการขบัถ่าย

อุจจาระ (Bowel Diary) ไดรั้บการตรวจความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 คน คาํนวณค่าดชันีความตรง

เชิงเน้ือหาได ้100%, 95% และ 100% ตามลาํดบั 

 

การพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง 

 งานวิจยัผา่นการรับรองของ คณะกรรมการจริยธรรมในคนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต

และคณะกรรมการจริยธรรมในคนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอนของการทาํวิจยั และ

สิทธิในการปฏิเสธและการยกเลิกเขา้ร่วมวิจยัไดต้ลอดงานวิจยั ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอย่างจะเป็นความลบั และใช้

เป็นประโยชน์ในงานวิจยัเท่านั้น เม่ือสมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยั ผูว้ิจยัจะให้ลงนามในเอกสารขอยนิยอมเขา้ร่วมงานวิจยั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยสืบคน้ขอ้มูลเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด เขา้พบกลุ่มตวัอย่างในวนันัดหมาย 

แนะนาํตวั สร้างสัมพนัธภาพ ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยัและแจง้สิทธิของกลุ่มตวัอย่างในการเขา้ร่วมงานวิจยั 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ  

1) กลุ่มใชแ้นวปฏิบติัได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาลประจาํหน่วยงาน และการดูแลตามแนวปฏิบติั

ประกอบดว้ยกิจกรรม  

1.1. สัปดาห์ท่ี 1 วนัท่ี 1 ไดรั้บการประเมินระดบัความเส่ียงทอ้งผกู คร้ังท่ี 1โดยการซักประวติัและตรวจ

ร่างกาย (10-15 นาทีต่อคน) รับฟังบรรยาย การอธิบายคู่มือป้องกนัทอ้งผกูโดย Power point และการ

บนัทึกการขบัถ่ายอุจจาระเม่ืออยูท่ี่บา้น (Bowel Diary) (5-10 นาทีต่อคน) 

1.2 นดัหมายสัปดาห์ท่ี 4 ประเมินระดบัความเส่ียงทอ้งผกู คร้ังท่ี 2 (10-15 นาทีต่อคน) และรวบรวมคู่มือ

ป้องกนัทอ้งผกูและเอกสารการขบัถ่ายอุจจาระท่ีผูป่้วยบนัทึกไวเ้ม่ืออยูท่ี่บา้น 

2) กลุ่มเปรียบเทียบไดรั้บการดูแลตามปกติจากพยาบาลประจาํหน่วยงาน  
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2.1  เก็บขอ้มูลในวนัท่ี 1 ไดรั้บการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู คร้ังท่ี 1  (10-15 นาทีต่อคน)  

อธิบายและให้เอกสารการบนัทึกขอ้มลูการขบัถ่ายอุจจาระ (บนัทึกวนัละ 1 คร้ัง) (5-10 นาทีต่อคน) 

2.2 นัดหมายสัปดาห์ท่ี 4 ประเมินระดบัความเส่ียงทอ้งผกู คร้ังท่ี 2 และรวบรวมเอกสารการขบัถ่าย

อุจจาระท่ีผูป่้วยบนัทึกไวเ้ม่ืออยูท่ี่บา้น 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยลกัษณะประชากรกลุ่มตวัอย่างและขอ้มูลการเจ็บป่วย ดว้ยสถิติเชิงบรรยาย หา

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและผลการวิจยั ตอบวตัถุประสงค ์ดว้ยสถิติ Chi-square  

 

4. ผลการวจิัย 

กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั จาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (63.33%)  มีสถานภาพสมรสคู่ (76.67%)  อายุ

ระหว่าง  30-77  ปี อาย3ุ8เฉล่ีย 57 ปี (SD=10.02) และมากท่ีสุด ร้อยละ 33.33 ใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพถว้นหน้าส่วนใหญ่

ร้อยละ 73.33 (21 คน) เป็นมะเร็งท่ีไม่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารทุกรายไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดั และพบว่า 

มากกว่าคร่ึง (53.33%)  มีการรักษาวิธีอ่ืนร่วมดว้ยคือ การฉายแสง (50.00%) และนอกจากน้ี พบว่าร้อยละ 67.67 (23 

คน) ไดรั้บยาบรรเทาปวดชนิดรับประทานอ่ืนๆร่วมกบั MST 10 mg  แบ่งเป็น 1) ยาบรรเทาปวด strong opioids 1 

ชนิด ร้อยละ 86.95 (20 คน)  2) ยาบรรเทาปวด  2 ชนิด ร้อยละ 13.05  (3 คน)ร้อยละ 56.67 (17 คน)มีระยะเวลาท่ีไดรั้บ

ประทานยาบรรเทาปวดกลุ่ม Opioid ชนิด MST 10 mg  น้อยกว่า 8 สัปดาห์  เม่ือศึกษาประวติัการใชย้าระบาย พบว่า

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 (21 ราย) กินยาระบายต่อเน่ืองทุกวนั 

กลุ่มเปรียบเทียบ จาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (76.67 %)  มีสถานภาพสมรสคู่ (80 %)  อายุ

ระหว่าง  30-72  ปี อายุ3 8เฉล่ีย 54.77 ปี (SD=11.98) และคร่ึงหน่ึง (50%) ใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพถว้นหน้า ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 63.33 (19 คน) เป็นมะเร็งท่ีไม่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ทุกคนไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดั และพบว่า 

มากกว่าคร่ึง (53.33%)  มีการรักษาวิธีอ่ืนร่วมดว้ยคือ การฉายแสง (50.00%) ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.67 (23 คน) ไดรั้บยา

บรรเทาปวดชนิดรับประทานอ่ืนๆ ร่วมกบั MST 10 mg  แบ่งเป็น 1) ยาบรรเทาปวด strong opioids 1 ชนิด ร้อยละ 

86.95 (20 คน)  2) ยาบรรเทาปวด 2 ชนิด ร้อยละ 8.70 (2 คน)และ มีร้อยละ 4.35 (1 คน) ท่ีไดรั้บยาบรรเทาปวด  3 

ชนิด และกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่(83.33%) มีระยะเวลาท่ีไดรั้บประทานยาบรรเทา MST 10 mg  น้อยกว่า 8 สัปดาห์  

เม่ือศึกษาประวติัการใชย้าระบาย พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.67 (17 ราย) กินยาระบายต่อเน่ืองทุกวนั เม่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่างด้านข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยและการรักษาระหว่างกลุ่มใช้แนวปฏิบติักบักลุ่ม

เปรียบเทียบ พบว่า ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ระยะเวลาท่ีไดรั้บยา Opioids อย่างไรก็ตาม พบว่า ระยะเวลาท่ีไดรั้บยา 

Opioids ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคะแนนความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู 

 

ผลการวจิัย 

 ระดับความเส่ียงต่อการเกดิท้องผูก 

 ก่อนเขา้โปรแกรม กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั มีความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลางทั้งหมด (100%) ภายหลงัไดรั้บ

แนวปฏิบติั พบว่า มีระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกูระดบัปานกลาง ร้อยละ 76.67 (26 คน) และมีความเส่ียงต่อการ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  หน้า 3197 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เกิดทอ้งผกูลดลงเป็นระดบัตํ่าร้อยละ 13.33 (4 คน) เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู ก่อน

และหลงักลุ่มใชแ้นวปฏิบติั พบว่า ไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 

 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบก่อนเขา้โปรแกรม พบว่า ร้อยละ 96.67 (29 คน) มีความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกูอยู่ใน

ระดบัปานกลางและร้อยละ 3.33 (1 คน) มีความเส่ียงระดบัสูง หลงัเขา้โปรแกรม พบว่า ระดบัความเส่ียงต่อการเกิด

ทอ้งผกู ไม่มีการเปล่ียนแปลง ทดสอบความแตกต่างของระดับความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู ระหว่างกลุ่มใช้แนว

ปฏิบติัและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใชส้ถิติ Chi-square พบว่าไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี1       เปรียบเทียบระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมของกลุ่มใชแ้นวปฏิบติั และ

ระหว่างกลุ่มใชแ้นวปฏิบติักบักลุ่มเปรียบเทียบ หลงัติดตาม 4 สัปดาห์   

 

 

การรับรู้อาการท้องผูก  

กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั พบว่า ไม่เกิดอาการทอ้งผกูร้อยละ 30.00 (9 คน) และเกิดอาการทอ้งผกู ร้อยละ 70.00 

(21 คน)โดยอาการทอ้งผกูท่ีพบ แบ่งตามลกัษณะของทอ้งผกู คือ (1) พบอาการใดอาการหน่ึง ร้อยละ 46.7 (14 คน) ใน

จาํนวนน้ี ร้อยละ 64.29 (9คน) ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 คร้ัง/ สัปดาห์และร้อยละ 35.71 (5 คน)  อุจจาระเป็นกอ้นแข็ง  

(2) ลกัษณะทอ้งผกูเกิด 2 อาการร่วมกนั ร้อยละ 20.00 (6 คน )  และ (3) พบลกัษณะอาการทอ้งผกู 3 อาการร่วมกนั คือ 

อุจจาระเป็นก้อนแข็ง ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 คร้ัง/ สัปดาห์และมีเบ่งมากกว่าปกติร่วมดว้ย ร้อยละ 3.33 (1 คน)

นอกจากน้ีไม่พบอาการทอ้งผกูลกัษณะอ่ืน ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่เกิดอาการทอ้งผกูร้อยละ 36.67 (11 คน) 

เกิดอาการทอ้งผกู ร้อยละ63.33% (19 คน) โดยอาการทอ้งผกูท่ีพบ แบ่งตามลกัษณะของทอ้งผกู คือ (1) พบอาการใด

อาการหน่ึง ร้อยละ 30.00 (9 คน) ในจาํนวนน้ี ร้อยละ 66.67 (6 คน) ถ่ายอุจจาระนอ้ยกว่า 3 คร้ัง/ สัปดาห์ร้อยละ 33.33 

(3 คน) อุจจาระเป็นกอ้นแข็ง   (2) ลกัษณะทอ้งผกูเกิด 2 อาการร่วมกนั ร้อยละ 36.70  (10 คน) นอกจากน้ีไม่พบอาการ

ทอ้งผูกลักษณะอ่ืน  เม่ือทดสอบความแตกต่างของการรับรู้อาการท้องผูก ระหว่างกลุ่มใช้แนวปฏิบติัและกลุ่ม

เปรียบเทียบ โดยใชส้ถิติ Chi-square พบว่า ไม่แตกต่างกนัดงั ตารางท่ี 2 

 

 

 เกิดความเส่ียงตํ่า เกิดความเส่ียง 

ปานกลาง 

เกิดความเส่ียงสูง สถิติ P-

value 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ก่อนการทดลอง   

     กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั 

     กลุ่มเปรียบเทียบ 

 

0 

0 

 

0.00 

0.00 

 

30 

29 

 

100 

96.67 

 

0 

1 

 

0.00 

3.33 

 

- 

 

 

- 

หลงัการทดลอง   

     กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั 

     กลุ่มเปรียบเทียบ 

 

4 

0 

 

13.33 

0.00 

 

26 

29 

 

76.67 

96.67 

 

0 

1 

 

0.00 

3.33 

 

χ2=5.164 

 

.076 
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การรับรู้อาการทีเ่กดิร่วมกบัท้องผูก 

กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั พบว่า ร้อยละ 93.33 (28 คน) มีการรับรู้อาการร่วมท่ีเกิดกบัทอ้งผกู โดยอาการแสดง

ร่วมกบัทอ้งผกูท่ีพบ แบ่งตามการรับรู้ 1 อาการ (1) ร้อยละ 13.30 (4 คน) ในจาํนวน4 คนน้ี คือ ร้อยละ 75 (3 คน) มี

อาการทอ้งอืดและร้อยละ 25 (1 คน) อาการคล่ืนไส้พะอืดพะอม (2) ร้อยละ 50 (15 คน) รับรู้อาการแสดงทอ้งผกู

ร่วมกัน 2อาการ คือ มีอาการทอ้งอืดและอาการคล่ืนไส้ พะอืดพะอม และ (3) ร้อยละ 30 (9 คน) มีอาการแสดง 3 

อาการร่วมกนั คือ อาการไม่อยากอาหาร อาการทอ้งอืดและอาการคล่ืนไส้ พะอืด พะอม  โดยท่ีไม่พบอาการอ่ืน คือ 

เรอแสบยอดอกและริดสีดวงอกัเสบบวมแดง 

กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ร้อยละ 93.33 (28 คน) มีการรับรู้อาการท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกู โดยอาการแสดง

ร่วมกบัทอ้งผกูท่ีพบ แบ่งตามการรับรู้ คือ 1อาการ (1)  ร้อยละ 13.30 (4 คน) ในจาํนวนน้ี คือ ร้อยละ 75 (3 คน) อาการ

คล่ืนไส้พะอืดพะอม  และร้อยละ 25 (1 คน) อาการทอ้งอืด  (2) ร้อยละ 43.30 (13 คน) รับรู้อาการแสดงทอ้งผกูร่วมกนั 

2อาการ คือ มีอาการทอ้งอืดและอาการคล่ืนไส้พะอืดพะอม และ (3) ร้อยละ 36.7(11 คน) มีอาการแสดง 3 อาการ

ร่วมกนั คือ อาการไม่อยากอาหาร อาการทอ้งอืดและอาการคล่ืนไส้ พะอืด พะอม โดยท่ีไม่พบอาการอ่ืน คือ เรอแสบ  

ยอดอกและริดสีดวงอกัเสบบวมแดง  เม่ือทดสอบการรับรู้อาการแสดงท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกู ระหว่างกลุ่มใชแ้นวปฏิบติั

และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้อาการทอ้งผกู และอาการแสดงท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกู ของกลุ่มใชแ้นว

ปฏิบติัและกลุ่มเปรียบเทียบ หลงัติดตาม 4 สัปดาห์  (n=60) 

                กลุ่ม เกิด ไม่เกิด สถิติ P-value 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

อาการทอ้งผกู 

     กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั 

     กลุ่มเปรียบเทียบ 

 

21 

19 

 

70.00 

63.30 

 

9 

11 

 

30.00 

36.7 

 

χ2=0.300 

 

.584 

อาการท่ีเกิดร่วมกบัทอ้งผกู 

     กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั 

     กลุ่มเปรียบเทียบ 

 

28 

28 

 

93.33 

6.67 

 

2 

2 

 

93.33 

6.67 

 

- 

 

- 

 

5. การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยั พบว่าระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู การรับรู้อาการทอ้งผกู และการรับรู้อาการท่ีเกิด

ร่วมกบัทอ้งผกู ระหว่างกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัและกลุ่มเปรียบเทียบไดรั้บการดูแลตามปกติ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงอาจเกิดจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยเกินทาํให้อาํนาจทดสอบไม่เพียงพอ และการจดักระทาํ (แนวปฏิบติั) วดัเพียง 1 คร้ัง  ซ่ึงสามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ระดับความเส่ียงต่อการเกดิท้องผูก 

 การศึกษาพบว่า กลุ่มใชแ้นวปฏิบติั ก่อนและหลงัไดรั้บแนวปฏิบติั มีระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกู 

ไม่แตกต่างกนัทาง สถิติ Chi-square (χ2=5.164, p= .076)  แต่พบว่า ก่อนเขา้ใชแ้นวปฏิบติัทุกคน (100%) มีระดบั
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ความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกูปานกลาง หลงัไดรั้บโปรแกรมป้องกนัการเกิดทอ้งผกู วดัระดบัความเส่ียงต่อการเกิด

ทอ้งผกู คร้ังท่ี 2 พบว่า ร้อยละ13.33 (4 คน) มีระดบัความเส่ียงต่อการเกิดลดลง โดยลดจากระดบัความเส่ียงปานกลาง

เป็นระดบัความเส่ียงตํ่าอาจเป็นไดว้่า แนวปฏิบติัการป้องกนัและจดัการทอ้งผกูมีส่วนทาํให้ระดบัความเส่ียงต่อการเกิด

ทอ้งผกูลดลง ซ่ึง กิจกรรมท่ีผูป่้วยสามารถทาํไดต้ามแนวปฏิบติั  คือ 1) การเพ่ิมอาหารท่ีมีเส้นใยให้เพียงพอ 2) การด่ืม

นํ้าท่ีเพียงพอ 3) การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักายและการทาํกิจกรรม การเดินหลงัการรับประทานอาหาร 5-10 นาที 

4) ฝึกการขบัถ่ายและเขา้ห้องนํ้าเป็นเวลา 5) การจดบนัทึกการขบัถ่ายอุจจาระทุกวนั จะเป็นผลให้ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีความ

เส่ียงระดบัทอ้งผูกลดลง  ซ่ึงเป็นไปตาม ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิท่ีแนะนาํไวใ้นแนวปฏิบติั ระดับ Grade D  

(Level 5) ผลการศึกษาขอ้มลูของกลุ่มใชแ้นวปฏิบติั ท่ีมีระดบัความเส่ียงท่ีลดลงจาํนวน 4 คน มีพฤติกรรมการปฏิบติั

ตน ตามคู่มือป้องกนัและการจดัการทอ้งผกู พบว่า ร้อยละ 100 (4 คน) สามารถเพ่ิมการด่ืมนํ้าประมาณวนั 1,500 -2,000 

มิลลิลิตรต่อวนัหรือการด่ืมนํ้ า 8-12 แกว้ต่อวนั (รวมนํ้ าผลไม ้นํ้ าซุปต่างๆ)  และร้อยละ 100 (4 คน) สามารถบนัทึก

การขบัถ่ายอุจจาระทุกวนัโดยทุกคนให้ญาติช่วยบนัทึก และร้อยละ100 (4 คน) กินยาระบายเป็นทุกวนั ซ่ึงยาระบายท่ี

ไดรั้บเป็นกลุ่ม Stimulant laxative (Senokot)  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Ross, Gretton, Welsh, Sato และ Riley 

(2008)ท่ีศึกษาเร่ืองทอ้งผกูในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยามอร์ฟีน ในโรงพยาบาลเฉพาะทางของเมืองลอนดอน ประเทศ

องักฤษ มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 274 คน พบว่าร้อยละ 72 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทอ้งผกูไดรั้บการจดัการทอ้งผกูไม่ดี 

ร้อยละ 89ไดรั้บยาระบายไม่เพียงพอกบัอาการทอ้งผกู เม่ือศึกษาขอ้มลู พบว่า ผูป่้วยบางรายไม่มีประสบการณ์ทอ้งผกู

จึงไม่ต้องการกินยาระบาย ผูป่้วยบางรายไม่มีประสบการณ์ท้องผูกเพราะกินยาระบาย และผูป่้วยบางรายมี

ประสบการณ์ทอ้งผกูดงันั้นจึงตอ้งการยาระบายในปริมาณท่ีมากข้ึนดว้ย 

การรับรู้อาการท้องผูก 

ในการศึกษาคร้ังน้ี พบลกัษณะอาการของทอ้งผกู 3 อาการมากท่ีสุด ซ่ึงพบทั้งในกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัและกลุ่ม

เปรียบเทียบ คือ ถ่ายอุจจาระนอ้ยกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์  อุจจาระเป็นกอ้นแข็งและตอ้งเบ่งมากกว่าปกติ  เหล่าน้ีเป็นผล

จากกลไกของยากลุ่ม  Strong opioidท่ีไดรั้บซ่ึงมี μ Receptor ของ Opioid ไปแทนท่ี μ- receptor ในเยื่อบุของลาํไส้ 

กระเพาะอาหารและลาํไส้เล็ก ทาํให้เกิดอาการ ดงัน้ี การบีบรัดตวัของลาํไส้ลดลง ทาํให้อุจจาระคา้งในลาํไส้นานมาก

ข้ึน เกิดการดูดซึมนํ้าและเกลือแร่กลบัเขา้มาในลาํไส้เล็กมากข้ึน อุจจาระจึงมีลกัษณะแข็ง (Buduhan et al., 2010, 2013 

revised; Kumar et al.; 2014; McMillan, 2004; NICE, 2012; Woolery et al., 2008) และไม่พบลกัษณะอาการทอ้งผกู

อ่ืน คือ รู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด มีความรู้สึกว่าถ่ายไม่ออกเน่ืองจากมีส่ิงอุดกั้นบริเวณทวารหนักและตอ้งใชน้ิ้วมือช่วย

ในการถ่ายอุจจาระ 

ผลจากการวิจยัพบว่า การรับรู้อาการทอ้งผกูระหว่างกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัและกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่แตกต่าง

กนั (χ2=0.300, p=.584)  ถึงแมว้่าในกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัส่วนใหญ่จะสามารถปฏิบติัตวัตามโปรแกรม เช่น การด่ืมนํ้ า

มากข้ึน (93.33%)   การจดบนัทึกการขบัถ่ายอุจจาระ (86.67%) อย่างไรก็ตาม พบว่า การฝึกขบัถ่ายอุจจาระ การ

เคล่ือนไหวออกกาํลงักาย  และการรับประทานอาหารท่ีมีเส้นใย พบว่า มีผูป้ฏิบติัไดเ้พียง ร้อยละ60, 53.33 และ 46.67 

ตามลาํดับ นอกจากน้ีกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัถึงแมว้่าจะไดรั้บยาระบายทุกคน แต่มีร้อยละ 30 ท่ีไม่รับประทานยาตาม

แผนการรักษา นอกจากน้ี พบว่าร้อยละ 43.33 ของกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัไดรั้บยาบรรเทาปวด ชนิด MST 10 mg เป็น

ระยะเวลา มากกว่า 8 สัปดาห์  ซ่ึงกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ (83.33%) ไดรั้บยาบรรเทาปวด ชนิด MST 10 mg เป็น

ระยะเวลา น้อยกว่า 8 สัปดาห์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา Aurilioetและคณะ (2012) ท่ีพบว่า ผูป่้วยท่ีไดรั้บยากลุ่ม 
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Opioid ชนิดรับประทาน ท่ีมีระยะเวลามากกว่า 8 สัปดาห์ข้ึนไป เกิดทอ้งผกู (OIC : Opioid Induced Constipation และ 

OBD: Opioid Bowel Dysfunction) ประมาณ 41%  

การรับรู้อาการทีเ่กดิร่วมกบัท้องผูก  

ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 93 ของกลุ่มใชแ้นวปฏิบติั และกลุ่มเปรียบเทียบเกิดจาํนวนคร้ังไม่แตกต่างกนั แต่

พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มพบอาการท่ีเกิดร่วมกับทอ้งผูก คือ อาการไม่อยากอาหาร  อาการทอ้งอืด และอาการคล่ืนไส้

พะอืดพะอม และไม่พบอาการอ่ืน คือ เรอแสบยอดอกและริดสีดวงอกัเสบบวมแดง  ในทั้ง 2 กลุ่ม สอดคลอ้งกับ

รายงานวิจยัท่ีมีมาก่อนน้ี ท่ีพบว่า กลุ่มท่ีไดรั้บยา Strong Opioids จะเกิดภาวะ Opioids Induced Constipation (OIC) 

และภาวะ Opioids-InducedBowel Dysfunction (OIBD) พบการบีบหดตวัของลาํไส้ลดลง ส่งผลให้เกิดอาการดงัน้ี 1) 

เกิดกรดไหลย ้อน 2) กระเพาะอาหารว่างช้าลงอุจจาระอยู่ในลําไส้ใหญ่นานข้ึน 3) เ กิดลําไส้ อุดตัน (Bowel 

Obstruction) 3)มีอาการทอ้งอืด4) คล่ืนไส้ อาเจียน 5) เบ่ืออาหาร  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 แนวปฏิบติัท่ีนาํมาใชใ้นการทาํโปรแกรมน้ี เป็นข้อสรุปของผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีควรทาํเป็นส่วน

ใหญ่  ซ่ึงระดบัของหลกัฐานเชิงประจกัษ์อยู่ในระดบัตํ่า (Grade D / Level 5)ถึงแมแ้นวปฏิบติัจะไม่ทาํให้อาการ

ทอ้งผกูลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่ผูป่้วยมีระดบัความเส่ียงต่อการเกิดทอ้งผกูลดลงดงันั้นผูป่้วยมะเร็งระยะ

ลุกลามท่ีไดรั้บประทานยาบรรเทาปวดกลุ่ม Strong Opioids จึงควรรับประทานยาระบายเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง 

ควบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ย เพ่ือป้องกนัอาการทอ้งผกูและอาการท่ีเกิดร่วมกับทอ้งผกู อย่างไรก็ตาม

ระยะเวลาในดาํเนินการตามโปรแกรมอาจมีระยะเวลาท่ีสั้ นเกินไป รวมทั้งการจดักระทาํกบัตวัแปรในแนวปฏิบติัไม่

เป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอส่งผลต่อความตรงภายในของงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการวดักระทาํท่ีพอเพียง

และควบคุมบางปัจจยัให้มากข้ึนในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
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ความสามารถในการดูแลตนเอง และการรับรู้ความรุนแรงของอาการข้างเคยีงของเคมีบําบัด 

ในผู้ป่วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบกลุ่มเดียววดัก่อน-หลงั เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้

ความรู้ผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง 

การรับรู้ความรุนแรงของอาการขา้งเคียง และศึกษากระบวนการของการนาํโปรแกรมไปใช ้กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงจาํนวน 31 ราย เขา้ร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 

ขอ้มูลส่วนบุคคล แบบบนัทึกข้อมูลด้านความเจ็บป่วย แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเอง แบบบนัทึก

ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดั และแบบบนัทึกการดาํเนินโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะของ 

กลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองดว้ยสถิติ Repeated Measures 

ANOVA นาํเสนอการรับรู้ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงทั้ง 5 อาการในรูปแบบกราฟ และวิเคราะห์กระบวนการ

ของโปรแกรมจากบนัทึกขอ้มลูการปฏิบติั เพ่ือหาขอ้สรุปของการนาํโปรแกรมไปใช ้

ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการดูแลตนเองเม่ือส้ินสุดโปรแกรมสูงกว่าก่อนและระหว่างเขา้โปรแกรม

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .000) การรับรู้ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงอยู่ในระดบัน้อย และกระบวนการนาํ

โปรแกรมไปใชซ่ึ้งพบว่าไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี คือ ตอ้งตระหนักถึงปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยเป็นหลกัในการสอน 

การช้ีแนะ และสนบัสนุนให้กาํลงัใจ ซ่ึงส่งผลให้ผูป่้วยสามารถดูแลตนเองไดดี้ข้ึน 

คาํสําคญั: ความสามารถในการดูแลตนเอง, ความรุนแรงของอาการ, เคมีบาํบดั, มะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั,

โปรแกรมการสนบัสนุนและให้ความรู้ 

ABSTRACT 

This Before-After Intervention Study aimed to investigate the effects of Educative-Supportive Program on 

self-care ability and perceived side effects intensity of chemotherapy in patients with colorectal cancer. The 

application process of the Educative-Supportive Program was also explored. A purposive sampling of 31 patients 

was recruited and attended the program for 9 weeks. Data were collected by using Personal Information sheet, Self-
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care ability questionnaire, Self-report of side effects intensity. Application process of the program was taken down 

by the researcher. Data were analyzed by using descriptive statistics, and repeated measures ANOVA. Content 

analysis was used to analyze the qualitative data regarding application process. 

The findings showed that self-care ability at the end of the program was significantly higher than those of 

before and between the program (p = .000). Furthermore, perceived side effects intensity were at a low level. It is 

suggested the benefit of program. Nurses’ concern on problems and needs of the patients should be a focus in using 

this program. 

Keywords: Self-care Ability, Side Effects Intensity, Chemotherapy, Colorectal Cancer, Educative-Supportive 

Program 

 

1. บทนํา 

โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Cancer) พบมากเป็นอนัดับ 3 ของโลก (World Health 

Organization [WHO], 2012) และพบเป็นอนัดบั 1 ในเพศชาย และอนัดบั 3 ในเพศหญิง จากสถิติมะเร็งในประเทศ

ไทย (กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย ์สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ, 2557) โรคน้ีมีการลุกลามได้อย่างรวดเร็ว  

การรักษาโรคมะเร็งชนิดน้ีมีทั้งการรักษาหลกั คือ การผ่าตัด และการรักษาเสริม คือ รังสีรักษา และเคมีบาํบดั โดย

แพทยจ์ะพิจารณาเลือกแผนการรักษาให้เหมาะสมกับขอ้บ่งช้ีของผูป่้วยแต่ละคน (อาคม ชยัวีระวฒันะ, เสาวคนธ์  

ศุกรโยธิน, อนนัต ์กรลกัษณ์, และธีรวุฒิ คูหะเปรมะ, 2552) 

การรักษาด้วยเคมีบาํบดัในผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนัก สูตรเคมีบาํบดัมาตรฐานท่ีใช้ใน 

การรักษาผูป่้วย คือ FOLFOX Regimen ประกอบดว้ยยา Leucovorin, Fluorouracil (5-FU) และ Oxaliplatin ซ่ึงเป็น

สูตรท่ีใชไ้ดผ้ลดีจากการศึกษา พบว่าอตัราการรอดชีวิตหลงัการรักษาในระยะ 3 ปี ของโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และ 

ทวารหนกัระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ท่ีรักษาดว้ยเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX เท่ากบัร้อยละ 84.6 และ 82.6 ตามลาํดบั (Jeon, 

Woo, Lee, Park, & Choi, 2011) อยา่งไรก็ตามเคมีบาํบดัสูตรน้ีก่อให้เกิดอาการขา้งเคียงท่ีพบบ่อย เช่น คล่ืนไส้อาเจียน  

เบ่ืออาหาร เจ็บชาตามปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ิน เหน่ือยลา้ เยือ่บุช่องปากอกัเสบ ทอ้งเสีย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว 

และเกล็ดเลือดตํ่า เป็นต้น (American Cancer Society [ACS], 2014) อาการขา้งเคียงเหล่าน้ีทาํให้ผูป่้วยเกิดความ 

ทุกข์ทรมาน ไม่สามารถรับประทานอาหารไดเ้พียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รู้สึกเหน่ือยล้า ไม่มีกาํลงัทาํ

กิจกรรม บางกรณีท่ีมีอาการเจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้มาก จะส่งผลกระทบต่อความสุขสบายและความสามารถในการ

ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั นอกจากน้ียงัทาํให้ผูป่้วยเกิดความวิตกกงัวล กลวัผลเลือดไม่ผ่านเกณฑ์ของการให้เคมีบาํบดั  

(พชัรินทร์ แกว้รัตน์, วรรณา ฉายอรุณ, และวาสินี วิเศษฤทธ์ิ, 2560) ดงันั้นผูป่้วยจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และ

สามารถดูแลตนเองได ้เพ่ือให้ประสิทธิผลของการรักษาไดผ้ลดี  

พยาบาลมีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนและให้ความรู้ผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งระหว่างรักษาดว้ยเคมีบาํบดั และ

ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป่้วยเพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได ้(Kidd, Kearney, O’Carroll, & Hubbard, 2008) โดย

การสังเกตอาการท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รวมทั้งปฏิบติักิจกรรมเพ่ือป้องกนัและจดัการกบัอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดัท่ี

เกิดข้ึนไดเ้ป็นเบ้ืองตน้เม่ืออยูท่ี่บา้น ทาํให้ผูป่้วยสามารถกลบัมารับเคมีบาํบดัรอบต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองจนครบสูตร

ของการรักษา จากการทบทวนงานวิจยัเก่ียวกับผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ พบว่าการออกแบบ
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โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้อย่างเหมาะสมทาํให้ผูป่้วยมีความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ิมข้ึน (อุบล  

จ๋วงพานิช, ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์, และจุรีพร อุ่นบุญเรือง, 2551) ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดัลดลง 

(Craven, Hughes, Burton, Saunders, & Molassiotis, 2013; Mollaoglu & Erdogan, 2014) ความวิตกกงัวลและภาวะ

ซึมเศร้าลดลง (Ream, Richardson, & Alexander-Dann, 2006) และระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน (จุฑามาศ กนันุช,  

อาํภาพร นามวงศพ์รหม, และนํ้ าออ้ย ภกัดีวงศ,์ 2556; อรุณี หล่อนิล, ผ่องศรี ศรีมรกต, และเชาว ์สุระดม, 2552;  

อุบล จ๋วงพานิชและคณะ, 2551) ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีสอดคล้องกับขอ้เสนอแนะของ 4 4Department of Health ของ

ประเทศสหราชอาณาจกัร (Department of Health , 2005) ท่ีว่า44การสนบัสนุนการดูแลตนเองของผูป่้วยจะช่วยให้ภาวะ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูป่้วยดีข้ึน เพ่ิมความพึงพอใจ และลดการใชบ้ริการอ่ืนๆ เช่น การขอคาํปรึกษา หรือการ

ใชท้รัพยากรของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ ขนาด 100 เตียง เปิดบริการดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง 

ทั้งในระยะแรกและระยะลุกลามโดยการผ่าตดั รังสีรักษา เคมีบาํบดั ซ่ึงเป็นทั้งการรักษาให้หาย และการรักษาแบบ

ประคับประคอง จากสถิติการรับผูป่้วยเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยใน ประจาํปีงบประมาณ 2557 พบว่า ผูป่้วย

โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นกลุ่มหลกัท่ีเขา้รับการรักษา คิดเป็นร้อยละ 60 ของการรักษาผูป่้วยทั้งหมด 

และพบว่ามีการให้เคมีบาํบดัแก่ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาทั้งหมดประมาณร้อยละ 54.41 สูตรเคมีบาํบดัส่วนใหญ่ท่ี

ผูป่้วยไดรั้บคือ FOLFOX Regimen ระหว่างท่ีอยู่รับเคมีบาํบดัในหอผูป่้วย 3 วนันั้น ผูป่้วยจะไดรั้บคาํแนะนาํในดูแล

ตนเอง และการจดัการอาการขา้งเคียงเม่ือกลบัไปอยูท่ี่บา้น อยา่งไรก็ตามการให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเอง 

และการจดัการอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ในหอผูป่้วยยงัไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน ทาํให้การไดรั้บ

ขอ้มลูความรู้แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละคน จึงยงัพบผูป่้วยท่ีมีอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดั

ซ่ึง 5 อนัดบัแรก คือ คล่ืนไส้อาเจียน เบ่ืออาหาร เจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ิน เหน่ือยลา้ และเยื่อบุช่องปากอกัเสบ 

ตามลาํดบั ซ่ึงส่งผลให้ผูป่้วยรับประทานอาหารไดล้ดลง ไดรั้บพลงังานและสารอาหารไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนฟูของ

ร่างกาย และผลเลือดไม่ผ่านเกณฑ์การรับเคมีบาํบดั ทาํให้แพทยต์อ้งพิจารณาเล่ือนตารางการให้เคมีบาํบดัชัว่คราว  

(1-2 Cycle) ปรับลดความเข้มขน้ของเคมีบาํบดัลง หรือเม่ืออาการรุนแรงมากข้ึนอาจพิจารณาหยุดเคมีบาํบดัอย่าง

ฉับพลัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั้ นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาโปรแกรมการ

สนบัสนุนและให้ความรู้ผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ข้ึนโดยเลือกใช้

ระบบการพยาบาลแบบระบบการสนับสนุนและให้ความรู้ (Educative - supportive Nursing System) จากทฤษฎีการ

พยาบาลของโอเร็มมาเป็นกรอบในการพฒันากิจกรรมการพยาบาลในโปรแกรม โดยเลือกวิธีการช่วยเหลือของ

พยาบาล 4 วิธี (Orem, 2001) คือ การสอน การช้ีแนะ การสนบัสนุน และสร้างส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

หลงัจากนั้นจึงนาํโปรแกรมไปใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีหอผูป่้วย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย อนัจะ

เป็นผลให้การรับรู้ความรุนแรงของอาการข้างเคียงของเคมีบาํบดัลดลง รวมทั้ งศึกษากระบวนการของการนํา

โปรแกรมไปใชแ้ละนาํมาปรับปรุงโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชใ้นทางปฏิบติัต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั

ท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมการสนบัสนุนและให้ความรู้ 
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2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดัในผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และ 

ทวารหนกัท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมการสนบัสนุนและให้ความรู้ 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการของการนาํโปรแกรมการสนบัสนุนและให้ความรู้ผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และ

ทวารหนกัท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ไปใชใ้นทางปฏิบติั 
 

3. สมมตฐิานการวจิัย 

 ความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร 

FOLFOX ก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมการสนบัสนุนและให้ความรู้แตกต่างกนั 
 

4. การดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบกลุ่มเดียววดัก่อน-หลงั (Before and After Intervention Study) ประชากร

เขา้ถึง (Accessible Population) คือ ผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักทุกระยะ อยู่ระหว่างการรักษาดว้ยเคมี

บาํบดัสูตร FOLFOX และเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2560 กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักทุกระยะ ไดรั้บการ

รักษาดว้ยเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX เป็นคร้ังแรก มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป สามารถส่ือสารโดยการพูด ฟัง อ่าน เขียน

ภาษาไทยได ้ยนิดีและสมคัรใจเขา้ร่วมงานวิจยัจาํนวน 31ราย  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการดําเนินการวิจัย คือ โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่

และทวารหนกัท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยนาํบทบาทของพยาบาลตามทฤษฎีการพยาบาลของ

โอเร็มมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ประกอบดว้ย การสอน การช้ีแนะ การสนับสนุน และสร้างส่ิงแวดลอ้ม 

ดาํเนินโปรแกรมรวม 9 สัปดาห์ มีแผนการดาํเนินการดงัน้ี  

1. การสอน รวม 3 คร้ัง ประกอบดว้ย (1) การประเมินความรู้/ความตอ้งการความรู้ (2) สอนความรู้และวิธี

ปฏิบัติในการประเมินความรุนแรงของอาการข้างเคียงรวมทั้งการดูแลตนเอง (3) ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ  

(4) ซกัถามขอ้สงสัย 

2. การช้ีแนะ รวม 6 คร้ัง ประกอบดว้ย (1) เปิดโอกาสให้สอบถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดการดาํเนิน

โปรแกรม (2) ติดตามสอบถามปัญหา/อุปสรรคของการประเมินอาการและการดูแลตนเอง เพ่ือช้ีแนะ แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 3. การสนบัสนุน รวม 7 คร้ัง ประกอบดว้ย (1) แจกคู่มือการดูแลตนเองให้ศึกษาก่อนการสอน โดยมีเน้ือหา

เก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการอาการขา้งเคียง 5 อาการ ไดแ้ก่ คล่ืนไส้อาเจียน เบ่ืออาหาร เจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/

ชาล้ิน เหน่ือยลา้ และเยือ่บุช่องปากอกัเสบ รวบรวมจากแนวปฏิบติัท่ีพฒันาจากหลกัฐานเชิงประจกัษข์ององคก์รดา้น

การดแูลรักษาโรคมะเร็ง (ACS, 2012; BC Cancer Agency, 2013) (2) ให้เบอร์โทรศพัทผ์ูว้ิจยัเพ่ือติดต่อสอบถามได้

ตลอดเวลา (3) แนะนาํแหล่งประโยชน์เพ่ิมเติม เช่น เบอร์โทรศพัทส์ถานบริการทางการแพทย ์ และแหล่งขอ้มลูทาง

อินเตอร์เน็ต (4) สนบัสนุนให้กาํลงัใจ และช่ืนชมเม่ือกลุ่มตวัอยา่งดูแลตนเองไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

4. สร้างส่ิงแวดลอ้ม รวม 8 คร้ัง ประกอบดว้ย (1) กล่าวทกัทาย แนะนาํตวั เม่ือเขา้เยี่ยมท่ีโรงพยาบาลหรือ

ติดตามทางโทรศพัท ์เพ่ือสร้างสัมพนัธภาพก่อนดาํเนินการตามโปรแกรมขั้นต่อไป (2) จดัส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบั

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ก่อนเร่ิมการสอน ช้ีแนะ และสนบัสนุนแต่ละคร้ัง 
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  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 5 ชุด ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถามข้อมูล 

ส่วนบุคคล (2) แบบบนัทึกขอ้มลูดา้นความเจ็บป่วย (3) แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยมะเร็ง

ท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาข้ึนร่วมกบัพวงทอง จินดากุล และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ตรวจสอบความเหมาะสม

ของภาษา และความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ไดค่้าดชันีความตรง 0.97 หาค่าความเช่ือมัน่ชนิดความ

สอดคลอ้งภายในโดยทดลองใชก้บัผูป่้วยท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 ราย ไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า

ของครอนบาค = 0.74 ในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 31 ราย ของการวิจยัคร้ังน้ีไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า

ของครอนบาค = 0.80 เน้ือหาของคาํถามครอบคลุมการดูแลตนเองท่ีจาํเป็น (Self-care Requisites) ทั้ง 3 ดา้น ตาม

ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม ประกอบดว้ยคาํถาม 18 ขอ้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั คือ ทุกคร้ัง, บ่อยคร้ัง, 

บางคร้ัง และไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ได ้ให้คะแนนเป็น 4, 3, 2 และ 1 ตามลาํดบั คะแนนรวม 18-72 คะแนน โดย  

18-43 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการดูแลตนเองระดับตํ่า คะแนนรวม 44-57 คะแนน หมายถึง มี

ความสามารถในการดูแลตนเองระดบัปานกลาง และคะแนนรวม 58-72 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการดูแล

ตนเองระดบัสูง (Bloom, 1968) (4) แบบบนัทึกความรุนแรงของอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดั 5 อาการ ซ่ึงบนัทึก 

ทุกวนัโดยกลุ่มตัวอย่าง ส่วนความรุนแรงของอาการขา้งเคียงประเมินโดยใช ้  ESAS ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยในปี  

ค.ศ. 2011 (Chinda, Jaturapatporn, Kirshen, & Udomsubpayakul, 2011) ระดบัความรุนแรงแบ่งเป็น 0-10 โดยเกณฑ์

การให้คะแนน คือ 0-3 หมายถึง รุนแรงน้อย 4-7 หมายถึง รุนแรงปานกลาง และ 8-10 หมายถึง รุนแรงมาก (Bruera, 

Kuehn, Miller, Selmser, & Macmillan, 1991) ส่วนเยื่อบุช่องปากอกัเสบประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือของโรงพยาบาล 

จุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, 2552) ซ่ึงดดัแปลงจากเกณฑ์ของ National Cancer Institute [NCI] ปีค.ศ. 2006  

มีเกรด 0-4 คือ เกรด 0 หมายถึง เยื่อบุช่องปากปกติ ไม่มีอาการแสดงใดๆ เกรด 1 หมายถึง ช่องปากแดงเล็กน้อย  

ไม่เจ็บ ไม่มีรอยแผล สามารถรับประทานอาหารไดป้กติ เกรด 2 หมายถึง มีการบวมหรือเกิดรอยแผลในช่องปาก เจ็บ 

ปานกลาง สามารถรับประทานอาหารได ้เกรด 3 หมายถึง เกิดรอยแผลร่วมกบัมีเลือดออกเล็กนอ้ย เจ็บในช่องปากมาก 

ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได ้และเกรด 4 หมายถึง มีแผลในช่องปาก มีเลือดออกและพบเน้ือตายใน 

ช่องปาก เจ็บในช่องปากมาก ไม่สามารถรับประทานทางปากได ้(5) แบบบนัทึกการดาํเนินโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

และผูว้ิจยัเป็นผูบ้นัทึกกระบวนการปฏิบติัตามโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ และการตอบสนองของกลุ่ม

ตวัอยา่งแต่ละรายในทุกๆคร้ังท่ีดาํเนินโปรแกรม 

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่ มตัวอย่างโครงร่างการวิจัยได้รับการตรวจสอบและอนุมัติการทําวิจัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ก่อนเร่ิมเก็บขอ้มลูผูว้ิจยัแนะนาํตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์และแจง้การพิทกัษสิ์ทธิให้กลุ่มตวัอยา่งทราบว่า ขอ้มูลทั้งหมด

ของกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บการปกปิด จะถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น และมีเพียงผูว้ิจยัเพียงผูเ้ดียวท่ี

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลน้ีได ้กลุ่มตวัอย่างสามารถสอบถามรายละเอียดของการวิจยัไดจ้นปราศจากขอ้สงสัย สามารถ

ปฏิเสธการเขา้ร่วมวิจยัไดทุ้กเม่ือหากไม่สะดวกหรือไม่พร้อมท่ีจะให้ขอ้มูล จากนั้นถา้กลุ่มตวัอย่างยินดีเขา้ร่วมวิจยั 

ผูว้ิจยัจะให้ลงลายมือช่ือในใบยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั 

วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑเ์ขา้ร่วมการวิจยัจากระบบแฟ้ม

เวชระเบียนก่อนเข้าพบ เม่ือกลุ่มตัวอย่างลงลายมือยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานของ

โรงพยาบาล ร่วมกบัไดรั้บโปรแกรมเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยัจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทั้งหมด 
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ดงัน้ี (1) ขอ้มลูลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง สัมภาษณ์ขอ้มลูส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอยา่ง และขอ้มลูความเจ็บป่วยรวบรวม

จากเวชระเบียน (2) ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง โดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามก่อน ระหว่าง 

และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 1 (วนัท่ี 1) สัปดาห์ท่ี 5 และ 9 ตามลาํดบั (3) รวบรวมแบบบนัทึกความรุนแรง

ของอาการขา้งเคียงจากกลุ่มตวัอยา่ง (4) รวบรวมแบบบนัทึกการดาํเนินโปรแกรม โดยบนัทึกกิจกรรมทุกคร้ังท่ีดาํเนิน

ตามโปรแกรมเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล (1) วิเคราะห์ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (2) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมโดยใชส้ถิติ Repeated Measures 

ANOVA เน่ืองจากตวัแปรกระจายเป็นโค้งปกติ (3) วิเคราะห์ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดัสูตร 

FOLFOX ทั้ง 5 อาการ โดยใชร้้อยละและค่าเฉล่ีย นาํเสนอขอ้มูลโดยกราฟ (4) วิเคราะห์กระบวนการของการนาํ

โปรแกรมการสนบัสนุนและใหค้วามรู้ไปใชใ้นทางปฏิบติั โดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา 
 

5. ผลการวจิัย 

 5.1 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล และขอ้มลูดา้นความเจ็บป่วย 

 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.52 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ มีอายุเฉล่ีย  

61.68 ปี (SD=8.00) ร้อยละ 70.97 มีสถานภาพสมรสคู่ กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดไดรั้บการศึกษา โดยร้อยละ 58.06 ไดรั้บ

การศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 51.61 ยงัประกอบอาชีพ โดยประกอบอาชีพกลุ่มขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจมาก

ท่ีสุด (ร้อยละ 32.26) ใชสิ้ทธิการรักษาขา้ราชการเบิกจ่ายตรง/รัฐวิสาหกิจเบิกตน้สังกดัเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.29)

และร้อยละ 51.61 มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง 

 ขอ้มลูดา้นความเจ็บป่วยร้อยละ 61.29 ไดรั้บการวินิจฉัยเป็นกลุ่ม Colon Cancer และเป็นมะเร็งระยะ 

ท่ี 4 ร้อยละ 51.61ของกลุ่มตวัอยา่งมีเป้าหมายของการรักษาเพ่ือให้หาย (Curative) พบกลุ่มไม่มีโรคร่วมและกลุ่มท่ีมี

โรคร่วม 1 โรค อยา่งละเท่ากนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 38.71) ร้อยละ 54.84 มีประวติัการใชย้าประจาํ โดยประมาณคร่ึงหน่ึง

ใชย้ารักษาโรคร่วมมากว่า 1 ชนิด (ร้อยละ 58.06) ดา้นการรักษาท่ีไดรั้บพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.87) เคยไดรั้บการ

รักษามาก่อนการรับเคมีบาํบดัคร้ังน้ี โดยประมาณคร่ึงหน่ึงเคยไดรั้บการผ่าตดัมาก่อน (ร้อยละ 58.06) กลุ่มตวัอยา่ง 

ทุกราย (ร้อยละ 100) ไดรั้บเคมีบาํบดัในสูตร FOLFOX เป็น Oxaliplatin 85 มก./ตรม., Fluorouracil loading 400 มก./

ตรม. และ Fluorouracil continue 46 hr 2400 มก./ตรม. และยาท่ีไดรั้บร่วมกบัเคมีบาํบดัทั้งหมดเป็น Leucovorin ขนาด 

400 มก./ตรม. ทุกรายได้รับ Premedication เพ่ือป้องกนัอาการข้างเคียงของเคมีบาํบดั คือ Ondansetron และ

Dexamethasone ร้อยละ 84.38 มีอาการขา้งเคียงหลงัไดรั้บเคมีบาํบดัรอบท่ี 1 ซ่ึงประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 58.06)  

มีอาการเหน่ือยลา้  

5.2 ความสามารถในการดูแลตนเอง 

ก่อนเขา้โปรแกรมกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองเท่ากบั 57.32 (SD=6.59) 

ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ระหว่างเขา้โปรแกรมเท่ากบั 63.77 (SD=5.83) ซ่ึงอยู่ในระดบัสูง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรม

เท่ากับ 68.03 (SD=3.76) ซ่ึงอยู่ในระดับสูง เ ม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถ 

ในการดูแลตนเองทั้งก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

อย่างน้อย 1 คู่ และเม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า คะแนนความสามารถในการดูแลตนเองเม่ือส้ินสุด

โปรแกรมสูงกวา่ก่อนเขา้โปรแกรม และระหว่างเขา้โปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3209 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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5.3 การรับรู้ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดั 

จากการบนัทึกขอ้มลูความรุนแรงของอาการขา้งเคียง กลุ่มตวัอย่างจะบนัทึกเฉพาะอาการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เกิดอาการขา้งเคียงเท่ากนั 2 อาการ ทั้งก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรม คือ เหน่ือยลา้และเบ่ืออาหาร (ร้อย

ละ 77.42, 80.65, 80.65) พบเยือ่บุช่องปากอกัเสบ (ร้อยละ 77.42, 77.42, 80.65) เจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ิน (ร้อย

ละ 70.97, 74.19, 61.29) และคล่ืนไส้อาเจียน (ร้อยละ 51.61, 51.61, 54.84) และการรับรู้ความรุนแรงของอาการ

คล่ืนไส้อาเจียน เบ่ืออาหาร เจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ิน และเหน่ือยลา้ ผลการประเมินโดยรวมพบว่า ความรุนแรง

ของอาการทั้ง 4 อาการอยูใ่นระดบันอ้ย สรุปไดด้งัน้ี 

อาการเหน่ือยลา้ พบว่ามีการรับรู้ความรุนแรงของอาการเหน่ือยลา้ในระดบัสูงสุดจาก 4 อาการ ค่าเฉล่ียความ

รุนแรงของอาการอยู่ในระดบั 2.56 (ช่วงระดบั 2-3) โดยอาการเหน่ือยลา้จะรุนแรงข้ึนในวนัท่ี 4-6 จากนั้นจึงค่อยๆ

ลดลงจนถึงวนัท่ี 14 หลงัการรับเคมีบาํบดั แต่จะไม่ตํ่าจนถึงระดบั 0 และเม่ือไดรั้บเคมีบาํบดัรอบใหม่ ความรุนแรง

ของอาการจะเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง 

อาการเบ่ืออาหาร พบว่าค่าเฉล่ียความรุนแรงของอาการตามการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบั 2.50 (ช่วง

ระดบั 2-3) โดยอาการเบ่ืออาหารจะรุนแรงข้ึนในวนัท่ี 3-5 จากนั้นจึงค่อยๆลดลงจนถึงวนัท่ี 14 หลงัการรับเคมีบาํบดั 

แต่จะไม่ตํ่าจนถึงระดบั 0 และเม่ือไดรั้บเคมีบาํบดัรอบใหม่ความรุนแรงของอาการจะเพ่ิมอีกคร้ังตามแบบแผนเดิม  

อาการเจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ิน พบว่าค่าเฉล่ียความรุนแรงของอาการตามการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่าง

อยูใ่นระดบั 2.12 (ช่วงระดบั 2-3) โดยหลงัการรับเคมีบาํบดัอาการเจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ินจะพบความรุนแรง

สูงสุดในช่วงวนัท่ี 1-3 โดยเฉพาะในวนัท่ี 1 จากนั้นจึงค่อยๆลดลง และเม่ือไดรั้บเคมีบาํบดัรอบใหม่ความรุนแรงของ

อาการจะเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง  

อาการคล่ืนไส้อาเจียน พบว่าค่าเฉล่ียของความรุนแรงของอาการคล่ืนไส้อาเจียนตามการรับรู้ของกลุ่ม

ตวัอยา่งอยูใ่นระดบั 1.94 (ช่วงระดบั 1-2) โดยอาการคล่ืนไส้อาเจียนจะรุนแรงข้ึนในวนัท่ี 3-5 หลงัการรับเคมีบาํบดั 

จากนั้นจึงค่อยๆลดลงจนถึงวนัท่ี 14 หลงัการรับเคมีบาํบดั และเม่ือไดรั้บเคมีบาํบดัรอบใหม่ความรุนแรงของอาการจะ

เพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง  

ส่วนอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบพบว่า ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเกรด 1 โดยพบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ

รุนแรงเกรด 1 ทั้งก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรม (ร้อยละ 58.06, 74.19, 77.42) ตามลาํดบั ความรุนแรงเกรด 0 

พบรองลงมาโดยพบเกรด 0 มากสุดก่อนเขา้โปรแกรม (ร้อยละ 22.58) ส่วนความรุนแรงเกรด 3 เกิดในกลุ่มตวัอย่าง

เพียง 1 รายเม่ือส้ินสุดโปรแกรม (ร้อยละ 3.23) อยา่งไรก็ตามไม่พบความรุนแรงเกรด 4  

 

 5.4 กระบวนการของการนําโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ผูป่้วยโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และ 

ทวารหนกัท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX ไปใชใ้นทางปฏิบติั 

 จากการวิเคราะห์บนัทึกกระบวนการนําโปรแกรมไปปฏิบติัเพ่ือคน้หากระบวนการหรือวิธีการท่ีใช้ใน

โปรแกรมท่ีทาํให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีนั้นพบว่า กระบวนการยงัอยู่ในกรอบท่ีวางไว ้อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติัผูว้ิจยัตอ้ง

ประเมินความรู้เดิมให้ครอบคลุมรายละเอียดของปัจจยัเง่ือนไขพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละราย ซ่ึงมีความแตกต่าง

กนั และระหว่างการดาํเนินโปรแกรมมีการตรวจสอบคะแนนจากแบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองในแต่

ละคร้ัง เพ่ือคน้หาปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการสอน ช้ีแนะ และ

สนบัสนุนเพ่ิมเติม นอกจากน้ียงัมีการปรับเปล่ียนวิธีการ ลาํดบั ระยะเวลา และเทคนิคการให้ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างและ

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3210 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ญาติ/ครอบครัว/ผูดู้แลให้เหมาะสม โดยสรุปแล้วในกระบวนการนําโปรแกรมไปใช้มีการปรับลาํดบักิจกรรมใหม่ 

ดงัรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปท่ี 4 ขั้นตอนของการนาํโปรแกรมไปใช ้

 

6. การอภปิรายผล 

6.1 ความสามารถในการดูแลตนเอง 

ก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการดูแลตนเองเท่ากบั 57.32, 63.77 

และ 68.03 คะแนน ตามลาํดบัซ่ึงแนวโนม้ของคะแนนเพ่ิมข้ึนและอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากกระบวนการในโปรแกรม

มีการออกแบบกิจกรรมท่ีสําคัญซ่ึงช่วยส่งเสริมให้โปรแกรมได้ผลลพัธ์ท่ีดีคือ เร่ิมตน้จากการประเมินความรู้เดิม

เก่ียวกับการป้องกัน/จัดการอาการ การดูแลตนเอง และรายละเอียดของปัจจัยเ ง่ือนไขพ้ืนฐานของผู ้ป่วย 

แต่ละรายเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ ต่อมาประเมินปัญหา/ความตอ้งการ และเร่ิมการสอนโดยใชว้ิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม

ปัญหาและความตอ้งการเป็นหลกัต่อยอดจากความรู้เดิม จึงทาํให้ตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างกระชบัในเวลา

อันสั้ น ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีทางการพยาบาลของโอเร็มท่ีเช่ือว่า คนจะมีความสามารถในการวางแผนจัด

กระบวนการการดูแลตนเองได ้ถา้ไดรั้บความรู้ท่ีเหมาะสม (สมจิต หนุเจริญกุล, 2543) การมีสัมพนัธภาพท่ีดีทาํใหเ้กิด

ความไวว้างใจ และมัน่ใจท่ีจะนาํคาํแนะนาํท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นการดูแลตนเอง มีความสมํ่าเสมอและความต่อเน่ือง

ตลอดโปรแกรมในการสอบถามอุปสรรคในการดูแลตนเอง และทบทวนความรู้ ปรับการให้คาํแนะนาํตามสภาพ

ปัญหาท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตัวอย่าง การใช้ส่ือ/อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกผ่านทางการโทรศพัท ์และมีครอบครัว

ช่วยเหลือสนับสนุน จึงทาํให้กลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดส้อดคล้องกับ

ผลการวิจยัอ่ืนท่ีศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักก่อน

และหลงัเขา้โปรแกรมการการสนบัสนุนและให้ความรู้ พบว่าคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (จุฑามาศ กนันุช และคณะ, 2556; อรุณี หล่อนิล และคณะ, 2552)  

6.2 การรับรู้ความรุนแรงของอาการขา้งเคียง 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบอาการเหน่ือยลา้และเบ่ืออาหารมากท่ีสุดเท่ากนั คือ ร้อยละ 77.42-80.65 ซ่ึงอาจเป็นไป

ไดท่ี้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมวิจยัประมาณร้อยละ 50 เป็นกลุ่มมะเร็งระยะลุกลามท่ีมีเป้าหมายของการรักษาแบบ

ประคบัประคองอาการ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพรพิมล เลิศพานิช, อาํภาพร นามวงศพ์รหม, และนํ้ าออ้ย ภกัดี

วงศ ์(2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัประสบการณ์อาการ รวมถึงการรับรู้อาการ ความถ่ี และความรุนแรงของ 32 อาการ ใน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3211 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีได้รับเคมีบาํบดั จาํนวน 83 ราย และได้รับการดูแลตามมาตรฐานของโรงพยาบาล 

จุฬาภรณ์พบว่า การรับรู้อาการของผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามระหว่างท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั 2 อาการแรก คือ เหน่ือยล้า 

(ร้อยละ 91.56) และเบ่ืออาหาร (ร้อยละ 74.69) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Stark, Tofthagen, Visovsky, & 

McMillan (2012) ท่ีพบว่า เหน่ือยลา้เป็นอาการท่ีพบบ่อยในผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามซ่ึงพบถึงร้อยละ 91 

 อาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ พบว่าก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรม พบการเกิดอาการเยื่อบุช่องปาก

อักเสบ ร้อยละ 70-80 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sonis (2015) ท่ีพบว่าผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และ 

ทวารหนักส่วนมากท่ีได้รับเคมีบาํบดัท่ีมีส่วนประกอบของ 5-FU จะมีอาการเจ็บในช่องปากและลาํคอ เน่ืองจาก 

เคมีบาํบดัท่ีไดรั้บถึงร้อยละ 70 

 อาการเจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ิน พบว่าก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรม พบการเกิดอาการร้อย

ละ 61.29-74.19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานอุบติัการณ์การเกิดอาการเจ็บชาปลายมือ-ปลายเทา้/ชาล้ินจากเคมีบาํบดัสูตร 

FOLFOX ของ Stubblefield และคณะ (2009) ท่ีพบการเกิดอาการน้ีแบบเฉียบพลนั ร้อยละ 85-95  

อาการคล่ืนไส้อาเจียน พบว่าการรับรู้อาการคล่ืนไส้อาเจียนค่อนขา้งสูง (ร้อยละ 50) ทั้งก่อน ระหว่าง และ

เม่ือส้ินสุดโปรแกรม จนกระทัง่วนัท่ี 7 ของการรักษา อาจเป็นไดท่ี้ว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 เป็นผูป่้วยมะเร็งระยะ

ลุกลาม ซ่ึงมะเร็งระยะน้ีผูป่้วยจะมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนร่วมดว้ย นอกจากน้ียงัมีผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมท่ีไดรั้บยา

ตา้นอาเจียนเม่ือจาํเป็น (prn) ไปรับประทานท่ีบา้น ร้อยละ 77.40 (24 ราย) ซ่ึงจากการสอบถามเม่ือกลบัมารับเคมี

บาํบดัในรอบถดัไปพบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่รับประทานยาตา้นอาเจียน 

ส่วนความรุนแรงของอาการเหน่ือยลา้พบมีความรุนแรงระดบัสูงสุด รองลงมาคือ เบ่ืออาหาร เจ็บชาปลาย

มือ-ปลายเทา้/ชาล้ิน และคล่ืนไส้อาเจียนตามลาํดบั โดยค่าเฉล่ียความรุนแรงของอาการทั้ง 4 โดยรวมอยู่ในระดบั 1-3 

เม่ือพิจารณาตามเกณฑข์องระดบัความรุนแรงของ ESAS (ระดบั 0-10) พบว่า อยูใ่นระดบัน้อย (น้อยกว่าระดบั 4) ทั้ง 

4 อาการ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างสามารถป้องกัน และดูแลจัดการอาการต่างๆได้หลังได้รับโปรแกรมการ

สนบัสนุนและให้ความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัอ่ืนท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บโปรแกรมการสนับสนุนและให้

ความรู้ จะทาํให้การรับรู้ความรุนแรงของอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดัลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p < .05)  

(Craven et al., 2013; Mollaoglu & Erdogan, 2014) 

นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลจากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีพบว่า อาการขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนทั้ง 4 อาการมีความรุนแรง

ระดบันอ้ย กบัการศึกษาของพรพิมล เลิศพานิชและคณะ (2560) พบว่าความรุนแรงของอาการเจ็บชาปลายมือ-ปลาย

เทา้ และคล่ืนไส้อาเจียนมีความรุนแรงในระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั แต่อาการเหน่ือยลา้และเบ่ืออาหารมีความรุนแรงใน

ระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะการวิจยัคร้ังน้ีมีการใชโ้ปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้เพ่ิมเติมจากการดูแลตาม

มาตรฐาน โดยให้ความรู้ตรงตามความตอ้งการของผูป่้วย เน่ืองจากใชว้ิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป่้วยเป็นหลกั จึง

ส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความสามารถในการป้องกนั ดูแล และจดัการอาการขา้งเคียงทั้ง 4 อาการ ให้ความรุนแรงอยู่ใน

ระดบัท่ีนอ้ย  

ส่วนความรุนแรงของอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ พบว่าก่อน ระหว่าง และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมความรุนแรง

ของอาการส่วนใหญ่เป็นเกรด 1 โดยพบประมาณร้อยละของ 50-80 อาจเกิดจากลกัษณะความรุนแรงของอาการเยื่อบุ

ช่องปากอกัเสบเกรด 0 และเกรด 1 นั้นแยกออกจากกนัไดย้าก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จึงรายงานความรุนแรงเป็นเกรด 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 3212 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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1 ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจเป็นผลดีต่อกลุ่มตวัอยา่ง เพราะเม่ือพบว่าความรุนแรงเป็นเกรด 1 กลุ่มตวัอย่างจะไดเ้ร่งจดัการ

อาการ และป้องกนัไม่ให้เกิดความรุนแรงในระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน  

6.3 กระบวนการการนาํโปรแกรมการสนบัสนุนและให้ความรู้ไปใชใ้นทางปฏิบติั  

 การศึกษาคร้ังน้ีมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอนเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรับลาํดับของการทาํกิจกรรม 

ระยะเวลา และเทคนิคการให้ขอ้มลูแก่กลุ่มตวัอยา่งและครอบครัวตามบริบท/สถานการณ์ในขณะนั้น และตามปัญหา/

ความตอ้งการแทนการดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนในโปรแกรม รวมทั้งให้ความสําคญัโดยเลือกใชค้าํถาม/ปัญหา/

ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งเป็นจุดเร่ิมตน้การให้ขอ้มูล นอกจากน้ียงัจดัให้มีการส่ือสารแบบสองทางทั้งทางตรง

และส่ือสารผา่นทางโทรศพัท ์ซ่ึงเป็นวิธีเชิงรุก ทาํให้เขา้ถึงผูป่้วยไดง่้ายข้ึนและไดรั้บทราบปัญหา/ความตอ้งการของ

กลุ่มตวัอยา่งไดม้ากข้ึน 
 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การนาํโปรแกรมการสนบัสนุนและให้ความรู้ซ่ึงใชท้ฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มเป็นกรอบแนวคิดในการ

พฒันากิจกรรมการพยาบาลในโปรแกรม โดยรวบรวมคาํแนะนาํการป้องกนั/จดัการอาการขา้งเคียงของเคมีบาํบดั 5 

อาการจากแนวปฏิบติัของหน่วยงานต่างๆดา้นโรคมะเร็งไปใชใ้นทางปฏิบติั พบว่าไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี โดยความสามารถ

ในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัสูตร FOLFOX เพ่ิมข้ึนและความ

รุนแรงของอาการขา้งเคียงอยูใ่นระดบันอ้ย จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. การนาํโปรแกรมไปใชใ้นทางปฏิบติัควรมีความยดืหยุน่ตามบริบทของผูป่้วยและครอบครัว โดยยึดปัญหา

และความตอ้งการของผูป่้วยเป็นหลกั เน้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้มากกว่าการสอนอยา่งมีแบบแผน รวมทั้งส่ือสารและ

ติดตามความกา้วหน้าของผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง สําหรับพยาบาลผูใ้ชโ้ปรแกรมควรเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ มีทกัษะ 

ความรู้ และความชาํนาญทางการพยาบาล สามารถปรับวิธีการดาํเนินการได้ตามบริบทของผูป่้วย3 6แต่ละคน3 6ตาม

สถานการณ์จริงจะทาํให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ถา้เป็นพยาบาลท่ียงัไม่มีประสบการณ์หรือความชาํนาญ 

ควรดาํเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรม เพ่ือให้สามารถดาํเนินการไดง่้ายข้ึน 

 2. การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรออกแบบโปรแกรมติดตามกลุ่มตวัอยา่งนานข้ึนเพ่ือท่ีจะยนืยนัผลของโปรแกรม

ในระยะยาวและแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือเปรียบเทียบผลของกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการสนับสนุนและให้

ความรู้กบักลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามมาตรฐาน  
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บทคัดย่อ 

 โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัเป็นภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาทนัที การวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั วิธีการจดัการ และความ

รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ของกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัท่ีไดรั้บการรักษาแบบ

ช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง จาํนวน 30 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา พบว่า 

1. กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 93.3 มีอาการแขนขาซีกใดซีกหน่ึงอ่อนแรงทนัทีทนัใด โดยร้อยละ 50.0 ประเมินว่า

อาการมีความรุนแรงมาก และร้อยละ 53.3 ประเมินว่าอาการมีผลกระทบต่อสุขภาพและทาํให้กงัวลใจ 

2. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.3 รับรู้ว่าเป็นอาการท่ีสงสัยโรคหลอดเลือดสมองและหาวิธีไปโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม    ร้อยละ 100.0 ไดรั้บการนาํส่งโรงพยาบาลท่ีมีระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5 

ชัว่โมง ส่งผลให้ร้อยละ 100.0 ไดรั้บการจดัการอาการตามรูปแบบห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต  

3. การประเมินแรกรับ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 30.0 มีความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองระดบัน้อย

ร้อยละ 60.0 ระดบัปานกลาง และร้อยละ 10.0 ระดบัสูง และภายหลงั 24 ชัว่โมง กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 70.0 มีความ

รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองระดบันอ้ย และร้อยละ 30.0 ระดบัปานกลาง 

คาํสําคญั: โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั, ประสบการณ์การมีอาการ, วิธีการจดัการอาการ,           

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง  

ABSTRACT 

Acute ischemic stroke is the emergency illness required immediately management. This research study 

aimed to examine acute ischemic stroke symptom experiences, symptom management strategies, and stroke 

severity among 30 patients with acute ischemic stroke, who received stroke fast tract management. The data were 

collected by the questionnaires, and analyzed using descriptive statistics. The result found: 
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1. The 93.3% of the subjects had sudden hemiparaplegia. The 50.0% of the subjects perceived severity of

symptom at high level, and 53.3% perceived its impact on physical and psychological. 

2. The 63.3% of subjects perceived suspected symptom of acute ischemic stroke, and seeking for

treatment. However 100.0% of the subjects were delivered to the hospital, where having the stroke fast tract 

management within 4.5 hours. Then 100.0% of the subjects received management following stroke chain of 

survival. 

3. The initial assessment, the NIHSS score of the 30.0% of the subjects was at a mild level, 60.0% was at

a moderate level, and 10.0% was at a high level. At 24 hours after management, the NIHSS score of the 70.0% of 

the subjects was at a mild level, 30.0% was at a moderate level. 

Keywords:   Acute ischemic stroke, Symptom experience, Management strategy, Stroke severity   

1. บทนํา

   โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัเป็นภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาทท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใดและ

อยู่นานกว่า 24 ชัว่โมง (Sacco et al., 2013) จากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดและการไดรั้บออกซิเจนไม่

เพียงพอของสมองบางส่วนทาํให้เกิดความบกพร่องทางระบบประสาทเฉพาะท่ีอย่างเฉียบพลนั (สายพร รัตนเรือง

วฒันา, จริยา วิทยะศุภร, ไสว นรสาร, และช่ืนฤดี คงศกัด์ิตระกลู, 2556) ความรุนแรงของโรคข้ึนอยูก่บัส่วนของสมอง

ท่ีเกิดพยาธิสภาพ จึงเป็นสาเหตุของการเกิดความพิการถึงร้อยละ 75.0 (กนกวรรณ วชัระศกัด์ิศิลป์, 2558) และเป็น

สาเหตุสาํคญัของการเสียชีวิตของประชากรวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุสถิตในประเทศไทยจากรายงานประจาํปี 2559 ของ

สาํนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา่อตัราผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสน

คนมีแนวโนม้สูงข้ึน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2558 เท่ากบั 354.5, 366.8, 352.3 และ 425.2 ตามลาํดบั และพบว่าอตัรา

ตายดว้ยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มสูงข้ึน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2558 เท่ากบั 36.1, 38.7 

และ 42.6 ตามลาํดบั  สาํหรับในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ 12 มีโรงพยาบาลเครือข่ายหน่วยบริการโรคหลอดเลือดสมอง 

ท่ีมีระบบช่องทางด่วนและหอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่จากขอ้มลูอตัราการเสียชีวิตยงัคงสูงกว่าเกณฑ์เฉล่ียร้อย

ละ 7.22 (แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2561) โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากการตีบตนัหรืออุดตนั

ของหลอดเลือดอยา่งเฉียบพลนั ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการทาํหนา้ท่ีของระบบประสาท เกิดอาการผดิปกติทาง

ระบบประสาทข้ึนอย่างทนัทีทนัใด ดงัต่อไปน้ี (1) แขนขา ชา หรืออ่อนแรงขา้งใดขา้งหน่ึง (2) พูดไม่ชดั พูดสับสน 

พูดไม่ได ้พูดไม่รู้เร่ืองทนัทีทนัใด (3) ปากเบ้ียว หน้าเบ้ียว มุมปากตกไปขา้งใดขา้งหน่ึงอย่างทนัทีทนัใด (4) ตามวั 

มองเห็นภาพซอ้น มองไม่เห็นขา้งใดขา้งหน่ึงทนัทีทนัใด (5) เวียนศีรษะ เดินเซทนัทีทนัใด (6) ซึม หมดสติ เรียกไม่

รู้สึกตัวทนัทีทนัใด และ(7) อาการกลืนลาํบากทนัทีทนัใด (สถาบนัประสาทวิทยา, 2559; National Institute of 

Neurological Disorder and Stroke [NINDS], 2014; National Stroke Foundation [NSE], 2017) จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่าผูป่้วยมกัจะเกิดอาการผดิปกติทางระบบประสาททนัทีทนัใดนอกโรงพยาบาล เช่น ท่ีบา้น ท่ีทาํงาน 

เป็นตน้ (นิศาชล นุ่มมีชยั, นิภาวรรณ สามารถกิจ, และเขมารดี มาสิงบุญ, 2560) และจากผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า

ผูป่้วยมีการรับรู้เก่ียวกบัอาการโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดบัน้อย (นันทวรรณ ทิพยเนตร, และวชิร ชนะบุตร, 

2559) และวิธีการจดัการอาการหรือการตอบสนองต่ออาการโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการมา
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โรงพยาบาล (จิณฐัตา ตาํสารักษ,์ และชนกพร จิตปัญญา, 2558; วิภาวดี โพธิโสภา, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ, และศิ

ริอร สินธุ, 2558) สมาคมแพทยโ์รคหัวใจและหลอดเลือดสมองแห่งสหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาแนวทางจดัการดูแลและ

เคร่ืองมือในการประเมินอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลและการรักษาอย่างทนัท่วงที

ภายในระยะท่ีเร็วท่ีสุดและมีประสิทธิภาพ คือ การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตามห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต 

(stroke chain of survival and recovery) แบ่งการดูแลเป็น 2 ระยะ ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน (Powers et al., 2018) คือ 

ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre hospital phase) 3 ขั้นตอน และระยะในโรงพยาบาล (in hospital phase) 5 ขั้นตอน ทั้งน้ี 

มีเป้าหมายสาํคญัเพ่ือให้มีการรับรู้อาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัโดยเร็ว ลดระยะเวลาการนาํส่ง เขา้ถึง

ระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองและไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดาํในระยะเวลาท่ี

กาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดความรุนแรงของโรค อุบติัการณ์ความพิการ และอตัราเสียชีวิต ผลการศึกษาท่ีผ่านมา

พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง นาํไปสู่ความพิการ และการเสียชีวิต ไดแ้ก่ การรับรู้

อาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดท่ีอยู่ในระดบัตํ่า (มณฑิรา ชนะกาญจน์, และณิชาภตัร พุฒิคามิ, 2559; 

ประไพ กิตติบุญถวลัย,์ ศิริธร ยิ่งเรงเริง, และศุภลกัษณ์  ศรีธัญญา, 2557) และวิธีจดัการอาการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ (นิพาพร ภิญโญศรี, 2551; นิศาชล นุ่มมีชยั, นิภาวรรณ สามารถกิจ, และเขมารดี มาสิงบุญ, 2560) โดยการ

รับรู้อาการและการตอบสนองต่ออาการมีความสัมพนัธ์กบัวิธีจดัการอาการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการอาการ 

(Symptom management) ของดอดด ์และคณะ (Dodd et al., 2001) ท่ีอธิบายไวว้่าประสบการณ์การมีอาการ (symptom 

experience) ส่งผลให้บุคคลแสวงหาวิธีการจดัการอาการ (symptom management) นาํไปสู่ผลลพัธ์ (outcomes) การ

วิจยัคร้ังน้ีจึงได้นาํแนวคิดการจัดการกบัอาการมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสบการณ์การมีอาการโรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลนั วิธีการจดัการอาการ และความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั เพ่ือจะไดข้อ้มลูสถานการณ์ทั้งดา้นการรับรู้ของผูป่้วย การจดัการอาการในระยะก่อน

ถึงโรงพยาบาล การจดัการอาการระยะในโรงพยาบาล และผลลพัธ์ของการจดัการอาการ ทาํให้เกิดความเขา้ใจบริบท

และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง นาํไปสู่การวางแผนการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลนัไดเ้ขา้ถึงระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke fast tract) อยา่งมีประสิทธิภาพ อนั

เป็นประโยชน์ต่อการลดอุบติัการณ์ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ลดอตัราความพิการและอตัราการเสียชีวิต   

2. วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพ่ือศึกษาประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัตามการรับรู้ของผูป่้วย

2. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการอาการของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในระยะก่อนถึง

โรงพยาบาล 

3. เพ่ือศึกษาวิธีการจดัการอาการผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัระยะในโรงพยาบาล

4. เพ่ือศึกษาความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัเม่ือ

แรกรับและภายหลงัการรักษา 24 ชัว่โมง 
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3. การดําเนินการวจิัย

กรอบแนวคดิ

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชแ้นวคิดการจดัการอาการ (Symptom 

management) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบดว้ย 3 มโนมติ ดงัน้ี  

1. ประสบการณ์การมีอาการ (symptom experiences) ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสบการณ์การมี

อาการของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั ซ่ึงในภาวะท่ีเลือดไปเล้ียงสมองไม่เพียงพออยา่งเฉียบพลนั

อาจทาํให้ผูป่้วยเกิดอาการทางระบบประสาททนัทีทนัใด ดงัน้ี (1) แขนขา ชา หรืออ่อนแรงขา้งใดขา้งหน่ึง (2) พูดไม่

ชัด พูดสับสน พูดไม่ได้ พูดไม่รู้เ ร่ืองทนัทีทันใด (3) ปากเบ้ียว หน้าเบ้ียว มุมปากตกไปข้างใดข้างหน่ึงอย่าง

ทนัทีทนัใด (4) ตามวั มองเห็นภาพซอ้น มองไม่เห็นขา้งใดขา้งหน่ึงทนัทีทนัใด (5) เวียนศีรษะ เดินเซทนัทีทนัใด (6) 

ซึม หมดสติ เรียกไม่รู้สึกตวัทนัทีทนัใด และ(7) อาการกลืนลาํบากทนัทีทนัใด (สถาบนัประสาทวิทยา, 2559; NINDS, 

2014; NSE, 2017) โดยศึกษาประสบการณ์การมีอาการตามการรับรู้ของผูป่้วยทั้ง 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การรับรู้

อาการ การประเมินอาการ และการตอบสนองต่ออาการ  

2. วิธีการจดัการอาการ (symptom management strategies) โดยศึกษาวิธีการจดัการท่ีกระทาํโดยผูป่้วย ญาติ

ผูพ้บเห็นเหตุการณ์ และบุคลากรทีมสุขภาพตามกระบวนการแห่งการรอดชีวิตของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(stroke chain of survival and recovery) แบ่งเป็นการจดัการในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre hospital phase) 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ผูป่้วย ญาติ หรือผูพ้บเห็นเหตุการณ์ รับรู้อาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Detection) (2) การเรียกขอบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน และการไดรั้บขอ้แนะนาํเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาล 

(Dispatch) (3) การนาํส่งโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพ (Delivery)  และการจดัการระยะในโรงพยาบาล (in hospital phase) 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การประเมินผูป่้วยท่ีแผนกฉุกเฉิน และคดักรองไปในบริเวณสําหรับการดูแลผูป่้วย

ท่ีมีความเส่ียงสูง (Door)  (2) การรวบรวมขอ้มลูจากการตรวจท่ีเก่ียวขอ้ง การแจง้ทีมดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

การเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบติัการ และการตรวจเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง (Data) (3) การวินิจฉัย หาแนวทาง

การรักษาท่ีเหมาะสม รวมถึงการให้ขอ้มูลและตดัสินใจร่วมกบัผูป่้วยและญาติ (Decision) (4) การให้ยา หรือการทาํ

หัตถการ (Drug) และ (5) การจาํหน่ายผูป่้วยไปยงัหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองหรือหออภิบาลผูป่้วยวิกฤต 

หรือการส่งต่อผูป่้วย (Disposition) 

3. ผลลพัธ์ (outcome) โดยการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาผลลพัธ์ดา้นสภาวะของอาการ คือ การประเมินความรุนแรง

ของโรคหลอดเลือดสมองเม่ือแรกรับ และภายหลงัการรักษา 24 ชัว่โมง 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัท่ีสงสัยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง

ภายใน 4.5 ชัว่โมงและไดรั้บการรักษาในโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ 12 ท่ีมีระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษา

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke fast tract) และมีหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง คดัเลือกแบบเจาะจง

จาํนวน 30 ราย ตามเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ (1) อายมุากกว่า 18 ปี (2) ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นโรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลนัชนิดตีบตนัหรืออุดตนั (3) สามารถส่ือสารไดโ้ดยมีคะแนนความรุนแรงของโรคหลอด

เลือดสมอง ในขอ้ 1a (ระดบัความรู้สึกตวั) และขอ้ 1b (การรับรู้เดือนและอายุ) เท่ากบั 0 ในกรณีท่ีผูป่้วยมีคะแนน

ดงักล่าวมากกว่า 0 คะแนน ญาติหรือผูพ้บเห็นเหตุการณ์จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มลูแทนกลุ่มตวัอยา่ง 
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ขออนุญาตและช้ีแจงการดาํเนินการวจิยัให้หัวหนา้หอผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งทราบ และขอให้พยาบาลประจาํหอผูป่้วยเป็นผู ้

แนะนาํผูว้ิจยัต่อผูป่้วยและญาติก่อน หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัจึงแนะนาํตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจยัและอธิบายสิทธิของ

ผูป่้วยในการตอบรับเขา้ร่วมการวิจยั หากกลุ่มตวัอยา่งสมคัรใจจึงจะขอให้ลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั   

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 

ท่าน ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและการเจ็บป่วย ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน และขอ้มลูการเจ็บป่วย ไดแ้ก่ โรค

ประจาํตวั การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การเจ็บป่วยในครอบครัว บุคคลท่ีอยู่ดว้ยขณะเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง 

สถานท่ีขณะเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง บุคคลท่ีให้คาํแนะนําเก่ียวกับอาการท่ีเกิดข้ึน การเรียกรถระบบ

การแพทยฉุ์กเฉิน และการรับรู้เก่ียวกบัระบบช่องทางด่วนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการ

ทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบัอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 7 ขอ้ และแต่ละขอ้คาํถาม

จะถามทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) รับรู้ว่ามีอาการนั้นหรือไม่ (2) ประเมินว่าเป็นอาการรุนแรงมากน้อยเพียงใด และ 

(3) อาการนั้ นมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเพียงใด หาค่าความเท่ียงโดยการทดสอบซํ้ า (test-retest reliability) 

คาํนวณค่าความสอดคลอ้งของการตอบซํ้า (percent of agreement) ไดเ้ท่ากบั 0.95 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามและแบบบนัทึกวิธีการจดัการอาการ ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตามขั้นตอนของกระบวนการ

ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke chain of survival and  recovery) (Powers et al., 

2018) แบ่งวิธีการจดัการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ประกอบดว้ย 4 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่ (1) ผูป่้วยหรือผู ้

พบเห็นเหตุการณ์ รับรู้อาการของโรคหลอดเลือดสมอง (2) การเรียกขอบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน (3) การนาํส่ง

โรงพยาบาลท่ีศกัยภาพให้การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และ (4) การจดัการอาการโดยวิธีการอ่ืน ๆ และระยะ

โรงพยาบาล ซ่ึงเป็นการจดัการโดยบุคลากรทางการแพทยแ์ผนกฉุกเฉินและหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ประกอบดว้ย 20 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่ การคดักรองผูป่้วยท่ีแผนกฉุกเฉิน 2 ขอ้ การรวบรวมขอ้มลู การประเมินผูป่้วยอย่าง

ถูกตอ้ง การตามทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางระบบประสาท การส่งตรวจวินิจฉัย และการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง 6 

ขอ้ การประเมินหาแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสม การให้ขอ้มูล และการตดัสินใจร่วมกบัผูป่้วยและญาติ 6 ขอ้ การ

รักษาดว้ยยาละลายล่ิมเลือด 4 ขอ้ การส่งต่อผูป่้วยไปยงัหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ขอ้ ลกัษณะคาํตอบ

เป็น  0 เท่ากบั ไม่ไดใ้ชว้ิธีนั้น และ 1 เท่ากบั ใชว้ิธีการจดัการนั้น คะแนนรวม เท่ากบั 0 – 23 หาความเท่ียงโดยคาํนวณ

ค่า KR-20 ไดเ้ท่ากบั .72 

ส่วนท่ี 4 แบบประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงสถาบนัประสาทวิทยา ได้แปลเป็น

ภาษาไทย โดยใชช่ื้อ National Institutes of Health Stroke Scale, Thai version (NIHSS-T) ประกอบดว้ยการประเมิน 

11 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การประเมินระดบัความรู้สึกตวั 3 ขอ้ คือ 1a ระดบัความรู้สึกตวั 1b ถามเดือนและอายุ 1c การ
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หลบัตาและกาํมือแบมือ (2) การเคล่ือนไหวของลูกตา 1 ขอ้ (3) การมองเห็น 1 ขอ้ (4) การควบคุมการเคล่ือนไหว

ใบหนา้ 1 ขอ้ (5) การเคล่ือนไหวของแขน 1 ขอ้ (6) การเคล่ือนไหวของขา 1 ขอ้ (7) การประสานงานของกลา้มเน้ือ

ส่วนปลาย 1 ขอ้ (8) การรับความรู้สึก 1 ขอ้ (9) ความผดิปกติของการส่ือสาร 1 ขอ้ (10) ความบกพร่องของการพูด 1 

ขอ้ และ (11) การตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ 1 ขอ้  

คะแนนรวมเท่ากบั 0 – 42 คะแนน แบ่งระดบัความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองเป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ 

คะแนน  0 – 4 หมายถึงความรุนแรงระดบันอ้ย  คะแนน 5 – 14 หมายถึงความรุนแรงระดบัปานกลาง คะแนน 15 – 24 

หมายถึงความรุนแรงระดบัมาก และคะแนน 25 – 42 หมายถึงความรุนแรงระดบัมากท่ีสุด ตรวจสอบความเท่ียงโดย

การหาความตรงกนัของการประเมิน (interrater reliability) ของผูว้ิจัยกบัพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ใชแ้บบ

ประเมิน วิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งตรงกนัไดเ้ท่ากบั 0.98 

การวเิคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสัย 

4. ผลการวจิัย

กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหว่าง 46 - 86 ปี อายเุฉล่ีย 65.1 ปี (SD = 12.60) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ50.0) และเพศชาย 

(ร้อยละ 50.0) ในสัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 83.3 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 70.0 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อย

ละ 50.0 มีประวติัโรคประจาํตวั โดยในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีโรคประจาํตวัจาํนวน 19 ราย ร้อยละ 63.3 มีความดนัโลหิตสูง 

ร้อยละ 53.3 มีไขมนัในเลือดสูง และร้อยละ36.7 มีเบาหวาน ร้อยละ 43.3 มีประวติัสูบบุหร่ี ร้อยละ 33.3 มีประวติัด่ืม

สุรา  

กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 76.7 เกิดอาการขณะท่ีอยูบ่า้น โดยร้อยละ 80.0 มีบุคคลอ่ืนอยู่ดว้ยขณะมีอาการ ร้อยละ 

96.7 เร่ิมจดัการดว้ยการปรึกษาผูอ่ื้น เช่น คู่สมรส บุตร เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มตวัอยา่งเพียงร้อยละ 53.3 ทราบหมายเลข

โทรศพัท ์1669 ท่ีใชเ้รียกรถบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ร้อยละ 56.7 ไม่ทราบเก่ียวกบัระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษา

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 56.7 มาเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลโดยการนาํส่งของระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

 ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉียบพลนั (N = 30)      

อาการโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลือดเฉียบพลนั

ประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั (N = 30) 

การรับรู้ 

อาการ 

การรับรู้ความรุนแรงของอาการ การรับรู้ผลกระทบของอาการ 

มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

n (%) n (%)  n (%)  n (%)  n (%) n (%) n (%) 

1. แขนขาชา หรือ

อ่อนแรงขา้งใดขา้งหน่ึง

28 (93.3) 15 (50.0) 12 (40) 1 (3.3) 16 (53.3) 11 (36.7) 1 (3.3) 

2. พดูไม่ชดั พดูสับสน

พดูไม่ได ้พดูไม่รู้เร่ือง

23 (76.7) 15 (50.0) 7 (23.3) 1 (3.3) 16 (53.3) 6 (20) 1 (3.3) 

3. เวียนศีรษะ เดินเซ 16 (53.3) 9 (30.0) 7 (23.3) - 10 (33.3) 6 (20) - 
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อาการโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลือดเฉียบพลนั 

ประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั (N = 30) 

การรับรู้ 

อาการ 

การรับรู้ความรุนแรงของอาการ การรับรู้ผลกระทบของอาการ 

มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

n (%) n (%)  n (%)  n (%)  n (%)  n (%) n (%)  

4. ปากเบ้ียว หนา้เบ้ียว  

   มุมปากตก 

15 (50.0) 9 (30.0) 5 (16.7) 1 (3.3) 10 (33.3) 4 (13.3) 1 (3.3) 

5. ตามวั มองเห็นภาพซอ้น    

   มองไม่เห็นขา้งใดขา้ง

หน่ึง 

7 (23.3) 4 (13.3) 3 (10) - 5 (16.7) 2 (6.7) - 

6. กลืนลาํบาก 2 (6.7) - 2 (6.7) - - 2 (6.7) - 

7. ซึม หมดสติ ไม่รู้สึกตวั 2 (6.7) 2 (6.7) - - 2 (6.7) - - 

 

ตารางท่ี 1 แสดงประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใดของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า

กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 93.3 มีอาการอ่อนแรงของแขนขาซีกใดซีกหน่ึง รองลงมาร้อยละ 76.7 มีอาการพูดไม่ชดั พูด

สับสน พดูไม่ได ้พดูไม่รู้เร่ือง ร้อยละ 53.3 มีอาการเวียนศีรษะ เดินเซ และร้อยละ 50.0 มีอาการปากเบ้ียว หน้าเบ้ียว 

มุมปากตก ส่วนอาการอ่ืน ๆ พบไดน้อ้ย อาการท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่ามีความรุนแรงมาก ไดแ้ก่ อาการอ่อนแรงของ

แขนขาซีกใดซีกหน่ึง (ร้อยละ 50.0) อาการพดูไม่ชดั พดูสับสน พดูไม่ได ้พดูไม่รู้เร่ือง (ร้อยละ 50.0) ซ่ึงเป็นอาการท่ี

ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 53.3 รับรู้ว่ามีผลต่อร่างกายและทาํให้กงัวลใจมาก 

 

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามวิธีการจดัการอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉียบพลนัระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (N = 30) 

วิธีการจดัการอาการในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล จาํนวน (n) ร้อยละ (%) 

1. ประเมินว่าเป็นอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองและหาวิธีการนาํส่ง

โรงพยาบาล                                            

2. เรียกรถบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินทนัที 

3. นาํส่งโรงพยาบาลท่ีมีระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5 

ชัว่โมง                                

19 

15 

30 

63.3 

50 

100 

 

จากตารางท่ี 2 วิธีการจดัการอาการของกลุ่มตวัอยา่งในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 

63.3 ประเมินไดว้่าอาการท่ีเกิดข้ึนเป็นอาการท่ีสงสัยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัและหาวิธีการนาํส่ง

โรงพยาบาล แต่มีเพียงร้อยละ 50.0 ท่ีเรียกรถบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินทนัที อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ไดรั้บการนาํส่งโรงพยาบาลท่ีมีระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5 ชัว่โมงหลงัเกิด

อาการ  

ส่วนวิธีการจดัการอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัระยะในโรงพยาบาลโดยบุคลากรทาง

การแพทย ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไดรั้บการจดัการอาการตามรูปแบบห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตในเกือบทุกขั้นตอน 
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ยกเวน้บางขั้นตอนยงัไดรั้บการจดัการไม่ครบถว้น ไดแ้ก่ ระยะเวลามาถึงโรงพยาบาลจนพบแพทยไ์ม่เกิน 10 นาที การ

ตรวจวินิจฉัยทางภาพถ่ายรังสีสมองภายใน 25 นาที การแปลผลเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์สมองไม่เกิน 45 นาที การ

มอนิเตอร์ภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ การอธิบายผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของการให้ยาละลายล่ิมเลือด การลง

นามยนิยอมทาํการรักษา และการไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดภายใน 60 นาที ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามวิธีการจดัการอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉียบพลนั            ระยะในโรงพยาบาล (N = 30) 

วิธีการจดัการอาการระยะในโรงพยาบาล จาํนวน (n) ร้อยละ (%) 

1. ประเมินภาวะคุกคามชีวิตผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  

2. ซกัประวติัอาการท่ีสงสัยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช ้Act FAST  

3. พบแพทยไ์ม่เกิน 10 นาที 

4. พบทีมดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองไม่เกิน 15 นาที 

5. วินิจฉยัทางภาพถ่ายรังสีสมองภายใน 25 นาที 

6. แปลผลเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์สมองไม่เกิน 45 นาที 

7. ตรวจระดบันํ้าตาลในเลือด 

8. ตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีจาํเป็นสาํหรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

9. ประเมินระดบัความรุนแรงโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 

10. ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 

11. ถ่ายภาพเอ็กซเรยป์อด 

12. เปิดหลอดเลือดดาํ  

13. ไดรั้บการดูแลรักษาภาวะไขอ้ยา่งเหมาะสม 

14. การมอนิเตอร์ภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 

15. การชัง่นํ้ าหนกัตวัผูป่้วย 

16. อธิบายผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัขอ้ดี-ขอ้เสียของการให้ยาละลายล่ิมเลือด 

17. ลงนามยนิยอมทาํการรักษา 

18. ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด ภายใน 60 นาที 

19. นาํส่งผูป่้วยไปยงัหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใน 3 ชัว่โมง 

20. ไดรั้บการรักษาต่อเน่ืองในหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูคะแนนความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองเม่ือแรกรับ พบว่า มีคะแนนความ

รุนแรงระหว่าง 0 - 17 คะแนน คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.96 คะแนน (SD = 4.73) โดยร้อยละ 60.0 มีความรุนแรงอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ร้อยละ 30.0 มีความรุนแรงอยูใ่นระดบันอ้ย และร้อยละ 10.0 มีความรุนแรงอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ

ติดตามประเมินคะแนนความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองภายหลงัการรักษา 24 ชัว่โมง พบว่า มีคะแนนความ
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รุนแรงระหว่าง 0 - 13 คะแนน คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 คะแนน (SD = 3.31) โดยร้อยละ 70.0 มีความรุนแรงอยูใ่น

ระดบันอ้ย และร้อยละ 30.0 มีความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัความรุนแรงโรคหลอดเลือดสมอง (N = 30) 

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด จาํนวน (n) ร้อยละ (%) 

แรกรับ 

ระดบันอ้ย (0 - 4) 

ระดบัปานกลาง (5 - 14) 

ระดบัมาก (15 - 24) 

ระดบัมากท่ีสุด (25 - 42) 
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5. การอภปิรายผล 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าเป็นวยัผูสู้งอายุท่ีมีอายุเฉล่ียมากกว่า 60 ปี สอดคลอ้งกบั

อุบติัการณ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัซ่ึงพบในวยัผูสู้งอายุทั้งในกลุ่มเพศชายและเพศหญิง 

(สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2560)  และพบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีโรคประจาํตวัและพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีเป็นความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง เบาหวาน 

การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา (จิราพร บุญโท, 2558; ประไพ กิตติบุญถวลัย,์ ศิริธร ยิ่งเรงเริง, และศุภลกัษณ์  ศรีธัญญา, 2557; 

อุไร คาํมาก, ศิริอร สินธุ, 2558) 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เกิดอาการขณะท่ีอยูบ่า้นหรือท่ีทาํงาน จึงมีบุคคลท่ีใกลชิ้ดอยู่ดว้ยขณะมีอาการ ทาํให้

มีผูช่้วยเหลือในการประเมินอาการและนาํส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเพียงร้อยละ 53.3 ทราบหมายเลข

โทรศพัท ์1669 ท่ีใชเ้รียกรถบริการการแพทยฉุ์กเฉิน จึงมีเพียงร้อยละ 56.7 มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดว้ยระบบ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน และร้อยละ 56.7 ไม่ทราบเก่ียวกบัระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือด

สมอง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของน้อมจิต นวลเนตร์, ศศิวิมล วรรณพงษ,์ และซากียะ๊ คามา (2558) ท่ีพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งเพียงร้อยละ 12.3 เคยไดย้นิคาํว่าทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 10 รับรู้อาการเตือนของโรค

หลอดเลือดสมองท่ีบ่งบอกว่าควรเขา้สู่ระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง แสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารทางสุขภาพเก่ียวกับการให้บริการระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ  

ผลการศึกษาคร้ังน้ียงัพบวา่ อาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัของกลุ่มตวัอย่างเกือบทั้งหมด 

คือ อาการแขนขาซีกใดซีกหน่ึงอ่อนแรงทนัทีทนัใด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ตวงทิพย ์บินไทยสงค์, อรสา พนัธ์
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ภกัดี, พิศสมยั อรทยั, และดิษยา รัตนากร (2556) ท่ีพบว่าอาการแขนขาซีกใดซีกหน่ึงอ่อนแรงทนัทีทนัใดเป็นอาการท่ี

พบมากท่ีสุด เกิดจากการอุดตนัหรือการขาดเลือดของหลอดเลือดแดงส่วนกลางของสมอง (middle cerebral artery) 

ซ่ึงมีผลให้ประสาทการสั่งงานของแขนขาดา้นตรงขา้มอ่อนแรง (สายพร รัตนเรืองวฒันา, จริยา วิทยะศุภร, ไสว นร

สาร, และ ช่ืนฤดี คงศกัด์ิตระกลู, 2556; Squazzo et al., 2018) รองลงมาเป็นอาการพูดไม่ชดั พูดสับสน พูดไม่ได ้พูด

ไม่รู้เร่ือง โดยกลุ่มตวัอยา่งประเมินว่าอาการทั้งสองอาการน้ีมีความรุนแรงระดบัมาก มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย

และทาํให้กังวลใจ ทั้งน้ีเน่ืองจากอาการอ่อนแรงของแขนขาและอาการพูดไม่ชัดส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสูญเสีย

ความสามารถในการทาํกิจกรรมและการช่วยเหลือตนเอง ตอ้งการการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นทนัทีทนัใด และบุคคลทัว่ไป

รับรู้ว่าเป็นอาการบกพร่องทางระบบประสาทท่ีอาจทาํให้อมัพาฒหรือพิการได ้(จิณัฐตา ตาํสารักษ์, และชนกพร จิต

ปัญญา, 2558) อย่างไรก็ตาม ยงัมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวนไม่น้อยท่ีรับรู้ว่าอาการเหล่าน้ีมีความรุนแรงระดบัปานกลาง 

(ร้อยละ 40.0) และระดบันอ้ย (ร้อยละ 3.3) และส่งผลกระทบระดบัปานกลาง (ร้อยละ 36.7) และระดบัน้อย (ร้อยละ 

3.3) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งในจาํนวนน้ีอาจเขา้รับการรักษาล่าชา้หรือไม่เขา้รับการรักษา เป็นขอ้มูลสาํคญัท่ี

ตอ้งคาํนึงถึงในการวางแผนส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ใจและตระหนกัถึงการรับรู้อาการท่ีถกูตอ้ง 

ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่า แมก้ลุ่มตวัอยา่งจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงถึงร้อยละ 93.3 แต่มีกลุ่มตวัอย่าง

เพียงร้อยละ 63.3 ท่ีประเมินว่าอาการท่ีเกิดข้ึนเป็นอาการท่ีสงสัยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัและหา

วิธีการนาํส่งโรงพยาบาลและมีเพียงร้อยละ 50.0 ท่ีเรียกรถบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินทนัที ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีควร

ไดน้าํไปปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดของประชาชน อย่างไรก็

ตาม กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดได้รับการนาํส่งโรงพยาบาลท่ีมีระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ภายใน 4.5 ชัว่โมงหลงัเกิดอาการ แสดงให้เห็นว่า ญาติ ผูใ้กลชิ้ด เพ่ือนร่วมงาน ผูป้ระสบเหตุการณ์ เป็นแหล่ง

สนบัสนุนทางสังคม (social support) ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้ขา้ถึงระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษา

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast tract) โดยเฉพาะเม่ือบุคคลท่ีเกิดอาการเป็นผูสู้งอายท่ีุอาจไม่สามารถเขา้ถึง

การดูแลรักษาไดด้ว้ยตนเอง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันใน

โรงพยาบาลท่ีมีระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือด

สมอง จึงทาํให้ไดรั้บการจดัการอาการตามขั้นตอนของกระบวนการห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตของผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมอง (stroke chain of survival and  recovery)  อย่างไรก็ตาม ยงัมีการจดัการบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กาํหนด ซ่ึงควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีให้บุคลากรทีมสุขภาพไดส้ะทอ้นปัญหาอุปสรรคและหาแนวทาง

ปรับปรุงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ผลการศึกษาน้ีพบว่า ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองภายหลงัการรักษา 24 ชัว่โมง มีระดบัความ

รุนแรงลดลงจากคะแนนเฉล่ีย 7.96 เป็น 3.33 คะแนน ซ่ึงเป็นข้อมูลหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการดูแลตาม

กระบวนการห่วงโซแห่งการรอดชีวิตผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre hospital phase) 

และระยะในโรงพยาบาล (in hospital phase) โดยมีระบบการส่งต่อกนัเป็นขั้นตอนตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีกาํหนด เป็น

วิธีการจดัการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัท่ีมีประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริมให้ผูป่้วยท่ีมีอาการสงสัยโรค

หลอดเลือดสมองขาดเลือดภายใน 4.5 ชัว่โมง ไดมี้โอกาสเขา้ถึงการบริการระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรค

หลอดเลือดสมองขาดเลือดอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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สาํหรับแนวคิดการจดัการอาการของดอดด์และคณะ (Dodd et al., 2001) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี สามารถ

อธิบายปรากฏการณ์ทั้งดา้นการรับรู้ประสบการณ์อาการของผูป่้วยท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจแสวงหาการดูแลรักษาท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม วิธีการจดัการท่ีตอ้งการความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและระยะใน

โรงพยาบาล และการใชแ้บบประเมินโรคหลอดเลือดสมองทั้งแรกรับและติดตามผลลพัธ์การดูแลรักษา ผลการศึกษา

ท่ีไดจึ้งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการทั้งดา้นการส่งเสริมการรับรู้ของประชาชน

และเขา้รับการรักษาไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด และดา้นการให้บริการของสถานบริการสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ผล

การศึกษาคร้ังน้ียงัมีขอ้จาํกดัในการสรุปสถานการณ์และการนาํไปใชป้ระโยชน์เน่ืองจากเป็นการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง

ขนาดเล็ก นอกจากน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอยา่งท่ีไดรั้บการรักษาภายใน 4.5 ชั่งโมงหลงัมาอาการ จึงยงัไม่

ครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการรักษาหลงัจากมีอาการนานกว่า 4.5 ชัว่โมง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 

1. การส่งเสริมการรับรู้ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง ญาติ ผูใ้กลชิ้ด หรือผูพ้บเห็นเหตุการณ์ ให้มีความ

เขา้ใจอาการของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนัและวิธีการจัดการอาการในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลท่ี

ถูกตอ้ง เพ่ือให้ผูป่้วยไดเ้ขา้ถึงระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจภายใน 4.5 ชัว่โมง 

2. การร่วมกบับุคลากรทีมสุขภาพในการปรับปรุงและพฒันาแนวปฏิบติัการจดัการระบบช่องทางด่วนการ

ดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดให้มีประสิทธิภาพ และการติดตามประเมินผลลพัธ์ 

ดา้นการวิจยัทางการพยาบาล 

1. การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ท่ีได้เข้ารับการรักษาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลงัมาอาการ และกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเขา้รับการรักษาหลงัจากมีอาการนานกว่า 4.5 ชัว่โมง ศึกษาวิธีการจดัการอาการท่ีอาจมีแตกต่างกนั และ

ศึกษาความสัมพนัธข์องประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั วิธีการจดัการ และความ

รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง  

2. การพฒันาและประเมินผลการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลการจดัการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาด

เลือดเฉียบพลนัในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและระยะในโรงพยาบาล 
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ศาสตราจารย ์ภญ.ดร.มณฑารพ ยมาภยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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อาจารย ์ดร.ดรุณี ชูประยรู มหาวิทยาลยัเกริก 
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แห่งประเทศไทย 
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อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เสยานนท ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร ป่ันโภชา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรักษ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สวรส ศรีสุตโต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อินทรโกเศศ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลลิตา หงส์รัตนวงศ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
อาจารย ์ดร.สิริพนัธ์ วงศอิ์นทวงั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
อาจารย ์กลัยาณี แช่มชอ้ย นกัวิชาการอิสระ 
รองศาสตราจารย ์ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์นพ.ทพ.ธนสิทธ์ิ เสรีรัตน์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.พรจนัทร์ สายทองดี มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา เกิดดี มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิบลูย ์ตระกลุฮุน้ มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปณิธิ เนตินนัทน์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงอาทิตย ์ศรีมลู มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.ดร.ตุลย ์ศรีอมัพร มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี ชยานุวชัร มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ บวัชุม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพนัธุ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิศรุต เลาะวิถี มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา พิพิธพร  มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนาวรัตน์ ธาราทรัพย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร.ต.ท.หญิง ดร.อจัฉราวรรณ ทองมี มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร สุกปลัง่ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา พงศส์ถาพร มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลยช์ลมารค มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาดา คุปตานนท ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล ชุติศิลป์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพียงจนัทร์ โกญจนาท มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์วีรวฒัน์ เหล่ียมมณี มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.วรชาติ เฉิดชมจนัทร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.สมบรูณ์ ศุขสาตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.สมพงษ ์หิรัญมาศสุวรรณ มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.พิสิทธ์ิ ขนัติวฒันะกุล มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.อรรจน ์โกญจนาท มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.พตัรา สุนทรฐิติเจริญ มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.ณกมล จนัทร์สม มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.สุมาลี สว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.กุลบุตร โกเมนกุล มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.กฤษฎา มฮูมัหมดั มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.วลัลภา เฉลิมวงศาเวช  มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.พิมพอุ์ไร ลิมปพทัธ์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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อาจารย ์ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด  มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย ์ทศันาวดี ไพโรจน์บริบรูณ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ค าสัง่มหาวิทยาลยัรงัสิต ที ่1139/2561 
เรือ่ง  

แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา 
ครัง้ที ่13 ประจ าปีการศึกษา 2561
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บัณฑิตว�ทยาลัย มหาว�ทยาลัยรังสิต
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท� : 0-2997-2222 ต�อ 4001-4005, 4024-4026
โทรสาร : 0-2997-2222 ต�อ 4000
เว�บไซต� : grad.rsu.ac.th
Fanpage : www.facebook.com/grad.rsu
e-mail : grad@rsu.ac.th
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